
Ons verkondig Christus wat gekruisig is ... Christus, die  
krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24
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VOORBLAD: 
Die voorblad is ’n visuele 

uitbeelding van die 
geslagsregister van Christus. 
Vanaf koning Dawid is daar 

twee geslagslyne wat aantoon 
dat beide Josef en Maria uit die 

nageslag van Dawid was.
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REDAKSIONEEL

Wanneer ’n mens in die meeste tradisioneel-Afri-
kanerhuise instap, sal jy iewers ’n Familiebybel 

aan tref waarin hul stamboom, of ten minste ’n gedeelte 
daar van, aangeteken is. Dit is kosbare inligting, want 
dit herinner ons aan wie ons is en waar ons vandaan 
kom. Dit help ons om ons voorgeslagte en die offers wat 
hulle betaal het, in herinnering te roep. Met die oog op 
die herdenking van die Slag van Bloedrivier is daar selfs 
sommige Afrikaner-gesinne wat met trots kan verklaar: 
My oor-oor-grootjie het saam met Andries Pretorius die 
Gelofte afgelê en sy Sanna warm geskiet om die magtige 
Zoeloe-leër op sy knieë te bring!

In hierdie uitgawe blaai ons ook spreekwoordelik deur 
die Familiebybel van ons Here Jesus wanneer die klem 
spesifiek op die vaders van Christus val. Wanneer ’n 
mens, om ds. Nico Coetzee se beeld te gebruik, deur die 
fa milie-album van ons Here Jesus blaai en na die “fami-
liefoto’s” daarin kyk, is die gemeenskaplike ge laats trekke 
opvallend. In elkeen van hierdie vaders van Jesus, is daar 
reeds iets van die komende Verlosser aanwesig. Soos ’n 
mens die ouers se gelaatstrekke in ’n jong kind of baba 
raaksien, so sien ons reeds iets van die Here Jesus in die 
“gelaatstrekke” van sy voorvaders. 

In Matthéüs se weergawe van Christus se geslagsregis ter 
word die Here Jesus se Dawidiese bloedlyn beklem toon. 
Hy is die volmaakte Koning, die sewende geslag (vgl. Mt. 
1:17), wat vir ewig op die troon van Dawid sal sit (vgl. 
2 Sam. 7:16). Lukas benadruk weer Christus se Ada mi-
tie se afkoms. Hy is die tweede Adam. Deur die eerste 
Adam het sonde en dood in die wêreld ingekom (Rom. 
5:12-14), maar veel meer het die genade van God en die 
gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, 
vir baie oorvloedig geword (Rom. 5:15).

Die engel se aankondiging van die Here Jesus se ge boor te, 
bring ook ’n ander dimensie na vore: ... wat in haar [Maria] 
verwek is, is uit die Heilige Gees. Deur sy ge slags register 
word hierdie kindjie se menslike natuur be klem toon – 
sy eendersheid met ons. Tog benadruk die engel ook sy 
andersheid. Sy ontvangenis is heilig. Sy oor sprong en sy 

natuur is ook Goddelik – die tweede mens is die Here uit 
die hemel (1 Kor. 15:47). Sonder hierdie geestelike aspek 
van sy natuur, sou die mens Jesus, hoe volmaak ook al, 
nooit die dood kon oorwin nie.

Vir baie Afrikaners is dit deesdae nie net belangrik om 
hul le stamboom tot by Bloedrivier terug te spoor nie. 
Ge nealogie speel ’n baie belangrike rol in die Israel vi-
sie- dwaling. Die aantoon van ’n bloedverwantskap met 
et nie se Israel, word as voorvereiste gestel vir diegene wat 
na hulself as “volk van God” wil verwys. Volgens hier die 
dwaling kan jy nie ’n geloofsbroer wees as jy nie eers ’n 
bloedbroer is nie.

Hoewel die Skrif nie bloedverwantskap onbelangrik ag 
nie, is dit duidelik daaroor dat gelowiges deur die Gees 
aan Christus verbind word en sodoende tot die volk van 
God toetree. Deur die geloof word selfs wilde lote op die 
olyfboom ingeënt (vgl. Rom. 11:7). Hulle is Israeliete aan 
wie die aanneming tot kinders behoort ... (Rom. 9:4), want 
nie elkeen wat uit Abraham gebore is, is sy geslag nie 
(vgl. Rom. 9:7), maar as julle aan Christus behoort, dan 
is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte 
erfgename (Gal. 3:29).

Die geslagsregister van Christus hou dus nie op by Mat-
théüs of Lukas se weergawes daarvan nie. Die evangelie 
van Jesus Christus – om deur genade en geloof alleen 
ge red te word – gee my die voorreg dat my naam ook 
saam met ander name in sy geslagsregister, die boek van 
die lewe (Openb. 13:8), opgeskryf staan. Hoe belangrik 
ons bloedverbintenisse ook al mag wees, dit weeg nie op 
teen ons Geestelike verbintenis nie. 

Bloedverbintenis en Geesverbintenis staan nie teenoor 
me kaar nie, maar Spreuke 18:24 herinner ons: ... daar is 
’n vriend wat sterker aanhang as ’n broer. Christus het dit 
self bevestig toe Hy sy hand oor sy dissipels uitgesteek 
en gesê het: Dáár is my moeder en my broers (Mt. 12:49). 
Daar om heg kinders van God meer waarde aan hulle wat 
bely: U God is my God (vgl. Rut 1:16), want die band van 
die Gees is sterker as wat bloed dikker is as water. 

Bloedverbintenis of Geesverbintenis?
Ds. Schalk Strauss
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AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
Ds. A Nieuwhof (Ellisras) na Benoni/Kempton Park.

Beroepe bedank
Ds. A Nieuwhof (Ellisras) na Benoni/Kempton Park.

Dienstermyn verstryk
Ds. DJ Malan (emeritus) se kontrak eindig op 
31 Desember 2019. Hy is beroepbaar, met beperkte 
dienstermyn, vanaf 1 Januarie 2020. 

Leraarsvrou oorlede
Mev. Rita Jacobs, eggenote van ds. Louis Jacobs, is 
op 3 Oktober 2019 oorlede. Ons bid haar naasbe
staan des die troosryke bystand van die Here toe.

ADRESVERANDERINGE
Ds. AS van Staden (jr.): 
Boekenhoutstraat 2, Dalpark, Brakpan, 1540.
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Tweede kwartaal: 31 Maart – 12 Junie
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Vierde kwartaal: 29 September – 4 Desember

CVO SKOOLKWARTALE 2020
Eerste kwartaal: 14 Januarie – 20 Maart
Tweede kwartaal: 30 Maart – 12 Junie
Derde kwartaal: 6 Julie – 18 September
Vierde kwartaal: 28 September – 2 Desember
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10 April* Goeie Vrydag
12 April Paassondag
13 April* Gesinsdag
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1 Mei* Openbare vakansiedag
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BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van 
u fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig 
het, deur aan oudl. B Earle. Sy kontaknommer is: 
+44 790 479 4174; epos: engeland@apk.co.za
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ONTVANG DIE WOORD

Símeon aanskou die  
vervulling van die belofte
Ds. Adri van Staden

Die heel eerste voorsegging van die koms van ’n 
Mes sias of Verlosser kom direk van God af. In Gé-

ne sis 3:15 kondig God aan dat Hy Iemand sou stuur om 
die slang se kop te vermorsel. Daarna het Hy tientalle 
profete ge bruik om die verlore mens met profesieë van 
die ko mende Messias te troos. Duisende jare lank bou 
God as ’t ware aan hierdie verwagting en algaande begin 
die ver wag ting gepaard gaan met gespanne afwagting. 
Vir geen Ou Testamentiese profeet of gelowige was dit 
egter ooit beskore om die vervulling van hierdie profesie 
te beleef nie.

Dan bereik hierdie verwagting ’n klimaks wanneer die 
Heilige Gees aan een so ’n profeet verseker dat hy die 
vervulling van hierdie profesie gaan beleef. Símeon was 
’n profeet soos almal voor hom, maar hy sou begena dig 
wees om die vervulling van God se belofte nog in sy 
leeftyd te aanskou.

Die Heilige Gees openbaar aan hom dat hy die 
Messias sal sien (v. 26)
Al die profesieë oor die koms van die Messias deur die 
eeue, was deur die Heilige Gees geïnspireer. Hoewel 
daar reeds mettertyd ’n algemene verwagting on der 
die volk geleef het, hou God hierdie verwagting lewend 
deur periodiek ’n profeet te stuur om die volk daaraan 
te herinner. Hoewel al die profete met groot ver se-
kerd heid die koms van die Messias verkondig het, kon 
geen een enige aanduiding gee van die bepaalde da tum 
waarop die wonderwerk sou plaasvind nie. Sowel om 
te profeteer as die verwagting by elke Israeliet was dus 
’n suiwer geloofsdaad.

Ná eeue van stilte sonder profete, tree Símeon en Anna 
na vore. Símeon was eintlik maar net nog ’n gelowige 
Israeliet en profeet. By hom was daar egter ’n brandende 
be geerte om die Messias te aanskou, maar nou het hy 
aan gestap in jare en dit begin lyk of die verwagte won-
der werk ook nie in sy lewe sou plaasvind nie. Dan, op 
’n goeie dag openbaar die Heilige Gees aan hom dat 
die tyd vir die koms van die Messias aangebreek het en 
dat hy dit nog sal beleef. Van daardie oomblik af pro-
feteer Símeon met hernude ywer dat die Messias aan 
die kom is en leef hy in die verwagting om Hom enige 
dag te sien. Hy het geweet dat hy Hom sou herken as 
die Messias wanneer hy Hom sien. Die belofte wat hy 
van die Heilige Gees ontvang het, het dus baie meer 
in gehou as dat hy Hom net sou sien; hy sou Hom ook 
herken en kon seën.

Die Heilige Gees dui vir hom die Messias aan 
(v. 27)
Die oomblik breek vir Símeon aan! Die Heilige Gees 
open baar aan hom dat Josef en Maria op ’n bepaalde 
dag hulle eersgeborene, Jesus, na die tempel gaan bring. 

Kragtens Ou Testamentiese wette moes elke eersgebore 
seun na die tempel gebring word nadat die tydperk van 
rei niging (40 dae) verby is en dat daar dan offers ge bring 
moes word. Exodus 13:2 en 12 bepaal: Heilig vir My al 
die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder 
die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is my
ne en dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan 
die Here afgee ... wat manlik is, behoort aan die Here. 
Eers geborenes moes daarom aan God gewy word. Die 

Skriflesing: Lk. 2:25-40 • Sang: Ps. 118:1, 7; Ges. 172:1

Teks: En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus 
van die Here gesien het nie ... Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil 
gesien het (Lk. 2:26, 29-30).
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offer wat die moeder van die eersgeborene moes bring, 
word in Levítikus 12:8 bepaal: 

Maar as sy ’n lam nie kan bekostig nie, moet sy 
twee tortelduiwe of twee jong duiwe neem, een as 
brand offer en een as sondoffer; en die priester moet 
vir haar versoening doen; dan sal sy rein wees.

Josef en Maria bring die kind Jesus vir die eerste keer 
na die tempel om volgens die Ou Testamentiese voor-
skrift e besny en aan God gewy te word. Hulle bring 
die reinigingsoffer waarna Maria deur die priester rein 
verklaar sou word. Die kind word deur die offer van 
God “losgekoop” omdat hulle erken het dat Hy aan God 
behoort. Hoe sou hulle kon weet dat Hy uiteindelik die 
offer sou word wat al God se kinders loskoop van God 
se oordeel oor die sonde!

Die Heilige Gees lei vir Símeon om hierdie geleent-
heid te aanskou en hy herken en erken dadelik die 
Mes sias. Sy verstand word verlig om te besef dat die 
Here Jesus anders is as al die ander eersgeborenes wat 
ge re gi streer word.

Die Heilige Gees laat hom God loof (v. 28)
Símeon neem die kind Jesus in sy arms en begin spon-
taan om God te loof, want hy besef dat die wonderwerk 
plaasgevind het: God se Seun het mens geword en daar 
breek vir die verlore mensdom ’n tydperk van genade 
aan. In God se heilsplan was die geboorte die beginpunt 
van die redding van sy uitverkorenes, maar vir Símeon 
was dit die oomblik van lewensvervulling. 

Die aan skoue van die gekome Messias, hoewel nog ’n 
baba, is vir hom genoeg rede om vir God te sê: Nou laat 
U, Here, u diens kneg gaan in vrede. Hy het die belofte 
van God, dat hy nie sou sterf voordat hy die Messias 
aanskou het nie, so verstaan dat hy spoedig nadat hy die 
Messias aanskou het, sou sterf. Daarmee het hy vrede, 
want hy was ’n op regte gelo wi ge kind van God vir wie 
die dood geen ver skrikking in gehou het nie. Nou dat hy 
die koms van die Messias aanskou het, vrees hy nie meer 
die dood nie, omdat hy op grond van God se beloftes 
geglo het dat Hy die dood sou oorwin.

Die Heilige Gees laat hom God se heil sien (v. 30)
Vir Símeon is dit duidelik dat die beloofde heilstyd 
aan gebreek het: Soos die opkoms van die son die nuwe 

dag aankondig, kondig die geboorte van die Here Je-
sus die aanbreek van die nuwe, ewige dag vir God se 
kin ders aan (’n lig tot verligting van die nasies – v. 32). 
Die woord “heil” wat Símeon gebruik, beteken letterlik 
“heel maak”: God het sy Seun gestuur om die uit ver ko-
re nes heel te maak nadat hulle by die sondeval gebro ke 
en ver lo re geraak het. Vir Símeon is dit aangry pend 
om met die Heelmaker, die Redder en Saligmaker in 
sy han de te staan. 

Die heil wat hierdie Heelmaker sou bring, was bestem 
vir al die volke ... die nasies ... en u volk Israel. Verskeie 
profete het deur die eeue hierdie wonder aangekondig, 
naamlik dat die Messias, God se genade vir al die volke 
en nasies op die aarde sou verdien, byvoorbeeld Jesaja 
in hoofstuk 42:6: 

Ek, die Here, het U geroep in geregtigheid, en Ek 
vat u hand en behoed U en gee U as ’n verbond 
van die volk, as ’n lig van die nasies. 

Hy sou nie, soos die algemene verwagting in Israel was, ’n 
koning vir Israel wees wat die volk weer in sy oue glorie 
sou herstel nie, maar Hy sou ’n Koning van ’n wêreldwye 
koninkryk wees wat al God se kinders insluit – uit elke 
volk en stam en taal en nasie (vgl. Openb. 5:9). So open 
die Heilige Gees Símeon se oë om die totale boodskap 
wat hierdie Kind in sy arms aan die wêreld sou kom 
verkondig en daarin sou onderrig, te verstaan.

Die Heilige Gees skenk aan ons die saligmakende 
geloof (v. 31)
Símeon was bevoorreg om die werklike betekenis van die 
koms van die pasgebore Messias te verstaan en beleef, 
daarom het hy God daarvoor geloof. Hoeveel te meer 
rede het ons nie om selfs meer as hy die Here met ons 
he le hart te loof nie? Hy het, danksy die openbaring 
van die Heilige Gees, God se toekomstige heil gesien. 
Ons kan egter terugskouend daarvan getuig, danksy 
die Woord van God asook die kragtige werking van die 
(uit gestorte) Heilige Gees. Die heil wat hy sien kom het, 
het ’n werklikheid geword toe die Here Jesus aan die 
kruis gesterf en uit die dood opgestaan het. Daar het 
Hy die sonde oorwin sodat ons vir ewig daarvan ver-
los kan word. Hy het ons finaal heelgemaak sodat ons 
sonder vlek of rimpel voor die regterstoel kan verskyn 
en die ewige saligheid wat Hy namens ons verdien het, 
kan beërwe. LIG IN DUISTERNIS
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Ek kan na ’n musiekstuk of kunswerk kyk en besluit dat 
dit baie mooi is. Vergelyk ek dit egter met ’n meesterstuk, 
sal ek waarskynlik al die gemeenskaplike elemente in 
die twee stukke raaksien wat bygedra het tot die sukses 
daarvan. Dit is egter ook in hierdie vergelyking wat ek 
al die verskille sal raaksien, al die tekortkominge in die 
eerste stuk en al die unieke eienskappe in die meesterstuk 
wat dit so voortreflik maak.
 
In Romeine 5:14 gebruik Paulus die krag van hierdie be-
gin sel wanneer hy Adam ’n voorbeeld noem van Hom wat 
sou kom. Die Griekse woord wat hier met “voor beeld” 
vertaal word, is tupos en dra die gedagte van ’n af druksel 
of ’n voorafskaduwing. Een teoloog verduidelik dit baie 
sinvol deur die gedagte van ’n outydse tikmasjien op te 
roep wat sy metaal lettervorms teen die papier slaan. Dit 
wat op die growwe papier deur die inklint afdruk, is ’n 
duidelike, maar onvolmaakte weergawe van die letters wat 
dit voorstel. Hierdie woord tupos gee aanleiding tot dit 
wat in die teologie in Afrikaans as ’n “tipe” bekendstaan.

Paulus praat dus van Adam as ’n tipe van Christus – ’n 
voorafskaduwing, ’n afdruksel van die Messias wat sou 
kom. Hierdie vergelyking bring die leser daartoe om in 
die ooreenkomste en die verskille tussen Adam en die 
Here Jesus, tot ryke insigte oor die aard van die mens 
en die aard van ons Verlosser te kom. 

Iets van die Messias in Adam
Daar is baie interessante ooreenkomste tussen Adam en 
die Here Jesus. Die eerste daarvan is natuurlik dat hulle 
die enigste twee mense was wat ooit op aarde geleef het 
wat geen aardse vader gehad het nie. Adam is uit die stof 
van die aarde (Gén 2:7) gemaak en die swangerskap van 
Maria was uit die Heilige Gees (Lk. 1:35). 

Met die skepping van Adam blaas die Here die asem van 
die lewe in sy neus. Génesis 2:7 voeg by: So het dan die 
mens ’n lewende siel geword. Adam was die eerste mens 
wat lewe. Dit klink voor-die-hand-liggend, en dit is, 
maar dit is ook belangrik in die konteks van die skep-
ping van alle dinge en God se herskepping in Christus. 
1 Korinthiërs 15:45-47 bring hierdie gedagte in verband 
met Génesis 2:7 en verklaar: 

So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, 
het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n 
le wend makende Gees. Die geestelike ewenwel 
is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna 
die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde 
aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Adam was die eerste mens wat fisies gelewe het, die 
Here Jesus is die oorsprong en bron van geestelike lewe. 

Adam word na die beeld van God geskape, na sy ge ly ke-
nis (Gén 1:26). Dit beteken dat die mens geskape word 
met al die eienskappe wat hom van diere onderskei, 
eienskappe wat hy van sy Skepper ontvang en met Hom 
in gemeen het. Die kennis, geregtigheid en heiligheid 
waarmee Adam geskape was, moes iets vertoon het van 
die God wat hom geskep het. Met die sondeval is hierdie 
beeld van God vertroebel en in die mens verduister. 
Dit was in geen mens meer duidelik herkenbaar nie ... 
tot die vleeswording van die Here Jesus. Die Here sê in 
Jo han nes 14:9 vir Filippus: Hy wat My gesien het, het 
die Vader gesien. Hebreërs 1:3 beskryf Christus as die 
afskynsel van die heerlikheid en die afdruksel van die 
wese van God. Adam is dus geskape na die beeld van 
God, maar Christus ís die beeld van God (2 Kor. 4:4; 
Kol. 1:15).

