
Ons verkondig Christus wat gekruisig is ... Christus, die
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Wandel waardig jou roeping
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIonEEl

Beroepskeuses en beroepsvoorligting was nog nooit 
’n maklike taak nie. Hoe besluit ’n mens? Watter kri

teria gebruik jy? Van die mees algemene raad waarmee 
ouers deesdae hul kinders bedien, is: “My kind, kies 
net ’n rigting waarin jy weet jy werk sal kry 
en waarin jy baie geld kan maak.” M.a.w. 
werksekerheid en finansiële sekuriteit is 
die belangrikste maatstawwe waarvol
gens die meeste jongmense vandag 
beroepskeuses uit oe fen. Dit spreek 
na tuurlik van ’n baie selfgesentreerde 
wêreld beskouing waarvan die subteks 
duidelik is: Selfs al erken ek die (moont
like) bestaan van ’n bonatuurlike Wese, 
beskou ek myself as die hoogste gesag. 
Daarom staan my behoeftes sentraal en is dit 
my grootste verantwoordelikheid.

Een van die redes vir hierdie soort lewens uitkyk, wat 
ook onder gelowiges gewild is, is dat ons dikwels ’n baie 
dualistiese (en miskien selfs gnos tiese) verstaan van die 
werklikheid het. Ons leef in twee wêrelde wat ons reken 
niks met mekaar te doen het nie – die een geestelik en 
die ander aards. Die geestelike en vleeslike word geskei 
asof daar geen verband tussen die twee is nie. Daarom 
leef gelowiges dikwels in die week een soort lewe met 
’n bepaalde stel waardes en Sondae ’n ander soort lewe 
wat deur ander waardes en grondbeginsels regeer word. 

Hierdie dualisme is ook sigbaar in die wyse waarop 
ons oor iets soos “roeping” nadink. Vir gelowiges is 
die primêre betekenis van roeping die feit dat God ons 
deur die algemene en besondere openbaring en deur 
die werking van sy Gees tot kindskap roep. Om dus 
deur God geroep te wees, is vir baie ’n geestelike saak 
wat beperk word tot kerklike arbeid op kerklike ge bied. 
Daar om verbind ons roeping gewoonlik met beroepe 
soos predikant, sendeling of geestelike werker – so as
of dit niks te doen het met boerdery, joernalistiek of 
ingenieurswese nie.

Die gebruik van die woord “beroep” waarmee ons na 
ver skillende loopbane verwys, ontbloot egter die fout
lyne van ’n dualistiese denksisteem aangesien dit ook die 
aardse en alledaagse aan die ewige en geestelike aspek 

van ons menswees verbind. Beroep impliseer 
dat my alledaagse doen en late, dit wat 

ek vir ’n lewe doen, ten diepste ’n deel 
uitmaak van my roeping as kind van 
God. Die reikwydte van gelowiges 
se roeping oorspan ook sy kulturele 
arbeid. Of ek nou boer of student, 
re ken meester of prokureur, huisvrou 

of beroepsvrou, pa of ma, man of vrou 
is – ek is deur God geroep. In hierdie uit

gawe val die fokus dus op hierdie roeping 
waarvan die reikwydte my ganse bestaan as ge

lowige oorspan en dus ook my beroepskeuses en die tipe 
voorligting wat ek aan my kind daaroor gee, beïnvloed.

Iets van hierdie roeping word duidelik in die Here Jesus 
se uitspraak in Matthéüs 5:1314: Julle is die sout van die 
aarde [en] ... die lig van die wêreld. Wanneer Paulus aan 
die gemeente in Éfese verduidelik hoe hulle roeping as 
kinders van God ingebed is in die uitverkiesende genade 
van God, stel hy dit baie duidelik dat hierdie roeping 
gefokus is op ’n baie spesifieke Goddelike doel: 

Hy [het] ons voorbeskik om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus Christus ... tot lof 
van die heerlikheid van sy genade (Efés. 1:5-6). 

Om hierdie rede is niks wat ons op aarde doen ooit 
doel loos nie, maar mag die doel ook nie primêr ons eie 
eer, gemak, voorspoed of geluk wees nie. Dit beteken nie 
dat laasgenoemde dinge nooit ’n rol mag speel nie, maar 
dit behoort altyd in diens van die groter doel te staan. 

Belangrike vrae wat ons dus onsself voortdurend moet 
afvra wanneer ons oor roeping nadink, is: Hoe kan my 

Julle is die 
sout van die 
aarde [en] ... 
die lig van die 

wêreld.
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Kennisgewing: 
Weens die ontbinding van AP Kerk Ermelo 
(wat nou deel vorm van Hoëveld-Ermelo), 

het die ringe van Nelspruit en Ermelo 
besluit dat AP Kerk Carolina voortaan deel 

van die Ring van Ermelo sal vorm. 

Weens die ontbinding van AP Kerk 
Ermelo, verander die Ring van Ermelo se 

naam ook na die Ring van Carolina.

AmPtElIK

lERAARS
Beroepe ontvang
•	Ds. OG van Rooyen (jr.) (Brits) is beroep na 

Tygerberg.
•	Ds. AS van Staden (jr.) is beroep na Brakpan 

en Cullinan-Rayton.

Beroepe aanvaar
•	Ds. LD Greyling (Port Elizabeth) na 

Jeffreysbaai. Demissie: 10 Junie 2018. 
Bevestiging: 16 Junie 2018.

•	Ds. AS van Staden (jr.) na Brakpan. Bevestiging: 
2 Junie 2018. Intreepreek: 3 Junie 2018.

Beroepe bedank
•	Ds. AS van Staden (jr.) na Cullinan-Rayton.

lERAAR ooRlEDE
•	Ds. JH van Vuuren (emeritus) is op 28 April 

2018 oorlede. Ons wens sy naasbestaandes 
die Here se troosryke nabyheid toe.

ADRESVERAnDERIngE
•	AP Kerk Brits: Postnet Suite 216,  

Privaatsak X5091, Brits 0250.

gawes en belangstellings aangewend word ten einde 
ge trou te bly aan God se groter doel met my redding? 
Hoe kan ek dit wat God my gegee het en waarin Hy my 
vaar dig gemaak het, gebruik om sy koninkryk te laat kom 
sodat sy heerskappy erken en Hy verheerlik kan word? 

In hierdie geval is Besáleël en Ohóliab en elkeen wat 
kunsvaardig was en hul vaardighede in diens van die 
Here gestel het tydens die oprigting van die tabernakel, 
vir ons ’n goeie voorbeeld (vgl. Ex. 3536:7).

Wanneer ons roeping in hierdie breër konteks verstaan, 
sal ons besef dat elke aspek van die alledaagse lewe met 
die geestelike aspek van ons lewens deurspek moet 
wees. Hierdie hoë roeping stel hoë eise sodat ons dik
wels soos Jona ons roeping versaak en daarvan probeer 
vlug. Wanneer die Here die wonderplant oor Jona laat 
opdroog, benadruk Hy daardeur dat ons roeping in 
die eerste plek op sý eer gerig moet wees en nie op ons 
gemak of voorkeure nie.

In die omgekeerde van dit alles, skuil daar natuurlik 
ook ’n gevaar waarvoor veral hulle wat spesifiek tot 
die be die ning geroep word, versigtig moet wees. Dit 
kan ge beur dat ons die verweefdheid van die aardse 
en gees telike lewe so oorbeklemtoon dat ons die hoë 
roe ping van herder en leraar, wat ’n voortreflike werk 
is (vgl. 1 Tim. 3:1), aan enige aardse beroep gelykstel. 
Sodoende vind predikante dikwels regverdiging vir die 
“oorgaan na ’n ander lewenstaak” terwyl Jeremia iets 
van die lewenslange gebondenheid van ’n verkondiger 
van die Woord beklemtoon: 

En as ek sê: Ek sal aan Hom nie dink nie en in sy 
Naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart 
soos ’n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. 
En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar 
kon nie (Jer. 20:9).

Wanneer die Here ons dus in Efésiërs 4:1 oproep om 
waardig die roeping waarmee ons geroep is, te wandel, 
sny dit baie wyer as net die geestelike dimensie van 
ons bestaan. Dit raak nie net my denke en my woorde 
nie, maar het ook te doen met waar my voete loop en 
waarmee my hande besig is. Om waardig jou roeping te 
wandel, spreek ook van ’n hoopvolle toekomsverwagting 
(Efés. 1:18), naamlik dat Christus in al sy heerlikheid as 
Opperherder sal terugkeer terwyl Hy met die lig en lof 
van gelowiges se eerbewyse omring sal word.

Verskyningsdatums: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 16 Augustus

Oktober 2 Augustus 20 September

november 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 november

LIG IN DUISTERNIS
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Geroep tot getuienis1

Johannes Calvyn

ontVAng DIE wooRD

Ten spyte van God se heerlikheid en majesteit wat 
dui de lik uit die evangelie blyk, moet die mens gedurig 
aan gemoedig moet word om hom nie vir die evangelie 
te skaam nie. Waarom? God verwag van alle mense om 
aan Hom eer te betoon en tog rebelleer die meerderheid 
mense teen Hom en maak ’n bespotting van die Skrif. 
Ons is egter geleer om ons nie vir die evangelie te skaam 
nie, aangesien dit die getuienis van God is.

As die evangelie nie verkondig word nie, is Christus as ’t 
ware steeds in die graf. Laat ons daarom, diep bewus van 
’n verlore wêreld, onbeskaamd getuig, Hom verheerlik 
en vasstaan in hierdie evangelie wat voedsel vir die siel 
is. Paulus stel homself in hierdie gedeelte as voorbeeld. 
Dit gaan nie oor hom nie, maar ons beland dikwels in 
die moeilikheid wanneer ons onsself losmaak van die 
diensknegte van God. Wanneer iemand ly en ter wille 
van die evangelie vervolg word, versaak ons hom maklik 
omdat ons reken hy is maar ’n sterfling. Só ’n optrede is 
egter ’n vergryp teen God, want die man wat ly, dra die 
merktekens van die evangelie. Wie so iemand versaak, 
versaak die saak van die Here. Daarom vermaan Paulus 
vir Timótheüs om hom nie vir Paulus te skaam nie.

Aangesien hierdie dinge Timótheüs kon verwar, herin
ner Paulus hom daaraan om hom nie oor sy lyding te 
ontstel nie, want hy is ’n gevangene vir Christus. Dit 
is God wat hierdie dinge oor my pad stuur, want dit is 
inderdaad sy pad. Ek ly nie as gevolg van my eie oor
tredinge nie, maar omdat ek voortgaan om die Woord 
van God te handhaaf. Moet jou nie laat lei deur die 
oordeel van die wêreld nie, want die mens laat hom 
dikwels deur sy boos heid op sleeptou neem. 

Laat ons Christus nie bedrieg in die getuienis wat ons 
Hom verskuldig is deur stil te bly wanneer ons juis sy eer 
en die gesag van sy evangelie moet verdedig nie. Wan
neer ons ons broeders sien ly ter wille van die saak van 
God, laat ons by hulle aansluit en hulle ondersteun. Laat 
ons moed ons nie begewe wanneer die onweers wol ke 
opsteek nie, maar laat ons eerder vasstaan as getuies van 
die Seun van God aangesien Hy genade aan ons bewys 
het deur óns vir sy werk te gebruik. 

Ons behoort te onderskei of mense ter wille van hul 
son de of ter wille van die waarheid van God ly. As ons 
ie mand sien ly, moet ons nie so iemand verag nie, maar 
eerder die rede vir sy lyding vasstel, anders kan ons dalk 
God se saak belemmer. As die persoon met ’n rein ge
wete leef en sleggemaak word, as hy swaarkry omdat hy 
God dien, is dit genoeg om hom van alle blaam deur die 
sondige wêreld te bevry. Om hierdie rede voeg Paulus 
by: ... ly saam verdrukkinge vir die evangelie ...

Van nature sal geen mens vrywillig vir ’n saak ly nie. 
Slegs wanneer God iemand in die besonder begenadig, 
is so iemand in staat om te ly ter wille van die saak van 
die Here. Christus se boodskap gaan met baie lyding 
gepaard. As Hy wou, kon Hy sy boodskap sonder teen
spraak laat ontvang, maar die Skrif moet vervul word 
wat sê: Heers te midde van u vyande (Ps. 110:2b).

Wanneer ons Hom volg, moet ons bereid wees om twis 
en tweespalt te verduur, want die goddelose kom in op
stand teen God wanneer Hy hulle tot Hom roep. Dit is 

Skriflesing: 2 Tim. 1:3 – 2 Tim. 2:13  •  Teks: 2 Tim. 1:8-9

Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here ... nie, maar ly verdrukkinge vir die evangelie na die krag van 
God wat ons gered en geroep het ...

__________________________________________________________

1 Hierdie preek is vertaal en verkort vir Die Boodskapper. Lees gerus die vol-
ledigepreekhier:https://www.the-highway.com/Call_to_Witness.html
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daarom onmoontlik om die evangelie uit te leef sonder 
om te ly. Ons moet geoefen word en ons moet veg onder 
leiding van ons Here, Jesus Christus. Wat is ons hoop? 
Slegs dit: Dat ons gekoop is deur die offer van die Seun 
van God. Ons moet sy beeld vertoon.

In God se oë is dit goed as die mensdom op hierdie wyse 
verdeel is. Die evangelie is die boodskap van versoening. 
Die getroues word daardeur aangetrek op grond van 
die werking van die Heilige Gees, maar die ongelowi
ges volhard in hul hardheid. Daarom is daar tweespalt 
wanneer die evangelie verkondig word.

As dit dan nou Christus se plan was dat sy lyding ook in 
sy lede vervul sou word deurdat hulle daagliks gekruisig 
word, is dit reg om weg te skram van hierdie soort lyding? 

Die evangelie van hoop bring egter rus. Ons is geneig 
om te dink dat ons deur vervolging en swaar kry verswelg 
sal word, maar Paulus herinner ons dat ons nooit van 
God se hulp verwyderd sal wees nie. Hy bewapen ons 
en gee aan ons ’n onsigbare krag wat ons in staat stel om 
standvastig te bly. Daarom voeg Paulus by: ... na die krag 
van God (v. 8). As God my genadig is, sal ek met graagte 
ly ter wille van sy Naam. Ek weet dit is die grootste seën 
wat ek kan ontvang.

Elke mens wil dit graag bely, maar voeg dan by dat hulle 
swak is en maklik deur hul vyande vernietig sal word. 
Pau lus neem egter hierdie verskoning weg wanneer hy sê 
dat God ons krag sal gee en dat ons nie op ons eie krag 
moet staatmaak nie. As ons dan weet hoe moeilik dit is om 
ons vyande teen te staan, laat ons ons voor God verneder 
en bid dat Hy ons regop sal hou te midde van ons lyding. 

Ons is egter geneig om dit te vergeet. Ons gee voor dat ons 
graag wil hê God moet ons versterk, maar ons sukkel om 
hier die krag van God waarvan Paulus praat, raak te sien. 
Ons moet nie toelaat dat ons swakheid ons laat weg skram 
van lyding nie, aangesien God ons in sy arms ontvang het 
en beloof het om in ons behoeftes te voorsien. Om ons 
verder te beskaam wanneer ons nie bereid is om Christus 
in ons lyding te verheerlik nie, voeg Paulus by: ... God 
[het] ons gered en geroep ... met ’n heilige roeping ... (v. 9).

Ons was totaal verlore, maar God het vir ons verlossing 
gebring en ons geroep om daarin te deel. As ons ons rug 
op die vrye genade van God keer, is dit nie skaamtelose 
kwaad willigheid nie? Paulus trek te velde teen hulle wat nie 
be reid is om vas te staan en te ly ter wille van die evangelie 

nie om die wat getrou is, te bemoedig vir wat voorlê deur 
hulle te herinner aan wat God reeds vir hulle gedoen het.

As God ons dan gered en met ’n heilige roeping geroep 
het, sal Hy ons halfpad versaak? Nee! Ons weet dat Hy 
dit wat Hy begin het, enduit sal volvoer. God het reeds 
sy almag aan ons geopenbaar; Hy sal daarmee voortgaan 
en uiteindelik finaal met Satan en ons vyande afreken. 
Waarom kan ons dus seker wees dat God ons nooit sal 
verlaat nie? Aangesien Hy ons reeds gered het deur ons 
met ’n heilige roeping tot die evangelie te roep en van 
ons sondes te verlos. Dit beteken dat Hy ons uit die ganse 
menslike geslag vir Homself gekies het.

Wie dan reeds God se krag in sy lewe beleef het, stel sy 
vertroue in Hom aangesien Hy altyd gereed is om ons 
te help. Ons is sy kudde en deel in die hemelse erfenis. 
Ons volhard in die weg wetende dat ons onder sy bewa
ring staan. Hy kan enige vyand vernietig – dit maak ons 
verlossing seker.

Die Here sal ons verlossing volvoer! Hy sal ons bystaan te 
midde van vervolging en ons krag gee om dit te oorkom. 
Ons sal ons vyande oorwin al mag dit dalk lyk asof ons 
deur hulle oorweldig word. Paulus sê egter aangaande 
ons verlossing en heilige roeping: ... nie volgens ons werke 
nie, maar volgens sy eie voorneme en genade ... (v. 9)

Wanneer God ons tot verlossing roep, tel ons werke nie. 
Hy red ons uit genade alleen. Ongehoorsaamheid aan 
sy vereistes is dus nog meer onverskoonbaar in die lig 
daarvan dat ons nie net deur die bloed van Jesus Christus 
gekoop is nie, maar dat Hy reeds voor die grondlegging 
van die wêreld ons redding beplan het. Paulus veroordeel 
ons ondankbaarheid wanneer ons ontrou aan God is om 
die evangelie te verkondig aangesien Hy ons daartoe 
geroep het. Om God se doel met alles nog duideliker 
te maak, voeg Paulus by: ... wat ons van ewigheid af in 
Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur 
die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus ... (v. 10)

Met die koms van hierdie groot Verlosser is die genade 
wat voorheen buite die mens se bereik was, geopenbaar 
toe die Seun van God die dood vernietig en die ewige 
lewe gebring het. Dit is die evangelieboodskap en ons 
kan met blydskap hierdie beloofde erfenis in ontvangs 
neem. Laat ons ons monde oopmaak sodat Hy dit kan 
vul; laat ons ons harte oopmaak en die getuienis van die 
evangelie daarin toelaat; en die ewige koninkryk van die 
hemel sal in ons wees. 