Die tweede Adam  
oorskadu die eerste
Ds. Ruan Combrink

Daar is groot waarde in vergelyking. Om iets te vergelyk met iets anders, kan help om die ware aard daarvan 
vas te stel, veral as ’n mens dit wat minder bekend is, met iets wat meer bekend is, vergelyk. ’n Mens doen dit 
hoofsaaklik deur te let op die ooreenkomste en die verskille. 
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Adam word as heerser oor die skepping aangestel. In 
Génesis 1:26 en 28 kry die mens opdrag om die aarde 
te onderwerp en daaroor te heers. Die eerste mens is 
gemaak om fisies oor die skepping van God te regeer. 
Die Here Jesus Christus kom vestig ’n ewige, geestelike 
koninkryk. Uiteindelik sal die hele, fisiese skepping ook 
sy heerskappy erken as die Here Jesus, soos 1 Korinthiërs 
15:25 en 27 sê, as koning heers en alles aan sy voete 
onderwerp is. Die heerskappy van Adam is beperk tot 
hierdie wêreld, maar die heerskappy van Christus strek 
tot in ewigheid en omspan die materiële en geestelike 
wêreld (vgl. Efés. 1:20-22).

Met sy skepping, het Adam geen sonde gehad nie. God 
skep hom met ’n vrye wil. Hy beskik dus oor die vermoë 
om te sondig, maar volgens Génesis 1:31 was alles wat 
God gemaak het “baie goed”. Die Here Jesus word deur 
die Heilige Gees (Mt. 1:20) uit Maria verwek en was van 
die begin af sondeloos. Adam word deur Satan versoek 
en hy val (vgl. Gén. 3). Die Here Jesus word ook deur 
Satan versoek, maar weerstaan hom (vgl. Mt. 4). 

In al hierdie aspekte is daar ooreenkomste tussen Adam 
en die Here Jesus. In al hierdie ooreenkomste sien ons 
iets van die Messias wat nog in Adam tekort skiet, maar 
in Christus in volmaakte vervulling gaan. Daar is egter 
nog een belangrike ooreenkoms. Op die vraag: “Wie was 
die mees invloedryke mens in die geskiedenis – goed 
of sleg?”, is die antwoord vir gelowiges voor-die-hand- 
liggend: “Jesus Christus”. Wat sal die antwoord egter 
wees as die vraag is: “Wie was die twee mees invloedryke 
mense in die geskiedenis – goed of sleg?” Die antwoord 
is: “Jesus Christus en Adam!”

Die Here Jesus en Adam het in gemeen dat hulle die 
boonste twee posisies op die lys van die mees invloedryke 
mense inneem, maar dit is in die rede waarom, dat die 
belangrike verskil gesien kan word.

Die groot verskil tussen die eerste en tweede Adam
Die invloed wat Adam op die mensdom gehad het, 
was universeel. Letterlik elke mens is deur sy optrede 
beïnvloed.

Daarom, soos deur een mens die sonde in die 
wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, 
en so die dood tot alle mense deurgedring het, 
omdat almal gesondig het ... (Rom. 5:12).

Die probleem van elke mens is nie bloot dat ons sonde 
doen nie. Almal sondig en dit veroorsaak dat ons in-
der daad aan die heerlikheid van God ontbreek (vgl. 
Rom. 3:23) en die loon, naamlik die dood, verdien (vgl. 
Rom. 6:23). Ons probleem is egter groter as dit. Romeine 
5:13-14 beskryf die sonde van mense voor die wet. As 
daar geen wet is nie, word die sonde nie toegereken nie, 
maar steeds het die dood oor daardie mense geheers. 
Ons probleem is nie net wat ons doen nie, ons probleem 
is wie ons is! 

Die mens, Adam, en elke mens wat uit hom voortkom, 
is geestelik dood en in hul wese (natuur) sondig. Dit is 
deur die sonde van Adam wat elke mens doemwaardig 
is, selfs al sondig hy nie in die gelykheid van die oor tre-
ding van Adam nie (Rom. 5:14). Dit is wat aan Adam 
sy twee de plek op die “mees invloedryke-lysie” besorg. 

Die eerste Adam word egter oortref deur die tweede 
Adam, Jesus Christus, die Messias waarvan Adam ’n 
onvolmaakte afdruksel en terselfdertyd ’n teenpool was. 
Die invloed van die Here Jesus oortref dié van Adam, 
nie in die hoeveelheid mense wat dit raak nie, maar 
in die graad waarin dit diegene raak wat in Christus 
is. Vers 15 sê dat die genade van God in die gawe van 
een mens, Jesus Christus, veel meer oorvloedig geword 
het as wat die misdaad van een mens, Adam, tot baie 
misdade gelei het.

Die verlossingswerk van Christus kanselleer nie bloot 
die effek van die misdaad nie. Dit oorwin die dood, dit 
herskep die gelowige na die beeld van God (Kol. 3:10; 
Efés. 4:24), dit reinig ons van sonde (1 Joh. 1:7) en dit 
plaas die gelowige op die troon saam met die Here Jesus 
(Openb. 2:27). Dit red nie bloot die fisiese lewe nie, maar 
skenk aan die mens die ewige, geestelike lewe, want die 
eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste 
Adam ’n lewendmakende Gees. LIG IN DUISTERNIS

KEMPTON PARK GELOFTEFEES – 16 Desember 2019 (h/v Rietfonteinweg & Pioneerstraat)
07:30 Aankoms – koffie en beskuit • 09:15 Gewyde voorsang • 09:30 Dankdiens: Ds. Piet du Preez  

10:30 Samesang • Geleentheidspreker: Dr. Pieter Groenewald
Ete: Bespreek vooraf by Carin Venter (082 879 7623) • Kostes: R50,00 per ete – moet vooraf betaal word. 

ABSA rekeningnommer: 260 148 893 • Kode: 632 005 • Verwysing: Naam en Geloftedag (slegs 150 gaste).
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Volgens Matthéüs 1:1-17 is Jesus Christus in Abra-
ham se “familie-album”. Die opmerklike van Mat-

théüs se vertelling van Christus is dat hy as ’t ware ’n 
fa mi lie foto van Hom ophang. Hy begin met die geslags-
register en vertel van die Here Jesus se verre voorge slag 
– ’n soort ou-Bybelse “familie-album”.

Dawid en Abraham in die “familie-album” van die 
Here Jesus 
Dit moet ’n mens seker erken: ’n Foto-album vol fa mi-
lie foto’s kan vir vriende en kennisse oninteressant en 
pro saïes wees. As dit egter jou eie oupa of oupagroot jie is, 
dan stel jy intens daarin belang. Antieke geslags re gis ters 
was vir die Israeliete (Jode) soos ’n “familie-album”(vgl. 
Gén. 5:1; 10:1; 11:27) Dit was veral belangrik wanneer 
iemand as ’n priester in diens gestel is. Jy kon slegs ’n 
pries ter word as ’n volledige register van jou voorgeslag 
tot en met die Aäronitiese priesterskap voorgelê kon 
word. Ook van die priester se trouvrou is vereis dat sy 
haar fa mi lieherkoms vyf geslagte terug moes beves-
tig. Die Jood se Raad (Sanhedrin) het geslagsregis ters 
bygehou.

Matthéüs besef die belangrikheid van familie her-
koms en begin die boodskap van Christus daarmee. Hy 
“ak tualiseer” sy evangelie met die Here Jesus se geslags-
register en plaas heel eerste die “familiefoto’s” van twee 
prominente persone in Israel se geskiedenis: Dawid, die 
glorierykste koning en Abraham, die aartsvader wat ’n 
vriend van God genoem is (vgl. 2 Kron. 20:9; Jes. 41:8; 
Jak. 2:23). 

Dink net vir ’n oomblik hoe trots ’n Joodse seuntjie 
sou wees as hy kon vertel dat die grote koning Dawid sy 
oer-oupa is of as hy met vers en kapittel kon bewys dat 
Abraham sy groot-groot-groot oupagrootjie is! 

Matthéüs die skrywer: tollenaar-evangelis
Die vraag kom egter dadelik by ’n mens op: Wie en wat 
is Matthéüs? Nog ernstiger die vraag: Wie sou ooit kon 
dink dat ’n verguisde Joodse tollenaar (Mt. 9:9 e.v.) deur 
Christus geroep sou word as een van sy dissipels en dat 

hý die skrywer sou wees van die Matthéüs-evangelie? 
In die tyd van die Nuwe Testament was tollenaars en 
sondaars (Joodse wetsverbrekers) in een asem ge noem. 
Hulle was as dié “slegte mense” beskou wat deur ordent-
li ke mense vermy was (vgl. die vraag aan Jesus se dissi-
pels: Waar om eet julle Meester saam met tollenaars en 
son daars? – Mt. 9:11). 

Nou lees ons van Matthéüs, ’n Joodse tollenaar in 
diens van die gehate Romeinse onderdrukkers, ’n belas-
ting gaar der vir die vyand. Hý word ’n volgeling van 
Je sus! Dit is hierdie veragte tollenaar, sondaar en volks-
ver raai er wat ontdek hoe Christus hom raaksien, hom 
as dissipel roep, sy lewe nuut maak sodat hy ’n Chris ten 
en ook die skrywer van “Die Heilige Evangelie vol gens 
Mattheüs” word. Matthéüs, die tollenaar-evangelis! 

Evangelis vir sy eie mense
As ’n mens verras is deur die feit dat Mat théüs ’n tolle-
naar was wat as ’n volksverraaier beskou was, dan word 
jy nog meer verras as jy ontdek áán wie hy sy evangelie 
rig. Hy fokus die Christus-boodskap eers tens op sy eie 
mense, die Jode, die mense wat hom ver ag het. So toon 
hy aan dat dit nie waar is dat as jy Chris tus ontmoet, jy 
jou getuienis “eerstens” aan ander vol ke moet bring nie. 
Hy begin by “Jerusalem”, volgens Chris tus se duidelike 
opdrag: ... en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel 
as in die hele Judéa en Samaria ... (Hand. 1:8).

Hy doen dit egter nie met ’n soort verskuilde “Is-
rael visie-agenda” soos die aanhangers van die Israel- hi-
po tese, as sou slegs sý mense Christene kan wees nie. 
Trouens in Matthéüs 28:19 vermeld hy die Here Jesus se 
laaste opdrag: Gaan dan heen, maak dissipels van al die 
nasies ... Matthéüs is, net soos Paulus (vgl. Rom. 9:1-3), 
besorg oor sy eie mense se geestelike welstand. Hy wil hê 
dat hulle Christus as die beloofde Messias sal aanvaar.

Bybelse (Ou Testamentiese) fundering van sy 
evangelie
Met groot sorg doen die evangelis moeite om aan die 
Christus-boodskap ’n duidelike Bybelse (OT) fundering 

Jesus in Abraham se 
“familie-album”
Ds. Nico Coetzee
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te gee. Hy toon aan dat sy evangelie óók vir die Jode, 
sy eie mense, bedoel is. Ons sou dit ’n volksgerigte ver-
los singsboodskap kon noem. Dit blyk duidelik uit die 
volgende:

Aanhalings uit die Ou Testament 
Ons vind talryke aanhalings – profetiese voorspel lings – 
uit die Jode se “Bybel” (OT) wat in die koms van Chris tus 
vervul is. Ten minste veertig verwysings, by voor beeld 
1:23; 2:6, 15, 18, 23; 4:14; 27:9. Telkens lees ons die woor-
de ... sodat vervul sou word ... So word ver wys na Ou 
Testamtiese teksgedeeltes wat in Christus waar geword 
het. Matthéüs wil die Jode oortuig: “Glo in Christus. Hy 
is die beloofde Messias, óók vir julle ... juis vir julle!”

Christus se geslagsregister strek tot by Abraham 
Daar is twee geslagsregisters van Jesus Christus in die 
Nuwe Testament, naamlik Matthéüs 1 en Lukas 3. By 
Lu kas gaan die geslagsregister terug tot by Adam, die 
eers te mens. Verder plaas Lukas sy verhaal van Christus 
bin ne die raamwerk van die wêreldgeskiedenis, nie slegs 
van Palestina nie, want hy verwys na keisers en goe wer-
neurs wat regeer het tydens Christus se geboorte (Lk. 
2:1; 3:1). Matthéüs vestig egter die aandag op ... die land 
van Israel ... (Mt. 2:21); ... Betlehem in Judéa (5 keer) ...; 
... Jerusalem ... (Mt. 2:1) en ... Násaret... (Mt. 2:23). ’n Mens  
sou byna kon sê: Doelbewus te ken Matthéüs Je sus se 
ge slagsregister so op, dat dit sy herkoms tot by Abra-
ham, die aartsvader van die Jode, aantoon. Daarom 
be hoort die Jode Christus as Messias te aanvaar, hulle 
is familie van Hom! 

Tog rig Matthéüs sy evangelie nie eksklusief tot die 
Jode nie. Anders sou hy Christus weerspreek het, want in 
Matthéüs 28:19 teken hy die Heiland se duidelike opdrag 
aan: ... maak dissipels van al die nasies ... Die evangelis 
Matthéüs het daarom ’n hemelse geloofsverbondenheid 
met Christus, maar ook ’n hartsgebondenheid met sy 
mense. In sy gemoed brand ’n Bybelse patriotisme dat die 
Jode, sy mense en die nageslag van Abraham, sal ontdek 
dat Jesus Christus Abraham se Messias-Seun is, die be lóóf-
de Messias! Ja, dat die Jode nie net die Evangelie skry wer 
se volksgenote nie, maar ook sy geloofsgenote sal wees.

Abraham se seën en seun en Seun 
Die naam Abraham bring die bekende Abram/Abra ham- 
geskiedenis in Génesis 12-22 ter sprake. Daar lees ons 
dat die Here Abram roep met ’n inhoudryke seën van: 
’n eie land; ’n talryke nageslag; dat hy ’n seën sal wees; 
... en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 
(Gén. 12:1-3). Wat sou die volle inhoud en implikasies 

wees van die seën wat hier tot vyf maal vermeld word? 
Abram, reeds ’n ou man van vyf-en-sewentig jaar 

(Gén. 12:4) en Sarai sy vrou, is ... onvrugbaar, sy het 
geen kinders gehad nie (Gén. 11:30). Sy was reeds vyf-
en-sestig en verby die ouderdom van kinders-hê (Gén. 
18:13). Hoe werk God se plan soms met die gelowige? 
Wat is hier opvallend?

• Die belangrikste seën vir Abram is sy kennis of open
barings kennis van die ware God. Voorheen het hy ... 
ander gode gedien (Jos. 24:2).

• Abram is die draer van God se seën vir ... al geslagte 
van die aarde ...

• God sluit met hom ’n verbond (Gén. 15:18) en be-
ves tig ... om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag 
ná jou (Gén. 17:7). 

• God verander sy naam na Abraham (Gén. 17:5) en 
sy vrou Sarai, word Sara (Gén. 17:15)

In die verloop van die gebeure, vertel die Bybel die 
vol gen de:

• Abraham glo en is gehoorsaam aan die stem van die 
Here (Gén. 12:4).

• In twyfeltye probeer hy ’n handjie bysit vir ’n nageslag 
met ’n kind by Hagar (Gén. 16).

• Met hul “sukkel-geloof ”, lag hulle oor God se belofte 
dat die seën ook ’n seun sal word (Gén. 17:17; Gén. 
18:12).

• Dan die wonderwerk as klein Isak gebore word (Gén. 
21). So word God se seën vir Abram verwerklik in ’n 
seun vir Abraham.

• Wanneer Abraham later vir Isak moet offer (Gén. 22), 
dan gehoorsaam hy, want ... hy het gereken dat God mag 
het om selfs uit die dode op te wek (Hebr. 11:18). So het 
sy “sukkel-geloof ” gegroei tot ’n opstandingsgeloof!

As Matthéüs die Jode deur sy dik familie-album – Mat-
théüs 1:1-17 – laat blaai, dan maak hy in sy slotwoorde 
’n eenvoudige “sommetjie” wat ’n kind kan onthou: 
Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien 
geslagte, ... van Dawid tot die Babiloniese ballingskap 
veertien geslagte, ... van die Babiloniese ballingskap tot 
Christus veertien geslagte. Dit sluit weer aan by sy in-
lei dings woorde, naamlik: Jesus Christus seun en Seun 
van Dawid, seun en Seun van Abraham. Dit is wat Jesaja 
voor spel het: ... die maagd sal ...’n seun baar, en hulle sal 
Hom Immanuel noem... God met ons (Mt. 1:23). So is 
Jesus Christus in Abraham se “familie-album” as sy seën 
en seun en Seun opgeteken. LIG IN DUISTERNIS
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Die antwoord lê opgesluit in die geskiedenis self. Om 
dit te ontsluit, moet ’n ander bril opgesit word as 

die ver soe ningsbril. Deur daardie bril beskou, het ons 
twee de klas burgers in hierdie land geword en het dit nou 
oorge gaan tot ’n toestand waar ons in die nuwe ge skie-
denisboe ke as misdadigers getipeer word. 

Kom ons oriënteer onsself in terme van tyd en ruimte. 
Tussen die koms van Jan van Riebeeck uit Nederland en 
die koms van die Guptas uit Indië, lê 366 jaar. Halveer 
dit en jy is by die jaar 1835 – die Groot Trek. Gaan van 
Bloedrivier (1838) af 24 jaar terug en jy bevind jou by 
1814, die jaar wat die Kaap amptelik ’n Britse kolonie 
geword het. Gaan nou van 2018 af 24 jaar terug en jy is 
by 1994 – die jaar wat ’n Engelssprekende ANC-regime 
– in Londen gehuisves en gefinansier – in Suid-Afrika 
aan die bewind gekom het.

Hoe vergelyk die twee periodes met mekaar?
Die bewindsoorname aan die Kaap het verengelsing 
be te ken, selfs al was die oorgrote meerderheid van die 
be volking Hollandssprekend. Iets soortgelyk is deur die 
swart regime sedert 1994 gedoen. Afrikaanse univer si-
tei te verdwyn die een ná die ander. Afrikaanse skole sal 
die volgende wees. Engels is die taal van die amptenary, 
die instellings van die staat, die staatstenderpreneurs en 
die besigheidswêreld.

Die periode voor die Groot Trek was ook deur druk op 
staats finansies gekenmerk. Die belastingbasis van die 
Kaap kolonie was klein en die uitgawes as gevolg van die 
kon flik op die Oosgrens, groot. Aan die een kant het die 
re ge ring van lord Charles Somerset belastings verhoog en 
aan die ander kant is allerhande besuinigings maat reëls 

ingestel om tekorte en skuld hok te slaan. Daar was selfs 
geen skyn van munisipale bestuur nie. Die finansies het 
eenvoudig te kort geskiet vir die administrasie en ver-
de diging van die Kaapkolonie. 

Noodwendig moes dit onbestendigheid en onveilig heid 
in die hand gewerk het. In Oktober 1836 skryf lui te nant-
goewerneur Andries Stockenström aan goewerneur 
D’Urban dat die inwoners van die Albany- en Somer-
set- dis trik meermale aan hom verklaar het: 

We leave the Co lony because we know of neither 
Go vern ment nor Law. Of Government we know 
no thing except when we have money to pay, and 
the Law never reaches us except to fine or other
wise pu nish, often for acts we did not know to 
be wrong.

Ewe bekend is die geweldige verliese aan lewens en eien-
dom. Die beleid van gelykstelling tussen wit en swart aan 
die Kaapse Oosgrens het veroorsaak dat laasgenoemde 
nie meer ’n arbeider was nie, maar ’n los- of landloper; 
’n ernstige bedreiging vir boerderyaktiwiteite. Ene Louis 
Nel getuig in sy herinneringe: “Die swartes het geroof, 
gesteel en verniel ... die rowery hou nooit op nie, en die 
mense moes dag en nag oor hul eiendom waak ...” Die 
punt is nie dat nét swart mense steel nie (wittes is ook 
by veediefstal betrokke), maar dat ’n mens nie onder 
sul ke omstandighede kan boer nie.

Mevrou Fick onthou: “My ouma Landman het menig 
keer vir my vertel hoe daar in die ou dae, die soldate 

Gaan ons skande maak,  
of gaan ons geskiedenis maak?1

Dr. Louis Bothma

Ons staan weer, die 180ste keer, waar die Voortrekkerlaer op Sondag 16 Desember 1838 gestaan het. Dit is weer 
Sondag, weer die Gelofte, weer die klein minderheid wat hulself jaar ná jaar gebonde voel aan God, Gelofte en 
geskiedenis. Ironies genoeg is ons 180 jaar later wéér by ’n waterskeidingsoomblik: Gaan ons skande maak, 
of gaan ons geskiedenis maak?

_______________________________________________________________

1 2018-feesrede gelewer tydens die 180-jarige herdenking van die Slag van 
Bloedrivier, te Bloedrivier-feesterrein.
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som mer so by haar ma binnegekom het en ’n mens 
durf niks sê nie, want raak jy aan hulle, beledig jy die 
uni form van Haar Majesteit. ... ’n kwaai Bruine kon 
jou in die dae aan die galg help, verniet ...” Vandag sê 
’n witte net vir ’n leegleêr wat hom uit lok ’n verkeerde 
woord en hy is da de lik skuldig aan rassisme – ’n erger 
misdaad as moord. 

Die toppunt van verliese was die Sesde Grensoorlog van 
1834/35. Die grensboere moes waens, perde, beeste en 
middele aan die regering beskikbaar stel om die oor-
log te voer. Hulle het 161 000 skape, 114 000 beeste en 
5 700 perde verloor, 456 huise is afgebrand en 58 wa-
ens is vernietig – ’n enorme kapitaalverlies. En toe pak 
die ko loniale sekretaris, lord Glenelg, die skuld vir die 
oorlog op die wit grensboere – ’n geweldige skok vir die 
grensboere wat hul al hul vertroue in die rege ring laat 
verloor het. Is dit nie ook die gemoedstoe stand waar toe 
die swart Engelssprekende regime ons in 2018 ge bring 
het nie?

Die skuld vir die situasie aan die oosgrens is strykdeur 
voor die deur van die wittes gelê, ironies genoeg nie net 
deur swartes van wie ’n mens dit sou verwag nie, maar 
deur wittes by name die filantrope soos hul destyds ge-
noem is. Hul geestelike leier, dr. John Philip, het in 1830 
striemende aanvalle op die “horrors” van die grensboere 
se kommandostelsel gedoen. Uiteindelik het die mi ni-
ster van kolonies, lord Stanley, die kommandostelsel as 
“brutal” beskryf en goewerneur D’Urban beveel om ’n 
nuwe stelsel te ontwerp. 

Op 14 Februarie 2003 het president Thabo Mbeki die 
kom mandostelsel afgeskaf en aangekondig dat dit deur 
“gespesialiseerde polisie-eenhede” vervang gaan word. 
Ek glo nie ek hoef op die gevolge van hierdie stap in te 
gaan nie. Kan ’n mens ooit die regte woorde vind om 
die moordorgie in die nuwe Suid-Afrika vanaf 1994 te 
beskryf? Wat die Britte vanaf 1814 tot 1838 gedoen het, 
het die ANC-regime vanaf 1994 tot 2018 in die oor tref-
fende trap gedoen.

Wat bly uiteindelik onder sulke omstandighede vir 
’n mens in jou vaderland oor?
Piet Retief pen op 22 Januarie 1837 neer: 

Ons wanhoop daaraan om die Kolonie te red 
van die euwels wat dit bedreig deur die oproerige 
en oneerlike gedrag van vabonde, wat toegelaat 
word om die land in alle dele te verontrus; en 

ons sien geen vooruitsig op vrede en geluk vir 
ons kinders in ’n land wat op die manier gekwel 
word deur inwendige beroeringe. 

Ons verlaat die Kolonie onder die volledige ver
sekering dat die Engelse regering niks meer van 
ons te vorder het nie en ons sonder bemoei ing 
sal toelaat om ons in die toekoms self te be stuur. 
Ons vertrek nou uit ons vrugbare geboorteland 
waar ons enorme skade gely het en voortdurend 
blootgestaan het aan ergernis, om ons te gaan 
vestig in ’n woeste en gevaarlike gebied; maar ons 
gaan met ’n vaste vertroue op ’n alsiende, regver
dige en genadige God, wat ons altoos sal vrees 
en in alle nederigheid sal pro beer gehoorsaam.

Wat hierop gevolg het, het later as die “Groot Trek” be-
kend geword. Slegs sowat 20 persent van die wit bevol-
king aan die Oosgrens, of sowat 10 persent van die totale 
wit bevolking van die hele Kaapkolonie, het getrek. Uit 
die naam Groot Trek kan ons niks anders aflei as dat ’n 
groot klomp mense getrek het nie. Die Britse regering 
het dus hier in die eerste plek met ’n rebellie of opstand 
te doen gehad. Dit was egter ’n bloedlose opstand. Die 
opstandelinge het bloot hul rege ring die rug gekeer en 
weggetrek om hul eie toekoms te gaan skep. 

Bloedrivier en die Groot Trek het een gemene deler en 
dit is die Voortrekkers, maar die twee gebeurtenisse 
moe nie met mekaar verwar word nie. Die Groot Trek as 
so danig was ’n bloedlose rebellie teen ’n regering, terwyl 
Bloedrivier ’n beslissende veldslag in ’n oorlog was. 

Daar is die geneigdheid om die Slag van Bloedrivier as 
’n unieke, geïsoleerde en totaal lossstaande gebeurtenis 
te sien. Ons kan egter nie sonder konteks na Bloedrivier 
kyk nie. Om Bloedrivier in konteks te beskou, moet ’n 
mens in die eerste plek verder as die rebellie teen die 
Brit se regering in die Kaapkolonie kyk en die daarop-
vol gende oorlog tussen spesifiek die Zoeloes en die 
Voor trekkers ontleed. 

Wat die Voortrekkers betref, was daar verskillende 
trek ke, elkeen met ’n leier wat op verskillende datums 
en dikwels in verskillende rigtings getrek het. Dit is pre-
sies wat in onsekere tye gebeur. Te midde van interne 
stru welinge het die Trekkers op 6 Junie 1837 vir Piet 
Re tief as goe werneur met die titel kommandant- gene-
raal gekies; “generaal oor die kommandante”. Hy was 
nie net militê re leier nie, maar ook die politieke leier.
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Retief was ’n demokraat en is by wyse van ’n volkstem-
ming tot leier van (in daardie stadium) ’n staatlose ge-
meen skap verkies. Dingaan aan die ander kant, was ’n 
outoritêre leier. Hy het koning van die Zoeloes geraak 
nadat hy en sy halfbroer, Umhlangane, koning Tsjaka 
op 23 September 1828 vermoor het. Op sy beurt het 
Dingaan weer vir Umhlangane vermoor om seker te 
maak hy is alleenheerser van die Zoeloes. Dingaan was 
die opperbevelhebber van die Zoeloeleër, maar hyself 
het nie sy krygsmag aangevoer nie. Hy was ’n politieke 
leier wat die verdediging van sy ryk aan sy militêre 
aanvoerders oorgelaat het.

Die twee strydmagte – Voortrekkers en Zoeloes – wat 
op 16 Desember 1838 by Bloedrivier slaags geraak het, 
was gesoute krygers. Die Voortrekkers het nie minder 
nie as ses grensoorloë teen die Xhosas op die Kaapse 
Oosgrens agter die blad gehad. Daarna het hulle die 
Matabeles verslaan voordat hulle oor die Drakensberge 
na Natal getrek en met die Zoeloes gebots het.

Die Zoeloeleër is deur Tsjaka tot ’n gedugte oorlogs-
masjien opgebou. Talle ander swart volkere en stam me 
is genadeloos uit die pad gevee, verjaag of by die Zoe-
loe ryk ingelyf. 

Die Zoeloes het ’n beproefde aanvalstaktiek gehad: 

1. Die twee beeshorings: Die jonger, voortvarende re gi-
mente, bekend as die veerpote met hul wit en bruin 
beesvelskilde. Elke man was toegerus met vier werp-
as se gaaie en kon tot 50 meter ver gooi. Hulle omsingel 
die vyand en veroorsaak paniek. 

2. Die kop en bors: Die ouer en ervare regimente of ring-
koppe. Hulle was bewapen met kort steek asse gaaie en 
het vorentoe gestorm en met die vyand hand ge meen 
geraak – die kop voor en die bors agter hulle. Die bors 
wat gekeer het dat die kop vlug, was tegelykertyd ook 
die reserwemag.

Die Zoeloes het ook ’n beproefde misleidings tak tiek 
ge had. ’n Klein groepie sou met die aanvang van ’n ge-
veg op die vlug slaan en dan die vyand in ’n kloof, digte 
bos se of ’n sloot inlok waar die hoofmag in ’n hin der-
laagstel ling op gestel was – soos by Italeni gebeur het. 

Die Zoeloes se krag het ook in hulle getalle gelê – ’n oor- 
mag van 30 000 wat ’n mindere mag kon omsingel, uit-
mer gel, oorweldig en tot die laaste man uitdelg. Laastens 
het die Zoeloes ’n goeie inligtingstelsel gehad. Deur die 

sendelinge het hulle baie geleer oor die witman en spe si-
fiek die Voortrekkers. Dan was daar die honderde bees-
wag ters wat hul duisende beeste opgepas het. Hulle was 
nie net oppassers nie, maar die Zoeloeleër se oë en ore.

Teenoor die Zoeloes was die Voortrekkers ’n relatief 
klein mag wat in kommando’s georganiseer was. Hulle 
was te perd wat hulle vinnig en beweeglik gemaak het. 
Daarby was hulle bewapen met voorlaaiergewere wat 
’n vuurtempo van enigiets van twee tot vier skote per 
minuut gehad het. 

Behalwe aanvallende taktiek, was die Voortrekkers ook 
bekend vir hul defensiewe taktiek of laertrek. Die waens 
word in ’n kring getrek, met die disselboom van die 
een wa onder die buikplanke van die volgende wa en 
die openinge tussen die waens word met doringtakke 
toegemaak. Met die beeste en perde in die middel, is daar 
dan vanuit die laer met voorlaaiers en enkele kanonne 
op die aanstormende vyand geskiet.

Toe die Voortrekkers die Oosgrens in die vroeë 1830’s 
begin verlaat het, het hulle hulself georganiseer – polities 
en militêr – en toe met ’n onderhandelingsproses begin 
om ’n stuk grond aan te koop waar hulle ’n onafhanklike 
staat kon stig. 

Retief is Oktober 1837 vooruit na Natal met die doel 
om vir die Trekkers ’n landstreek te vind waar hulle ’n 
staat kon stig. 

Op 5 November was Retief by Dingaan om oor grond-
ge bied te onderhandel. Dingaan het hom bereid ver klaar 
om die gebied vanaf die Drakensberge tot aan die see, 
met die Tugelarivier as noordgrens en die Umzi m vu-
burivier as suidgrens aan die Trekkers af te staan. Daar 
is ’n teenprestasie van die Trekkers geëis. Hulle moes 
die beeste wat die Tlokwa-hoof, Sekonyella, glo van 
Dingaan gesteel het, gaan haal en terugbring na Un-
gun gun dluvo. Beeste was kapitaal en dit is wat Retief 
moes gaan herwin in ruil vir die kaart en transport vir 
die beloofde grondgebied. Daar was geen sprake van ’n 
grond stelery nie. 

Retief het woord gehou, die beeste gaan haal en op 
3 Fe bru arie 1838 was hy met 70 man en 30 gekleurde 
ag ter ryers terug by Dingaan vir die ondertekening van 
die trak taat. Op 6 Februarie het Retief en sy geselskap 
Din gaan tydens feesvieringe by sy kraal gaan groet. 
Bulala Amatagati! (“Slaan dood die towenaars!”) het 
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Dingaan skielik geskree. Iedereen is na ’n koppie buite 
Dingaan se kraal gesleep en daar vermoor. 

’n Proses van onderhandeling en vreedsame naasbe-
staan is in een hou ongedaan gemaak, waarop ’n oorlog 
tus sen die Voortrekkers en hulle bondgenote in Port 
Na tal aan die een kant, en die Zoeloes aan die ander 
kant, uitgebreek het. 

Elf dae ná die moord op Retief en sy geselskap – met 
ver ras sing aan sy kant – stuur Dingaan sy leër om die 
niksvermoedende Voortrekkerlaers aan die Bloukrans- 
en Boesmansriviere te oorval en uit te wis. By Bloukrans 
word 41 Voortrekkermans, 56 vroue, 185 kinders en 
250 gekleurde bediendes vermoor. Die ander Trekkers 
word egter betyds gewaarsku en slaan die Zoeloe-impi’s 
se aanvalle af. Dit moes die Trekkers oortuig het dat nie 
net die Matebeles nie, maar ook die Zoeloes – hoe groot 
in getal ook al – nie maklik ’n goedvoorbereide walaer 
sou kon binnedring en oorrompel nie. 

Ná hierdie gebeure begin die Engelse in Port Natal ook 
nou vir hul lewens vrees. Daar word afgespreek dat 
die Engelse met ’n mag uit Port Natal teen Dingaan 
se hoofstad sal optrek, terwyl die Voortrekkers op hul 
beurt met ’n kommando van die anderkant af sal opruk. 

Vir die Voortrekkers was die heel eerste kwessie wie so 
’n kommando moes aanvoer: Potgieter, Uys of Maritz? 
Nie een wou onder die gesag van die ander staan nie. 
Só trek die verdeelde Trekkerkommando – wat later as 
die Vlugkommando bekend word – in April 1838 uit. 
’n Mag in homself verdeel. 

In militêre terme is dit maklik om te voorspel wat in 
so ’n situasie sal gebeur – ’n bevel- en beheerprobleem 
wat na alle waarskynlikheid op ’n militêre nederlaag sal 
uitloop. Op 11 April word Uys in ’n hinderlaag gelok 
waar in hy en sy seun, Dirkie, en agt Voortrekkers sneu-
wel. Pot gie ter word van lafhartigheid beskuldig en trek 
terug na Transvaal.

Intussen het ’n kommando bestaande uit 15 Engelse 
en 200 gekleurdes uit Port Natal opgeruk, die Tugela 
oor gesteek en 7 000 beeste buitgemaak. Toe ontstaan 
daar twis oor die verdeling van die buit en word na Port 
Natal teruggetrek. Toe die twis uiteindelik besleg is, trek 
’n tweede kommando uit. Op 17 April 1838 word hulle 
ook in ’n hinderlaag gelei. Die Zoeloes slaag daarin om 
die kommando te verdeel. Een deel ontvlug en die ander 

deel onder aanvoering van 11 wittes met ongeveer 1 000 
gekleurdes by hulle, word almal om die lewe gebring. Die 
Zoeloes haas hulle na Port Natal en die groepie Engelse 
wat daar agtergebly het, moet op ’n skip, die Comet, op 
die see gaan skuil.

Dingaan se leër het die teenoffensief afgeslaan en die 
ini siatief oorgeneem. Dingaan moes onoorwinlik ge-
voel het. Hy was in beheer van die hele Natal en het 
reg ge maak om die uitklophou op die Voortrekkers te 
plant. Met die Engelse in Port Natal as militêre faktor 
uitgeskakel, Uys dood en Potgieter terug na Transvaal, 
is daar ’n leierskrisis en erge verdeeldheid onder die 
Trekkers. Wat nou? Dingaan se leër trotseer of terug 
oor die Drakensberge, selfs terug na die Kaapkolonie? 

Met die inisiatief aan hulle kant, val die Zoeloeleër op 13 
Augustus 1838 ’n Voortrekkerlaer aan die Boesmans ri-
vier aan. 75 man hou drie dae uit teen duisende Zoeloes 
en die aanslag word afgeslaan. Weereens is die Trekkers 
se defensiewe taktiek, gebou rondom ’n goedverskans te 
walaer, suksesvol. 

Op 23 September sterf Gerrit Maritz. Dit laat die Trek kers 
in Natal sonder al hul gevestigde leiers – Retief vermoor, 
Uys gesneuwel, Potgieter terug oor die Drakensberge na 
Transvaal en Maritz dood aan siekte. ’n Afvaardiging 
gelei deur Sarel Cilliers word na Graaff-Reinet gestuur 
om hulp te kry. ’n Formidabele leier, An dries Pretorius, 
ver skyn op die toneel. Hy handhaaf ’n streng gedrags-
kode, herstel dissipline, berei deeglik voor en wanneer 
hy vroeg in Desember 1838 gereed is, trek hy Dingaan 
se magte tegemoet. 

Op 15 Desember het Andries Pretorius se verkenners 
hom gewaarsku dat die Zoeloes op pad is. Pretorius het 
dissipline in die Voortrekkerleër herstel, sy vyand deeglik 
opgesom, die terrein gekies om hom te bevoordeel, so 
goed as moontlik voorberei en gewag dat die vyand die 
geveg na hom toe bring. Tegelykertyd is daar om hulp 
gebid en ’n gelofte met God gemaak. Die verloop en 
die uitslag van die geveg op 16 Desember 1838 is aan 
almal bekend.

Wat beteken die Gelofte van Bloedrivier?
Die Skrif leer ons dit is beter as jy nie belowe nie, as 
wat jy belowe en nie jou beloftes nakom nie (vgl. Pred. 
5:4). Betaal jou Gelofte aan God. Die engel van die Here 
trek ’n laer rondom die wat hom liefhet, sê die Skrif. Net 
soos getrouheid aan God ’n vrywillige saak is, net so is 

Vervolg op bl. 18
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Een so ’n persoon was Dawid. Hy is moontlik die duide-
likste en mees sprekende Ou Testamentiese karakter 
wat na Jesus Christus wys. Baie aspekte van sy lewe, sy 
ervarings en stellings het vooruit gewys na en is vervul 
in Jesus Christus, Seun van Dawid, maar tog ook Seun 
van God, in wie die troon van koning Dawid verewig is. 