Vervolg op p. 18
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Herwin jou roeping
Prof. Johan Bosman

Elke Christen ‘geroep’
Die Bybel bied ’n rykdom inligting oor die kwessie van 
roeping. Een artikel kan beslis nie alles ontgin nie.1 
Waar begin ’n mens? Ten einde iewers te begin, kies ek 
die apostel Paulus se onderrig in sy eerste brief aan die 
Korinthiërs. Daar is ’n menigte ander plekke waar ’n 
mens ook kan begin. 

Daar staan in 1 Korinthiërs 7:17 hierdie betekenisvolle 
woorde: Maar elkeen moet wandel net soos God hom 
dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so 
bepaal ek in al die gemeentes. 

Die uitgangspunt
Die eerste woord wat die aandag trek, is vetgedruk: ‘ge
roep’. Dit is die saak onder bespreking. Trouens, wan neer 
’n mens 1 Korinthiërs 7:1524 lees, kom hierdie woord 
nege keer voor. Vir die apostel Paulus is dit duidelik 
’n koersgewende gedagte. Die konteks van vers 17 hou 
verband met die huwelik. Paulus wil egter ’n beginsel, ’n 
uitgangspunt wat verskillende toepassings het, duidelik 
maak. Om fokus te behou, is dit belangrik om nie nou 
by allerlei besonderhede vas te haak nie. 

Die uitgangspunt is die feit dat God elkeen in die ge
meente van Christus ‘roep’ volgens die gawes, moont
likhede en geleenthede wat Hy uitgedeel het. 

Daad van God
Die apostel verstaan onder die woord ‘roep’ ’n daad van 
God. Die sin van die woord gaan oor ’n gesaghebbende 
bevel. Dit is nie om hard te skree oor ’n langerige afstand 
waar die ander persoon buite hoorafstand staan nie. 
Dit gaan oor die uitnodiging om verantwoordelikheid 
te aanvaar. Daar word gesagvol by jou aangedring, in 

die sin van ’n bevel, om deel te neem aan ’n taak. Dit is 
’n gebeurtenis wat in verband staan met die lewe van 
geloof in Christus Jesus, deur die kragtige werk van die 
Heilige Gees. Vergelyk ons dit met vers 15 en 16 staan 
hierdie ‘roep’ veral in verband met die ewige lewe. Dit 
gaan oor sondeverlossing wat slegs in Christus deur 
die Heilige Gees moontlik is. In die groter konteks van 
die Skrif is dit boonop ’n kwessie van diens aan die lof, 
heerlikheid, majesteit en vrede van God.

Herwinning nodig
Ons weet nie meer wat ‘roep’, ‘roeping’ en ‘geroepen heid’ 
is nie. Ons samelewing ly vandag aan Godsverduiste ring. 
Dit is slegs indien ons aan die bestaan van die groot 
ANDER – buite jouself en die mensdom – glo en Hom 
bely, dat ‘roep’ betekenis kan hê. Al wat ons van dag het, 
is ’n leë en selfbehepte “ék” en “mý”. Die bul de rende in
di vidu domineer die toneel. Persoonlike, subjektiewe, 
godsdienstige voorkeur is allerheilig – die heilige koei. 
Niemand mag die individu bind, aan bande lê, voorsê 
of selfs ‘roep’ nie: “Ék doen wat ék wil soos ék wil.” Ons 
sukkel om gemeenskap te ervaar én eenheid na te streef. 
Elkeen kies mos anders. Die allerheiligste individu wil 
maar net nie uitbalanseer met die groter geheel en die 
dringende belang van die gemeenskaplike goed nie. Ons 
sien ’n ongekende verbrokkeling van die samelewing op 
bykans elke terrein van die lewe. Daarom reken kultuur
filosowe dat werklik positiewe verande ring onder ons 
net sal kom indien ons die betekenis van die woordgroep 
‘roep’, ‘roeping’ en ‘geroepenheid’ kan herwin.

Ons weet nie meer wat ‘roep’, ‘roeping’, ‘geroepenheid’ is nie. ’n Werklike positiewe verandering onder ons sal 
net kom indien ons die betekenis van hierdie woordgroep kan herwin.

__________________________________________________________

1 Lees gerus: Clowney, E.P. 1964. Called to the Ministry. Phillipsburg, NJ: 
Presbyterian&Reformed.Ferguson,S.B.1982.DiscoveringGod’sWill.
Edinburgh: The Banner of Truth Trust. Keller, T. & Alsdorf, L. 2012. Every 
good endeavor. Connecting your work to God’s work. New York, NY: Dut-
ton. Messenger, W. (red.) 2014-2016. Theology of Work Bible Commen-
tary Vol. 1-5: Genesis through Revelation.Peabody,MA:Hendrickson.
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Die eerste roep
Génesis 3 vertel van die eerste ‘roep’ na die sondeval. 
Hoewel Génesis 1:28 gewoonlik bespreek word wanneer 
ons wil praat oor die kultuuropdrag, is dit net so belang
rik vir ‘roeping’. Immers: Wees vrugbaar en vermeerder 
en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van 
die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat 
op die aarde kruip.

Die blote feit van ons geskapenheid vertel al iets van 
ons bestaansdoel: die Godsverhouding waarin ons be
hoort te leef, van taak, opdrag en verantwoordelikheid. 
Uitlewing van roeping gaan dus in die eerste plek oor 
Godgegewendheid, asook toebedeeldheid aan gawes 
en vermoë en nog vaardigheid en bekwaamheid. Daar 
het egter drasties fout gegaan met ons geroepenheid. 
Daarom die eerste roep van Génesis 3:9: Waar is jy?

By jou naam geroep
God se daad is inderdaad baie persoonlik. Die profeet 
Jesaja praat op ’n besondere manier daarvan. Die be
ken de Jesaja 43:1 lees mos: MAAR nou, so sê die Here, 
jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees 
nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by 
jou naam geroep; jy is myne! Boonop leer die Bybel dat 
elke geroepene van God sý Naam ontvang (Núm. 6:27; 
Openb. 14:1).

Roeping en Reformasie 
Reformatoriese Christene bring die gedagte aan ‘roe ping’ 
veral ook in verband met Romeine 1:1617. Komende 
uit die laatMiddeleeue was Martin Luther daaraan ge
woond dat monnike en nonne baie besonderse men se 
was. Hulle lê spesiale geloftes af en onderwerp hulle 
aan die streng eise van die kloosterlewe. Hy was self 
ten volle toegewyd. Waarom? Om die genade van God 
deur ’n lewe van totale toewyding te verdien en so die 
ewige lewe te verseker. Die wye voorkoms van hierdie 
gedagtegang en lewenspraktyk het daartoe aanleiding 
gegee dat daar destyds ’n fundamentele verskil gemaak 
is tussen kerklike bediening en alle andere beroepe.

Toe gebeur die aardskuddende geloofsontdekking vir 
Luther. Hy oordink Romeine 1:16 en 17 waarby hy tot 
die gevolgtrekking kom: Ek begin toe verstaan dat die 
geregtigheid van God dit is wat die regverdige uitleef deur 
middel van ’n gawe van God, naamlik geloof ... Dit is toe 
dat ek ervaar dat ek ge heel en al wedergebore is en die 
paradys self deur oop deure betree. Op daardie oomblik 
het ’n ander gesig van die hele Skrif sigself aan my getoon. 

Implikasies
Net mooi alles is van toe af anders! Een van die groot 
im pli kasies is dat Luther besef het dat indien gods diens
tige werke absoluut niks by God kan verdien nie, dit 
ook nie langer van groter waarde geag kan word as alle 
ander vorme van arbeid nie. Nog so ’n groot implikasie 
wat ons maar pas vandag besef: Hedendaagse mense sug 
na sukses omdat hulle die God van Luther vervang het 
met die geloof aan selfredding. Menige bou vandag hulle 
geluk, selfbeeld en selfwaarde op hulle loopbaansukses. 
Daarom bestaan individue se funksionele godsdiens 
daarin, ongeag hulle belydenis, om slegs hoogsbetaalde 
beroepe en beroepe met die hoogste status na te jaag. 
Alles word vir hierdie soort godsdiens op die offeraltaar 
van selfaanbidding geplaas – eie gesondheid en lewens
balans, huwelik, gesin, familie, volk, kerk en kultuur. Dit 
is net werk, werk, werk ... 

Wie die egreformatoriese spoor bewandel, beskou el
ke werk as ’n deel van sy aanbidding. Selfs werke wat 
se kulêr voel, gaan daaroor om God te verheerlik. Dit is 
’n uitlewing van jou gehoorsaamheid aan die evangelie. 
Kenmerkend van Luther is daarom die gedagte: Aan ge
sien ek – in Christus – reeds die ewige lewe, selfwaarde, 
’n goeie gewete en vrede geniet, kan ek nou net gewoon 
werk om God en my naaste lief te hê. Dit is ’n vreugde
volle offer en ’n beperking wat my bevry.

Waartoe roep God my?
Die onderwerp is nog lank nie uitgeput nie. Teen hier
die tyd kan dit wel gebeur dat gevra word vir ’n bietjie 
praktiese leiding. Hoe moet ’n Christen die kwessie van 
lewensroeping benader? Sonder om die Skriftuurlike 
grondslag daarvoor uitgebreid aan te toon, kan die 
volgende wenke wel oorweeg word:

• Besin deeglik oor die geleentheid: Kan jy dit uit ’n wa
re geloof, volgens die onderrig van God in die Bybel, 
tot sy eer alleen beoefen?

• Besin oor jou gawes in verhouding tot die eise van waar
toe jy in staat is: Is jy in staat om te gee wat gevra word?

• Besin oor die nood. Stuur God jou om spesifieke be
hoeft es tot sy eer aan te spreek? Laat die nood swaar der 
weeg as die beloning.

• Besin oor jou bestaande verbintenisse en ver ant 
woor delikhede: Versaak jy dalk bestaande verpligtinge?

• Waarvan hou jy?
• Wat is die reaksie van godvresende mense?
• Wat is jou redes om “Nee” te sê? Is dit eerlike redes 

wat toetsing kan deurstaan? LIG IN DUISTERNIS
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Roepingsbewuste beroepskeuse
Ds. Martin Jordaan

Wanneer ons besin oor die opvoeding van kinders om 
roepingsbewuste keuses te maak, sluit dit hulle beroeps
keuse in. Baie jong ChristenAfrikaners waarmee ek al 
gesels het, weet nie werklik wat dit beteken om roe pings
bewus na beroepskeuses te kyk nie en daarom is baie 
van hulle teen matriek nog onseker oor die studierigting 
of beroep wat hulle ná skool wil volg.

Martin Luther het eens op ’n tyd gesê dat as ’n man sy 
werk tot eer van God doen, kan hy vanaand huis toe  
gaan, sy worsies eet, met sy kinders speel en sy vrou 
lief ê – alles tot eer van God. Sy siening word ook deur 
Jo han nes Calvyn gedeel. Hy stel dit soos volg: “Dat ons 
aan God gewy en aan Hom toegesê is om hierna niks 
te dink, te sê, te beplan of te doen behalwe as dit tot sy 
heer likheid strek nie ... Ons behoort aan God – ons moet 
dus vir Hom lewe en vir Hom sterf. Ons behoort aan 
God – sy wysheid en sy wil moet dus al ons dade be heers. 
Ons behoort aan God – alle aspekte van ons lewe moet 
dus na Hom as die enigste doel strewe” (Inst. 3.7.1).

Luther en Calvyn beklemtoon dit dat elke beroep wat 
’n gelowige beoefen, ’n roeping van God is. Hierdie 
Bybelsgereformeerde standpunt word afgelei uit onder 
meer 1 Korinthiërs 10:13: Of julle dan eet of drink of 
enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Ook 
Kolossense 3:2224: 

Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles 
gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebe
haers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat 
julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit 
van harte soos vir die Here en nie vir mense nie ...

Hierdie NuweTestamentiese uitsprake was niks nuut 
nie. In ’n heidense wêreld waarin die aard en doel van 

arbeid verkeerd verstaan is, gryp die apostels terug na 
beginsels wat hulle oorsprong het in die skeppingsdoel 
en skeppingsopdrag soos verwoord in Génesis 1:2628 
en 2:15.

Jay E. Adams skryf dat die eer van God in alles 
vir Christene die oorkoepelende doel moet wees. 
Daarom is dit nodig dat ons ook sal verstaan wat 
die eer van God is.

Die Griekse term doxa, waarmee die Hebreeuse term 
kabot vertaal is, beteken om swaar te wees. Iets groots 
en heerlik is iets wat ons kan sê gewig dra. Ons praat 
mos van ernstige dinge as gewigtige sake. Om dus van 
God se eer te praat, beteken volgens Adams dan dat 
Hy ’n onvergelykbare gewig van grootsheid, majesteit, 
heerlikheid en mag besit. 

Om God te eer, is nie om iets by te voeg by sy gewig of 
om vir Hom iets te gee nie. Hoe voeg ’n mens iets by die 
Volmaakte? As die Skepper en Onderhouer van die heelal 
besit Hy reeds alles. Hy is oneindig in glorie, volmaak 
en kom niks kort nie. Daarom beteken om God te eer 
om die volle gewig van al sy eienskappe te erken en dit 
aan ander bekend te maak (vgl. Mt. 5:16).Wanneer ons 
alles tot sy eer doen, dan doen ons alles wat ons doen 
só dat God se heerlikheid deur ons skyn en Hy al die 
krediet ontvang.

Vir die Christen is werk dus roeping omdat God ons roep 
om Hom in ons arbeid te eer. Dit is ons skeppingsdoel 
en as Christene herskep Christus ons deur sy Woord 
en Gees om dit te kan doen. Daarom is dit ook ons as 
Christenouers se opdrag om dit vir ons kinders te leer. 
Douglas Wilson sê: “Jou seun se beroep is daarom ’n 
roeping onder God. Hy moet voorberei word vir daardie 

Oefen ’n seun volgens die eise van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie (Spr. 22:6).
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roeping en die voorbereiding sal nie goed gaan as die 
ouers nie daardie punt verstaan nie.”

Aangesien die skeppingsdoel en daarom ook die By bel
se beginsels ten opsigte van die roeping van mans en 
vrouens verskil, sal ons hoofsaaklik hier fokus op die 
opvoeding van seuns om hulle roeping in hulle be roe pe 
uit te leef. Dit impliseer dat seuns hulle roeping en rol 
in God se skepping en raadsplan sal verstaan en so gelei 
word om daardie beroep te kies waarin hy sy roeping 
kan uitleef en om sy vrou so te kies dat sy hom as hulp 
hierin kan bystaan en aanvul.

God staan ook met ons kinders in ’n verbondsverhou
ding. Wanneer Hy ons kinders roep, roep Hy hulle nie net 
om in Hom te glo en Jesus Christus as hulle Saligmaker 
en Verlosser te aanvaar nie, maar hierdie roeping sluit 
ook hulle beroepskeuse en beroep in as deel van hulle 
bestaan in sy verbond en heiligmaking. Wat die seun 
dan doen, is nie net werk nie.

“Wanneer ’n seun reg opgevoed word, verstaan 
hy dat Christus Here is en ’n naam bo alle ander 
name gegee is. Hy is Here van alles – en ons kan 
nie dink dat Hy nie Here is oor ons werk (beroep) 
nie” (Douglas Wilson).

Daar is ’n aantal beginsels wat seuns geleer moet word 
om sy roeping te kan uitleef in die beroep wat hy kies en 
gaan beoefen. Ten eerste moet hy geleer word dat God 
hom geskape het met die doel om Hom te eer. Tweedens 
moet hy geleer word dat hy dit nie op sy eie kan doen 
nie, maar slegs as sy verhouding met God herstel is in 
Christus en hy deur die Heilige Gees bemagtig word 
om dit te doen. Die belangrikste is dus om aan jou seun 
te leer Wie God is, wie jou seun as mens is en wie hy 
in Christus is en kan wees. Eers wanneer hy in geloof 
lewe, kan hy ook uit die geloof sy beroepskeuse maak. 
Dan sal sy beroepskeuse nie net wees om ’n werk te hê 
of om die werk te kies wat die meeste betaal nie, maar 
hoe hy sy gawes en talente in sy beroep tot eer van God 

kan gebruik en daardeur ook die middele ontvang om 
sy gesin te versorg en lief te hê tot eer van God en sy 
kinders op te voed in die weë van die Here.

Selfs iets soos dissipline en tug is diensbaar daaraan om 
ons kinders en veral seuns te leer hoe om God te eer. Dit 
is ook ’n deel van God se bevel in die vyfde gebod: Eer 
jou vader en jou moeder ... As ’n seun sien hoe sy ouers 
God eer en geleer word om hulle te eer, word die huis 
waar dit gedoen word oefengrond vir sy eer aan God. 

Ten einde effektief te wees in sy opvoedingstaak, is dit 
nodig dat die pa die Woord van God moet uitleef. Wan
neer ’n pa ’n man van God is, kan hy sy seun leer om 
’n man van God te wees. Aangesien net God ’n seun se 
hart nuut kan maak, hoef ’n pa ook nie só te worstel met 
sy eie seun se verhouding met God dat sy opvoeding 
en onderrig daartoe verskraal word nie. Wanneer ons 
as verbondsouers verstaan dat ons ons kinders in die 
verbond moet onderrig en laat onderrig, kan ons glo 
dat God op sy tyd die geloof in ons kind(ers) se hart sal 
werk. Daarom is dit ons heerlike roeping om ons kinders 
te leer om God lief te hê en Hom te eer met al ons goed. 

Tog is dit volgens Spreuke ook so dat seuns veral wys
heid geleer moet word om God te eer. As gevolg van die 
sondeval word geen seun met wysheid gebore nie en 
daarom waarsku God deur die Spreukeskrywer jong
manne oor ’n aantal dinge wat hulle kan weglei van ’n 
lewe wat God eer, onder meer slegte vriende, te veel 
drank, losbandige vrouens, gierigheid en luiheid.