Sy geboorte
Dawid, jongste seun van Isai, is in die jaar 709 v.C. in 
die stad Betlehem (Hebreeus: Huis van brood) gebore, 
waar Jesus Christus ook gebore sou word. Toe reeds 
het sy tydgenote, die profete Jesaja (740-690 v.C.) en 
Miga geprofeteer oor die geboorte van Jesus Christus 
in Betlehem (Jes. 9:5; 11:1; Mig. 5:2). 

Sy jeug
Dawid het sy kinderdae as herder van sy pa Isai se kudde 
deurgebring. Toe reeds was God op ’n besondere wyse 
by hom. Wanneer ’n beer of ’n leeu die kudde aangeval 
het, het hy hulle kaalhand aangedurf en doodgemaak 
(1 Sam.17:34-37). Reeds hierin kan ons ’n skadubeeld 
sien van Jesus Christus, die goeie Herder, wat sy lewe vir 
sy skape sou aflê. Hy het dan ook in Psalm 23 geskryf dat 
hy aan niks kortkom nie, omdat die Here sy Herder is.

Moontlik het hy ook daar agter die kleinvee sy siter ge-
speel en tot lof van die Here psalms begin sing. Sy vaar-
digheid met die siter het ook daartoe bygedra dat hy die 
besete koning Saul daarmee kon kalmeer (1 Sam. 16:23).

Reeds op hierdie jeugdige ouderdom het God die profeet 
Samuel gestuur om vir Dawid as koning oor sy volk 
te salf – ’n koningskap wat in Jesus, Seun van Dawid, 
verewig sou word. Van daardie dag af het die Gees van 

die Here oor Dawid vaardig geword (1 Sam. 16:1, 11-13). 
Hou ook in gedagte dat die Griekse woord “christos”, 
“gesalfde” beteken. Terwyl Dawid met olie, simbool 
van die Heilige Gees, gesalf is tot sy amp as koning en 
die Gees oor hom vaardig geword het, is die Here Jesus 
ook aan die begin van sy aardse bediening tot sy amp as 
Verlosser en Saligmaker gesalf. Dit het tydens sy doop 
gebeur toe die Heilige Gees in die gedaante van ’n duif 
op Hom neergedaal het (Mt. 1:21; 3:16-17).

Selfs nog voordat hy sy amp as koning opgeneem het, 
het die jonge Dawid reeds met ’n bose gees te doen gekry 
wat vir koning Saul ontstel het. Die Here Jesus, Seun 
van Dawid, is ook by die begin van sy “ampstermyn” 
na die woestyn weggelei om deur die duiwel versoek te 
word (Mt. 4:1). 

Die man Dawid
Dawid het sy kinderskoene uitgetrek toe hy vir Góliat, 
die Filistynse reus, verslaan het. Met sy vaste, onwrik-
bare geloof en vertroue in God, loop hy as gesalfde van 
God, die Filistyn as vyand van God se volk, tegemoet 
met net sy slingervel en vyf klippe. Teenoor Góliat se 
ver troue op sy krag en wapenrusting, stel Dawid: ... ek 
kom na jou in die Naam van die Here van die leërskare, 
die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag 
het (1 Sam. 17:45). Opmerklik dan ook dat God vir die 
pro feet Samuel gewaarsku het om nie met die grootte en 
krag van Dawid se oudste broer, Eliab, beïndruk te wees 
nie, omdat God na die hart kyk en nie na die uiterlike 
nie (1 Sam. 16:7, 11-12).

Hierná het Dawid opgang gemaak as ’n militêre leier 
on der Saul en voortdurend oorwinnings behaal. Soos 

Dawid: Herder en koning
Ds. Gideon Aggenbag

Soos die bloed van offerdiere in die Ou Testamentiese tyd gevloei en heengewys het na die bloed van Jesus 
Christus wat as losprys vir ons sondes sou vloei; soos die Ou Testamentiese tabernakel vooruit gewys het na 
’n beter bedeling (Hebr. 9); so is daar baie sake, persone en gebeurtenisse wat vooruitgesien het na iets beter 
en meer volkome.
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Dawid menige militêre oorwinning behaal en selfs Gó-
liat se kop afgekap het, het Christus geseëvier, selfs die 
dood oorwin en uiteindelik die Satan se kop vermorsel.

Koning Saul het egter jaloers geword oor die lof wat Da-
wid gekry het. Hy het vir Dawid as mededinger om die 
ko ningskap gevrees. Daarom het Saul besluit om hom 
dood te maak (1 Sam. 18:1-9). Van toe af het Dawid, 
as voortvlugtige, baie tyd in die wildernis deurgebring 
terwyl Saul en sy manskappe hom gejag het.

So moes Jesus Christus as Gesalfde van God, ook tyd in 
die wildernis deurbring terwyl die duiwel Hom versoek 
het en probeer het om Hom tot ’n val te bring.

Dawid die koning
Dawid was die begin van die koninklike geslagslyn 
waaruit Jesus Christus gebore sou word. Die Here Je-
sus het hierdie koningskap, volgens God se belofte aan 
Dawid, tot in ewigheid bestendig.

Baie jare nadat die profeet Samuel op God se bevel vir 
Dawid tot koning gesalf het, het al die stamme van Is-
rael na hom in Hebron gekom en gesê: Gister sowel as 
eergister toe Saul koning oor ons was, het ú Israel uit en 
ingelei; en die Here het aan u gesê: Jy moet my volk Israel 
oppas, [laat wei, herder wees oor] en jy moet ’n vors 
wees oor Israel (2 Sam. 5:2). Soos ons later sal sien, is 
hierdie profesie oorvloediglik in Jesus Christus vervul.

Onwillekeurig dink ’n mens aan hierdie herder-koning 
se Psalm 23: Die Here is my Herder ... Hy laat my neerlê 
in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei Hy my heen.
In 2 Samuel 7:4-17 bevestig God deur die profeet Natan: 
In plaas daarvan dat hy (Dawid) vir God ’n vaste woning 
in plek van die swerwende tentwoning (die tabernakel) 
sou bou, sal God vir hóm (Dawid) ’n ewige “huis” stig – 
’n nimmereindigende troon en koninkryk – waarin en 
waarop sy Saad, Jesus Christus, vir ewig sal sit en regeer. 
In hierdie Saad sal al die nasies geseën wees (vgl. Gén. 
12:3 en Gal. 3:16). 

Dawid het menige psalm geskryf. Onder die ongeveer 
73 psalms wat uit sy pen opgeteken is, is daar ’n aantal 
“Christologiese” psalms waarin dit soms wil voorkom 
asof hy uit die mond van Jesus Christus, Seun van 
Dawid, praat. 

In Psalm 89:19-37 beskryf hy homself as die Here se 
uitverkore gunsgenoot wat met heilige olie gesalf is. 

Dit herinner aan Jesus se salwing as Verlosser deur die 
Heilig Gees tydens sy doop (vgl. Hand. 13:23-24). Soos 
Dawid homself in hierdie psalm beskryf, kan ons byna 
verstaan dat hy besig is om God se Seun, Jesus Christus, 
te beskryf.

Daar is inderdaad Skrifgedeeltes waarin Dawid en Jesus 
Chris tus se name só vervleg is dat hulle as ’t ware inter- 
omruilbaar is. In Jeremia 23:5 word Jesus Christus die 
regverdige Spruit van Dawid genoem en in Jeremia 30:9 
leer ons dat mense in die eindtyd (in die konteks van 
hier die profesieë) vir beide God en vir Dawid sal dien. 

Selfs ná Dawid se dood, profeteer Eségiël: En Ek sal een 
enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, 
naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal 
vir hulle ’n herder wees. En Ek, die Here, Ek sal vir hulle 
’n God wees, en my kneg Dawid ’n vors in hulle midde. 
Ek, die Here, het dit gespreek (Eség. 34:23-24). Eségiël 
sê dit nog duideliker wanneer hy herhaaldelik profeteer 
dat “My kneg Dawid” “tot in ewigheid”, “vir ewig” sal 
regeer (Eség. 37:24-25). 

Die profeet Hoséa het vóór die jaar 721 v.C. opgetree – 
ten minste 12 jaar vóór Dawid se geboorte. Tog sê hy: 
Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die Here 
hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering 
aankom na die Here en na sy goedheid in die laaste van 
die dae (Hos. 3:5). 

Dit is dus duidelik dat Dawid se koningskap ook ’n profe-
tiese heenwysing na die Here Jesus as ewige Koning, was.

Karaktertrekke van Dawid
Dawid het etlike karaktertrekke getoon wat ook met dié 
van Jesus Christus vergelyk kan word.

As koning het hy aan sy hele volk reg en geregtigheid 
gedoen (2 Sam. 8:15; 1 Kron. 18:14). Hy was sagmoedig, 
vergewensgesind en genadig. Daarom het hy nie vir 
Saul doodgemaak toe hy die geleentheid gehad het nie 
(1 Sam. 24:7; 26:11; 2 Sam. 16:11) en het hy vir Símeï 
vergewe nadat dié hom gevloek het (2 Sam. 19:22-23).

In baie opsigte was Christus dus inderdaad Seun van 
Dawid. Die Jode het oor die algemeen die Skrifte (Ou 
Testament) baie goed geken. Daarom het hulle die Here 
Jesus progressief deur sy woorde en werke as inder-
daad die Seun van Dawid herken en Hom as sodanig 
aangespreek. LIG IN DUISTERNIS
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Die verhaal van Boas die losser het ’n lang aan loop 
wat vervleg is met die tragiese gebeure in die lewe 

van Eliméleg en Naómi. Die verhaal begin met Eliméleg 
en Naómi wat saam met hulle twee seuns, Maglon en 
Gil jon, die beloofde land verlaat op soek na ’n beter 
le we, om swaarkry en hongersnood vry te spring. Dit 
is iro nies dat dit wat hulle vermy en probeer ontvlug, 
pre sies is wat hulle vind. Soos baie van ons vandag, het 
hulle ook gedink die gras is groener aan die ander kant. 
Daar om verlaat hulle hul land en volk om in ’n vreemde 
land, tussen vreemdelinge, ’n beter lewe te soek. 

In plaas van voorspoed en rykdom, vind hulle egter 
hart seer en armoede. Ons lees in Rut 1 van die tragiese 
gebeure van Eliméleg en sy twee seuns wat in die land 
Moab sterf en Naómi en haar twee skoondogters, Orpa 
en Rut, agterlaat. Uiteindelik dryf die omstandighede 
Naómi tot die besluit om terug te keer na Israel en haar 
eie mense. Aanvanklik het albei haar skoondogters, wat 
van Moabitiese afkoms was, aangedui dat hulle saam 
met haar sou gaan. Naómi kry dit egter reg om Orpa te 
oorreed om terug te gaan na haar eie mense toe, omdat 
die vooruitsigte in Israel vir hulle baie ongunstig was. 
Rut kon egter nie oortuig word nie en het by Naómi 
aangedring om, ongeag die omstandighede, saam met 
haar te gaan met die bekende woorde: ... waar u gaan, 
sal ek gaan; en waar u vertoef sal ek vertoef; u volk is my 
volk en u God is my God (Rut 1:16).

Met die terugkeer van Naómi en Rut na Israel as arm 
weduwees, het Naómi se vrese ’n werklikheid geword. 
Die twee vroue het besonderse moeilike tye beleef. In 
’n samelewing waar vrouens baie min regte gehad het, 
bevind hulle hulself in ’n onuithoudbare posisie. Die 
enig ste hoop was dat ’n naasbestaande van die familie, 
’n losser, die familiegrond by Naómi sou koop. Dit sou 
egter volgens wet beteken dat die losser ook Rut as 
vrou moes neem en by haar ’n seun verwek, sodat die 
fami lie naam kon voortleef (vgl. Rut 4:5). Dit op sigself 
was reeds ’n groot opoffering, maar die feit dat Rut ’n 

Moabitiese vrou was, wat onwaardig in die oë van die 
Israeliete was, het dit net soveel erger gemaak. 

Met hierdie agtergrond verstaan ons iets van die be son-
dere verhaal van Boas en Rut. Hulle huweliksverhaal is 
een van daardie Bybelverhale wat die harte van gelowiges 
aangryp, want dit vertel van genade wat selde gesien 
word. Waar die hardheid, die swaarkry en ellende van 
die wêreld so duidelik in die lewens van Naómi en Rut 
was, kom bewys Boas genade aan hierdie twee vuisvoos 
vroue wat menslik gesproke alles verloor het. Deur die 
verloop van omstandighede, natuurlik deur die voor-
sie nigheid van God, kom gee Boas uiteindelik te kenne 
dat hy bereid is om as losser op te tree en ook bereid is 
om met Rut te trou.
 
Volgens wet was daar egter ’n ander losser wat eerste 
reg op die grond van Naómi gehad het (vgl. Rut 4:4). 
Boas tree met integriteit op en nader die persoon, wie 
se naam nie vir ons in die Bybel opgeteken is nie. Hy 
oortuig hom tot die moontlikheid om nie die grond by 
Na ómi te koop nie, maar die moontlikheid van lossing 
aan hom oor te dra, waarná die man instem. Dit lei tot 
die kooptransaksie tussen Boas en Naómi, asook die 
hu welik tussen Boas en Rut. Uit hierdie huwelik word 
die seun Obed vir hulle gebore, die vader van Isai, die 
vader van koning Dawid. 

Vir groter genade kon Naómi en Rut nie vra nie, want 
nie net het Boas Naómi en Rut se skuld betaal nie, maar 
deur sy huwelik aan Rut gee hy aan hulle ’n nuwe lewe. 
Rut, by implikasie ook Naómi, is nou erfgename van 
Boas se boedel en deur die geboorte van hierdie seun, 
Obed, word die familienaam van Eliméleg lewend gehou 
vir toekomende geslagte. 

’n Aangrypende verhaal van genade, maar by nadere 
bestudering en oordenking kom ’n mens tot die besef 
dat dit net ’n skadubeeld is van die genade wat sou kom. 
Die geboorte van Obed bring groot vreugde vir sy ouers 

Boas – skadubeeld van dié Losser
Ds. Joubert Ferreira
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en ook sy ouma, Naómi, want deur hom word hulle ’n 
nuwe lewe gegee. Die ware vreugde, die vreugde vir die 
wêreld, lê egter in die geboorte van die Een waarheen 
Obed se geboorte wys. Die geboorte van die Messias wat 
jare later uit hierdie bloedlyn van Obed sou kom. Die 
ware Verlosser is die kindjie Jesus Christus wat eeue later 
in Betlehem gebore sou word, ’n agter-agter-kleinkind 
van Boas en Rut. 

In hierdie Kindjie sien ons die genade wat sy voorvader 
Boas jare vantevore aan ander bewys het, maar nou op 
’n skaal veel groter. Boas het hom verbind aan Rut deur 
met haar in die huwelik te tree en so het sy besittings haar 
besittings geword en haar besittings syne. Daardeur het 
Rut ’n nuwe kans op die lewe gekry. So het Jesus Christus 
Homself aan sondaars kom verbind. Hy het as ’t ware met 
’n onwaardige bruid in die huwelik getree. Uit genade 
het sy besittings ons besittings geword en ons besittings 
syne. Deur vir ons ’n Losser te wees, soos Boas vir Rut 

en Naómi, het Hy ons sondeskuld (ons besittings) op 
Hom geneem en aan ons het Hy sy besittings, naamlik 
genade, liefde en die ewige lewe, gegee.

Boas het die skuld van Naómi en Rut gedra en hulle 
so bevry van die ou lewe waarin hulle vasgevang was. 
Hy gee hulle ’n nuwe lewe vry van bekommernis en 
swaarkry, ’n lewe van oorvloed en vrede. So het Jesus 
Christus nie net ons skuld kom dra aan die kruis nie, 
maar ook vir ons die nuwe lewe kom gee: ’n lewe van 
vrede en vreugde; ’n lewe van oorvloed; ’n lewe wat nie 
net in hierdie lewe vreugde en vrede beteken nie, maar 
ook die ewige lewe saam met Hom. 

In hierdie Kerstyd vier ons nie net die koms van ons 
ware Losser, Jesus Christus, se eerste koms na hierdie 
wêreld nie. Ons sien ook uit na die ewige lewe wat op 
ons wag wanneer Hy weer sal kom en die volheid van 
hierdie verlossing sal aanbreek. LIG IN DUISTERNIS

Afrika-stamme wat volgens hul DNS 
hul Joodse verbintenis kan aandui, 
is nie nuwe nuus nie. Reeds in 1999 
berig die New York Times1 dat ’n 
span genetici gevind het dat die 
Lemba-stam (waaruit Suid-Afrika 
se Vendas stam) in hulle manlike 
chromosome ’n DNS-string bevat wat 
uniek tot die afstammelinge van die 
Aäronitiese priesterorde is. Volgens 
die World Jewish Congress het die 
Lemba-stam ook heelwat tradisies en 
gebruike wat met Joodse gebruike en 
tradisies ooreenkom. 

In hierdie verband verskyn daar in 
2008 ’n insiggewende publikasie 
deur Edith Bruder: The Black Jews 
of Africa: History, Religion, Identity.2 
Hierin be stu deer sy die verskynsel 
van verskeie Afrika-stamme, wat 

hul herkoms terugspoor na die 
verlore stamme van Israel, se her-
ontdekking van hul Joodse identiteit. 
Die verskillende stamme uit Wes- en 
Sentraal-Afrika, Oos-Afrika en Sui de-
like- Afrika, word een vir een aan die 
orde gestel terwyl daar gewys word 
hoe hierdie groepe ’n unieke vorm 
van Judaïsme daargestel het.

Op 5 Augustus 2019 berig die BBC3 
oor die idilliese vakansieoord, Arous, 
in die Soedannese woestyn langs die 
Rooi See. Hierdie vakansieoord het as 
front vir ’n geheime Israeliese sen-
ding gedien. In die vroeë jare 80 het 
Mossad die vakansieoord vir meer as 
vier jaar as dekmantel gebruik vir ’n 
buitengewone humanitêre sending, 
naamlik om in die geheim duisende 
beleërde Ethiopiese Jode wat in Soe-

dannese vlugtelingkampe vasgekeer 
was, na Israel uit te smokkel. Hierdie 
Ethiopiese Jode staan bekend as Beta 
Jode (Huis van Israel) en is al in die 
1970’s deur Israel se belangrikste 
rabbi’s as afstammelinge van die 
10 verlore stamme van Israel erken.4 
Operasie Moses het in 1985 tot ’n ein-
de gekom. Die onlangs-vrygestelde 
Netflix-film, The Read Sea Diving Resort, 
is deur hierdie gebeure geïnspireer.

-------------------------------------------------
1. https://nyti.ms/2KcqDjf 
2. http://bit.ly/2NF0qMv 
3. https://bbc.in/2CC4re2 
4. Lees meer oor die huidige debat 

rondom Joodse DNS in die boek 
Abraham’s Children deur Jon Entine, 
http://bit.ly/34O1AL2, asook in 
hierdie artikel in Human Genetics deur 
Harry Ostrer en Karl Skorecki http://
bit.ly/2KbxZ6H 

S M E LT O O N D
•  Desember 2019/Januarie 2020  •

Afrika-stamme se Joodse wortels
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Hierdie stelling is inderdaad waar. Dit kan gesien word 
in 1938, wat vandag bekendstaan as die ‘wonderjaar’, 
toe duisende die gedenktrek van Kaapstad na Pretoria 
mee ge maak het op pad na die hoeksteenlegging van die 
Voor trekkermonument.

Die ongekende nasietrots en geesdrif was egter nóg gro-
ter 11 jaar later (1949) met die inwyding van die Voor-
trek ker monument. 250 000 mense het die geleent heid 
by ge woon, 2 000 volkspelers het ’n kakebeenwa ge vorm 
en 3 000 Voortrekkers het van Schanskop na Mo nu-
ment koppie fakkels gedra. Die Rapportryers het met 
per dekommando’s van elke uithoek van die land, selfs 
Suidwes-Afrika en Rhodesië, met groeteboodskappe na 
Pretoria vertrek. Die geesdrif en nasionalisme kan ook 
duidelik gesien word in die verkiesingsuitslag van 1948.

Met die draai van die eeu en die veranderinge van 1994 
het die feesgangers al minder geword en baie feesterreine 
het agteruitgegaan. Die getalle het onlangs weer begin 
styg. Familie en vriende reg oor die land kan bevestig dat 
dit regtig drie geslagte is wat die feeste bywoon. Dit is 
ver al die jongmanne en -vroue met klein kindertjies wat 
die feeste bywoon en dit dikwels ook uit eie inisiatief reël. 

Die verkiesingsuitslae van vroeër vanjaar (Mei), bevestig 
ook weer die oplewing van nasionalisme onder ons volk.

Wat beteken Geloftedag vir my?

Dit gee my hoop vir nog ’n jaar
Dit is ’n tyd van die jaar wat ek stil word en besef dat God 
ons met ’n doel hier aan die suidpunt van Afrika ge plaas 
het en dat Hy nie van ons sal vergeet nie. Net soos wat God 
saam met ons voorvaders was, besef ek op 16 Desember 
dat Hy saam met ons in alle situasies sal wees – al word 

ons vlae verban, ons taal uit uni ver si tei te gehaal, wette in 
die parlemant geskep om die klein min derheidsgroepie 
in te perk en die Christelike gods diens uit skole gehaal. 

Waar my wortels lê
Op 16 Desember herdenk ons nie net die Gelofte nie. 
Ons herdenk ook die dapper dade van die Voortrekkers 
wat opgestaan het teen die magtige Brittanje wat hulle 
die reg van vryheid en bestaan wou ontneem en hulle 
as tweedeklas burgers in hul eie vaderland wou beskou. 
Die pioniers van gister het vir niks teruggedeins nie en 
so hoef ons vandag ook nie. Op dié spesiale dag word 
ons herinner dat niemand ons mag minag net omdat 
ons ’n minderheidsgroep is nie.

By Geloftedag besef ek net weer wie my voorvaders was 
en hoe sterk hulle geloof in God was om ’n gelofte voor 
Hom af te lê en op Hom te vertrou. Ons moet streef om 
ook so ’n sterk verhouding met die Here te hê. Ons besef 
net weer wat ons volk met die hulp van God al in die 
verlede vermag het met die woorde van Filippense 4:13. 

Afrikaners
By Geloftedag word ons herinner aan ’n boodskap wat 
ons te min hoor – dat ons ’n positiewe bydrae in die 
land gemaak het. Ons is nie ‘wit gronddiewe’ nie. Ons 
voor va ders het ook gehelp om hierdie land op te bou en 
het die grond met sweet en bloed gekoop. Ons is waarlik 
die naam Afrikaners werd. Ons is nie meer Europese 
set laars nie, maar Afrikanervolk wat oor die tyd heen 
deel geword het van Afrika.

Moet ons Geloftedag nog vier?
Ek glo ons moet beslis nog Geloftedag vier en die Gelof-
te in stand hou. Ons voorvaders het ’n gelofte met God 
onderneem en ons as die nageslag moet ook daarin 

Geloftedag vir ŉ 14-jarige
Etienne Hansen

Dana Snyman skryf in Die Burger van 21 Desember 2013: “Geloftefees het die barometer van die Afrikaner 
se volksgevoel geword.” 
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deel. Ek glo ook dat elkeen wat hom ’n Afrikaner noem 
en hom as deel van die Boerevolk beskou, die Gelofte 
moet nakom.

Volgens die HAT beteken die woord geloftefees “fees 
waarby ’n gelofte afgelê of hernieu word.” Op 16 De sem-
ber vier ons nie net fees om die Gelofte te her denk nie. 
Ons vra God om ons as volk te beskerm en te lei. Ons 
er ken ook ons afhanklikheid van Hom.

In sy artikel in Desember 2018/Januarie 2019 se uitgawe 
van Die Boodskapper verduidelik dr. Pieter Mulder dat 
die oorwinning van Bloedrivier nie blote geluk was nie, 
maar dat daar Goddelike beskikking was. Daarom mag 
die eer van oorwinning nie na ons toe kom nie, maar 
slegs na God. Deur sy genade alleen is die Boere in die 
laer gespaar en daarom lui die Gelofte: Want die eer van 
sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van 
oorwinning aan Hom te gee.

die instandhouding van die Gelofte ’n vrywillige saak. 
Diegene wat met groot stelligheid verklaar dat hulle 
nie deur die aflê van ’n gelofte 180 jaar gelede gebind 
kan word nie, kan hulle oortuigings onbevange uitleef. 
Geen wonder dat baie van diesulkes wat so redeneer 
ook nie eens meer aan God en sy Woord gebonde voel 
nie. Waarom sal hulle hoegenaamd met die Gelofte van 
Bloedrivier bemoeienis maak?

Staan ons op die vooraand van ’n volgende 
Bloedrivier?
Die antwoord is in die geskiedenis self. Die Voortrekkers 
het besef hulle is in ’n situasie waar hulle nie kan wen 
nie. Dit is waar ons nou is – 1835. Hierdie land kan nie 
reg geskiet word nie en ek is bevrees ook nie reg gestem 
word nie. As hier ’n skietery moet uitbreek, sal dit nie 
oorlog wees nie, maar blote anargie en rassehaat wat op 
totale vernietig sal uitloop. 

Voordat hulle ekonomies heeltemal gebreek was, het die 
Voortrekkers hul regering die rug gekeer en van hom af 
weggetrek, nie weggevlug nie. Daarom staan hul name 
in die geskiedenis geskryf as die “Voortrekkers” en nie 
die “vlugtelinge” nie. 

Waarheen moet ons trek, vra mense? Die trek het reeds 
begin. ’n Miljoen wittes het reeds die land sedert 1994 
verlaat, en ander wat nog hier is, moedig konstant hul 
kinders aan om ook pad te gee. Ek verstaan mense wil 
veilig wees en dat hulle goeie poste wil hê, maar wat 
nou van ons wat agterbly; die wat nie die land kan, ook 
nie wil en sal verlaat nie? Ek neem aan dit is ons wat 
vandag hier en regoor die land by Geloftefeesterreine 
vergader is; daardie klein minderheid wat as ’n volk wil 
voortbestaan en nie ’n rowerregime se slawe wil wees 
nie, maar vry wil wees.

’n Volk moet ’n staat hê. Die Voortrekkers het die eerste 
stap met die Groot Trek geneem deur bloedloos te rebel-
leer en daarmee het hulle ook die inisiatief oorgeneem. 
In plaas van téén die regering en die toestand te wees, 
het hul le na iets – hul eie – begin streef. Die volgende 
stap was om ’n staat te kry waar hulle hulself kon regeer. 
Hul le wou dit op ’n vreedsame manier bekom, nie ’n 
staat wat op rassehaat gebou is nie, maar op vreed same 
buur skap.

Daardie proses het ook reeds begin. Wat anders is Ora-
nia as ’n groep mense wat hul lotgevalle in hul eie hande 
geneem het en as ’n volk wil voortbestaan? Wat anders 
is dit as ’n “Voortrek”? 

Daar is nie loopgrawe en elektriese heinings en mure 
om die plek nie. As dit egter nodig is en daar moet laer 
getrek en geveg word, sal dit gebeur omdat mense self 
iets opgebou het wat die moeite werd is om te verdedig. 
Dan is hulle gelaer soos Andries Pretorius op ’n plek en 
terrein wat hul pas en waar die vyand die geveg na hulle 
toe moet bring – nie waar ons nou een-een alleen staan 
en radikales ons in ’n rassestryd wil inlok nie.

Mense is vinnig om te sê: Ja, maar ons kan nie almal 
Ora nia toe trek nie. Dit is so, maar ons kan nog Ora-
ni as begin. Dit klink onhaalbaar, maar dan is u in die 
ge selskap van u stoere voorsate, die Voortrekkers. Die 
Trekkersdaad was die uitvoering van die onuitvoerbare; 
die doenlike van die ondoenlike, die haalbare van die 
onhaalbare. Dit is die uitdaging wat Afrika maar weer 
tot ons rig.

Gaan ons geskiedenis maak soos die Voortrekkers, of 
gaan ons saam met die rowerregime skan des maak tot dat 
ons pateties in die grys ver ge tel heid verdwyn?

Gaan ons skande maak, of gaan ons geskiedenis maak?

LIG IN DUISTERNIS

LIG IN DUISTERNIS

Vervolg vanaf bl. 12
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Salomo is sonder twyfel een van die mees fassinerende 
individue in die Skrif. Al was hy nie die oudste seun van 
Da wid nie, het hy sy pa as koning oor Israel opgevolg 
(1 Kon. 2:12). Aan hom was ook die verantwoordelik heid 
en taak opgedra om die tempel te bou (1 Kon. 6:1-38). 
Hy het Israel se weermag vergroot en toegerus tot een 
van die sterkstes van sy tyd.

Salomo, gebore seun van Dawid –  
’n vors van vrede
Onder sy heerskappy het die land gefloreer. Daarom 
was die vroeë jare van Salomo se heerskappy beskou 
as ‘die Goue Era van Israel’. Hy het regeer oor ’n reuse 
gebied wat gestrek het vanaf die Eufraat oor die land 
van die Filistyne tot en met die grens van Egipte. Sy 
heerskappy het ’n ongekende tydperk van vrede in die 
ryk gebring wat vroeër onbekend in Israel was. Selfs 
onder Dawid was daar oorlog en struweling, maar onder 
Salomo se regering was daar aanvanklik rus en vrede 
vir die volk. Tereg verwys dr. Kroeze na Salomo as 
“die vors van die goue eeu van Israel”. Hy was waarlik 
’n vors van vrede:

Want hy het geheers oor alles wes van die Eufraat, 
van Tifsag af tot by Gasa, oor al die konings wes 
van die Eufraat, en vrede gehad aan alle kante 
rondom; sodat Juda en Israel veilig gewoon het, 
elk een onder sy wingerdstok en onder sy vye
boom, van Dan tot Berséba, al die dae van Salomo 
(1 Kon. 4:24-25).

Met verloop van tyd het Salomo se hart egter al hoe meer 
verdeeld geraak. Sy eie belange het vir hom belangriker 
geword as die roeping wat God hom as koning opgelê 
het. Soos wat sy verhouding met God al meer gely het 
onder die druk van ’n selfgesentreerde hart wat fokus 
op persoonlike belange, is die wysheid wat hy van God 
ontvang het al meer verander in die dwaasheid van die 

‘eie-ek’. Sy heerskappy het begin in die gehoorsame 
spore van sy vader Dawid, maar het later verander in ’n 
morele verval van godsdienstige afvalligheid. Die mees 
kenmerkende hiervan was dat hy selfs sy monoteïstiese 
geloof prysgegee het om politeïsme saam met sy legio 
van ongelowige vroue en byvroue te beoefen. Salomo 
se geestelike konflik en dubbelsinnigheid, sowel as sy 
lief de vir vreemde vroue van ander volke, het uiteindelik 
gelei tot politieke verdeeldheid en twis in sy land. Anders 
as sy vader, het Salomo hom nie van sy verkeerde weë 
bekeer nie en het God die vrede en voorspoed van die 
land in onrus en onstabiliteit verander (1 Kon. 11:14-25):

• Hadad van Edom in die Suide het in opstand gekom 
teen Salomo se heerskappy.

• Reson van Damaskus in die Noorde het Edom se 
voor beeld gevolg.

• Die profeet Ahía, die Siloniet, voorspel die wegbreek 
van die Noordryk onder Jeróbeam.

Op die ou einde het al Salomo se indrukwekkende bou-
projekte, sy uitsonderlike wysheid en sy wêreld be roemde 
administratiewe vermoëns, in totale kontras gestaan 
teen oor sy onstuitbare afvalligheid. Vanweë politieke 
on rus in die Suidryk van Juda onder Rehábeam en die 
Noord ryk van Israel onder Jeróbeam, het die monargie 
ná sy dood verdeel. Die vrede wat ervaar was met die 
aanbreek van Salomo se koningskap was verlore en ver-
deling en stryd het ná sy dood in die koninkryk hoogty 
gevier. Hy het in alle opsigte gefaal as die vors van vrede 
wat rus en stabiliteit in sy koninkryk moes vestig.

Christus, beloofde Seun van Dawid –  
die ware Vredevors
Ten spyte van Salomo se mislukkings, was die aan vank-
li ke glorie en vrede onder sy heerskappy tog vir die 
Kro niek skrywer ’n eskatologiese hoop vir die volk om 
aan vas te hou vir die toekoms (1 Kron. 17:11-14). In die 
glorieryke beskrywing van Salomo in veral Kronieke, 
vind ons die verwagting van die glorie van die volmaakte 

Salomo: Vors van vrede,  
maar skadu van dié Vredevors
Ds. Greyling van Rooyen
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Seun van Dawid. Salomo as koning en sy heerskappy 
oor die beloofde land (met sy foute en tekortkominge) 
was ’n roepe na die Messias en die koms van sy ewige 
koninkryk. Met sy koms sal die ware Seun van Dawid 
die troon bestyg en tot in ewigheid regeer. Slegs onder 
sy koningskap sal volkome vrede gevind word. Die 
weerklanke van hierdie vooruitsig vorm ’n crescendo in 
Jesaja se pragtige beskrywing wanneer hy die koms van 
die Messias voorspel: 

Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons 
gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy 
word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 
God, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering 
van die heerskappy en tot vrede sonder einde, 
op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, 
om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en 
deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. 
Die ywer van die Here van die leërskare sal dit 
doen (Jes. 9:6-7).

Dit sou egter ’n kardinale fout wees om die vrede wat 
die ryk van Israel tydens die begin van Salomo se heer-
skappy ervaar het, direk met die Messiaanse vrede wat 
deur die profeet voorspel word, te vergelyk. Net soos die 
onvolmaakte persoon van Salomo as ’n vors van vrede 
geroep het na die koms van die ware Vredevors, so ook 
was die vrede in Salomo se ryk maar ’n skadu van die 
vrede van God se koninkryk soos gevestig deur Jesus 
Christus.

Dit sien ons duidelik in die afvalligheid, verdeling en 
stryd wat ons daagliks op alle gebiede van die lewe er-
vaar. Al het die eerste koms van die Vredevors reeds 
plaas gevind, is daar beslis nie vrede op aarde soos die 
geval aanvanklik in Israel onder Salomo se heerskappy 
was nie. Daar is oorloë tussen lande, struweling tussen 
kerke, twis onder families en verdeeldheid in huise. 
Christus het ons egter self hieroor gewaarsku:

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die 
aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te 
bring nie, maar die swaard (Matt. 10:34).

Vrede in Christus is daarom nie die vrede wat mense op 
aarde najaag nie. Die Bybel beskryf die begrip ‘vrede’ 

as baie meer as net die samewerking tussen verskil-
lende partye soos wat die geval in Salomo se ryk was. 
Dit word eerder geopenbaar as die voltooiing van God 
se plan en vervulling van sy belofte vir sy kinders op 
aarde. Alhoewel vrede onder individue, groeperinge en 
nasies nie afwesig is binne die Bybelse konsep daarvan 
nie, word ’n duidelike klem op ware vrede tussen God 
en mens geplaas. Die beloofde vrede wat die Vredevors 
gebring het met die vestiging van God se koninkryk 
op aarde, behels dus baie meer as net ’n wêreldse vrede 
onder mense. Dit behels die herstel van die vredesver-
houding tussen God en mens, Skepper en skepsel, 
Koning en koningskind, wat deur die sonde verlore  
gegaan het.

Dit bring ’n mens dadelik by die besef dat volkome vrede 
nie vir alle mense beskore is nie en dat die vrede waarna 
die wêreld streef en wat die wêreld verkondig, eenvoudig 
nie haalbaar is nie. Ware vrede kan net gevind word 
op grond van die koms van die Messias, die volmaakte 
Koning en Seun van Dawid. Ware vrede kan net ervaar 
word deur hulle wat uit genade kinders van die Vredevors 
geword het en wat leef onder die glorieryke en vredevolle 
heerskappy van die volmaakte Seun van Dawid:

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het 
ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus 
(Rom. 5:1).

Al was Salomo dus ’n vors van vrede in die ryk van Is rael, 
is daar net Een ware Seun van Dawid en Een vol maak te 
Vredevors – Jesus Christus. Laat ons daarom in hier die 
feestyd opnuut en volkome begryp en waardeer wat die 
engele tydens die aankondiging van die geboorte van 
die Vredevors aan die skaapwagters buitekant Betlehem 
beloof het:

En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want 
kyk, ek bring julle ’n goeie tyding van groot blyd
skap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle 
vandag in die stad van Dawid gebore is die Salig
maker wat Christus, die Here, is  ... En skielik 
was daar saam met die engel ’n menigte van die 
he melse leërskare wat God prys en sê: Eer aan 
God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in 
die mense ’n welbehae! (Luk. 2:10-14). LIG IN DUISTERNIS

20  DIE BOODSKAPPER



Geen enkele woord van Josef is vir ons opgeteken nie. 
Daar is heelwat gesprekke wat veronderstel word, soos 
daar by die herberg die aand voor Jesus se geboorte en 
die waar skynlike woordewisseling toe Hy as jong seun 
in Jerusalem agtergebly het, maar nêrens in die Bybel 
kry ons ’n direkte aanhaling van Josef nie. 

Die geboorte van Jesus Christus staan sentraal in die 
Bybel. Dit is immers die spilpunt waaromheen God se 
ge nade draai. Die Ou Testament leef in afwagting van 
hierdie gebeurtenis en die Nuwe Testament leef in terug-
skouing daarvan. Reuse figure, soos Jesaja, was profeties 
op hierdie gebeure gerig. Die grote koning Dawid kry 
in Christus sy ware betekenis. Dink aan Maria, die wyse 
manne, Sagaria en Elisabeth. 