Aangesien God ons geskape het om Hom te eer en seuns 
van nature (hulle sondige natuur) lui is, is dit nood saak
lik dat seuns van kleins af geleer word dat hard wer kend
heid ’n deug is. Geen werk is benede ’n gelowige nie, 
daarom kan straatveërs én staatspresidente tot God se eer 
arbei. Watter beroep ’n seun kies, word dus nie bepaal 
deur wat vir hom die lekkerste lyk of die meeste geld 
gaan inbring nie, maar hoe hy God gaan eer in en deur 
daardie beroep, omdat hy sy liggaam stel as ’n lewende, 
heilige en aan God welgevallige offer (Rom. 12:1). LIG IN DUISTERNIS
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Is jy geroepe?
Ds. Wimpi Burger

Iets hiervan weerklink in Martyn LloydJones se beskry
wing van ’n predikant se roeping. ’n Man wat deur God 
geroep word om sy Woord te verkondig, sal eerder sterf 
as om met sy lewe aan te gaan sonder om te preek, het 
LloydJones geglo. Vir ’n geroepene is die be die ning nie 
maar net iets wat jy kán doen nie, dit is iets wat jy móét 
doen. Hoewel God elke Christen roep om Hom te dien, 
sonder Hy ook manne af om voltyds as leraars in sy 
diens te staan.

Elke Christen jongman wat ’n loopbaan oorweeg, moet 
seker maak of die Here hom nie roep om predikant te 
wees nie. Elke Christen beoefen sy beroep om God te 
ver heerlik, ongeag van watter beroepsrigting dit is. 
Wan neer die Here egter vir Hom diensknegte afsonder, 
gee Hy in sy Woord riglyne oor hul roeping. Hierdie 
ar ti kel wil jou help om sekerheid te kry daaroor of die 
Here jou geroep het.

Martyn LloydJones gee ’n paar kenmerke wat ons help 
om belangrike aspekte van die roeping tot die bediening 
te oordink. Daar word tussen ’n innerlike en ’n uiterlike 
roeping onderskei. 

A. Innerlike roeping
Die innerlike roeping vind plaas wanneer die Here die 
oortuiging in die hart van ’n geroepene laat groei om sy 
lewe aan die diens van die Here te wy. Paulus praat daar
van dat God hom al voor sy geboorte geroep het (Gal. 
1:15). Moses word weer op tagtigjarige leeftyd geroep.

1. ’n Begeerte
Hoewel elke dienaar se roeping uniek is, is daar by elkeen 
uiteindelik ’n begeerte om God se werk te doen. Dit is ’n 
betroubare woord: as iemand na ’n opsienersamp verlang, 

begeer hy ’n voortreflike werk (1 Tim. 3:1). LloydJones 
noem dit: “innerlike verpligting”. Daar is ’n onrustigheid 
in die hart van ’n geroepene wat nie weggaan totdat hy 
op die roepstem van die Here reageer nie. 

Dit is ’n innerlike dwang wat die oorheersende dryfkrag 
in jou lewe word. Dit word ’n heilige obsessie waarvan jy 
nie kan ontsnap nie. Dit lê beslag op jou gedagtes en toe
komsdrome. Uiteindelik kom jy by ’n Jeremiaerva ring: 

En as ek sê: Ek sal aan Hom nie dink nie en in sy 
Naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart 
soos ’n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. 
En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar 
kon nie (Jer. 20:9).

Vra jouself af: “Het ek ’n brandende begeerte om God 
as predikant te dien?”

2. ’n Christelike karakter
Hoewel die Here soms predikante roep wat vasgevang 
was in sonde, los God nie sy dienaars in sonde nie. ’n 
Deel van jou roeping is om God se kudde te lei deur ’n 
god vresende en godvrugtige lewe. Paulus sê dit vir die 
jong dominee Timótheüs: ... maar wees ’n voorbeeld vir die 
gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, 
in reinheid (1 Tim. 4:12). Titus kry ook die boodskap: 

Betoon jou in alles ’n voorbeeld van goeie wer
ke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, 
opregtheid (Tit. 2:7). 

Vra jouself af: “Het ek ’n brandende begeerte om as 
pre di kant nougeset volgens God se wil te leef?”

“Ride or die” is ’n uitdrukking wat dikwels in die “Fast and Furious” films gebruik word. Die bedoeling is dat 
die jaers se liefde vir motors só intens is, dat hulle eerder sal sterf as om nie te jaag nie. 
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3. ’n Passie
Hoewel dit aanvaar word dat elke geroepene die vrug 
van die Gees (Gal. 5:22) sal uitleef, plaas professor David 
Murray ’n belangrike klem: “As ek die top drie karak
tertrekke moet gee, is dit: liefde, liefde en liefde”. Al die 
ander is belangrik, maar sonder ’n liefdegevulde hart, 
sal jy nooit ’n herder vir die skape wees nie. LloydJones 
ge bruik die woorde: “liefdevolle besorgdheid vir ander”.

Nehemía wys vir ons hoe dit lyk: En toe ek hier
die woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het 
dae lank getreur ... vir die kinders van Israel ... 
(Neh. 1:4-6). 

Die nood van sy volk het so swaar op sy hart gedruk dat 
hy nie anders kon as om op te tree nie. Ons is ’n gere
formeerde kerk van Christus onder Afrikaners. Vandag 
meer as ooit is die onvervalste verkondiging van die 
evangelie onder ons volksgenote ’n dringende behoefte. 

Vra jouself af: “Het ek ’n passie vir die geestelike nood 
van my volk?”

4. Gawes
“Predikante word gebore, nie gemaak nie”, was Lloyd
Jones se oortuiging. Paulus sê: Verwaarloos nie die ge na
de gawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die pro fesie 
met die handoplegging van die ouderlinge (1 Tim. 4:14). 
Die klem val hier op die feit dat God die gawe gee om 
in die bediening te staan. Paulus verklaar: Aan my ... is 
hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie 
van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig 
(Efés. 3:8). Dit sluit egter nie uit dat hierdie gawe ver waar
loos kan word nie. Daarom is deeglike opleiding, soos 
wat Christus se dissipels ondergaan het, noodsaaklik. 
Dit impliseer verder dat elke predikant lewenslank ’n 
ywerige student en lerende herder bly.

Om gawes te hê wat nodig is om predikant te wees, mag 
jou egter nie arrogant of hoogmoedig maak nie. Lloyd
Jones gebruik ook die woorde: “eerlike nederigheid”. Hy 
sê dat iemand wat geroep word om God se Woord te 
ver kondig, oorweldig word deur die grootheid en hei
lig heid van die taak. Die besef van sy eie sondigheid, 
on waar digheid en tekortkominge laat hom wegskram 
van die taak. Petrus het dit ervaar toe die Here Jesus hom 
roep. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die 
knieë van Jesus en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is 
’n sondige man! (Lk. 5:8). Tog is elke predikant verplig 

om te preek al is hy pynlik bewus van die gewig van die 
taak. Om elke Sondag op die kansel te klim en te sê: “So 
sê die Here!”, is ’n voorreg en ’n verantwoordelikheid 
wat jou laat bewe in afanklikheid van God.

Vra jouself af: “Het God my die gawes gegee wat nodig 
is vir die bediening?”

B. Uiterlike roeping
Die roeping tot die bediening is nie net ’n innerlike gevoel 
nie, maar ’n roepstem wat van buite jouself, van God af, 
kom. LloydJones praat van ’n “oorweldigende dwang”. 
Soos Jona, laat God jou nie met rus totdat jy jou roeping 
volbring het nie. Jy word nooit van die ver ant woordelik 
onthef wanneer jy weghardloop en dit probeer vermy 
nie. God bevestig jou innerlike roeping uiterlik deur 
die geleentheid daarvoor moontlik te maak en deur sy 
kerk wat jou uitstuur.

5. Geleenthede
Volgens Tim Keller moet drie dinge gebeur sodat jy se ker 
kan wees van jou roeping. Eerstens moet jyself oor tuig 
wees van jou roeping, tweedens moet jou medegelo wiges 
oortuig wees van jou roeping en derdens moet die ge
leent heid daar wees dat jy predikant kan word. As een 
van die drie ontbreek, is jy nie geroepe nie.

In die Bybel sien ons hoe God soms deure toemaak en 
ander kere weer oopmaak. Paulushulle het probeer om 
na ’n plek te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat 
nie (Hand. 16:7). Toe maak die Here weer ’n deur oop. 
En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om 
na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die 
Here ons geroep het ... (Hand. 16:1011).

Vra jouself af: “Het ek ’n oop deur na die bediening?”

6. ’n Kerklike bevestiging
God werk nie met mense op hul eie nie. In hierdie proses 
van uiterlike roeping gebruik God sy kerk. Toe Paulus 
krag dadig as apostel geroep is, gebruik die Here ook 
Ananías as verteenwoordiger van sy kerk. En Ananías 
het gegaan en in die huis gekom en hom die hande op
gelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur ... 
(Hand. 9:17).

LloydJones gebruik die woorde: “invloed van buite”. 
Dikwels gebruik God sy kinders om te bevestig dat Hy 
jou as predikant roep. Hulle sien dalk wat jy nog nie sien 

Vervolg op p. 12
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’n Joernalis se roeping
James Kemp

Is ek geroep?
Toe ek ’n tyd gelede wegspring met dié artikel, het ek 
nie besef dat ek op ’n reis van selfondersoek geneem sou 
word nie. Ek was altyd van die oortuiging dat slegs ’n 
predikant daartoe geroep word om die amp te betree. 
Die gene wat ander beroepe of professies beklee, het maar 
toevallig daarin beland. Veral wat joernaliste betref. 
Hoe kan ’n joernalis nou geroep word tot hoër diens?

Ek het besluit om ’n predikant wat ek goed ken, te ska
kel en hom te vra hoe hy geweet het hy is geroep om 
die bediening te betree. Hy antwoord dat hy tydens sy 
diens pligjare by geleentheid deur die nag wag gestaan 
het. Hy het sy Bybel saamgeneem sodat hy Bybelstudie 
kon doen terwyl hy die nag alleen moes deurbring. Daar 
het hy tot die besef gekom dat hy geroep is om sy lewe 
volledig aan die Here te wy. Vir ’n aantal dekades sou hy 
in die bediening staan en sy roeping uitleef. Op ’n dag 
het hy egter begin twyfel of hy op die regte plek is en 
begin oorweeg om die bediening te verlaat. Gedurende 
daardie tyd doen hy weer Bybelstudie en slaan die Bybel 
oop by Jeremia 20. Dit was spesifiek vers nege wat hom 
opgeval het:

En as ek sê: Ek sal aan Hom nie dink nie en in sy 
Naam nie meer spreek nie, dan word dit in my 
hart soos ’n brandende vuur, opgesluit in my ge
been te. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, 
maar kon nie. 

Al het hy probeer wegstap van sy roeping, kon hy nie 
daarin slaag nie. Die wil van God het baie swaarder 
ge weeg as die wil van hierdie onbereidwillige die naar. 
Toe ek die foon neersit, was my twyfel selfs groter as 
te vo re. Ek is passievol oor die media. Of dit nou media
skake ling is waar die boodskap aan joernaliste oorgedra 
word en of dit in die rol van joernalis is, ek is altyd in my 

element. Tog is ek onseker of ek ooit, soos die betrokke 
predikant, geroep is tot die joernalistieke professie. Was 
dit nie maar toevallig dat ek ’n joernalis geword het nie?

Ek besluit om nog ’n vriend te skakel wat vir ’n aantal 
jare ’n predikant was. Ek sê aan hom dat ek tot die besef 
gekom het dat dit slegs predikante is wat ’n duidelike 
roepingsbewustheid ervaar en dat joernaliste en persone 
in ander beroepe maar net eenvoudig nie dieselfde 
geroepenheid as predikante beleef nie. “Onsin,” kom 
sy antwoord kort en kragtig. “Glo jy werklik dat daar 
nie ’n rede is waarom jy jouself bevind waar jy tans is 
nie? Glo jy werklik dat dit aan blote toeval toegeskryf 
kan word?”

Geen toeval nie
Ek het die gesprek afgesluit met my gedagtes wat bly 
maal. Ek het begin wonder of ek nie dalk die woord 
‘roe ping’ verkeerd verstaan nie. Vir baie jare het ek aan
geneem dat net omdat ek nie geroepe is om ’n predikant 
te word nie, ek dalk glad nie geroep is nie. Hoe meer 
ek oor die kwessie nagedink het, hoe meer het ek tot 
die besef gekom dat ’n Christen nie lewenskeuses, ver
al wat sy beroep betref, aan blote toeval kan toeskryf 
nie. Ek het verder tot die besef gekom dat ’n persoon 
vir enige taak op aarde geroep kan word en dat dit nie 
slegs predikante is wat tot God se diens geroep is nie. 
In Romeine 12:68 sien ons dat elke persoon oor unieke 
gawes beskik:

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die 
genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die 
maat van die geloof; of bediening, in die werk van 
bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, 
in die vermaning; wie uitdeel in op regt heid; wie 
’n voorganger is, met ywer; wie barm hartigheid 
bewys, met blymoedigheid.
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Toe ek die onderwerp van roepingsbewustheid met ’n 
radiokollega bespreek, wys sy my daarop dat “ons nie 
al mal dominees kan wees nie”. Ons moet die gawes neem 
wat God aan ons toevertrou het en daarmee woeker tot 
sy eer. Wanneer ons as joernaliste dus verslag doen oor 
gebeure, moet ons onsself deurlopend afvra of die wyse 
waarop ons ons dagtaak aanpak, voldoen aan die riglyne 
wat aan ons gestel word in Kolossense 3:17: 

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen 
alles in die Naam van die Here Jesus en dank God 
die Vader deur Hom. 

Die waarheid seëvier
Die hoofstroommedia het hulself lankal reeds as se ku
lêr geposisioneer. Die perversiteite van die mens weeg 
swaarder as die Woord van God. ’n Goeie voorbeeld is 
die nuwe tendens wat veral op universiteitskampus se 
voor kom, waar daar aangevoer word dat daar nie slegs 
twee geslagte, naamlik manlik en vroulik bestaan nie, 
maar verskeie ander. Dieselfde persone sal verder aan
voer dat ’n persoon se biologiese samestelling ook nie 
sy geslag kan definieer nie, maar dat hy (of sy) self moet 
besluit met watter geslag hy (of sy) identifiseer. Verskeie 
mediainstellings sal simpatiek hierop reageer en selfs 
diegene wat beweer dat ’n persoon tot ’n bepaalde geslag 
gebore word, as ketter uitkryt.

’n Ander standpunt wat die hoofstroommedia gereeld 
inneem, is dat enigiets wat ’n persoon by ’n instelling 
sou uitsluit, onaanvaarbaar is. Dit beteken dus dat skole 
of universiteite met ’n Christelike etos of Afrikaans as 
onderrigmedium eintlik van die bose is. Enige persoon 
of instelling wat sou aanvoer dat SuidAfrika ’n diverse 

land is en dat ruimte gebied moet word aan instellings 
om hulle lewensbeskouing te bevorder, word as verkramp 
en agterlik uitgekryt. 

Joernaliste wat dus ’n Christelike lewensbeskouing uit
leef, behoort gevolglik ’n platform te bied aan diegene 
wat hierdie soort sekulêre lewensbeskouing uitdaag. 
Dit is hulle taak om die linkse status quo uit te daag en 
die gevare wat daarmee gepaard gaan, uit te wys. Neem 
byvoorbeeld die uitsprake van onteiening sonder ver
goeding. Verskeie hoofstroomrolspelers voer aan dat 
dit die enigste billike roete is wat SuidAfrika kan volg 
en dat dit eintlik as ’n vorm van regstelling gesien moet 
word. Die waarheid is egter dat dit volledig strook met 
die sosialistiese beleid wat nie net geen ruimte laat vir 
private eiendomsreg nie, maar ook nie vir geloof nie. 

Wanneer daar egter ’n stryd gevoer word teen die se
ku lêre, moet die morele hoëgrond ten alle tye behou 
word. Dit is belangrik dat joernaliste hulle nie skuldig 
maak aan halwe waarhede of blatante leuens nie, maar 
slegs in die waarheid handel. Soos Psalm 43:3 vir ons 
sê: Stuur U lig en U waarheid dat dié my lei en my bring 
na U heilige berg, na U woning! ’n Goeie vriend van my 
wys gereeld daarop dat die waar heid ons sterkste wa
pen is. Solank as wat daar met feite en nie met emosie 
gehandel word nie, kan enige be laglike onbybelse en 
liberale argumente weerlê word. 

Roepingsbewuste, konserwatiewe joernaliste sal altyd 
deur die hoofstroom verguis en as verkramp uitgebeeld 
word. Ons sal wêreldvreemd genoem word en daarvan 
beskuldig word dat ons aan ’n “uitgedateerde riglyn” vas
klou. Hierdie aanslae is egter onbenullig wanneer ons na 
die belofte in Matthéüs 5:6 kyk: Salig is die wat honger 
en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. LIG IN DUISTERNIS

nie. Dit is ook belangrik dat jou roeping deur God se kerk 
getoets word en dat jou predikant en ouder linge raad kan 
getuig dat hul jou ywer vir die Here ken. Uiteindelik word 
elke geroepene se roeping bevestig deur ’n beroep, met 
oplegging van hande en bevestiging as predikant. En hoe 
kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? (Rom. 10:15).

Vra jouself af: “Is God se kerk (sy kinders) oortuig 
dat ek uitgestuur moet word?”

Gevolgtrekking
In ’n meerdere of mindere mate is elkeen van hierdie 
ses kenmerke ’n werklikheid in elke geroepene se lewe. 
As jy worstel met die roepingsgedagte, praat met God 
en sy kinders daaroor. Daar is ’n ontsaglike geestelike 
nood onder ons volk en die ander volke in ons land. As 
jy egter ’n ander werk met vrede in jou hart kan doen, 
doen dit eerder. Die kansel is slegs vir broeders wat deur 
God geroep is, “preekofsterf ”manne. 

Vervolg vanaf p. 10

Is jy geroepe?

LIG IN DUISTERNIS
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onS gESElS mEt ’n tEologIESE StuDEnt ...

Jaques BoonzaierJaques Boonzaier
1. Wat het jy gedoen voordat 

jy besluit het om teologie te 
swot?
Ek het in 2000 aan die 
hoërskool Ben Vorster in 
Tzaneen gematrikuleer. In 
2001 het ek aangesluit by die 
SANDF waar ek my basiese 
opleiding by 3 SAI gedoen het. 
Tydens hierdie tydperk het 
ek my vroutjie ontmoet. Ons 
was saam na 10 Air Defence 
Artillery oorgeplaas waar ons 
ons korpsopleiding voltooi het. 
Ek en my vroutjie is tydens 
hierdie periode getroud en in 
2004 is ons eerste seun gebore. 
In 2005 het my lewe radikaal 
verander en ek het die weermag 
verlaat en teruggekeer na 
Tzaneen. Hier het ek my kode 
14 lisensie gedoen, die diploma 
vir ondersoekers van voertuie 
voltooi en by die toetsterrein 
gewerk. Ek was ’n toetsbeampte 
tot 2016. Gedurende 2017 en 
2018 het ek deeltyds geboer en 
gestudeer. 