Maar êrens in die heel agterste ry, staan Josef so half 
ver dring deur al die ander. Ons hoor van hom hier by 
Chris tus se geboorte en een of twee keer daarna, maar 
dan is dit asof hy geheel en al van die toneel af verdwyn. 
Selfs die herders op die ope velde het liedjies wat hul 
verhaal vertel, maar word Josef se naam ooit in ons 
kerssangdienste gehoor? Dit is asof hy maar net daar 
is, want Maria moes tog ’n man hê.

As ons net menslik na die persoon van Josef kyk, kan 
ons darem ’n paar positiewe dinge van hom sê. Hy neem 
immers Maria as sy vrou nadat die engel eenmaal aan 
hom verskyn het, ten spyte van al die dinge wat deur 
sy kop moes maal toe hy uitvind dat sy swanger is. So 
word Josef die ontfermer wat Maria se “skande” bedek. 
Hy en Maria het die waarheid geweet: Hierdie Kindjie 
is deur God self in haar geplaas, maar min ander sou 
dit op daardie stadium glo. 

Hierdie stukkie geskiedenis het egter nie net op ’n ho-
ri son tale en menslike vlak afgespeel nie. Dit gaan nie 
net oor ’n man wat hom ontferm oor ’n jongmeisie wat 
in die moeilikheid is nie. Nog meer aangrypend is die 
tweede vlak waarop hierdie verhaal afspeel; die groter 
prentjie kan ’n mens maar sê. God se prentjie. 

Die meeste van ons weet dat die Here Jesus uit die na-
geslag van Dawid kom, maar besef ons dat Hy in werk-
lik heid die wettige opvolger van Dawid se troon was? 
Josef, die stil, eenkant en eenvoudige timmerman uit 
Na sa ret, was die kroonprins van Juda; die nasaat van 
Da wid wat wetlik die troon van Dawid in Jerusalem 
kon en moes bestyg indien daardie troon steeds in sy 
leeftyd bestaan het.

Dit is een van die redes waarom Matthéüs in die eerste 
16 verse van sy evangeliebeskrywing vir ons ’n “verveli-
ge” geslagsregister opgeteken het. Daarin gee hy onder 
meer vir ons die koninklike opvolgers van Dawid tot 
en met die ballingskap en ook hulle wat na Jegónia 
koning moes wees indien die koningskap in Juda sou 
voortduur. 

Josef was dus die wettige opvolger van Dawid. Tog kan 
ons met reg wonder: Wat het dit met die Here Jesus te 
doen? Ons weet immers dat Josef nie sy biologiese vader 
was nie, aangesien Hy deur die Heilige Gees verwek en 
daarom die Seun van God is (Mt. 1:20). 

Biologies gesien, was Jesus wel uit die geslag van Da-
wid. Dit is wat Lukas in sy evangeliebeskrywing vir ons 
wys wanneer hy in alle waarskynlikheid die genealogie 
van Maria naspeur (Lk. 3:23-38). Maria was egter ’n 

Josef, die kroonprins  
wat stof opgegaar het
Ds. Jannie Bisschoff

Dit is nie moeilik om agter te kom of iemand sy pa met deernis en waardering onthou nie. Een van die maniere 
waarop jy dit agterkom, is hoe hulle oor hom praat en wat hulle van hom onthou. “My pa het altyd gesê ...”, is ’n 
uitdrukking wat jy gereeld by so iemand sal hoor. As ’n mens egter deur die Bybel lees, kry jy geen aanhaling 
van die belangrikste menslike pa van alle tye nie. 
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af stam meling van Natan, een van Dawid se ander seuns. 
Sy was dus nie uit die koninklike lyn wat deur Salomo 
geloop het nie.

Toe Josef Maria as vrou geneem het, het hy die Here Jesus 
se wettige vader geword en Hom so in die koninklike 
ge slag van Dawid ingebring. Deur oorerwing gee Josef 
dus aan Jesus Christus sy status as seun van Dawid. Josef 
plaas Hom in Dawid se geslagsregister en maak Hom die 
wettige opvolger van Dawid se troon. En let wel: geen 
an der mens nie, net Josef kon dit doen. 

Dit is die dieper betekenis van die eenvoudige man 
Josef en van ’n “vervelige” geslagsregister. Die oomblik 
toe Josef Maria as sy vrou geneem het, het hy Jesus die 
oor geërfde en wetlike status gegee van die Vervuller van 
die Dawidslyn. Josef is die enigste mens wat die beloftes 
van die Ou Testament na Christus kon oordra. 

Beloftes soos die een wat die Here aan Dawid in 2 Sa-
muel 7:12 en 13 gemaak het: 

As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap 
het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam 
sal voortkom, laat optree en sy koningskap be
ves tig. Hy sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek 
sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. 

Of die profesie van Jesaja 9:5 en 6: 

Want ’n Kind is vir ons gebore ... tot vermeerde
ring van die heerskappy en tot vrede sonder ein
de, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, 
om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en 
deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid.

Hoe het God sy beloftes gehou? In die koningstyd was 
dit mak lik genoeg om daardie beloftes se spoor te vat 
soos wat die een koning die ander opgevolg het. Ná die 
bal ling skap het die belofte-spoor egter al hoe dowwer 
ge word. In die ongeveer 500 jaar wat volg, raak Dawid 
se nageslag in die vergetelheid verlore en teen die tyd 
van Josef en Maria was ’n interessante geslagsregister 
al wat hulle kon wys van die grote Dawidshuis. Daar is 
niks merkwaardig aan hulle nie. Hulle het nie eens enige 

erfstukke gehad soos die slingervel van Dawid of die 
sep ter van Salomo as herinnering aan die heerlikheid 
van ouds nie.

So, waarin sien ons die voortgang van God se beloftes 
in die halwe millennium wat verloop van Jegónia tot 
en met Josef? Ons sien dit in die blote feit dat die Here 
sorg dat hierdie een familie van geslag tot geslag bly 
voort bestaan. Deur die wonderlike voorsienigheid van 
God loop die lyn van Dawid deur die eeue sodat God 
se beloftes vervul kan word. Soos ’n brose garingdraad 
wat nie breek nie, ten spyte van al die druk wat daarop 
geplaas word. Nie die ballingskap of eeue van heidense 
oorheersing of Joodse opstande wat telkens met geweld 
onderdruk moes word, kon die liggie van Dawid in 
Israel blus nie.

So is dit dan dat vir hierdie skynbaar eenvoudige en ge-
mid delde familie Een gebore word wat Christus genoem 
word (Mt. 1:16). Christus wat nie ’n naam is nie, maar ’n 
titel. Die Griekse weergawe van “Messias”, die beloofde 
Gesalfde van God. Dit is juis die punt. Toe die vloedgolf 
van oorlog oor hierdie familie gespoel het, het hulle nie 
verdrink nie. Toe dit gelyk het of hulle verswelg gaan word 
in die smeltkroes van die ballingskap het hulle steeds 
volhard. Toe die lewe ná die ballingskap vir honderde 
jare aangegaan het en almal in wese van die nageslag van 
Dawid vergeet het, het God nie sy beloftes vergeet nie. 

Jaar na jaar het God hulle gelei en bewaar tot daardie 
nag wat ’n maagd geboorte geskenk, haar kindjie in 
doeke toegedraai en in ’n krip neergelê het, omdat daar 
vir die kroonprins, Josef, en sy gesinnetjie nie eers plek 
in die herberg was nie. Daardie nag, weggesteek in ’n 
veragtelike stal, het God sy beloftes gehou en is sy eeue-
oue woorde vervul. 

Die Jesus wie se geboorte ons tydens Advent gedenk, 
is gebore as ’n Kind van beloftes en ’n Erfgenaam van 
ko nings. Op grond van sy eie storie, kan ons seker wees 
dat Hy sy beloftes sal hou as ons op Hom vertrou. Daarin 
vind ons die bewys dat God nie net beloftes maak nie, 
maar dit ook nakom. Daarin kry ons die belofte dat ons 
ook erfgename van die grote Koning van die heelal kan 
wees as ons glo in sy Seun, Jesus Christus. Dit maak dus 
nie saak wie jou biologiese, aardse vader is of was nie. 
Dit maak nie saak of hy belangrik genoeg was dat sy 
woorde opgeteken sou word vir die geslagte nie. Deur 
ons Here Jesus kan ons ook saam met Paulus uitroep: 
Abba, Vader! LIG IN DUISTERNIS
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’n Mens kan vir ’n paar dae sonder kos klaarkom en 
selfs vir ’n ruk sonder water lewe. En ’n mens kan 

vir ’n paar minute miskien jou asem ophou. Geen mens 
kan egter sonder hoop lewe nie. Die grootste waarde 
van die Bybel is dat dit God se manier is om die hoop in 
ons lewend te hou. Deur die Bybel leer ons vir God, die 
Bron van hoop, ken. Die Bybel herinner ons aan waar 
ons hoop vandaan kom. Wanneer ons dus die Bybel 
gebruik, moet ons dit met hierdie doel voor oë doen, 
naamlik om die hoop wat God vir ons deur sy Woord 
wil gee, daarin te soek en te vind.

Dit is juis die bedoeling van die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika (BSA) se projek van Bybels vir Graad-7 
leer ders. Jaarliks stel die BSA meer as 25 000 Bybels 
beskikbaar wat gratis aan leerders in graad-7 versprei 
word. Dit is sekerlik maar net ’n druppel in die emmer, 
maar daar word gefokus op kinders wat nie ’n eie Bybel 
kan bekostig nie. Hiermee word die verwagting gekoester 
dat die Bybel ’n hulpmiddel sal wees waardeur die be-
trok ke kind op die spesifieke stadium van sy/haar lewe 
bemoedig sal word.

In Romeine 15:4 word dit só gestel: Want alles wat tevore 
geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons 
deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop 
kan hê. Met Skrifte word hier natuurlik verwys na wat 
ons ken as die Ou Testament. Dit kan alles gelees en 
ondersoek word met die doel om God se stem van hoop 
daarin te hoor. 

Die klassieke voorbeeld van lydsaamheid in die Skrif 
is sekerlik Job. Hy worstel met die vraag waarom al die 
ram pe in die lewe hom tref. Dink ook aan Josef in die 
put en Daniël in die leeukuil. Die hele boek Klaagliedere 
han del oor Israel se trauma as gevolg van hulle balling-
skap. As daar dus een of ander vorm van lyding in die 
lewe is, hoef dit nie gesien te word as ’n straf van die 
Here nie. Dit is deel van ’n gelowige se lewe. Ons hoef 
nie moedeloos te word nie. Swaarkry gaan verby. Daar 

is altyd hoop, want God se liefde sal nooit verander nie. 
Niks kan ons daarvan skei nie. Job se situasie het uitein-
de lik weer herstel. Josef en Daniël het albei onderkonings 
geword en Israel het weer teruggekeer uit ballingskap. 

Hierin is ons Here Jesus Christus vir ons die beste voor-
beeld. Hy wat in ons plek gely het, gekruisig en begrawe 
is; wat egter ook weer opgestaan het uit die dood en 
opgevaar het na die hemel.

Die tweede les wat die Skrif leer is bemoediging. Dit wil 
sê dat die Bybel ook die instrument is waardeur God vir 
ons krag wil gee om deur die moeilike tye in die lewe 
te kom. Weereens is die Bybel vol voorbeelde van die 
bemoediging en krag wat ons uit God se Woord kan 
put. Dink maar aan Moses wat nie kans gesien het vir 
sy roeping nie en God wat hom bemoedig deur te sê dat 
dit nie gaan oor wie Moses is nie, maar oor wie God is. 
Daar is Josua wat voor die geweldige uitdaging staan 
om die volk van die Here in die Beloofde Land in te lei 
en God wat hom bemoedig deur hom te verseker dat 
Hy by hom sal wees. Vir wie van ons was Jesaja 43:1: 
Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne en Psalm 23: 
Die Here is my herder ... nie al ’n bron van troos en krag 
in donker tye nie?

Die Bybel is nie bedoel om ’n boek vol reëls en wette te 
wees wat ons moedeloos maak nie. Jesus Christus het 
ons daarvan kom bevry. Hy het ons kom wys dat God 
die God van liefde en genade is wat ons vergewe sodat 
ons uit dankbaarheid kan lewe. Hierdie bemoedigende 
beeld van God straal uit die Skrif uit. 

Watter beter geskenk is daar vir kinders op hulle pad 
in die lewe vorentoe? Daarmee word hulle die lewe 
ingestuur met die bede in Romeine 15:13: En mag die 
God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede 
deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop 
deur die krag van die Heilige Gees!

Deur die Bybel leer ons God,  
die Bron van hoop, ken
Dr. Gerhard Lindeque1

BYBELGENOOTSKAP 200

_______________________________________________________________
1 Organiserende Sekretaris, Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
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Augustus was Julius Cae-
sar se aangenome seun. 
Hy het die pax Romana 
oral in die Romeinse ryk 
gevestig. Ter ere van hom 

(B) Gegee:
’n Diagram met spasies vir 11 sewe- 
letterwoorde. Daar word 13 Bybel-
teksleidrade kronologies gegee, 
asook enkele letters in die diagram.

Gevra: Identifiseer die woorde, 
voltooi diagram.

Leidrade: 
Gén. 42:4; Ex. 6:24; Num. 18:16; 
Jos. 15:36; 1 Sam. 15:21; 
Job 20:17; Miga 2:4; Lk. 2:4; 
Joh. 20:27; Hand. 16:6; Rom. 13:4; 
1 Tim. 3:3; Jak. 3:11.

het Herodes die Grote 
die stad Cesarea en Sa-
maria (Sebastos) herbou. 
Sebastos (Gr.) beteken 
Augustus.
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BRIEWEDankwoord aan die Redakteur 
en Publikasiekommissie 

Vir briewe om in Die Boodskapper geplaas te word,  
moet dit asseblief nie langer as 700 woorde wees nie.

Hierdie waarderingswoord kom spontaan. Niemand het my versoek om dit te skryf nie. 

’n Mens wonder hoeveel lesers van Die Boodskapper 
besef watter groot werk die publisering van ons 
kerklike blad voorafgaan. Selfs diegene wat wel weet, 
dink waarskynlik meestal nie daaraan nie.

Ons besef nie watter eise aan die redakteur gestel 
word nie. Hy moet ’n bepaalde visie hê, ’n oog en 
oor wat ingestel is op alles wat in die kerklike lewe 
gebeur; hy moet tendense raaksien. Hy moet gevare 
vir die kerk uitspel en leiding gee. In die proses moet 
hy kundiges uit die Christelik-gereformeerde wêreld 
identifiseer om artikels oor temas wat die redakteur 
aan hulle voorlê, te skryf. Ou waarhede moet in nuwe 
tye aangelê word. Daarin word die aktualiteit van die 
dag raakgesien en toepaslik aangespreek.

Hy moet alles wat in Die Boodskapper kom (selfs 
adver tensies!) keur – en waar nodig met wysheid nie 
plaas nie of veranderinge aan die skrywer voorlê.

Te midde van dit alles bly die spreuk “soveel hoofde, 
soveel sinne”. Ook hier geld Paulus se woorde (1 Tim. 
4:12): Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 
’n voorbeeld ... Met beskei denheid, bedagsaamheid 
en ander deug de moet hy volhard. Daar sal altyd hier 

en daar kritiek kom, maar die Here Jesus moes meer 
kritiek en verwerping ondergaan – meer as enigeen 
van vandag.

Na my oordeel doen die Redakteur sy werk uit ne-
mend. Die keuse wat op hom geval het, getuig van 
insig en ver troue dat hy dit goed sou doen. Dit stem 
ook tot dank baarheid oor die kommissie wat die 
redakteur bystaan.

Ons moet die Redakteur dank en gelukwens vir 
voortreflike uitgawes van Die Boodskapper wat 
verskyn. Daar is lidmate in ons plaaslike ker ke 
wat sommer al die Sondag dat die blad by die kerk 
ontvang word, be gin om dit te lees – selfs dwarsdeur. 
Ekself het my Oktober-uitgawe van Die Boodskapper 
nog dieselfde middag deur gelees. Die keuse van 
artikels was werklik prikkelend en in die kol.

Is dit nie wonderlik dat die meeste skrywers 
oudstudente van ons Aka demie is nie? Afgesien 
van die vorming aan die Teologiese Skool, kom dit 
duidelik uit dat hulle lees en groei.

Prof. Roelof Marè

Inskrywingsvorm: Die Boodskapper 2020 (10 uitgawes per jaar)
Stuur asseblief u inskrywingsvorm na boodskapper@apk.co.za sodat ons weet waarheen om u Boodskapper te stuur.
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Telefoon:
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BRIEWE

Die brief van mnr. Attie Bezuiden-
hout in die Oktober 2019-uitgawe 
se briewekolom onder die opskrif 
Burgerlike gehoorsaamheid – wat sê 
die Heilige Skrif?, het betrekking.

Ten eerste is dit belangrik om 
na drie belangrike vrae te gaan 
kyk, naamlik: Wat is die teenvraag 
of antitese op die vraag wat gevra 
moet word? Wat is die antwoord 
uit die Woord van die Here, en 
derdens: Wie is die skrywer en wat 
is sy agtergrond?

“Is ’n mens onvoorwaardelike 
gehoorsaamheid aan die owerheid 
van die dag verskuldig?” Dit is die 
teenvraag. Dit kan tog sekerlik nie 
wees nie, synde ons primêr aan 
God gehoorsaam moet wees.

Wanneer ons uit die Woord van 
die Here antwoorde op die tweede 
vraag soek, moet ons dit vanaf Gé-
nesis tot Openbaring soek. Die Ou 
en die Nuwe Testament is gelyk aan 
mekaar (Boek II; Hfst. 10) en kan 
ons nie net ons antwoorde in die 
Nuwe Testament alleen, soos die 
briefskrywer, gaan soek nie. So lees 
ons van vele voorbeelde waar teen 
die owerheid in opstand gekom 
is, onder andere Ehud in Rigters 3 
wat koning Eglon met ’n swaard 
doodgesteek het.

Wat staan ons Christene te 
doen indien die owerheid onchris-
telike dinge van ons verwag? Die 
reg tot verset kom in Calvyn se eie 
woorde naamlik: “Want as daar 
volksmagistrate aangestel is om 
die willekeur van die konings te 
bedwing, is dit hulle plig om die 
ongebondenheid van die konings 
te weerstaan. Hulle sal troueloos 
wees as hulle die gewelddadige 
optrede van die konings deur die 
vingers sien. Daardeur sal hulle 
die vryheid van die volk verraai, 

wat hulle kragtens die bevel van 
die Here behoort te beskerm” 
(Boek IV; Hfst. 20, 31). Daar is dus 
pligmatige gehoorsaamheid én 
pligmatige verset.

Getrou aan hierdie Calvinis-
tiese beginsel het die Skotse Prote-
stante onder invloed van John 
Knox in opstand gekom toe Marie 
Guise, regent van Skotland, in 1559 
gereformeerde prediking verbied 
het. Is John Knox dan ook ’n leraar 
van die bevrydingsteologie?

Die geweldige lewensgevaar 
waaronder die Protestante ten tye 
en ná afloop van die St. Bartho-
lomeüsnag-slagting verkeer het, 
het ’n dringendheid na Bybels-
gegronde antwoorde geskep wat 
gelei het tot die opstel van ’n 
geweldig invloedryke Hugenote- 
traktaat getiteld Vindiciae Contra 
Tyrannos (Die beskerming [van 
vryheid] teen tiranne). Dit sê 
onder meer dat wanneer regmatige 
“goewerneurs” tiranne word of 
anders regeer as wat die Here in sy 
wet voorskryf en van hul burgers 
vereis om aan hul goddelose wette 
gehoor te gee, verbeur daardie 
“goewerneurs” hul aandrang op 
gehoorsaamheid deur hul God-
vresende burgers.

Die Nederlande het in 1581 
op grond van die leer van Calvyn 
en onder invloed van die gerefor-
meerde antwoorde vervat in 
Vindiciae Contra Tyrannos, 
hulself vry van Spanje verklaar 
wat die 80-jarige Oorlog teen 
Spanje ingelui het – rebellie teen 
die owerheid wat God oor hulle 
aangestel het. ’n Mens wonder 
watter rol die leer van Calvyn oor 
die reg tot verset in die Boere se 
opstand teen die Britse oorheersing 
van Transvaal tussen 1877 en 1881 

gespeel het. Was die Volkskomitee, 
wat die leiding in die verset geneem 
het, as “laer magistraat” met ’n 
Godgegewe mandaat beskou?

Die aktuele vraag is of Chris-
tene gehoorsaam moet wees aan ’n 
bestel wat deur verraad, subversie 
en knoeiery tot stand gekom het 
en waarin onder meer die NG 
Kerk ’n aktiewe rol gespeel het. ’n 
Eerlike antwoord hierop sal aandui 
aan wie Christene gehoorsaam 
moet wees.

Kan ons eerlik sê dat die hui-
dige bestel sy God-opgelegde taak, 
roeping en verantwoordelikheid 
nakom met wesenlike godde-
loos heid soos korrupsie, staats-
kaping, inmenging in kerksake, 
ensovoorts?

Die antwoord op die vraag 
na die skrywer en sy agtergrond, 
is veral deurslaggewend om die 
konteks van sy brief te verstaan. 
Die briefskrywer is ’n emeritus 
kapelaan uit NG Kerk-geledere. As 
gehoorsaamheid aan die owerheid 
onvoorwaardelik is, waarom het 
die NG Kerk nie destyds vir die 
ANC en hul alliansie-lede gepreek 
dat hulle hulself aan die owerheid 
van die dag moes onderwerp nie? 
Nog erger, waarom het die NG 
Kerk hul eie wet oortree deur aktief 
hulself aan die kant van die rebelle 
te skaar om die vorige bedeling tot 
’n val te bring?

Ons moet op ons hoede wees 
vir mense wat twyfel in ons midde 
wil saai met sogenaamde Bybels- 
begronde uitlatings, maar bykans 
sonder uitsondering nooit hul wet 
aan ons vyande voorhou nie.

Frik Wentzel (Tweedragt, Pretoria)
___________________________________________
1 Bronverwysings: Johannes Calvyn, Institusie of 

Onderwysing In die Christelike Godsdiens.

Die Skrif en burgerlike gehoorsaamheid1
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Die aflê van ’n gelofte is nie uniek tot die Afrikaner nie. 
Reeds so vroeg as 1620 vind ons die sogenaamde May
flower Onderneming. Dit is saamgestel deur die setlaars van 
New Plymouth. Dit toon sterk ooreenkomste met die Van 
Riebeeck-gelofte.1 

In 1638 lê die Skotte ’n gelofte bekend as die Scottish 
National Covenant af waarin hulle onderneem om enige 
poging van koning Charles I en William Laud, aartsbiskop 
van Canterbury, om die Engelse liturgiese praktyke en 
kerk re ge ring op die Skotse kerk af te dwing, teen te staan.2 
Hoewel hulle nie ’n spesifieke gelofte met God het nie, is 
daar sterk aanduidings dat verbondsteologie ook ’n belang-
rike rol in Switserse staatkundige denke gespeel het.3 

In sy Geloftedagtoespraak van 16 Desember 2018, 
verwys dr. Louis Bothma ook na ’n gelofte wat deur die 
Rehoboth- basters voor ’n veldslag op 8 Mei 1915 te Sam-
Kubis, 70 kilometer suidwes van Rehoboth, afgelê is. Die 
ooreenkomste met die Bloedriviergelofte is opvallend: 

----------------------------------------------------------------------------
1. http://bit.ly/2O6yaBj
2. http://bit.ly/2QfW8ws
3. http://bit.ly/2NHGRTy

S M E LT O O N D
•  Desember 2019/Januarie 2020  •

Ander volke met geloftes

PAPJAS 
EERSTEJAARSKAMP 2020

Potchefstroom se  
Afrikaanse Protestantse  
Jeugaksie vir Studente

Datum: 6-10 Januarie 2020
Kampgelde: R990 p/p

Kampterrein: Esparanza
Vertrek vanaf NWU 

Potchefstroom-kampus,  
gebou E12.

Meer inligting sal nader  
aan die tyd deurgegee word. 

Kontak gerus vir:
Theuns du Plessis – 082 729 3784

Morne Naude – 071 896 2124
Ds. Fredry Pretorius – 076 783 2734

WAARHEEN NOU?  
– Abrie Oosthuizen
Afrikaners verkeer lank 
reeds in ’n knyptang 
van wanhoop. Die tyd 
het nou aangebreek 
om te beplan, en 
daadwerklik te werk, 
vir ’n beter toekoms. 
Om dit te kan doen, 
moet die Afrikaner 
weet waarvandaan hy 
kom, waar hy nou is, 
en waarheen hy wil 
gaan. In die lig hiervan moet ons as Afrikaners ophou 
om mekaar moedeloos te praat; ons moet bid asof 
alles van God afhang en dan begin werk asof alles van 
onself afhang.

PRYS: R250,00 plus koerierkoste

BESTEL: per e-pos: oostak@bewarea.co.za of telefonies: 
082 555 9986 (ook beskikbaar by M&M 
Boekhandel, Bloemgate Sentrum Bloemfontein)

God van ons vadere, sterke en almagtige God
Heilig is u naam op die ganse aarde

U wat die hemele geskape het, neig u oor tot ons.
Luister na die smekeninge van U kinders

Die dood staar ons in die gesig.
Die kinders van die bose soek ons lewens

Red ons uit die hand van ons vyande
En beskerm ons vroue en kinders

En dit sal vir ons en ons nageslag wees soos ’n Sondag,
Waarop ons u naam prys.

En u goedentierenheid tot in ewigheid nie vergeet.
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BRITS

Jeug
Die AP Kerk Brits se jeug het in Oktober 2019 ’n 
kreatiwiteitsprojek aangebied waartydens hulle 
innoverende en kleurvolle projekte van roomysstokkies 
gebou het. Kinders van 6 tot 16 jaar oud het aan 
die projek deelgeneem en het almal verstom met hul 
ongelooflike talent. 

Elke deelnemer het dit baie geniet en ons kan nie wag 
om te sien met watter kreatiewe planne hulle volgende 
vorendag gaan kom nie.

Ons is voorwaar bevoorreg om sulke oulike kinders in 
ons gemeente te hê!

Jeanene Koekemoer

OLIFANTSHOEK

Doop
Op 1 September 2019 is klein Ivan Meyer in die 
AP Kerk Olifantshoek gedoop. Ds. Johan Verdoes 
het die doopplegtigheid waargeneem.

Dit was ’n pragtige geleentheid. Namens die 
gemeente sê ons baie geluk aan sy ouers, Jolene 
en Conraad Meyer, asook aan die grootouers: 
oupa en ouma Meyer en oupa en ouma Human. 
Mag klein Ivan opgroei in die vrese van die Here 
en elke dag ’n ligstraaltjie vir Hom wees.

Jaarlikse basaar
Die 4de Mei 2019 was dit weer tyd vir ons gemeente se jaarlikse basaar – ‘n geleentheid met 
braaivleis, pannekoek, koek, koekies, poeding, plaastafel en nog vele meer. Daar was ook ’n 
veilingstafel waar allerhande pragstukke opgeveil is. Die lewende hawe wat opgeveil is, het ’n mens 
amper aan ’n klein vendusie laat dink. 

Die basaar is weer op Mooipan gehou – so ‘n paar kilometer buite die dorp. Vir die afgelope sewe 
tot agt jaar is die Kalahari maar droog en die reën maar skraps, maar die liewe Vader het ons 
weereens met ‘n oop hand geseën. 

Aan die basaarkomitee en al die gemeentelede, baie dankie vir julle harde werk voor en tydens die 
basaar. Mag die Here ons weer in 2020 so genadig wees.

S Lamprecht

Gemeentenuus
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BESOEKERS WELKOM!

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

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

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

AP KERK SUIDKUS: Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexander weg 58, Gayridge, Margate (padkaart op bl. 30). 
Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

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

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

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

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

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

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

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

-- TE KOOP --
Rob Ferreira 
aftree-oord

Christiana  
2 Slaapkamer  
1 Badkamer  
1 Motorhuis
R375 000,00 

(onderhandelbaar). 

Skakel Rina vir navrae: 
072 268 8772 of 

rinapavier@gmail.com

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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MIDDELBURG

Finalejaars
Die AP Kerk Middelburg is baie trots om 11 
fi na le jaars wat op 27 Oktober 2019 belydenis 
van geloof afgelê het, te verwelkom as be ly
dende lidmate van die AP Kerk Middelburg.

Met vier dogters en sewe seuns is hulle een 
van ons grootste groepe nog. In 2018 het ons 
gespog met 19 finalejaars wat almal belydenis 
van geloof afgelê het. U woord is ’n lamp vir 
my voet en ’n lig vir my pad (Ps. 119:105).

Maggie Richter

LOUIS TRICHARDT

Jaarafsluiting vir seniorlidmate
Op Saterdagoggend, 9 November 2019, 
word ’n tee en kuiertjie gereël in die lapa vir 
al die seniorlidmate. Tydens die geleentheid 
word ’n film, “Susanna van Biljon”, vertoon, 
wat by wyse van verandering vir die meeste 
van die 30 senior lidmate ’n heerlike ver
rassing was. Hierna het almal saam gesellig 
verkeer en die heerlike eetgoedjies geniet.

Leana Harmse

MOSSELBAAI 
GELOFTEFEES

Die Geloftefeesvie-
ringe vind plaas  
op Maan dag,  

16 Desember in die 
Mosselbaai Stadsaal 

om 9:00.

Prediker:  
Ds. Danie van Dyk

Geleentheidspreker: 
Henk van de Graaf

Navrae: Piet Joubert 
082 562 7508

ANTWOORDE: NOVEMBER 2019, BL. 10

Leidrade
1. H

ou hul nie daarm
ee besig (1 Tim

. 1:4)
2. Jy m

oet dit só voor oë stel (Ps. 50:21)
3. D

erde keiser in R
om

e (Lk. 3:1)
4. Sien dit in jou broeder se oog (M

t. 7:3)

Leidrade
1. D

it sal bitter w
ord (O

penb.10:10)
2. Aäron gooi dit voor Farao neer (Ex. 7:9,10)
3. H

y w
as ’n profeet in Israel (1 Kon. 17:1)

4. ’n G
root stad in Assirië (Jona 1:2)

Gemeentenuus
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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

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

middel van SA, tussen Gauteng, Kaap, Natal, PE 
en OL. Verskeidenheid opsies beskikbaar, vanaf 
enkelpersone tot groot gesinne, asook groepe. 

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

Natal Suidkus – Southport
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

vir vakansie. Ten volle toegerus. Loopafstand  
van die see, braaigeriewe, see uitsig, DSTV ens.  

Kom ontspan in n rustige stil omgewing! 

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

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

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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

UVONGO VAKANSIEWOONSTEL
*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV 

*Swembad met braai *Slaap 4/5 (Een slaapkamer) 
*Privaat parkering *Pensioenarisse R250 per dag 

(buite seisoen) *Admin. eenmalig

Skakel Leani 079 985 0791 (Agent) met verwysing 
vir afslag Jopie du Plessis: jopie@dupl.co.za

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

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

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.
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WESMOOT

Ds. Nico neem afskeid
Ds. Nico Rautenbach het ná ’n bediening van 
56 jaar besluit om uit die voltydse bediening te 
tree. Hy was predikant in die AP Kerke Moot 
Sentraal, Verwoerdburg, PretoriaOos, Welbe
kend en Pretoria Suiderlig en het reeds in 2014 
amptelik afgetree. Daarná was hy op die ses 
maande be perk te dienstermynbasis vir vyf ter
myne in diens van die AP Kerk Wesmoot. Menige 
lidmaat kan getuig van sy dinamiese en inspi re
rende predi king. Die seniors van die gemeente 
het hom ook baie gou betrek by hulle aktiwiteite 
en diep vriend skapsbande is tussen hulle en die 
leraars paar gesmee. Sy vrou Elise, het soos by al 
die vorige gemeentes wat hulle bedien het, die 
orrelbegeleiding waargeneem en die gemeente 
sommer lekker laat saamsing. In die kerspro
gram me wat sy geïnisieer het, is die kinders as 
rolspelers en figurante vir tablo’s ingespan en het 
hulle ook verskeie kersliedere gesing terwyl die 
gemeente van die tradisionele kersliedere uit volle 
bors saamgesing het. Sy het ook die Vroue aksie, 
wat vir ’n tyd lank al dormant was, weer laat her
leef en geslaagde geleenthede is in dié tyd deur 
die flukse, entoesiastiese vroue aangebied.

Net soos die Rautenbachs met die a Capella 
koor diep spore getrap het in ons Afrikaanse 
kultuur en die musiekwêreld van die sewentigs 
en tagtigs, het ds. Nico ook diep spore getrap 
in die AP Kerk. Hy was van die eerste predikante 
wat van die NG Kerk af oorgekom het en het die 
heel eerste sinode in 1987 meegemaak waar 
Elise ook behulpsaam was met die administrasie. 
Hy het gedien op die Kuratorium en verskeie 
sinodale kommissies onder meer die SKK (Sen
trale Kerkekommissie), die BRKA (Beheerraad 
vir Kerklike Administrasie) waarvan hy by tye 
voorsitter was en waaronder die Jeugtuiste, wat 
hom baie na aan die hart lê, gesorteer het. Sy 
liefde vír en kennis ván bouwerk kon hy ook 
uitleef toe hy gevra is om in bevel te wees van 
die restourasie van Brookshuis wat aangekoop 
is as Administrasiesentrum en vir ‘n lang tyd die 
trots van die AP Kerk was. Hy was ook vir ’n tyd 
lank voorsitter van die eerste Musiekkommissie 
wat die samestelling van ’n sangbundel vir die 
AP Kerk as opdrag gehad het. 

Ds. Nico was van die ontstaan van Radio 
Pretoria (nou Pretoria FM) af betrokke by 
radiowerk, waarvoor hy ook ’n groot liefde 
het. Hy het, as lid van die Godsdienskomitee 
van Pretoria FM vir 26 jaar die AP Kerk se 
godsdiensuitsendings, onder meer die ere
dienste, oggendgodsdienste, daaglikse openings 
en afsluitings en huisgodsiens georganiseer en 
het self ook dikwels oor die radio opgetree, 
in besonder die aanddienste wanneer die 
Heidelbergse Kategismus behandel word. 

Nico en Elise het drie kinders, vyf kleinkinders 
en twee agterkleinkinders en is dankbaar 
dat die predikanttradisie voortgesit word in 
hulle seun, Corneel, wat in sy pa se voetspore 
volg en vir baie jare al predikant is in die 
AP Kerk Heidelberg. 

Alhoewel Ds. Nico in die afgelope tyd terugslae 
beleef het, onder meer die gewapende roof en 
geweldadige aanval waarin hy byna dood ge
slaan is, asook ’n terugslag met sy gesondheid, 
het hy wonderbaarlik herstel, maar voel tog dat 
hy nou eers vir ’n tydjie wil afskaal. Hy wil egter 
nie heeltemal uit die diens tree nie en glo hy kan 
nog ’n bydrae lewer vir die koninkryk van die 
Here. Daarom sal hy nog beskikbaar wees om 
op aflosbasis by gemeentes op te tree. 

Dank die Here vir ‘n lang, geseënde en vrugbare 
bediening. Soli Deo Gloria!!

Ingestuur

Ds. Nico en Elise met haar tagtigste verjaardag

Gemeentenuus
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BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

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

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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

B O T S W A N A
Op pad na die Caprivi, Okovango of Maun ... ?

Kom slaap oor of kom vir ’n paar dae en geniet 
die rustigheid van ’n voëlryke Kalahari-plaas. 

(Verskillende spesies Aasvoëls is te sien) 

Vir meer besonderhede skakel na-ure:  
Elmarié by 082 968 0186/evorster83@gmail.com  

of Delia by 082 339 7764

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

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

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

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
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AFRIKAANSE  
PROTESTANTSE AKADEMIE

AMPTELIKE OPENING 
Datum: Sondag, 26 Januarie 2020 • Tyd: 18:00 Openingsdiens 
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria

TEOLOGIESE DAG
Datum: Maandag, 27 Januarie 2020 • Tyd: 08:45–14:00. Verrigtinge word met ’n vleisbraai afgesluit 
(u moet vooraf registreer vir ete). Ons vra dat alle kursus gangers voor die aanvang van die dag se 
verrigtinge, sal seker maak dat hulle 'n etekaartjie ontvang het. • Departement: Nuwe Testament

Tema: Die kerk en verset

08:00-09:00 Registrasie en tee/koffie

08:45-09:00 Opening en verwelkoming

09:00-09:45 Verskillende modelle vanuit die Skrif in terme van verset (prof. GDS Smit)

09:45-10:00 Vrae en bespreking

10:00-10:45 Bybels-teologiese perspektiewe op Christelike verset (prof. JAE Adendorff)

10:45-11:00 Bespreking en vrae

11:00-11:20 Tee/koffie

11:20-12:00 Wat ons by die staat Israel kan leer? (mnr. Flip Buys)

12:00-12:15 Bespreking en vrae 

12:30-13:15 Die kerklike bediening en die regstelsel (adv. Nadene Badenhorst)

13:15-13:30 Vrae en bespreking

13:30-14:00 Samevatting en afsluiting

14:00 Ete

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria
Webblad: www.apa.ac.za en www.apkerk.co.za (Hou asseblief die webblad dop vir meer inligting.)

RSVP voor of op 17 Januarie 2020 per e-pos na ilke@apa.ac.za of skakel 012 344 3960

PRYS: R65,00

PRYS: R65,00

PRYS: R155,00

PRYS: R155,00

PRYS: R65,00

Vir bestellings of navrae, stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.za
JEUG: KLASSIEKE LITERATUUR
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IN ONS GESKIEDENIS

Nelson Mandela die kommunis
– Dr. Pieter Möller

Deur eensydige ophemeling word die terroris, Nelson Mandela, steeds verafgod. Hy is selfs 
al as ’n soort Moses en/of George Washington beskryf, terwyl die Amerikaanse neger, Jesse 
Jackson, hom op godslasterlike wyse selfs met Jesus Christus vergelyk het. Is dit die ware 
beeld van Mandela? 