2. Wat het jou aanvanklike 
beroepskeuses beïnvloed?
Ek wou my lewe lank ’n 
beroepsoldaat wees! My 
rede hiervoor was dat ek op 
militêre basisse grootgeword 
het. My vader was in die 
verkenningskommandement 
en so het my lewe in die “bos” 
begin. Vanaf Durban na Rundu 
tot by Fort Doppies was ek 
saam met my vader en my 

moeder. My ouers het later die 
mag verlaat en gaan boer, maar 
die weermag was in my murg 
en pype. 

3. Hoe het jy God se roepstem 
om ’n predikant te word, 
beleef?
Dit is seker een gevoel wat ’n 
mens nie aldag maklik kan 
beskryf nie. Die gevoelens 
wat by my opgekom het, was 
eerstens ’n gevoel van skok! 
God roep my! Die roeping 
was baie duidelik en ek het 
besef dat ek geroep is, maar 
die onsekerheid in myself was 
groot. Toe die ergste skok oor 
is, het daar ’n tydperk van 
onsekerheid verloop. Ek was 
onseker oor myself en of ek 
waarlik tot die bediening in 
staat is. Ek het gewonder of dit 
nie net ’n gevoel was wat sou 
verbygaan en ek verder my lewe 
kon lei soos wat ek tans besig 
was nie. Hierdie roeping was 
later so sterk dat ek nie verder 
daarteen kon stry of vermy nie. 
Nadat dit by my ingesink het, 
het daar ’n totale vrede in my 
geheers wat later in opwinding 
verander het. ’n Klein rokie wat 
ek met my dominee ’n paar jaar 
tevore gedeel het, het nou in ’n 
brandende bos verander wat my 
hele lewe en denke verander het 
om te doen wat God wil hê ek 
moet doen. In 2015 het ek by 
die AP Akademie die B.A. met 
die oog op teologie begin. 

4. Jy is al getroud met kinders. 
Reken jy dat ’n predikant se 
roeping ook ’n roeping vir sy 
gesin is?
Ongetwyfeld! Die eerste 
persoon met wie ek die 
“geheim” gedeel het, was my 
vrou. Dit was ’n baie warm 
dag en ek het net die gras klaar 
gesny en onder die koelteboom 
gesit met ’n glas yskoue 
koeldrank. Ek het vir haar gesê 
dat ek teologie gaan studeer en 
haar reaksie het my verbaas! Sy 
het met trane (van blydskap) 
in haar oë vir my gesê dat sy 
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my ten volle ondersteun en 
daar en dan het ons begin 
gesels en planne beraam sodat 
hierdie roeping kon realiseer. 
Ons seuns wat tans 13 en 11 
is, het van die begin af geweet 
wat my studies gaan behels en 
hulle optrede het die studies 
baie vergemaklik. Hulle was 
baie behulpsaam. Wanneer 
pappa leer, dan is hulle stil, 
ensovoorts. Pappa is nou in 
Pretoria en kan net naweke 
huis toe kom, gevolglik moet 
hulle vir mamma mooi help en 
glo my, hulle doen dit! 

5. Teologiese studies is 
uitdagend en stel hoë eise. 
Laat dit jou nie soms twyfel 
aan jou roeping as predikant 
nie? Hoe reageer jy op 
vertwyfeling?
Nee, die bestek van die 
akademiese werk is nie 
gekoppel aan my roeping nie. 
God roep, nie die akademie 
nie. Die akademiese bestek 
is daar sodat ek my roeping 
tot eer van God en na die 
beste van my vermoë kan 
doen tot die uitbreiding van 
die koninkryk van God. Die 
akademiese bestek is om my 
as geroepene te onderrig, te 
lei en te verdiep sodat elke 
predikant wat sy studies by 
die AP Akademie voltooi, 
gemeentes sinvol kan bedien. 
Die akademiese kennis is van 
onskatbare waarde. Die eise 
en die standaard van die AP 
Akademie is hoog en ek sou 
dit ook nie anders verkies nie. 
Wanneer ons na die professore 
en dosente kyk wat ons tans by 
die APA het, is hulle seker die 
beste wat ons land besit. Selfs 
op internasionale vlak is hulle 
op die hoogste standaard en ek 

voel waarlik geëerd om onder 
hulle my teologiese opleiding 
te doen. 

6. Watter raad het jy vir 
jongmanne wat nog nie seker 
is of God hulle dalk tot die 
bediening roep nie?
Daar sal seker altyd by 
jongmanne ’n mate van 
onsekerheid wees. Selfs ouer 
manne twyfel soms. Die roeping 
is nie ’n beroep nie, maar ’n 
besef dat jy in jou hele wese wil 
doen wat God almagtig jou roep 
om te doen. My raad is: Gaan na 
jou dominee toe en vra sy raad. 
Praat en bespreek dit met hom 
dat jy geroepe voel en hy sal jou 
die nodige leiding, bemoediging 
en raad gee sodat jy dit met 
jouself kan uitmaak of God jou 

roep. Gebed en die Woord van 
God sal die oortuiging in jou 
bevestig. Spreuke 3:56: Vertrou 
op die Here met jou hele hart en 
steun nie op jou eie insig nie. Ken 
Hom in al jou weë, dan sal Hy 
jou paaie gelykmaak. Soos my 
een predikant vir my gesê het, is 
die eerste paar jare van die B.A. 
die “woestynjare”. So vasbyt! 
Uiteindelik moet jy die besluit 
neem en inskryf. Indien jy reeds 
inwendig geroepe voel, maar 
dit graag uitwendig bevestig 
wil hê, kan selfs hierdie artikel 
as uitwendige roeping dien. 
Wanneer God roep, onthou dan 
Lukas10:2: Hy sê toe vir hulle: 
Die oes is wel groot, maar die 
arbeiders min. Bid dan die Here 
van die oes dat Hy arbeiders in 
sy oes uitstuur. LIG IN DUISTERNIS

Die Boonzaier-gesin
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Roepingsbewustheid  
en die onderwys1

Ds. Schalk Strauss

Onderwys met ’n sterk fokus op roepingsbewustheid vra 
na tuurlik ook roepingsbewuste onderwysers en ouers. 
Van uit ’n Christelike perspektief kan hiermee volmon dig 
saamgestem word. Kolossense 3:23 sê immers: En wat 
julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en 
nie vir mense nie. 

Wat telkens tydens die beraad beklemtoon is, is die 
belangrikheid en ononderhandelbaarheid van moeder
taalonderrig, kwaliteit onderwysers en hoë akademiese 
standaarde. Hierdie dinge vorm uiters belangrike bou
stene vir die Afrikaner se ekonomiese selfstandigheid. 
Hoewel hierdie dinge inderdaad baie belangrik is, moet 
ons versigtig wees dat ons nie ons roeping binne die 
onderwys tot slegs hierdie dinge verskraal nie. Dit kan 
katastrofiese gevolge vir die voortbestaan van die Afri
kaner hê as ons nie besef dat die aanslag veel groter is 
as die bedreiging van moedertaalonderrig en verlaging 
in akademiese standaarde nie.

Hierdie groter aanslag is ’n ideologiese stryd (of ideëstryd 
soos dr. Herman in sy toespraak daarna verwys het) en 
het te doen met die kurrikulêre inhoud waaraan ons 
kinders blootgestel word. Vir meer as twee dekades nou 
al is die SuidAfrikaanse onderwyskurrikulum daarop 
gemik om kinders se identiteit te omvorm sodat dit kan 
inpas by die regering se idee dat die ideale burger een 
is wat bereid is (en van wie verwag word) om sy unieke 
identiteit prys te gee ten einde ’n reënboogidentiteit te 
omhels. 

Wie die nasionale kurrikulum noukeurig bestudeer, sal 
dadelik opmerk hoe dit daarop toegespits is om Chris 

telike waardes en norme af te takel, die Christelike gods
diens van sy uniekheid te stroop en te relativeer en uit
ein delik die Christelike lewensenwêreldbeskouing met 
’n humanistiesliberale lewensenwêreldbe skouing te 
vervang. Dit is egter nie waar dit eindig nie. Die Afrika ner 
se geskiedenis word verdraaid aan hom voorgehou, sy taal 
word geëtiketteer as ’n simbool van on der drukking en sy 
kultuur moet opsy staan aan ge sien dit wit oorheersing 
bevorder. Die gevolg is dat ChristenAfrikanerkinders wat 
hieraan blootgestel is, skaam is vir hulle unieke identiteit 
en vanweë ideologiesopgelegde skuldgevoelens, min
derwaardig voel teenoor ander groepe in SuidAfrika.

Wanneer ons dus roepingsbewustheid binne die onder
wys verskraal deur slegs te fokus op dinge soos die be
houd van moedertaalonderrig en uitnemende onderwys, 
gaan ons dalk op die korttermyn wen, maar oor die 
lange duur gaan ons baie meer verloor. Ons gaan sit 
met ’n geslag wat, hoewel hulle die beste onderrig in 
Afri kaans ontvang het, Afrikaans op ’n skinkbord gaan 
weggee omdat hulle nie meer daarmee wil identifiseer 
nie. Ons gaan sit met ’n geslag wat presies weet wat die 
voor en nadele van onbeskermde seks is en, vanweë die 
uitnemende onderrig wat hulle ontvang het, selfs uiters 
vaardig sal wees met die gebruik van voorbehoedmid
dels. Dog, ’n geslag sonder enige morele waardes.

Wanneer werklik oor roepingsbewustheid nagedink 
word, kom twee vrae op: 1) Ons is geroep om wat te 
wees en 2) om wat te doen? Wanneer ons dit vanuit ons 
__________________________________________________________

1 Hierdieartikelhetoorspronklikaskommentaarartikelin2016opdie
AP Kerk se webblad verskyn, maar word weens die relevansie daarvan 
ook in Die Boodskapper geplaas.

In die openingstoespraak tydens Solidariteit se Toekomsberaad oor Onderwys op 31 Augustus 2016, maak 
mnr. Flip Buys tien stellings oor die onderwys. Die sewende stelling lui soos volg: “Ons moet mense vir hulle 
roepings toerus, nie net vir beroepe oplei nie.” Hy begrond hierdie stelling vanuit ons Protestantse erfenis wat 
roepingsbewustheid dadelik binne ’n geestelike konteks plaas. 
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protestantse erfenis bedink, is gelowiges eerstens ge roep 
om Christen en beelddraer van God te wees. Dit sluit in 
dat die unieke identiteit wat God aan elke volk en taal en 
nasie gegee het, tot sy verheerliking gekoester sal word. 
Tweedens is ons geroep om in ons doen en late God se 
eer bo alle dinge te stel. Onderwys gerig op roepingsbe
wustheid sal hierdie twee vrae deeglik moet verreken. 
Dit bring ’n mens by die besef dat ons inderdaad in ’n 
ideologiese stryd gewikkel is, soos dr. Herman dit uit
ge lig het en daarom sal ons ons aanslag ter behoud van 
ons kinders tot ’n baie wyer front moet verbreed.

Dit onderstreep wat gesê is op die beraad, naamlik dat 
Afrikaanse openbare skole sal moet veg vir groter self
standigheid sodat hulle nie nodig het om beheer af te 
staan oor dit waaroor hulle veronderstel is om eien doms
reg te hê nie. Groter selfstandigheid beteken natuurlik 
nie net om die reg te besit om oor ’n skool se taalbeleid 
te besluit nie, maar veral om ook inspraak te hê in die 
kurrikulum wat gebruik word. ’n Kurrikulêre teenvoeter 
vir die liberaalhumanistiese aanslag waarin alle bou ste ne 
van identiteit gerelativeer word, sal vir openbare skole 
be dink moet word. Dit vra nie net die oorgooi van ’n 
Christelike sousie met ’n effense Afrikaner/Afrikaanse 
nasmakie oor die huidige inhoud nie. Programme en 
leerplanne behoort ontwikkel te word waarin kinders op
gevoed word binne die Christelike lewensenwêreld be
skou ing. Sonder om kritiekloos daaroor te wees, behoort 
die Afrikaner se taal, geskiedenis, kultuur en tradisies 
binne die sfeer van Godsgeskapenheid geplaas te word.

Of bogenoemde nog haalbaar binne ons huidige po li tie ke 
bestel is, is egter ’n ander vraag. Daarom behoort ons 
ter selfdertyd ons Afrikaanse privaatskole te ondersteun 
en uit te bou as ’n alternatief tot die openbare skole, maar 
ook as ’n ruimte waarbinne só ’n kurrikulêre teenvoeter 
ontwikkel en verfyn kan word. In hierdie verband het 
die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys reeds 
baanbrekerswerk gedoen deur die klem baie sterk te 
laat val op die boustene van identiteit. Ons durf nie 
meer kantlyndeelnemers te wees wat vir ander wag om 
’n alternatief te skep waaruit ek voordeel kan trek nie. 
Die toekoms van ons kinders en kleinkinders hang 
daarvan af.

Uiteindelik vra dit natuurlik ook vir roepingsbewuste 
onderwysers. Dit help nie ons het al die regte gereedskap, 
maar die persone wat dit moet gebruik, is opgelei binne 
dieselfde ideologiese dampkring van die staat se kur
rikulum nie. Onderwysers met ’n sterk reformatorie se 
onderbou, gegrond in ’n Christelike lewensenwêreld
beskouing wat skaamteloos, maar nie meerderwaardig 
nie, hulle identiteit uitleef, is nodig. Instansies soos die 
AP Akademie (wat al vir jare onderwysers in hierdie 
damp kring oplei) en Aros behoort dus ondersteun en 
uitgebou te word tot wêreldklas instansies. 

Wanneer hierdie benadering gevolg word, sal kinders nie 
net begelei word om ’n roepingsbewustheid ten opsigte 
van hulle beroep te besit nie, maar om in hulle ganse 
bestaan voortdurend bewus te wees van ’n hoër roeping. LIG IN DUISTERNIS

S M E LT O O N D
•  Junie 2018  •

Die sendingorganisasie Geopende 
Deure berig soos volg:
Sedert verlede jaar word Christene in 
Indië, veral Christenleiers in landelike 
gebiede, aan toenemende en uiters bru-
tale aanvalle blootgestel. Dit is hoofsaak-
lik militante Hindoes, aangevuur deur 
hulle uiterste onverdraagsame houding, 
wat vir die aanvalle verantwoordelik is. 

In een so ’n aanval in Maart vanjaar is 
pastoor Maddira Kotireddy (54) wreed 
met ’n byl deur onbekende aanvallers 
aangeval. Hulle wou hom vermoor, maar 
hy kon met sy hande keer om hul aan-
valle te keer. In die proses het hy egter 
van sy vingers verloor. Ten tye van die 
skryf van die artikel was hy steeds in ’n 
kritieke toestand in die hospitaal. 

Ongelukkig word baie aanvalle nie 
eens aangemeld nie. Dikwels wanneer 
Christene aangeval word, sal die plaas-
like polisie niks doen om die aanvalle te 
keer nie of sal hulle weier dat sodanige 
aanvalle aangemeld word. In sommige 
gevalle sal hulle selfs toekyk hoe mili-
tante Hindoes Christene aanval sonder 
om dit te keer.

Aanvalle teen Indiese Christene neem steeds toe

16  Die bOODSkApper



Geroep om boer te wees
DB van Rensburg1

My voorsate aan beide kante was boere en sonder die 
voorreg van ’n familieplaas was my kanse om volwaar
dig boer te wees, skraal. Mettertyd het God in sy groot 
genade dit só beskik dat ek vandag volwaardig boer kan 
wees. Inderdaad, die Here doen alles wat sy hand en sy 
raad vooruit bepaal het (Hand. 4:28).

Die betekenis van boer wees
Om boer te wees, beteken in die eerste plek vir my ge
noeg doening, vryheid, dankbaarheid en werks be vre di
ging. In ons moderne tyd van humanisme en liberalis me 
met die klem op die mens se onafanklikheid, bring 
boer dery jou telkens terug na God se skeppingsdoel: 
Open baring 4:11 basuin daardie doel duidelik uit: U is 
waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die 
eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil 
bestaan hulle en is hulle geskape.

Tweedens is onderlinge samewerking en afanklikheid 
van medeboere onontbeerlik in nood en daarom streef 
ek na goeie buurmanskap. Om boer te wees, is nie slegs 
om finansieel te oorleef nie, maar om doelbewus jouself 
uit te leef op die grond wat aan jou toevertrou is.

Rentmeesterskap
Rentmeesterskap oor die stukkie aarde wat aan my toe
vertrou is en my beroep as boer, laat my onwillekeurig 
dink aan die gelykenis van die ponde in Lukas 19:1128 
en die onvermydelike dat elkeen rekenskap sal moet gee 
daaroor of en hoe hy die talente wat aan hom toevertrou 
is, gebruik het. 

Die bewaring van God se skepping vind prakties plaas in 
dinge soos boerderymetodes gefokus op grondbewaring, 

weiveldbestuur en plaasbeplanning. Vir my is my werk 
op die plaas ’n vreugde; my plig ’n plesier en my genot 
’n dankbaarheid.

Ek haal graag ’n onbekende skrywer aan uit ’n 
kaartjie in my Bybel:

Ek het God gevra vir krag, sodat ek kon presteer.

Ek is swak gemaak sodat ek in alle nederigheid 
ge hoor saamheid kan leer.

Ek het gevra vir rykdom, sodat ek gelukkig kon wees.

Ek het armoede ontvang sodat ek wys kan wees.

Ek het gevra vir gesag sodat ek die respek van mense 
kon afdwing.

Ek het swakheid ontvang sodat ek kan voel hoe 
nodig ek God het.

Ek het vir alles gevra sodat ek die lewe kon geniet.

Die lewe is aan my gegee sodat ek alles kan geniet.

Ek het niks ontvang waarvoor ek gevra het nie, 
maar alles waarop ek gehoop het.

Sonder inagneming van myself, is my gebede 
beantwoord.

Van alle mense is ek die mees ryklik geseënde! 
Inderdaad!

Boerdery in diens van God se koninkryk
Hierdie diens behels die opdrag in Génesis 1:28: ... vul 
die aarde onderwerp dit en heers oor die visse van die 

Gesetel in my volbloed Afrikanerhart en in assosiasie met boerdery tydens my grootwordjare op ’n skaapplaas, 
was die begrip en verstaan van boer wees, my ideaal. In die begin van my lewe was die wete dat ek as boer 
geroepe is, nie altyd duidelik nie, maar was die spreekwoordelike deure na ander beroepe toe. 

__________________________________________________________

1 DB van Rensburg is lidmaat van AP Kerk Standerton en boer in die 
om gewing.
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see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op 
die aarde kruip.

Die sondeval het ongelukkig ’n wesenlike invloed op 
hierdie opdrag gehad sodat God bygevoeg het: ... in die 
sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet (Gén. 3:19).

In boerdery is daar dikwels erge beproewings met 
dinge soos hael, veldbrande, veediefstal, siektes en swak 
kom moditeitspryse. In sulke tye leer ’n gelowige boer 
vin nig om onderhorig te wees aan God se raadsplan 
deur volgehoue geloof in sy beskikkingsmag. God se 

wer ke mag nooit bevraagteken word nie! Jesaja 48:9 sê 
duidelik: Om my Naam ontwil vertraag Ek my toorn en 
om my roem ontwil bedwing Ek my jou ten goede om jou 
nie uit te roei nie. 

Juigend kan ’n boer dan uitroep soos in Spreuke 30:8 en 
9: Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie 
armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir 
my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, 
U verloën nie, en sê: Wie is die Here? En dat ek nie, as 
ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my 
God vergryp nie. LIG IN DUISTERNIS

Ons moet verstaan dat die woord voorneme die ewige 
raadsplan van God is. God laat Hom nie voorsê t.o.v. sy 
raadsplan nie. Dat dit God se wil is, moet vir ons genoeg 
wees. Al is sy weë vir ons hoe onverstaanbaar, moet ons 
nie daarmee fout probeer vind nie. 

Paulus stel dit duidelik dat God deur niks anders beweeg 
word nie as deur sy regverdige wil nie. Ons word nie 
gered op grond van ons eie waardigheid nie. Toe God ons 
gekies het om sy kinders te wees, het Hy nie eers gekyk 
hoe ons was of hoeveel ons werd was nie. Die besluit om 
te red, kom uit Homself – dit was sy voor neme. Die mens 
moenie dink dat hy in homself ’n waar dig heid besit wat 
God verplig om hom te soek nie. Paulus loop hierdie 
gedagtegang trompop as hy sê dat God ons roep volgens 
sy voorneme en genade. Hy kon net sowel die woorde vrye 
keuse gebruik het. Die mens besit geen waardigheid in 
homself nie. Al wat hy ver dien, is vervloeking. Gedring 
deur sy barmhartigheid en oneindige genade, het hy ons 
verlorenheid aangesien en ons gehelp ten spyte daarvan 
dat ons dit nie werd is nie.

Die idee dat die mens op een of ander wyse self verant
woordelik vir sy redding is, is sinneloos. Ons redding is 
afanklik van God se ewige besluit tot uitverkiesing. Is 
daar dan geen manier waarop ons onsself vir God kan 
aanbied nie? Kan ons vir God rede gee om ons te roep 
en af te sonder van die res van die wêreld? Nee! Ons is 
verkeerd as ons dink ons besit enige waardigheid van 
ons eie. Dit sou die heerlikheid van God se genade as ’t 
ware demp as ons dink ons het die vermoë om toegang 
tot Hom te verkry. Ons moet mooi dink oor die betekenis 
van Paulus se woorde as hy die uitverkiesing aanraak 

deur te sê dat genade aan ons geskenk is in Christus 
Jesus nog voor die begin van die wêreld. Hulle wat die 
uitverkiesingsleer in die wind slaan, is besig om soveel 
as moontlik die verlossing van die wêreld te vernietig.

Dit is hoe die duiwel werk. Hy probeer maak asof Chris
tus se bloed geen waarde het nie. Sodoende vernietig 
hy die evangelie en verwyder hy die goedheid van God 
uit die mens se gedagte. Die duiwel het geen beter in
strument as hulle wat teen die uitverkiesing stry nie.

As hierdie leer van die uitverkiesing nie ontvang word 
nie, word die Heilige Gees wat self hier aan die Woord 
is, tot leuenaar gemaak. Hoe kan ons bou en die gebou 
in stand hou as die fondament vernietig is? Ons moet 
gegrond bly op die genade wat aan ons gegee is nog voor 
die grondlegging van die wêreld.

Dit is so dat God ons vandag roep, maar sy verkiesing 
gaan sy roeping vooraf sonder dat ons werke enigsins 
in aanmerking kom. Hy het ons uit die dieptes van ver
lorenheid gered. Daarom het ons goeie rede om onsself 
aan Hom te onderwerp, op sy goedheid te vertrou en 
vreugde daarin te vind. 

Hulle wat gesprek oor die uitverkiesing vermy, het nog 
nie die goedheid van God gesmaak nie en hulle het ook 
nog nie na die Here Jesus gekom nie. As ons nie weet 
dat ons verlos is omdat dit God behaag het om ons 
voor die grondlegging van die wêreld te kies nie, hoe 
sal ons dan onsself aan Hom kan oorgee, ons aan sy wil 
onderwerp en in sy diens lewe en sterwe? Hoe sal ons 
Hom kan verheerlik?

Vervolg vanaf p. 4

Geroep tot getuienis

LIG IN DUISTERNIS

18  Die bOODSkApper



Soos in die geval van motors en kameras, staan ’n goeie 
boek oor die tyd heen uit bo die res. Baie het veran der 
sedert Os Guinness se nou klassieke navorsing in ver
band met werk (beroepe), se eerste uitgawe van The Call 
verskyn het. Ekonomiese resessie het die welvaart en 
optimisme van die laat negentigs en vroeë twee dui  sends 
soos ’n klipmuur gestuit. Dit was ’n era met oën skynlik 
onbeperkte geleenthede wat ’n oorvloed van evan geliese 
boeke en preekreekse tot gevolg gehad het wat die soeke 
na doelgerigte betekenisvolle werk en die ver we senliking 
van lewenslange passies en begeertes te dikwels as die 
hoogste deug(saamheid) van Christelike dis sipelskap 
aangeprys het. Getrouheid en vreugdevolle gehoorsaam
heid het tweede viool teenoor die van vryheid en van 
keuse begin speel. Dit het soms gevoel om ’n volwasse 
Chris ten te wees, beteken dat jy jou eie baas moet wees.

In hierdie onstuimige water het Guinness homself met 
The Call begewe. In ’n tyd waarin die hoop op ’n droom
beroep toenemend vervang word met die meer beskeie 
hoop om net ’n werk te kry en te hou wat my in staat 
stel om die rekeninge te betaal, is hierdie publikasie uit 
die negentigerjare steeds relevant. 

Guinness skryf: “As daar nie ’n sondeval was nie, sou 
al ons werk spontaan en volwaardig uitdrukking gegee 
het aan wie ons is en sou ons die gawes waaroor ons 
be skik, kon uitoefen. Ná die sondeval is dit egter nie 
meer moontlik nie. Werk is nou gedeeltelik kreatief en 
ge deeltelik ’n straf. Daarom is dit nie ’n reg nie, maar ’n 
seën om ’n werk te kry wat by ons roeping inpas.”

Guinness se erkenning van die impasse tussen die lewe 
waartoe ons dikwels geroepe voel en die realiteite van 
hierdie gevalle wêreld, gee The Call ’n verkwikkende 
smaak. Hier is ’n publikasie vir die Christen wat die 
dinge doen wat hy altyd wou doen en dus in die ver
soe king gebring word om by die altaar van werk die 
knie te buig. Dit is egter ook ’n boek vir diegene wat in 
ondankbare velde swoeg – soekend na motivering en 
worstelend om God te vertrou.

Die grootste toepassings stam dikwels uit die een vou dig
ste verklarings. Die basiese beginsel wat Guinness oor en 
oor tuisbring, is dat werk (wat die skrywer die “se kon dêre 
roeping” noem) volkome verander word – inder waar heid 

onherroeplik besiel met betekenis 
– deur ’n meer primêre roeping, 
naam lik ons roeping tot Christus 
deur die evangelie.

Tydens ’n onderhoud in 2010, is 
Guin ness uit ge vra om trent sy werk 
as ’n openbare intellektueel. “Ek 
pro  beer om belangrike vakkundigheid verstaanbaar en 
prak  ties aan gewone mense te verduidelik,” het hy gesê.

Inderdaad is ’n deel van die genot om The Call te lees, om 
te ervaar hoe Guinness dit toepas. Hy slaag meesterlik 
daarin om dinge soos die geskiedenis, kuns en kultuur 
en dit waarna die menslike hart neig/hunker, ineen 
te vleg. Die boek is filosofies wydlopend, dog meestal 
verhalend. Guinness ondersoek vlugtig die historiese 
verwringing van die teologie van werk – aan die een 
kant die Protestantse geneigdheid om die sekulêre bo 
die geestelike te verhef, aan die ander kant die Roomse 
geneigdheid om die omgekeerde te doen – terwyl daar 
oral van sy eie idees te vinde is.

In die hoofstuk oor hoe roeping in die openbare en po
li tieke lewe figureer, put Guinness uit Abraham Kuyper 
wanneer hy skryf: “Kuyper se reuseportfolio van be
roepe is nie net toe te skryf daaraan dat hy hom oorwerk 
het nie en wat sy dogter noem ‘ysere dissipline’ nie, 
maar ook aan sy inspirerende visie dat die heerskappy 
van Chris tus oor die hele lewe strek.”

Soms is dit asof The Call oorlaai is van stories en aanha
lings. Hier en daar kom dit voor asof Guinness se argu
mente spekulatief is. Hy is geneig om soms te oordryf; is 
soms terughoudend met aanhalings uit die Skrif en vir ’n 
boek met die titel The Call, het Guinness baie min te sê 
oor hoe ’n mens moet besluit of jy as predikant geroep 
is. Guinness se bygewerkte outo biografieë is ’n pluspunt.

Ten spyte van hierdie tekortkominge, bly dit ’n hoog
staan de werk wat ’n uitstekende oorsig bied van hoe ons 
in die tydperk tussen die kruisdood van Chris tus en sy 
we der koms oor roeping behoort te dink.
__________________________________________________________

1 Vertaal en aangepas vir Die Boodskapper deur Tissa van Lille vanaf: 
https://www.9marks.org/review/call/

BoEKBESPREKIng

The Call – Os Guinness1
LIG IN DUISTERNIS
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Geagte Redakteur,
Na aanleiding van die kritiek uitgespreek teen die byeenkoms te Mitchells Plain op 24 Maart 2018 in Die 
Boodskapper van Maart 2018, wens ek die volgende kommentaar te lewer:

Die belangrikste doel van die massasaamtrekke van mnr. Angus Buchan is om soveel moontlik SuidAfri
kaners op te roep tot verootmoediging voor die Here, want slegs met sy hulp kan die ernstige probleme van 
hierdie land oorkom word.

Mnr. Buchan, die boer van Greytown, herinner aan Amos die skaapboer van Tekóa wat na ’n valse beskul
diging deur die priester Amásia sê: Die Here het my agter die kleinvee weggeneem en die Here het aan my 
ge sê: Gaan heen, profeteer teen my volk Israel (Amos 7:15). Hy het hierdie opdrag van die Here vreesloos uit
ge voer. Die meeste Christene in hierdie land sal saamstem dat mnr. Buchan ook ’n geroepene van die Here 
is. Hy is een van die min mense wat die stem van die Here gehoor het en sy opdragte uitvoer. Diegene wat 
sy bediening so maklik kritiseer en selfs verdag voorstel, moet ook maar Ps. 105:15 in gedagte hou. Indien 
hy by die saamtrekke wys op die slegte gevolge van sonde is dit nie onvanpas of onbybels nie, en Kaapstad is 
beslis nie uitgesonder as dié sondige stad van SuidAfrika nie.

Beste groete,
V.D. Wassermann (AP Kerk Oudtshoorn)

Geagte br. Wassermann
Baie dankie vir u skrywe. Ek reageer graag. Indien u die redaksionele artikel in die Maartuitgawe van Die 
Boodskapper weer ’n keer gaan lees, sal u merk dat dit geensins daarop gemik was om meneer Buchan se 
geloofwaardigheid as Christen in twyfel te trek nie. Bepaalde (en na my mening geregverdigde) vrae is egter 
gevra oor sekere bedenklike teologiese uitsprake wat deur hom gemaak is. Soos ’n goeie vriend van my sê: Jy 
kan van Buchan verwag om verkeerd te wees op ’n tipiese wyse waarop ’n metodis verkeerd is.

Mnr. Buchan se entoesiasme vir die evangelie kan nie betwyfel word nie, maar u wek die indruk dat hy, as ge
roepene van die Here, bo enige kritiek verhef is. Enige iemand wat hom aanraak, raak die gesalfde van die Here 
aan (Ps. 105:5). Die vraag is egter of die Here van ons verwag om alles wat deur sy “gesalfdes” en in sy Naam 
aan ons verkondig word, blindelings te aanvaar? Wat van al die sogenaamde “gesalfdes” wat al in die Naam 
van die Here leuens verkondig het (vgl. Jer. 29:940)? Het ons nie juis die verantwoordelikheid om mekaar te 
leer en te vermaan sodat die waarheid kan seëvier en God se eer gedien word nie (vgl. Kol. 3:16; 2 Tim. 3:16)? 

Indien u argument konsekwent deurgevoer word, sal dit beteken dat geen kritiek ooit uitgespreek mag word 
teenoor enige iemand wat daarop aanspraak maak dat hy ’n “gesalfde” van die Here is nie. Die uiteinde sou 
wees dat dwaalleer vrylik verkondig mag word sonder dat enige iemand dit durf waag om kritiek daarteen 
uit te spreek. U wys op die belangrikheid van verootmoediging, maar ek wil u ook daaraan herinner dat 
verootmoediging handaanhand met bekering loop. Wie ander oproep tot bekering, moet self ook bereid 
wees om sy lewe en sy teologie in ooreenstemming met God se Woord te bring anders is dit nie ware 
verootmoediging nie. 

Ons moet versigtig wees dat ons nie mense soos oom Angus verhef tot ’n posisie waar mee ek seker is hyself 
nie gemaklik sal wees nie. 

Vriendelike groete

BRIEwE

DIE REDAKtEuR AntwooRD  
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Nederigheid –  
die vergete deugsaamheid (5)1

Gerhard Fourie

God werk in my
... want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as 
om te werk na sy welbehae (Filip. 2:13). As daar na die 
ge meen te asook die kerk in geheel gekyk word, dan 
kan aan God die eer gegee word vanweë die seker wete 
dat Hy deur sy onuitspreeklike genade met sy kerk 
hier op aarde werk. Die kerk as bruid van Christus kan 
haar self dus beoordeel: Hoe sien sy daar uit? Die mees 
uit nemende voorbeeld van beoordeling is dat die kerk 
haarself kan meet aan Hom wat gekom het as Bruide
gom van die kerk. 

Die man van Násaret was die volkome voorbeeld van 
nederigheid. Selfverheerliking was nie deel van die vlek
kelose Lam van God se karakter nie. As tweede Persoon 
in die Goddelike drieeenheid was sy karakter dié van 
absolute heiligheid (Lk. 1:35; Hebr. 1:312).
 
Dat die AP Kerk daarna streef om die gereformeerde 
leer so suiwer moontlik te handhaaf, behoort ons tot 
ne de righeid en dankbaarheid te stem, want dit is deur 
God se genade alleen. Hy het deur sy Gees dit in mense 
se harte gewerk en ook hulle verstand verlig om die 
waar heid na te streef. Aan Hom die eer en heerlikheid!

Hoogmoed ook vyand van die kerk!
Dit is verbasend hoe verraderlik die sonde van hoog
moed is. Die mens kan selfs in hoogmoed en trots verval 
rond om geestelike gawes. Soos gesien in vorige artikels, 
word hoogmoed en verwaandheid vanuit feitlik enige 
bron gevoed. Dit is die mees subtiele sonde van alle 
sondes waarmee die mens ’n stryd voer. Ons moet ons 
onvolkomenheid besef! 

Is daar werklik nederigheid te bespeur as die karakter 
van AP Kerk van naderby beskou word, veral as dit ver
gelyk word met dié van die Hoof van die kerk? Kom daar 
werklik nederigheid na vore? Lewe ons moontlik ’n lewe 
van geveinsde nederigheid? Om te veins, is een van die 

dinge wat die mens se sondige natuur hom laat doen. 
Dit is om die werk van die Heilige Gees na te boots ten 
einde ander om die bos te lei. 

Met watter oog kyk die een na die ander? Is daar moont
lik hoogmoed agter die kyk? Wat van gedagtes soos: 
Hier die kerk is my kerk, want ek het dit gebou en nie
mand sal my voorsê nie. Die engheid gaan soms so ver 
dat die AP Kerk as die enigste ware kerk met die volle 
waarheid beskou word, terwyl die Here Jesus sê hoog
moed is boos en besmet die mens (vgl. Mk. 7: 2223). 
As ons in die AP Kerk sekere dinge uit ander kringe 
hoor en beleef, gaan beoordeel ons dit aan die Skrif of 
het ons alreeds veroordeel? Oorheers ons trotsheid dalk 
soms die resultate van ons ondersoek, want ons is mos 
reg en hierdie of daardie is besig met Skrifknoeiery. 
Die gesegde lui: 

“Sodra jy dink jy het hoogmoed onder die knie, 
het jy die stryd reeds verloor.”

Die afskynsel van sy eie heerlikheid
Dit sal uiters dwaas wees om in hoogmoed op ander 
neer te kyk as ons in gedagte hou hoe die Here Jesus 
Homself verneder het. Ons is wat ons is deur sy genade, 
daarom kan ons maar net in dankbaarheid met die 
hand op die mond staan wanneer ons onsself meet 
aan Hebreërs 1:3: 

Hy wat die afskynsel is van sy eie heerlikheid en 
die afdruksel van sy wese en alles dra deur die 
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die 
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan 
sit aan die regterhand van die Majesteit in die 
hoogte ...

__________________________________________________________

1 ’n Reeks aan die hand van die boek Humility the forgotten virtue deur 
WayneAMackenJoshuaMack.
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Die geringste gedagte van trots of hoogmoed of neer sien 
op ’n ander is om die heerlikheid van God te verskraal 
– heel waarskynlik nog met ’n balk in die oog.

Christus Immánuel, God met ons
Hy wat self God is, wat daar was van die begin van die 
skepping af – vol van wysheid en majesteit en heerlik
heid – het Homself leeg gemaak van al hierdie God de
like eienskappe (Filip. 2). Hy verneder Homself voor sy 
maaksels, hoeveel te meer moet ons onsself nie teenoor 
mekaar verneder nie! Om hierdie rede is dit noodsaaklik 
dat ons tyd bestee om hoogmoed in onsself op te spoor.