Nelson Mandela of Madiba, soos sy bewonderaars lief-
devol na hom verwys, is buite alle verband tot ’n wêreld-
ikoon verhef en word selfs ná sy dood, steeds met ’n 
stralekrans omhul. Wêreldwyd word sy verjaarsdag (18 
Julie) byvoorbeeld steeds gevier en word dié dag selfs 
as ’n openbare vakansiedag erken. Selfs politieke partye 
wat hulle in opposisie tot die ANC/SAKP/COSATU 
bevind, doen gereeld mee aan hierdie verheerliking 
om nie eers van bepaalde kerkgenootskappe te praat 
nie! Dit is verstommend dat ’n terroris wat die be-
lang rik ste eksponent was van die geweldsopsie om 
die Suid-Afrikaanse regering gedurende die 1960’s 
gewelddadig omvêr te werp – en tot sy dood nooit ge-
weld afgesweer het nie – deur naïewe en onkundige 
men se so opgehemel en verheerlik word. 

Dit is hierdie man wat, natuurlik met behulp van 
liberale en kommunisties-gesinde verraaiers, uit ein-
delik die Afrikaner sy vryheid ontneem het. Dit be-
klem toon ook maar net weer die verderflike invloed 
wat die media uitoefen as hulle terroriste idealiseer tot 
iets wat hulle hoegenaamd nie is nie. In hierdie verband 
moet die beïnvloedingsrol van karakterlose politici 
wat hulle kiesers gruwelik mislei het ook nooit buite 
rekening gelaat word nie. Voeg daaraan toe die valse 
propaganda waaraan ons kinders blootgestel word deur 
die leergange van ’n kommunistiese onderwysbedeling 
en dit is te begrype dat so baie kinders en jongmense 
Mandela as ikoon beskou en dink dat hy vir 27 jaar 
on skuldig op Robben-eiland aangehou was.

Wat is die ware toedrag van sake? Mandela en 
sy ANC/SAKP-geesgenote het kwansuis geregtigheid 
nagejaag, maar onder die dekmantel van verset teen 
apartheid, is die stryd teen die anti-kommunistiese 
Suid-Afrikaanse regering gevoer. Die ware doel was 
eg ter om die regering oor te neem en Suid-Afrika in ’n 
kom munistiese staat te verander. Dit is dan ook presies 
wat hy begin doen het ná hy aan bewind gekom het. 
Sedertdien en selfs nou nog, is ’n groot persentasie 
kabinetsministers selferkende kommuniste. Pas ná sy 
dood het die kommuniste (die SAKP) op 10 Desember 
2013 in ’n verklaring bevestig dat hy lid van die Sentrale 
Komitee van die SAKP was. Dit onderskryf dan ook sy 

destydse opmerking dat “The Communist movement 
still faces powerful enemies which must be completely 
crushed and wiped from the face of the earth before a 
communist world can be realized.” 

Was Mandela in 1964 deur die hof skuldig bevind 
en gevonnis bloot omdat hy teen apartheid gekant was? 
Glad nie. Selfs die Rand Daily Mail wat Afrikaner-vyan-
dig en ’n vurige teenstander van die apartheidsbe leid 
was, het verklaar dat “the sentences pronounced by 
Mr Justice De Wet yesterday at the conclusion of the 
Rivonia trial were both wise and just.” Wat het tydens 
die Rivonia-verhoor aan die lig gekom? Middel 1963 is 
13 mense tydens klopjagte op twee plase en ’n woon-
huis in hegtenis geneem. Die polisie het op ’n groot 
hoe veel heid inkriminerende dokumente beslag ge lê, 
waar onder Operasie Mayibuye, die meesterplan vir die 
om verwerping van die Suid-Afrikaanse regering, as ook 
’n groot hoeveelheid toerusting om dié plan uit te voer. 
Dit sluit in 48 000 landmyne, 210 000 handgra na te en 
’n groot hoeveelheid pyp-, petrol- en bottelbomme, 
asook genoeg plofstof om ’n stad soos Johannesburg 
op te blaas. Terwyl die binnelandse moord en doodslag 
plaasvind, sou ’n Afrika-mag van 7 000 gereed staan 
vir ’n inval ter ondersteuning. Indien hierdie diaboliese 
plan sou slaag, sou derduisende onskuldige mense 
vermoor gewees het.

Mandela, die nommer een beskuldigde, en 10 mede-
beskuldigdes, het die eerste keer op 9 Oktober 1963 
in die hof verskyn en die finale verskyning was op 11 
Julie 1964 tydens hulle skuldigbevinding. Ongelukkig 
het ’n hele paar van hierdie terroriste landuit gevlug 
voordat hulle tereg kon staan.

Alhoewel dit ’n klassieke geval van hoogverraad was, 
het die staat hulle net van sabotasie aangekla. In stede 
van die doodstraf, is hulle derhalwe net lewenslank 
tronk toe gestuur. Dit is dan die man van wie die wêreld 
so ’n ophef maak. Dit is derhalwe baie duidelik dat 
Man dela nie so vredeliewend en sagmoedig was, as 
wat hy uitgebeeld word nie. Indien u meer hieroor te 
wete wil kom, kan u skrywer se Mandela-Legende 2, Sy 
Nalatenskap raadpleeg waarin al die gedokumenteerde 
feite opgeneem is. LIG IN DUISTERNIS
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Spesiale aanbieding! Spesiale aanbieding!  
Moenie hierdie sakpas geskenkidee misloop nie!

Nuut op ons rakke –  
die derde deel van die trilogie!

PRYS: R185,00

PRYS: R120,00

PRYS: R190,00

Vir bestellings of navrae:  
012 362 1390
boekwinkel@apk.co.za Deel 1, 2 en 3A is joune vir slegs R400,00!

Die spesiale aanbieding is geldig tot 31 Januarie 2020.



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

PRYS: R85,00
Hierdie publikasie benader die boek Génesis 
vanuit ’n Bybels-teologiese hoek – dit is die 

teologiese dissipline wat die ontvouende 
geskiedenis van God se Selfopenbaring 

soos dit in die Bybel opgeteken is 
bestudeer. – Prof. Koos Adendorff

PRYS: R75,00
Gewone menslike en wêreldse prosesse en 
magte vorm deel van God se werkswyse en 
planne. Dié Bybelstudie is bedoel om ons 

op ons lewensreis te help. Bybelstudie is ’n 
heerlike ontdekkingsreis en onthou – God is 

met ons op pad! – Prof. dr. Danny Nel

PRYS: R95,00
Die profeet Hoséa het ’n besondere prys 
betaal in sy roeping om profeet te word. 

Op bevel van die Here moes hy trou met ’n 
vrou wat as beeld van God se bruid, Israel, 

hom (Hoséa) baie smart aandoen deur 
haar ontrouheid …

Verkoopprys per Kerkjaarboek 2020  
(posgeld ingesluit) is:

Opsie 1: R150,00  
Kerkjaarboek volledig

Opsie 2: R100,00  
Slegs dagstukkies (’n Lamp vir my voet)

Opsie 3: R170,00  
Kerkjaarboek volledig + interaktiewe-PDF 
van die statistiek en inligting

Opsie 4: R120,00  
Dagstukkies alleenlik 
+ interaktiewe-PDF 
van die statistiek 
en inligting

Opsie 5: R300,00  
Spesiale  
4-boek-aanbod:
• Dagstukkies  

(opsie 2);
• Génesis;
• God met ons op 

pad; 
• Hoséa vir vandag
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Daar is ’n baie groot verskil 
tussen die voorste vegters 

en die agterste vegters in God se 
weermag. Almal stry die goeie 
stryd, maar sommige veg net 
soveel dapperder as ander. Almal 
doen die werk van die Here, maar 
sommige doen net soveel meer 
as ander. Gaan kyk ’n bietjie en jy 
sal sien dat dit so is. 

Party Christene bly altyd 
babatjies in die geloof – hulle 
geloof groei nie – soos wat 
dit verlede jaar was, so is dit 
volgende jaar ook. JC Ryle 
sê dat hulle pelgrims is, maar 
hulle brood is altyd droog 
en muwwerig en hulle klere 
altyd geskeur.

Dan is daar ’n ander groep 
Christene wat altyd vorder. Hulle 
groei soos gras ná die reën. Hulle 
kry genade op genade en hulle 
geloof gaan van krag tot krag. 
Elke keer as jy hulle raakloop, lyk 
dit of hulle harte ’n bietjie groter 
is en asof hulle geloof sterker is. 
Elke jaar sien hulle meer; weet 
hulle meer; glo hulle meer; voel 
hulle meer. Dit wat hulle doen, 
is maar net ’n bewys van hulle 
geloof. As hulle misluk, probeer 
hulle weer. As hulle struikel, is 
hulle vinnig weer op die been. 
Dit alles, terwyl hulle dink dat 
hulle niks buitengewoon doen nie 
(Lk. 10:17). Dit is hierdie mense 
wat geloof mooi maak. 

’n Bekende dominee, Stuart 
Olyott, verduidelik dat ons 
’n verskil tussen hierdie twee 
groepe kan sien omdat hulle 
God se heerlikheid op twee 
verskillende maniere beleef. 
Dawid verduidelik in Psalm 63 
hoe dit lyk wanneer iemand vol 
van God se heerlikheid is.

Kom ons gebruik ’n prentjie: 
ons hou almal van die see. Party 
mense wil net lekker op die 
strand stap, terwyl hulle voete 
so af en toe nat word. Ander 
hou weer daarvan om in die 
vlak golfies te speel. Sommige 
wil weer diep in die golwe gaan 
swem sodat hulle die branders 
kan ry. Dan is daar ook mense 
wat in die diepsee gaan skuba-
duik. Almal is by dieselfde see, 
maar sommige kry net soveel 
meer uit die see uit as ander. 

God se heerlikheid is baie dieper 
en groter as die see. Die eerste 
groep is daarmee tevrede om 
maar net na God se heerlikheid 
te kyk, of in die vlak golfies rond 
te plas. Die tweede groep gaan 

duik diep tussen die koraalriwwe 
van God se heerlikheid rond om 
nuwe skatte te ontdek en kan nie 
genoeg daarvan kry nie.

Wil jy soos die eerste groep 
Christene wees, dan hoef jy nie 
veel te verander nie. Jy kan bly 
soos jy is. Dit is maklik genoeg, 
nie waar nie? Maar, as jy soos 
die tweede groep Christene 
wil wees, dan moet jy na God 
se heerlikheid gaan soek. 
2 Korinthiërs 4:6 wys ons waar 
ons sy heerlikheid die mooiste 
kan sien – in die Here Jesus se 
aangesig. Hoe beter ek die Here 
Jesus ken en verstaan wat Hy vir 
my gedoen het, hoe groter gaan 
God se heerlikheid vir my wees. 

Gaan kyk hierdie Kersfees na 
wat jy in sy gesig sien terwyl Hy 
daar in die krip lê, of terwyl Hy 
vir sondaarmense sê: “Volg my!”; 
of terwyl Hy aan die kruis hang. 
Gaan kyk, lees jou Bybel, kyk 
dieper as die oppervlak en word 
versadig. Moenie tevrede wees 
om in die vlak golfies van God se 
heerlikheid te plons nie!

Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte 
geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die 
aangesig van Jesus Christus (2 Kor. 4:6).

God se heerlikheidGod se heerlikheid
en die seeen die see

Groete,  Groete,  
 ds. Henning ds. Henning
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i n k l e u r p re n t j i ei n k l e u r p re n t j i e

. . . en sy (Maria) het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip . . . en sy (Maria) het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip 
neergelê, omdat daar vir hul le geen plek in die herberg was nie -- neergelê, omdat daar vir hul le geen plek in die herberg was nie -- Lukas 2:7.Lukas 2:7.
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Dwars:
1. Wie is gebore in Betlehem? 

(2:1)
4. Tydperk (2:1)
8. Van waar kom die wyse  

manne? (2:1)
11. In watter stam se land is 

Betlehem geleë? (2:6)
12. Geleentheid (2:7)
13. Roete (2:12)
16. Kosbare geskenk (2:11)

BYBELWOORDBLOK:  
DIE WYSE MANNE UIT DIE OOSTE – Mt. 2:1-12

Af:
2. Aanskou 

(2:10)
3. Wat het voor 

die wyse manne 
uitgegaan? (2:9)

5. Skerpsinnig/verstandig 
(2:7)

6. Plek (2:9)
7. Volksgroep (2:2)
9. Wat wou Herodes aan die Kindjie bewys? (2:8)
10. By wie het die wyse manne Jesus in die stal gevind? (2:11)
14. ’n Nagvisioen (2:12)
15. Woongebied van die sterrekykers (2:12)

Vou nou die linker en 
regter sykante na binne 
om ’n reghoek te vorm.

Vou kant A en B na die 
middel om ’n vierkant  
te vorm.

Vou die vier hoeke van die 
servet na die binnekant.

Vou ’n groot, 
vierkantige servet 
heeltemal oop.

Roteer die servet en herhaal 
stappe 5-7 op die ander 
sykant om die windmeul te 
vorm.Vou nou die regter

kantste punt na onder.Herhaal stap 5 met die 
linkerkantste binnehoek 
om ’n punt na links te 
vorm.

Neem die onderste flap 
en vou die regterkantse 
binnehoek na buite om ’n 
punt te vorm.

WENK:
Gebruik mooi stywe blink 
papier, sny ’n vierkant, vou 

’n meul. Pons ’n gaatjie 
reg in die middel van die 
meul. Ryg ’n garedraad 

deur ’n klein knopie, steek 
dubbeldraad dan deur 
gaatjie, knoop vas aan 
agterkant en hang die 

meul met behulp van gare 
aan ’n kersboomtakkie.
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Deur die werk van Satan was 
die impi’s van Zoeloeland ’n 
magtige vyand. Met die Groot 
Moord (Bloukrans en Wenen) 
en die Slag van Italeni, waar die 
Voortrekkerleier Piet Uys en sy 
seun Dirkie gesneuwel het, sien 
ons hoe hy mense gebruik om 
God se kerk te probeer vernietig. 
Vandag nog loop die duiwel rond 
soos ’n brullende leeu en soek 
wie hy kan verslind (1 Pet. 5:8). 
Wat by Bloedrivier gebeur het, 
gebeur daagliks in ons lewens. 

Om weerstand te kan bied in 
die dag van onheil, en soos die 
Voortrekkers by Bloedrivier 
staande te kan bly teen die liste 
van die duiwel, is dit nodig dat 
ons die volle wapenrusting van 
God moet aantrek (Efés. 6:11).

Soos Andries Pretorius, Sarel 
Cilliers en die ander manne 
wat in die laer by hulle was, sal 
ons moet besef dat ons hierdie 
geestelike stryd nie in eie krag 
kan aanpak nie, maar dat die God 
van Golgóta en Bloedrivier nog 
steeds ons enigste Redder en 
Verlosser is. Exodus 14:14 moet 
ons uitgangs punt wees: Die Here 
sal vir julle stry, en julle moet 
stil wees.

Ons moet egter die vyand, die 
ou duiwel, se metodes ken, net 
soos die Voortrekkers uit dure 
ondervinding die aanvalsmetodes 
van die Zoeloes leer ken het. 
Hulle het uiteindelik besef dat 
hul enigste kans om menslik 
gesproke die Zoeloes te kon 

oorwin, deur middel van ’n sterk 
walaer was. Andries Pretorius 
het ook veghekke laat maak 
om die doringtakke tussen 
die waens te vervang. Hierdie 
veghekke het op 16 Desember 
’n beslissende rol in die uitkoms 
van die geveg gespeel toe ’n 
Voortrekkerkommando uitgejaag 
het om die magtige Zoeloeleër 
die finale nekslag toe te dien.

Ken ons vandag nog die metodes 
wat die Satan gebruik om ons te 
laat ontspoor? Hoe gereeld gaan 
ons kerk toe en hoe goed ken ons 
ons Bybels waar ons die Satan se 
metodes kan leer ken en kan uit-
vind hoe die aanslae van die Bose 
lyk? Hoe lyk ons veghekke van-
dag in die stryd teen die duis ter-
nis? Is dit sterk hekke wat dig kan 
sluit om ons Christelike walaer 
bymekaar en in plek te hou? Is 
die skarniere goed ge-olie sodat 
dit maklik kan oopswaai sodat 
die Heilige Gees die geestelike 
stryd namens ons kan stry?

In die geveg by Bloedrivier was 
die Voortrekkers goed voor-
bereid vir die slag wat sou volg. 
Elke man het twee voorlaaiers 
gehad waarmee hy akkuraat kon 
skiet, asook genoeg kruit, koeëls 
en lopers om ’n vir die volle duur 
van die geveg die geweervuur 
teen die Zoeloes vol te hou. Die 
Woord van God is ons aanvals-
wapen in ons alledaagse stryd 
teen die Bose magte. As ons 
akkuraat wil skiet, moet ons die 
woord van God ken, sodat die 
skote wat ons afvuur die vyand 

se harte kan verlig (Efés. 1:17-18) 
en Satan se werk kan verbreek 
(1 Joh. 3:8).

Die Voortrekkers van ouds het 
die oorwinning oor die Zoeloes 
van God afgesmeek en deur die 
Gelofte ons en ons nageslag 
aan God verbind om al die dank 
en eer van die oorwinning aan 
Hom  te gee. Die Woord van die 
Here leer ons in Jakobus 5:16: Die 
vurige gebed van ’n regverdige 
het groot krag en ons grootste 
en belangrikste wapen in ons 
geestelike stryd teen die Bose, is 
ons enigste Verlosser Jesus Chris-
tus. Deur sy kruisdood het Hy 
reeds die Bose oorwin en ons en 
ons nageslag vir ewig aan Hom 
gebind. Die gelowige Voortrek-
kers het dit ook geglo, daarom 
was hulle nie bang om tot die 
dood te veg nie. Oor hier die oor-
winning, is ons dankbaar en wys 
ons dankbaarheid deur elke dag 
teen die sonde te stry sodat die 
Lig oor die duisternis kan seëvier. 

Bloedrivier – skadubeeld 
van die geestelike stryd

Pieta Oosthuizen

Wanneer ons aan die Slag van Bloedrivier dink, is ons geneig om 
vas te kyk teen die fisiese geveg tussen die Voortrekkers en die 
Zoeloeleër. Ons vergeet dat Bloedrivier maar net ’n klein deeltjie van 
’n groter oorlog is. Efésiërs 6:12 sê dat ons worstelstryd nie teen vlees 
en bloed is nie, maar teen die bose geeste in die lug. Die groot geveg 
was nie teen die Zoeloe-impi’s nie, maar teen Satan wat die Zoeloes 
se verstande verduister het (Rom. 1:20-21). As die Zoeloe-koning sy 
sin gekry het, sou baie mense nooit van Jesus gehoor het nie. 
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