Nederig maar nie ruggraatloos
Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle 
is net soos gewitte grafte wat van buite fraai lyk, maar 
van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is (Mt. 
23:27). Hierdie woorde is gesê tydens ’n gebeurtenis wat 
die Woensdag voor die Here Jesus se kruisiging plaas
gevind het. Alhoewel van hierdie godsdienstige leiers 
met die skares vermeng was en as spioene opgetree het, 
het die Here Jesus hulle direk en kragtig aangespreek. Dit 
het gegaan oor hulle verdraaiing van die Skrif en om deur 
mense gesien te word. Vers 12 praat van hulle hoogmoed 
en skyn en in vers 33 noem Hy hulle “addergeslag”.

Die Here Jesus was reguit en op die man af. Hy het nie 
mooi broodjies gebak nie. Hy vat die leiers van die dag 
aan oor hulle hoogmoed en eiegeregtigheid, maar vir 
die volk sê Hy hulle moet die teenoorgestelde wees: ... 
volgens hulle werke moet julle nie doen nie (Mt. 23:3). 

Beveg dwaalleer ten alle koste
Om dwaalleer binne die kerk en selfs die invloede van 
buite te beveg, begin by gebed en selfondersoek waar ons 
in nederigheid ons afanklikheid voor God in die he mel 
bely. Vanuit ons eie krag en met hoogmoedige den ke 
kan dit nie geskied nie. Dit word gemotiveer deur liefde 
en gaan gepaard met kennis van die Skrif. Dit gaan ten 
diepste om die eer van God en om sy wil vir ons lewens 
te soek, maar sy wil moet ook binne die kerk geskied. 
Deur al die redetwis met hierdie gods dienstige leiers 
was daar by die Here Jesus geen hoogmoed teenwoordig 
as Hy hierdie kerkmense aanspreek nie. 

Gaan u en ek dieselfde te werk? Hoe kyk ons na ander? 
Hoe lyk ons motiewe? Is daar soms verskuilde agendas? 
Hoe werk ons met gevalle binne die kerk? Doen ons dit 
na die voorbeeld van die groot Leermeester met liefde 
en nederigheid en die wete: Was dit nie die genade van 
God nie, kon dit ons gewees het? LIG IN DUISTERNIS

Reformasietoer!
Die 400-jarige herdenking van die 
Sinode van Dordt word vir November 
2018 beplan. Die AP Kerk is in die 
bevoorregte posisie dat die Direk-
teur van Kerk administrasie, ds. Johan 
Schütte, uitgenooi is om ’n referaat 
by die geleentheid te lewer. Een van 
die AP Kerk se predikante kry dus 
’n geleentheid om op ’n belangrike 
internasionale platform op te tree.

’n Mens wil nie dat dit in die geheim 
gebeur nie. In samehang daarmee het 
die gedagte by ’n paar predikante na 
vore gekom om ’n Reformasietoer te 
beplan om met hierdie geleentheid 
saam te val. ’n AP Kerklidmaat, wat ’n 
reisagent is, is genader om te help met 
die beplanning. Die referaat in Dord-
recht word bygewoon, waarna die 
toer op die spoor van Luther, Calvyn 
en Me lanchton sal vertrek. Daar word 

’n Reformasietoer beplan vir lidmate 
en belangstellendes.

Voorlopige toerplan
Dag 1 (13 November): Land in 
Amsterdam en besoek die Oude en 
Nieuwe Kerk.
Dag 2 (14 November): Besoek 
die Rijksmuseum in Amsterdam en 
vertrek dan na Dordrecht.
Dag 3 (15 November): Besoek 
Dord recht Grote Kerk; Huis Van Gijn 
en Molen Kyck Over Den Dyck.
Dag 4 (16 November): Vertrek na 
Wittenberg via Berlyn.
Dag 5 (17 November): Wittenberg: 
Besoek Lutherdeur, All Saints Kerk, 
Stadskerk, Lutherhuis en vele ander.
Dag 6 (18 November): Vertrek na 
Hei del berg en spandeer vrye tyd 
daar.

Dag 7 (19 November): Besoek 
die Kerk van die Heilige Gees in 
Heidel berg. Besoek Worms (wêreld 
se grootste Reformasiebeelde, 
Heylshof).
Dag 8 (20 November): Vertrek na 
Zürich en spandeer vrye tyd daar.
Dag 9 (21 November): 
Besoek Zwingli se standbeeld, 
Grossmunster Kerk (Zwingli en 
Bullinger) en vertrek na Genéve.
Dag 10 (22 November): Genéve 
meer, Internasionale Reformasie mu-
seum, Calvyn ouditorium; St. Pierre 
kerk en College van Calvyn. Vlieg die 
aand terug na Suid-Afrika.

Koste: 
R23 000 pp (vlugte, reis en verblyf 
en sommige etes ingesluit). 
LW: Pryse onderhewig aan verandering.

Vir meer inligting en om te bespreek, kontak 
boodskapper@apk.co.za of redakteur@apk.co.za
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Kleingelowige, waarom vrees jy 
die wederkoms van Christus?
Jaques Powell

Wat sê die doemprofete?
September verlede jaar het doemprofete weer probeer 
om die einde van alles te voorspel. Hulle het verkondig 
dat die wêreld op 23 September 2017 tot ’n einde sou 
kom. Uiteindelik was 23 September 2017 net nog ’n dag. 

In dié doemprofeet se video, haal hy uit Génesis 1:14 aan: 
En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel 
van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die 
nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook 
vir dae sowel as jare.

In die Engelse vertaling waaruit hy lees, isoleer hy net 
vier woorde “let them be foresigns”. Dit is verwarrend. 
Sê die Bybel dan hier in Génesis dat die maan, son en 
sterre voortekens sal wees? Wanneer ’n mens egter die 
he le vers lees, kom jy agter dat dit oor meer gaan. Die 
doem profete probeer iets inlees wat nie in die Bybel staan 
nie. Génesis 1:14 se bedoeling is nie om te sê dat daar 
een of ander verskuilde boodskap in die sterre opgsluit 
is nie, maar eerder dat die sterre, son en maan tekens is 
om die “vaste tye” aan te dui. Dit dui dus maande, jare en 
seisoene aan. Die New International Commentary of the 
Old Testament beskryf die funksie van die son, maan en 
sterre as: “to separate between day and night, to serve as 
signs of the passage of time, and to illuminate the earth.”

Dus val die doemprofete se argument reeds plat wanneer 
die eerste teks wat hul as bewysplaas aanvoer, in geheel 
en binne konteks gelees word. Hiersonder kan tekste 
maklik uit verband getrek word. 

Die afgesaagde wysie van die doemprofete is by ons 
welbekend: Hulle stel ’n datum vir die einde van die 
wêreld vas en as dit nie gebeur nie, was dit maar net ’n 

berekeningsfout en bepaal hulle weer die volgende da
tum. Handelinge 1:7 sê: En Hy antwoord hulle: Dit kom 
julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader 
deur sy eie mag bepaal het nie. Waarom probeer mense 
dan die datum bepaal as die Skrif hieroor duidelik is?

Waarom vrees die Christen?
Waarom vrees gelowiges wanneer doemprofete voor
spel lings soos hierdie maak?

As Christene glo ons dat die Here Jesus vir ons aan 
die kruis kom sterf het. Ons glo dat ons deur sy bloed 
skoon gewas is en dat Christus vir elkeen wat in Hom 
glo, by die Vader intree. Johannes 3:16:

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy 
sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat 
in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die 
ewige lewe kan hê.

Waarom word ons bevrees as ons hoor die wêreld kom 
tot ’n einde? Is dit dalk omdat ons glo dat ons saak met 
God nie reg is nie? Is dit omdat ons bang is dat ons lewe 
nie getuig van ons uitverkiesing in Christus nie?

Dan is die oproep uit die Woord van die Here vandag 
vir jou: Kry jou lewe reg! Nie een van ons ken die tyd of 
datum van die wederkoms nie. Die tekens van die tye 
wat deur die doemprofete uitgewys word, moet juis die 
Chris ten waarsku. Dit moet jou waarsku om jou lewe ag
ter mekaar te kry. Dit moet jou aanmoedig om die son des 
van die lewe af te lê en al meer en meer te streef na die 
voorbeeld wat die Here Jesus self vir ons kom stel het. 

Baie mense lewe daagliks met vrees vir die einde van die wêreld. Dit gebeur dikwels dat doemprofete verkondig 
dat die einde hier is en hulle gebruik selfs die Bybel om dit te staaf.
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Jakobus 5:8: Julle moet ook geduldig wees; ver
sterk julle harte, want die wederkoms van die 
Here is naby.

Openbaring 22:11-12: Wie onreg doen, laat hom 
nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog 
vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger 
word, en laat die heilige nog heiliger word. En 
kyk, Ek kom gou, en My loon is by My, om elkeen 
te vergeld soos sy werk sal wees.

Hierdeur probeer ek nie sê dat ons die ewige lewe kan 
verdien nie. Nee, inteendeel, die Heidelbergse Kategis
mus leer ons dat selfs ons beste werke met sonde bevlek 
is en dus kan geen mens die ewige lewe verdien nie. Dit 
is slegs genade. Tog moet jou lewe daarvan spreek dat jy 
hierdie verlossing ontvang het en daarvoor dankbaar is. 
Al manier hoe jy dit kan regkry, is om elke dag te streef 
om meer volgens God se wil te lewe.

Is jou saak met God reg? Is daaglikse bekering ’n werk
likheid in jou lewe? Kom jy nog op jou knieë voor God 
en bely jy jou sondes voor Hom en laat jy dit staan? Streef 
jy nog elke dag daarna om die nuwe mens aan te neem 
en die ou mens af te sterf? As jy hierop “ja” antwoord, 
waarom vrees jy?

Die Here Jesus gaan eendag terugkom net soos wat Hy 
van ons af weggegaan het. Op ’n wolk sal Hy te rug keer 

om te oordeel oor die lewendes en dooies. Die uitver
korenes sal nader hardloop in blydskap oor die weder
koms, maar die ander mense sal hulle hoofde voor God 
in skaamte verberg. Maak dus seker dat jy reg is as die 
Here vandag kom!

Voorbereid soos die verstandige maagd
In Matthéüs 25:113 kry ons die beeld van die tien 
maagde wat gewag het op die koms van die bruidegom. 
Vyf van hulle was voorbereid en het ekstra olie gevat vir 
hulle lampe en die ander vyf nie. Die onverstandige vyf 
moes teruggaan om olie te gaan koop en het die brui
de gom se koms misgeloop. Toe hulle by die bruilofsaal 
se deur gekom het, het die bruidegom gesê: ... voorwaar 
ek sê vir julle, ek ken julle nie (Mt. 25:12). Is jy vandag 
soos die verstandige maagd wat gereed is, of gaan jy die 
bruilofsfees mis weens jou onverstandigheid?

Matthéüs 24:42: Waak dan, omdat julle nie weet 
watter uur julle Here kom nie. 

Matthéüs 25:13: Waak dan, omdat julle die dag 
en die uur nie weet waarop die Seun van die 
mens kom nie.

Gaan uit en lewe soos ’n uitverkore kind van God, 
vry gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. 
Wees voorbereid om Hom elke dag te ontvang in jou 
ge sprek ke, gedagtes en dade sodat jy ook met oortui
ging kan sê: “Kom Here Jesus, kom gou!” LIG IN DUISTERNIS

’n Verskeidenheid pamflette is by die Boekwinkel beskikbaar.  
U kan dit gratis per epos aanvra by versending@apk.co.za sodat ons dit aan u kan versend.

Pamflette gratis beskikbaar

LW: ’n Lys van 
pamflette verskyn 
op die webwerf  
(www.apk.co.za).
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(3/3/1941 – 2/4/2018)
Gebore uit Godvrugtige ouers het dr. Kobus en sy 
broer Adriaan Jacobus albei predikante geword.

Aanvanklik het hy en sy eggenote Petro in die NG 
Kerk gedien in EvanderWes (19671972), Edenburg 
(19721978) en Middelburg Kaap (19781988).

In 1988 het hy van kerkverband verander en het in 
die AP Kerk Kroonstad (19881996) en Steynsburg 
(19962004) gedien. Daarna het hy sy emiritaat 
aan vaar en verder gedien in Bainsvlei en Dealesville 
(20052007) en Dewetsdorp (20072014).

Kobus Bezuidenhout was ’n beginselvaste gelowige. 
In sy persoonlike verhoudinge en in sy bediening, 
was hy nooit bereid om kompromieë t.o.v. die gesag 
van die Skrif aan te gaan nie. Vandaar die twee fases 
in sy bediening.

Hy was egter nie ’n koue of abstrakte teoloog wat die 
leer teoreties beklemtoon het ten koste van die lewe 
nie. Daarvan getuig die twee nagraadse kwalifikasies 
wat hy bereik het, nl. ’n M.Th.graad in Kliniese Pas
toraat en ’n D.Th. met die titel: Volwassewording as 
problematiek in pastorale konteks.

Wanneer gelet word op die sosiale revolusie waar
onder die ChristenAfrikaner op die oomblik gebuk 
gaan, vra jy of ons geestelik volwasse en sterk genoeg 
is om magte teen ons aangekant die hoof te kan bied?

1 Thessalonicense 5:1213: ... broeders, erken die wat 
onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is 
en julle vermaan; en bewys hulle in liefde die hoogste 
agting ter wille van hulle werk ...

LLE de Lange (VDM)

Huldeblyk: Dr. Jacobus Philippus Bezuidenhout

S M E LT O O N D
•  Junie 2018  •

Volgens die webblad CBN is die staat 
van Kalifornië ’n stappie nader aan die 
goedkeuring van wet 2943 nadat dit 
deur die staatsvergadering goedgekeur 
is. Dit moet nou deur die Kaliforniese 
Senaat goedgekeur word.

Hierdie pro-LGBTQ wet maak gebruik 
van die staat se gebruikerswetgewing 

om godsdienstige vryhede te beperk 
wanneer dit by dinge soos homosek-
sualiteit en geslagsidentiteit kom. In-
dien hierdie wet goedgekeur word, sal 
dit onwettig wees om enige hulpbronne 
te versprei, boeke te verkoop, beradings-
dienste te lewer, of om ’n Bybelsgeba-
seerde program aan te beveel om mense 

te help wat sukkel met geslagsidentiteit 
of homoseksualiteit. Hoewel kenners 
nog onseker is of die wet daartoe gaan 
lei dat die verkoop en verspreiding van 
die Bybel verban gaan word, is daar een-
stem migheid dat die gebruik en toepas-
sing van sekere Bybeltekste wat aan-
stoot kan gee, problematies gaan wees.

Kalifornië: Gaan nuwe wetgewing die Bybel onwettig maak?
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Oom Corneels het op 4 April 1988 na die AP kerkver
band oorgekom, maar hy was ook een van die manne 
wat voor die stigting van die kerk reeds diep spore getrap 
het in die bespreking en bevegting van die dinge wat ons 
ongelukkig gemaak het in vorige kerkverbande. Hy het 
’n bekende naam gehad in sy vorige kerk op ge meen
telike, rings en sinodale vlak. Hy het nooit geskroom 
om sy standpunte duidelik te stel nie en het nie vir 
teen kan ting teruggedeins nie. Watter jong ringskriba 
sal nie onthou van ringsnotules wat soos boeke gelyk 
het nadat sy klagtes teen persone hanteer was nie. In 
daardie tyd was alles nog met die hand geskryf. Hy het 
ons besig gehou, maar dit was tog ook ’n leerproses om 
hom te sien optree. Dit is nie sonder heimwee wat aan 
daardie tyd gedink word nie, want naas die stryd wat 
gevoer was, is ander dinge ook gedoen. Weeklikse bid
ure is saam gehou en daarna was in motors geklim om 
deur al die hospitale van Pretoria te ry en lidmate te 
be soek. Soms was daar selfs vroeg in die oggend tennis 
ge speel by een van die laerskole. Hy was te midde van 
al sy aktiwiteite steeds die herder wat die skape opgepas 
het en die Woord met getrouheid verkondig het.

Ná die soms woelige dae in Lyttelton was dit lekker om 
weer hande te vat in die AP kerkverband. Saam kon nou 
nuut gebou en besin word. In die beginjare kon seker 
spottend na die kerk verwys word as die vergaderende 
kerk, want daar was baie ure in Pretoria deurgebring 
om die ratte van die kerk te laat glad rol. Hierin het dr. 
Van Heerden sy deel gedoen. Hy het op verskeie kom
missies gedien en ’n leidende rol gespeel in die op skrif 
stel van riglyne vir toekomstige funksionering van die 

kerk se werksaamhede. Sy agtergrond en kennis oor die 
Sendingwetenskap was van reuse waarde en hy het aan 
die sinodes kostelike leiding gegee om ’n eie Skrifgefun
deerde beleid te formuleer. 

Oor sy standpunte in ’n vergadering kon hy vurig debat 
voer, maar later weer net so lekker kuier en gesels rond
om ’n koppie tee. Selfs in ons ontmoeting met ander 
kerke waar daar uit die aard van die saak van sy eertydse 
opponente was, het sy ontspanne optrede opgeval en 
was hy altyd die joviale gespreksgenoot.

Dr. Van Heerden was in die Vrystaat predikant waar hy 
drie gemeentes bedien het. Hier in Vrede het hy baie 
geskryf en het daar verskeie boeke uit sy pen verskyn. 
In ’n tyd toe daar ’n groot behoefte in ons kerkverband 
aan leesstof was, het hy ’n groot bydrae gelewer. Ná sy 
bediening in die Vrystaat is hy weer terug na Transvaal 
waar hy by ’n paar gemeentes tuisgekom het. Hy was 
bereid om tot op ’n hoë ouderdom steeds te help en in 
kleiner gemeentes die Here te dien. Hy sal onthou word 
as iemand wat nie ongemerk deur die lewe gegaan het 
nie. Daarvoor was sy belangstelling en betrokkenheid 
net te groot. So het hy die Here gedien waar dit moont
lik was. Wat ook opgeval het, was dat hy altyd gesteun 
het op Attie wat hom in alles bygestaan het. Die twee 
was maar net altyd bymekaar en ons kan daarom haar 
gemis en eensaamheid goed begryp. Ons gebede gaan vir 
haar en haar kinders op tot die troon van God vanwaar 
berusting ook vir hulle sal kom. 

Prof. IA Brink

(20/8/1927 – 24/3/2018)
Huldeblyk: Dr. CI van Heerden

Nog een van die ou steunpilare het ons stil-stil ontval. Op 24 Maart 
2018 is oom Corneels oorlede nadat hy die afgelope tyd reeds siek 
was. Terwyl dit vir ons wat agterbly ’n groot verlies is, besef ons die 
onvermydelike pad wat die nietige mens moet loop. Tog bevestig dit 
ook dat die lewe van ’n gelowige in Christus ’n groot oorwinning is 
en dat die ewige lewe met al sy troosryke beloftes vir oom Corneels 
oopgegaan het. Om so te sterwe, is om jou lewensdoel te bereik en die 
heerlikheid van God te aanskou. Daarom is die dood van ’n gelowige 
vir elkeen van ons ’n saak van hartseer, maar tog ’n oproep om in die 
oorwinning van Jesus Christus te leef.
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adVertensietariewe: Die Boodskapper 2018

Grootte
mm (hoogte  
x breedte)

Prys  
swart & wit

Volkleur

1/16 blad 40 x 90 mm r145.00 nie beskikbaar

1/8 blad 65 x 90 mm r385.00 nie beskikbaar

1/4 blad 124 x 90 mm r795.00 r1 700.00

1/2 blad 124 x 180 mm r1 350.00 r2 800.00

Volblad 246 x 180 mm r2 250.00 r4 200.00

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur r2 850.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

297 x 210 mm Volkleur r4 950.00

50% afslag op R795.00 en meer indien AP kerksake 
geadverteer word. 10% af slag op plasing van 

10 agtereenvolgende adverten sies – voor uit betaalbaar.

Bank inbetalingsbesonderhede:
rekeningnaam: Apk • AbSA Tjekrekening: 214 014 3068 

Hatfieldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifiek  
aan u toegeken word vir u advertensie. Sodra ons u  
advertensie ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

Danny-eiendomme en vakansieverblyf.  
Shelley Beach, Uvongo, Margate. Reg van toegang voorbehou.

Tel: (039) 315-1345/55   Faks: (039) 315-1356
E-pos: abriespies@telkomsa.net

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

Uvongo Vakansie Woonstel
*See uitsig  *naby strand  *lugreeling/tv  

*Slaap 4/5 (een slaapkamer)  *Swembad/Buite braai 
*Parkering  *vanaf r250 per nag (buite seisoen)

Skakel Jopie du Plessis:  012 259 0800 of  
082 858 7047 of e-pos: jopie@dupl.co.za

ivanstan vakansiehuis – Ramsgate
4 Slaapkamer, 5 minute se stap vanaf Southbroomstrand.  
DSTV, lugversorging in slaapkamers, elektriese omheining, 
alarm, swembad, kragopwekker, watertenk en bediende. 

kontak nico 082 414 4616  
facebook.com/ivanstanvakansiehuis

Natal Suidkus – Southport
Netjiese 6 en 8 bed tuin vakansiewoonstelle.  

See-uitsig. DSTV. Braaigeriewe.  
Rustige omgewing, ens. Billike tariewe.

Kontak Hendrie: 072 932 1070

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

skoolkwartale 2018

eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

tweede kwartaal: 10 April – 22 Junie 

Derde kwartaal: 17 Julie – 28 September

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember

Ballito
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  
Loopafstandvandiestrand.Pragtigesee-uitsig. 

Motorhuis en onderafdak parkering in sekuriteitskompleks. 
Billike tariewe. Linne ingesluit.

kontak dina 012-662 5689 / 083 285 4738

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/
wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N1, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978
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de AAR

eerste dopeling lê belydenis van 
geloof af
Geskiedenis is gemaak in die AP Kerk De Aar toe 
Bianca Smith die eerste dopeling in die gemeente 
was wat ook in die gemeente belydenis van geloof 
afgelê het. Op die foto is sy saam met haar 
pa, Daymen, wat ’n ouderling is, die musiek in 
die eredienste hanteer en soms met leesdienste 
voorgaan en haar ma, Amanda, wat die toegewyde 
hoof van die verbondsonderrig is. 

Bianca sorg soms saam met haar twee sussies, Bernadine en Nadia, vir die musiek in die kerk, terwyl 
hulle ouma, Willa Brummer, die knap koster is. Bianca is dus deel van ’n sterk meelewende gesin. 
Sy kan nie uitgepraat raak oor die skoolverlaterskamp wat sy in Julie 2017 bygewoon het nie. Sy het 
intussen matriek met drie onderskeidings geslaag en is tans ’n student in Colesberg waar sy opleiding 
in die gastebedryf ontvang.

Veels geluk, Bianca en seën op jou lewenspad vorentoe!

Ingestuur

V.l.n.r.: Dayman, Bianca en Amanda Smith

SAnddRift

evangelisasie en  
Sending
Sanddrift het die 
afgelope jaar ’n paar 
projekte geloods om 
fondse in te samel vir 
die Bybelgenootskap en 
om Bybels aan te koop 
vir ons evangelisasie- en 
sendingaksies. 

Gedurende 2017 het ons 
R15 000 ingesamel vir 
die Bybelgenootskap van SA, asook fondse ingesamel om 628 Bybels ekstra te kon aankoop. Hierdie 
Bybels is by verskeie Afrikaanse skole in ons omgewing aan kinders wat nog nooit hul eie Bybel besit 
het nie, uitgedeel. Ons het ook Tswana Bybels, Engelse Bybels en Ovambo Bybels uitgedeel in ons 
jaarlikse sending-uitreike in dele van ons eie omgewing, in Botswana en Namibië. 

Ons gee die Here die eer vir die voorreg om deel te kan wees van sy kinders wat sorg dat die 
evangelie na almal versprei word.

Ds. Adriaan Swart

Kinders wat Bybels ontvang het by Laerskool Sanddrift
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Volkshulp 2000
•	 Hierdie	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	
slegs	afhanklik	van	donasies	en	ander	skenkings	
van	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.

Straatadres:	Steadlaan	246,	Queenswood,	Pretoria		
Tel.	nr.	012	755	8201/2,		

Posadres:	Posbus	11824,	Queenswood	0121
Tjekrekeningnommer:	Absa	10176514,	takkode:	632	005

By voorbaat baie dankie vir u bystand

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

Netjiese selfsorg-eenheid met:
 *braaigeriewe, *swembad, 

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2018

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

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 0f 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

SuIDKuS-St. mICHAElS

Branderuitsig 150o op swemstrand, 2 slaapkamers,  
2 badkamers, toesluitmotorhuis, DSTV

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

apk dasse
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heRtzoGVille

landboufees 2018
Dit is weer daardie tyd van die jaar wanneer die gemeente 
alle kragte moet saamspan om die stalletjie vir die 
wegneemetes vir die Landboufees te beman. Vanjaar 
begin die AP Kerk Hertzogville se 4 jaar-termyn om die 
wegneemetes te bedryf. Dit is baie werk en ons is min, 
maar die positiewe gesindheid by almal is ’n riem onder 
die hart. Ons tema: “Dien Here met blydskap”.

Woensdag word alles aangery en reggemaak. Almal wat 
kan help, is daar. Donderdag, die eerste dag van die fees, 
breek aan en die stalletjie moet om agtuur oop wees. Die 
meeste van die gemeente werk nog, maar die wat daar is, 
trek die wa deur die drif. 

Vrydag halfagt is dié wat kan reg om die lang skof van agt 
tot tien die aand aan te durf. Die oggend is stil, maar in 
die namiddag raak dit besiger met die skole wat uit is. Dit 
is rof en ons mis ons lidmate wat siek is en werk, maar met 
die goeie nuus dat ons omset al meer as die vorige jaar is, 
skep ons weer moed. 

Saterdag is almal al seweuur daar om die laaste dag van 
die fees aan te pak. Daar is nie veel rus deur die loop van die dag nie, maar steeds kuier en werk 
die gemeente hartlik saam. Die geesdrif en blymoedigheid is aansteeklik en al die kliënte gesels te 
lekker by die verskillende kooppunte.

Die aandskof kom nader en ’n mens kan sien die voete is seer en die hande is traag ná ’n lang 
dag se werk. Ek en broeder Hans raak aan die gesels oor een van sy buurmanne wat ’n gelowige 
is, maar nie aan ’n kerk behoort nie. Met die gedagte in my kop kyk ek na die gelag en werk van 
die gemeente en kry skoon ’n knop in my keel. Daar is blymoedigheid, vriendelikheid, die kinders is 
betrokke en almal doen hul deel en skielik kry ek die buurman jammer. Hy sal nooit kan sê hoe seer 
sy lyf was nadat hy vir die Here gewerk het en die samewerking van ’n gemeente ervaar nie. Ek voel 
dankbaar en trots om deel van die span te kan wees.

Sondag voor die erediens in die konsistorie hoor ons die beraamde omset. Ons is stomgeslaan, 
want dit kan nie moontlik wees nie! Ons kon dit nie self vermag het nie. Die dank, eer en roem kom 
die Here toe.

Die vraag wat ’n ouderling seker altyd vra en oor wonder is of die gemeente in gees groei. Ná die 
fees kan ek met sekerheid in my hart “ja” antwoord. Die rede vir die sekerheid is die lidmate wat nie 
oor hul skouers kyk om te sien hoeveel en wat die ander lidmate doen nie, maar hul deel doen vir 
hulle God. Die werk is sonder enige klagtes met geduld, behulpsaamheid en liefde gedoen. Ons 
kan net met dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader en met nederigheid dankie sê dat Hy ons 
help om te groei tot eer van sy Naam.

Ouderling Reynard de Villiers

AP Kerk Hertzogville se lidmate hard aan  
die werk by Hertzogville se Landboufees
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Die Afrikaanse Protestantse  
Akademie NPC
webblad: www.apa.ac.za 
epos: info@apa.ac.za 
Adres: Farendenstraat 430,  
Clydesdale, Pretoria, 0002
Geregistreer by die Departement van 
Onderwys. Registrasienr. 1999/HE08/001

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

en Krugerwildtuin. Volledig toegeruste 3-slaapkamer 
vakansiehuis op Graskop. Slaap 6 persone gemaklik,  

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

Skakel Seakle by 082 395 7582, faks 086 509 7595  
of seakle@ess-sustainability.co.za.

Vakansie-geleentheid vir Predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
•	 Gratis	verblyf	vir	10	dae	per	gesin	(reiskoste	heen	

en weer uitgesluit). 
•	 Pligte:	Preekbeurt	vir	2	agtereenvolgende	Sondae.	
•	 Indien	nodig,	hospitaalbesoek	of	huisbesoek	

vir ernstige siekte of begrafnis (addisionele 
vergoeding). 

•	 Reistoelae:	Slegs	vir	ritte	binne	die	gemeente	vir	
bogenoemde besoeke.

Kontakpersone: 

Voorsitter: 
Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102

Skriba: 
Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181
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SuidKuS

Belydenis van geloof afgelê:  
Marozelle Coetzee
Die gemeente was vanjaar bevoorreg dat ’n 
jong dogter belydenis van geloof kon aflê. 
Ons is ’n klein gemeente wat hoofsaaklik uit 
afgetrede persone bestaan. Hierdie jaar het 
’n gesin by ons aangesluit en as dit die Vader 
se wil is, sal ons vir 3 jaar agtereenvolgend ’n 
belydenisaflegging hê.

Ds. Nico Coetzee het tydens die erediens uit 
Hebreërs 12 gepreek en daarna die nagmaal 
bedien. Ná die diens het die hele gemeente lekker weggelê aan smaaklike eetgoed. ’n Pienk Bybel is 
aan Marozelle oorhandig as ’n herinnering aan die geleentheid.

Ingestuur

V.l.n.r: Oudl. Basie Potgieter (Hoof VBO), ds. Nico Coetzee,  
Marozelle Coetzee en suster Ria du Preez (Voorganger)

KoSteR

30 jaar oud
Op 28 Februarie het die AP Kerk Koster hul 
30ste bestaansjaar gevier.

Die voorafgaande Sondag is die sakrament 
van die nagmaal bedien. Ná die diens 
was daar ’n gemeente-ete en kon almal 
gesellig saam kuier.

Ingestuur Die verjaarsdagkoek word gesny

JAMeStown

doopplegtigheid
Op Sondag 8 April 2018 is Mija-né 
Greyvenstein deur ds. Attie Boshoff in die 
AP Kerk Jamestown gedoop. Baie dankie 
aan al die vriende en familie wat die doop 
bygewoon het asook ds. Attie en sy vrou 
Hes vir hulle teenwoordigheid en aandeel 
in die vreugdevolle geleentheid.

Ingestuur deur Kobus en Liezel 
Greyvenstein

Op die foto verskyn voor: Liezel, Mija-né, ousus Annelize en  
Kobus Greyvenstein. Agter: Hes en ds. Attie Boshoff
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aP kerk suidkus 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

navrae: kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

aP kerk gansbaai 
Die AP Kerk Gansbaai (vroeër Onrusrivier) nooi alle 
besoekers, vakansiegangers en belangstellendes 
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. Jan Venter, 028 3880 406 of  

annatjie Otto, 028 381 9940

aP kerk knysna 
Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, Hallstraat, 

Leisure eiland, Knysna. 
navrae: Oudl. Christo matthee by  

sel: 083 769 9313 of  
na ure by tel: 044 382 1510

aP kerk brakriVier 
Eredienste: 09:00. 

saakgelastigde: steve Olivier 083 564 4709
aP kerk warmbad  

Eredienste 9:00, AP Kerkgebou,  
h/v Katjiepiering- en Huilboslaan

navrae:  
wilma smith  

014 161 0676 / 079 703 4304,  
Oudl. willie Conradie 082 923 5935

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.
kontak:

saakgelastigde en kassier: 
annalize Horn 

sel: 072 637 0380 
e-pos: apkriversdal@gmail.com

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: 09h00 – 13h00.
leraar: ds. dawie Pretorius, tel: 082 771 7011, 

tel.- en faksnr.: 044 693 4674

aP kerk namakwaland
Die AP Kerk Namakwaland  

(Springbok) nooi alle besoekers,  
nuwe intrekkers, vakansiegangers  

en belangstellendes om  
Sondae oggende die erediens  

om 09:00 by te woon. Die straatadres is  
Kowie Cloetestraat, Springbok. 

navrae:  
mev. s Homann 083 564 5637

aP kerk geOrge
Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by die gemeente se eredienste elke Sondagoggend 

in die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George.
Eredienste: 1 Januarie 2018 tot 30 Junie 2018: om 10:30.  

1 Julie 2018 tot 31 Desember 2018: om 08:30.
bedienaar van die woord: ds. Hano Jones, tel.: 082 515 9730

saakgelastigde: dawie Claassen, tel.: 044 805 7186
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PotChefStRooM

Kerkraadsbevestiging
Op Sondag 15 April 2018 is verskeie kerkraadslede 
bevestig. Ons wens elkeen God se rykste seën toe.

Op die foto verskyn voor v.l.n.r.: Oudl. Pierre Terblanche, ds. Fredry 
Pretorius, oudl. Nico van Aarde, ds. Johan Gericke, oudl. Flip de Bruyn 

en oudl. Fred Flemming. Agter v.l.n.r.: Diak. Henlo Botes (die eerste 
keer in Potchefstroom se AP Kerk se geskiedenis dat so ’n jong 

matrikulant as kerkraadslid bevestig word), diak. Marius van Eeden, 
diak. Willie van der Heever en diak. Dries Humann

Jenny Pretorius

1 Januarie Nuwejaarsdag | 21 maart Openbare vakansiedag | 30 maart Goeie Vrydag | 1 april Paassondag

2 april Gesinsdag | 6 april Van Riebeeckdag/Stigtingsdag | 27 april Openbare vakansiedag

1 mei Openbare vakansiedag | 10 mei Hemelvaart | 20 mei Pinksterfees | 31 mei Republiekdag

16 Junie Openbare vakansiedag | 9 augustus Openbare vakansiedag | 14 augustus GRA-dag

24 september Openbare vakansiedag | 10 Oktober Krugerdag | 28 Oktober Hervormingsfees

16 Desember Geloftedag | 25 Desember Kersdag | 26 Desember Openbare vakansiedag

fees- en vakansiedae 2018

LIG

IN DUISTERNIS

AP KerK Wonderboom

bloedrivier 180

Vir meer inligting skakel rudi by 082 536 1917

•	 Semi-luukse	busse	(vertrek	vanaf	Pretoria).
•	Drie	etes	per	dag.
•	 Slaap	in	ossewaens	(matrasse	word	voorsien).
•	 Besoek	Talana,	Dingaanskraal,	Piet	Retief	graf.

Koste: 12 jaar en jonger @ r1 340 p.p.  
 ouer as 13 @ r1 600 p.p.

bloedriViertoer: 1-4 oKtober 2018
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inSkrYWinGSVOrM: 
Die Boodskapper 2018

(enkelintekenare)

Titel: ................... Voorletters:  .....................

Van:  ............................................................

Adres:  .........................................................

 ....................................................................

.................................... Poskode: .................

Telefoon:  .....................................................

Sel:  .............................................................

E-posadres:  .................................................
Elektroniese intekenaar: R18.00 per eksemplaar/
R180.00 per jaar – 2018

Tydperk:  ......................................................

Bedrag ingesluit:  .........................................
(R22.95 per eksemplaar/R229.50 p.j. – 2018)

REKEnInGBESOnDERhEDE:

Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068  
Takkode: 335 545 (hatfield). Direkte inbetalings: 

632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

susterskonferensie 2018
tema: die woord van onse god hou 

stand in ewigheid (Jes. 40:8)

datum:  
11-13 September 2018

Plek:  
WIA kampterrein Plot 227 Sysiestraat Kameeldrif, 

Derdepoort, Pretoria.  
GPS-koördinate L 25.67105 L 28.29682

registrasie:  
Dinsdag 11 September om 13:00-14:30.  

Indien u vroeër kom, bring asb.  
eie middagete saam.

konferensiefooi:  
R650; R300 dagbesoeker.

inskrywings sluit:  
31 Julie 2018. ’n Minimum deposito van  

R300.00 moet u inskrywing vergesel.

Opening:  
Dinsdag 11 September 2018 om 15:00.

Inskrywingsvorms is met die omsendbrief 3/2018 
na gemeentes versend en verskyn op ons 

webblad: www.apk.co.za

Die volledige program sal in ’n volgende 
Boodskapper verskyn. AP Kerk Bronkhorstspruit 

bied die Susterskonferensie aan.

aP kerk leOnardVille

namib toer 2019
•	 Span	jou	4x4	voertuig	in!

•	 Stof	jou	kampeer	toerusting	af!

•	 Toerdatum	31	Maart	–	6	April	2019.

•	 Kostes	R2	500.00	per	persoon	tot	’n	
maksimum van R6 000.00 per voertuig.

•	 5	nagte	se	verblyf,	aandetes	en	ontbyt	ingesluit.

kontakpersoon: ds. albert boshoff,  
tel. +264 81 726 5068 of  

epos: albertpboshoff@gmail.com

Ant woorde:  (Mei  2018,  p.  27)
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wAt DoEn my KERK?

Botswana-bediening
Ds. Petrus Janse van Rensburg

Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo 
het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie 
gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat 
preek? (Rom. 10:14)

“God stuur vir Adriaan na Botswana toe deur die Gees 
en met die krag van Christus se opstanding. Kerkplant is 
moeilik, maar mense sal tot geloof kom deur die Woord 
wat Adriaan in Gees en in waarheid sal bring.” Só eindig 
pro fessor Johan Bosman sy preek tydens die bevestiging.

Met groot dankbaarheid het ons gemeente ná die tyd 
feesgevier. God het hierdie relatief klein gemeente kragtig 
gebruik – nie net om kerk te wees waar hy geplant is nie, 
maar ook as instrument in sy hand waardeer me de ge
lowiges in Botswana met die Woord bedien kan word. 
God het geantwoord op mense se hartsbegeerte en groot 
behoefte om die evangelie elke Sondag te hoor en kerk 
te wees soos Hy dit bedoel het. 

Alles het begin by ’n preekpunt op ’n dorpie met die naam 
SelebiPhikwe wat weer gelei het tot die betrokkenheid 
by ander medegelowige Afrikaners op Francistown. 
Die groot nood het baie gou duidelik geword. Hier is 
geen permanente leraar van enige van die Afrikaanse 
gereformeerde kerke vir die hele sentrale, noordelike 
en oostelike dele van Botswana nie. Daar word wel ’n 
leraar na Pandamatenga in die noorde ingevlieg, maar 
verder lê die veld braak. 

Allerlei planne is gemaak. Studente en leraars, ook van
uit ander kerkverbande, het soms dienste waargeneem. 

Soms het die planne gewerk, ander kere nie. Die be
die ning was grotendeels tot (sporadiese) eredienste op 
Francistown en SelebiPhikwe beperk. 

Uiteindelik het broer Coenraad Strydom kom help 
(voor heen predikant in die NHKA). Hy het eredienste 
begin hou op Francistown en ander groeipunte verken. 
Eindelik is ook begin met ’n sterk groeipunt op Orapa 
en die Woordbediening het ’n bietjie momentum gekry.

Toe proponent Adriaan Botes Sondag 1 April voor die preekstoel moes kniel en as mede-leraar van die AP Kerk 
Dendron met die opdrag Botswana-bediening, met handoplegging bevestig is, was dit ’n alles oorweldigende 
oomblik: God is groot.

V.l.n.r.: Ds. Attie Boshoff, prof. dr. Johan Bosman, ds. Adriaan 
Botes, ds. Petrus van Rensburg en prof. dr. Alwyn Swanepoel

Handoplegging
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Die behoefte was egter steeds groot: ’n Erediens elke 
twee de week of selfs soms net een maal per maand en 
dan hoogstens op twee plekke oor letterlik duisende 
vier kan te kilometer, was eenvoudig nie genoeg nie. Die 
luuks heid van kerkwees wat ons so vanselfsprekend aan
vaar, het vir hierdie mense eenvoudig nie bestaan nie. 
Die afstande was ver. Vanaf Dendron, as die Limpopo 
rivier vol is en jy nie die laagwaterbrûe by die kleiner 
grensposte kan gebruik nie, het beteken dat 1 800 km 
ter wille van twee eredienste afgelê moes word.

Met Goddelike beskikking besluit die kerkraad toe om 
’n plan te maak. Mense se siele kom om van die dors en 
dinge gaan al verder agteruit. Die enigste uitweg: Ons 
moet ’n leraar beroep.

Hoe wonderlik was hierdie ervaring nie! Toe die saak 
tydens ’n vergadering aan die orde gestel word, het almal 
soos een man saamgestem. Die vraag vir die vergadering 
is skielik nie meer “moet ons” nie, maar eerder: “Hoe 
gaan ons?”

So gebeur dit dat proponent Adriaan Botes op 18 Fe
bru arie 2018 beroep is. Die gemeente is eers deeglik in 
ge lig. Toe die gemeente tot stemming oorgaan, was dit 
dui de lik ook nie ’n kwessie van of ons as gemeente ons 
hiertoe wil verbind en ’n tree in die donker gee nie. Almal 
het op ge wonde uitgesien na ’n nuwe verbintenis, want 
dit be teken lig in duisternis.

Op 8 Maart antwoord proponent Adriaan Botes be ves ti
gend. Wanneer jy na sy verhaal luister en hoor hoe God 
hom voorberei het en ’n hart vir kerkplanting gegee het, 
kom jy onder die diepe bewuswording van Wie jy aanbid; 
van sy voorsienigheid en hoe Hy sy kerk in stand hou. 
Waarlik, God is groot!

Baie dinge moet nog gefinaliseer word: blyplek, ’n voer
tuig, die werkpermit. Dit laat ’n mens dink aan Abra ham 
in Hebreërs 11:810 wat moes trek met niks meer as ’n 
belofte nie: 

Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, 
gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ’n 
erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder 
om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het 
hy as vreemdeling gaan woon in die land van 
belofte soos in ’n vreemde land en in tente gewoon 
met Isak en Jakob, die medeerfgename van die
selfde belofte. Want hy het die stad verwag wat 

fondamente het, waarvan God die boumeester 
en oprigter is ...

Ons gaan aanvanklik twee preekpunte bedien. Die eerste 
te Francistown wat die belangrikste groeipunt sal wees 
en waar dominee Adriaan homself sal vestig. Hier sal 
die klompie bittereinders by die kerkie geregistreer as 
The Independent Church of Francistown – ’n Afrikaanse 
gemeente sy basis vorm. Vir hierdie klompie gelowiges 
kan ons die hoed afaal. Hulle diepe begeerte aan kerk
wees het hulle gedra om sonder die luuksheid van wat 
ons so vanselfsprekend aanvaar, tot nou toe vas te hou 
en te soek vir Woordbediening in hulle eie taal deur 
hulle eie mense. Nou kan hulle weer die kern raak vir 
nog groter bediening in hulle eie land.

Die tweede groeipunt sal by Orapa wees. Ook hier is ’n 
sterk groepie gelowiges bymekaar wat eenvoudig nie 
hulle geloof vir hulself kan hou nie. Dienste word tans 
hier hoofsaaklik gehou deur broer Strydom te TuuThebe 
Lodge net buite Letlhakane. Mahalapye, SelebiPhikwe 
en Tuli is as volgende groeipunte geïdentifiseer.

Wil u deel wees van hierdie bedienings projek? 
Wil u as gemeente inskakel of dalk as individu?
A. Die eerste ding wat ons vra, is u daadwerklike gebede 

vir hierdie grootse werk:
1. Dat mense soos u en ek sal terugkom kerk toe. 

Dat die gemeente in Francistown sal uitbrei en 
groei. Dat hierdie gemeente ’n tuiste vir honger 
siele sal bied.

2. Dat die groeipunt in Orapa van krag tot krag sal 
gaan. 

3. Dat kerke geplant kan word waar medegelowiges 
’n geestelike tuiste sal vind waarbinne hulle hul 
kinders kan grootmaak, kan leef en kan sterf.

B. Om, as die Here dit so op u hart druk, te help met 
bydraes: ’n spesiale fonds is hiervoor gestig en word 
verantwoordelik bestuur. U is welkom om alle inlig
ting by die kerk se saakgelastigde te kry. Die fondse 
word slegs vir die bediening in Botswana aangewend.

Indien u as gemeente of individu op enige van bg. 
maniere wil deel raak, wil help of navrae het – stuur 
asb. u kontakbesonderhede aan dendron@apk.co.za. 
Ons plaas u dan ook op die adreslys vir ons nuusbrief 
wat ons kwar taal liks uitstuur sodat u op hoogte bly van 
hoe hierdie projek ontwikkel.

Mag hierdie projek lei tot Lig in Duisternis. LIG IN DUISTERNIS
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ROEpING EN BEROEp

Hoe werk die Ap Kerk se beroepstelsel?
Dr. Hendrik Breytenbach

Gaan ’n mens die gegewens in die Bybel na, word dit gou 
duidelik dat die Heilige Gees meestal middele gebruik 
om mense te roep. Dit noem ons uitwendige roeping. 
Voorbeelde daarvan is talryk. Moses kies die oudstes 
wat hom moet bystaan op bevel van die Here (Núm.  
11:1617). Saul en Dawid word deur Samuel as konings 
gesalf – en daardeur tot die amp geroep. Die gemeente 
nomineer twee persone in die plek van Judas Iskariot 
as apostel, en Matthías word deur die lot aangewys 
(Hand. 1:26). Die apostelvergadering wys Petrus aan as 
apostel vir die Jode en Paulus as apostel vir die heidene 
(Gal. 2:67). 

Dr. JD Vorster1 onderskei op grond van die Bybelse ge
gewens drie beginsels wat as die grondslag dien vir die 
roeping van ’n bepaalde persoon. Die drie beginsels is: 
Die leiding van die Heilige Gees, die positiewe mede
wer king van die gemeente en die besondere amp en die 
medewerking van die kerkverband. Die drie beginsels 
kontroleer die uitwendige roeping. Al drie beginsels 
geld in die AP Kerk by die verkiesing tot die besondere 
amp te van ouderling en diaken, asook by die beroep tot 
die besondere ampte van leraar en hoogleraar. Verder 
in die artikel bepaal ons ons slegs by die beroepstelsel 
soos dit geld vir predikante. 

In ons kerkverband verwys ons na die bedienaars van 
die Woord as persone met “status”. My woordeboek ver
klaar die woordjie so: Status – 1) posisie volgens wet, 2) 
maat skaplike posisie, rang aansien.2 Dit is egter ’n baie 
misleidende woord om die posisie van die bedienaar 

van die Woord mee te beskryf. ’n Bedienaar van die 
Woord het tog nie ’n posisie of rang nie – hy het ’n diens 
waartoe hy geroep is. 

Dié twee dinge, ampswerk (diens) en roeping 
tot die amp, hang baie nou met mekaar saam 
in ons kerk se amps beskouing. In ander kerke, 
soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke Kerk, is 
daar inderdaad geestelike range. Daar geld ook 
’n rang orde wat jou status bepaal: Die priester 
is ondergeskik aan die biskop wat weer on der-
geskik is aan die aartsbiskop en almal is onder 
die pous. In daardie kerke is status dus iets wat 
aan die amp kleef; dit is ’n posisie wat jou hoër 
of laer op die skaal plaas. In die gereformeerde 
ampsbeskouing is die amp nooit iets wat aan 
jou ’n posisie gee of jou bo ’n ander verhef nie. 
Dit is ’n diens.

Daarom word ons ampsbeskouing ’n funksionele amps
beskouing genoem. So lank as wat ’n persoon die diens 
verrig, staan hy in die amp. ’n Dienende ouderling is ’n 
ouderling; maar as hy uittree, deel hy nie langer in die 
voorregte en pligte van die amp nie en word hy hoogstens 
’n rustende ouderling genoem. So staan dit ook met ’n 
predikant: Solank as wat hy in ’n gemeente dien, is hy 
predikant. Sodra hy egter nie langer dien nie, verloor hy 
al die regte, voorregte en pligte wat aan die amp verbind 
is. Die uitsondering is iemand wat emeriteer: Hy verlaat 

Om in een van die besondere ampte in die kerk te dien, is ’n roeping. ’n Mens word daartoe geroep deur die 
Heilige Gees. Hoe weet die kerk egter dat iemand geroep is? Want roeping is nie dieselfde as om ’n innerlike 
oor tuiging te hê of ’n persoonlike gevoel nie, al is dit deel van iemand se roepingsbesef. Dit noem ons gewoon-
lik inwendige roeping. 

EK wou nog AltyD wEEt
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nie die diens nie, maar word as gevolg van ouderdom of 
siekte verligting van die volle werkslas gegee. Status in 
ons kerkverband is dus niks anders nie as om die voorreg 
te mag uitoefen om die Woord en sakramente te bedien. 

Tot hierdie ampsvoorreg word iemand geroep. Die 
werk van ’n predikant is immers ’n besondere roeping. 
Niemand doen aansoek om predikant in ’n gemeente te 
wees nie. Hy kan wel inwendig geroepe voel; die studies 
onderneem en voltooi; aan al die vereistes voldoen en 
deur die kuratorium gelegitimeer word – maar hy ver
kry eers die voorreg om in die amp te dien as hy deur 
’n gemeente beroep word. Die kerkverband is dus baie 
nou betrokke in die beroepstelsel: Die kerkverband stel 
beroepbaar tot diens. Die kuratorium stel die proponent 
aan die kerk voor en beveel hom aan as kandidaat tot 
die ampsvoorregte. Dit doen die kuratorium biddend 
en nadat hy so ver dit menslik moontlik is, vasgestel 
het dat die kandidaat oor die inwendige roeping beskik. 

Die inwendige roeping moet egter deur die uitwendige 
roeping vergesel word voordat iemand in die amp van 
herder en leraar kan dien. Dit gebeur deur ’n beroep 
na ’n gemeente toe en bevestiging in daardie gemeente. 
’n Gemeente kan niemand bevestig as hy nie eers be
roep is nie. Oor die stelsel van beroep word daar soms 
in die kerkverband vrae gestel. Daar is immers ander 
gereformeerde kerkverbande wat nie meer met die be
roep stelsel werk nie, maar vakatures vul deur aansoeke; 
onderhoude en ooreenkomste. Selfs in ons eie kerkver
band word daar in die geval van emeriti met beperkte 
dienstermyn en die groepie predikante in besondere 
diens met beperkte opdrag nie op dieselfde wyse met 
die beroep gehandel as met die ander nie. Daar word 
vooraf onderhandel en ooreengekom. 

Tog kan ook hierdie predikante nie in ’n ge-
meente dien sonder dat hy beroep is nie. Die be-
roep geskied in ’n vergadering van die kerkraad 
waartoe die gemeente opgeroep is. Duidelik 
neem die besondere ampte en die gemeente 
vol uit deel aan die beroeping van ’n predikant 
na die gemeente toe. So word aan die beginsels 
voldoen waardeur die uitwendige roeping ge-
kontroleer word. 

Die roeping is egter nie slegs roeping tot die be die ning 
nie. Dit is ook roeping tot die bediening in ’n be paal de 

standplaas. Die beroepstelsel dien ook hier as die kon
trole van die uitwendige roeping. ’n Vakante gemeente 
beroep ’n proponent of predikant om die dienswerk in 
die bepaalde gemeente te kom verrig. Dit is egter nie 
sommer ’n eensydige besluit van ’n predikant om ’n 
be roep te aanvaar nie. Alvorens ’n predikant ’n beroep 
aan vaar, raadpleeg hy sy kerkraad (Kerkorde Bepaling 
12 E). Dit behoort so te wees dat hy ook die kerkraad 
raadpleeg alvorens hy ’n beroep bedank. Die kerkraad, 
saam met die predikant, het hom onder die leiding van 
die Gees beroep en hulle behoort hom, onder leiding 
van die Gees, behulpsaam te wees om seker te maak 
dat die beroep ook roeping tot ’n ander standplaas is  
of nie.

Wanneer ’n predikant wil oorgaan na ’n ander lewens
taak (Kerkorde Art. 17) of as hy losmaking van die band 
met ’n gemeente versoek (Kerkorde Art. 19), ken hy nie 
net sy kerkraad in die saak nie, maar ook die ring (of, 
in bepaalde gevalle, die kuratorium). Dit spreek eintlik 
vanself: Die kerk erken die uiterlike roeping – hetsy tot 
diens of tot ’n standplaas – deur die handelinge van die 
kerkverband en die besondere ampte. Daarom moet die 
kerk ook formeel die verlies aan roeping, of die roeping 
tot ’n ander diens in die kerkverband, verreken. 

Word roeping daarmee nou verlaag tot ’n paar kerk
ordelike handelinge? Die beroepstelsel wil dit juis 
vermy, maar ook vermy dat ’n blote subjektiewe gevoel 
die roepingsbesef verplaas. Elke tree op die pad in 
die beroepstelsel word biddend gegee: Biddend om 
die leiding van die Heilige Gees. Die leiding word nie 
alleen afgebid vir die persoon wat die amp wil bedien 
nie, maar ook vir die kerkverband wat hom toelaat 
om dit te mag doen. Die leiding van die Gees word 
nie net gesoek vir die dominee wat op ’n beroep moet 
antwoord nie, maar ook vir die kerkraad en gemeente 
wat beroep. 

Hoewel dit vir seker nie sonder gebreke is nie, bly die 
beroepstelsel vir die AP Kerk die beste wyse om onder 
die leiding van die Heilige Gees, wat middele daartoe 
gebruik, sorg te dra dat elkeen wat die Woord bedien, 
inwendig en uitwendig geroep is om dit in die standplaas 
te bedien waarheen hy geroep is. 

__________________________________________________________

1. Vorster, J D. Die Beroepstelsel: bl. 33. Kaapstad – Pretoria. NG Kerk-uit-
ge wers. s.j.

2. De Villiers, Smuts en Eksteen. Kernwoordeboek van Afri kaans: bl. 495. 
Elsiesrivier. Nasionale opvoed kun dige uitgewery Bpk. s.j.
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Nuwe ByBelstudie!

god met ons op pad  
bybelstudie uit exodus 1-20
Prof. dr. SD Nel  |  Prys: r90.00

Gewone menslike en wêreldse prosesse en magte vorm deel 
van God se werkswyse en planne. Die farao met sy magte as 
heerser kom in opstand teen God. In die wêreld is daar altyd 
magte aan die werk ... Die volk moes verlos en bevry word. 
Moses moes daarmee help in Exodus. Waarvan moet ons 
verlos word en deur Wie?

Dié Bybelstudie is bedoel om ons op ons lewensreis te help. 
Bybelstudie is ’n heerlike ontdekkingsreis. Geniet dit ook 
soos die lewensreis. En onthou – God is met ons op pad! 

– Prof. dr. Danny Nel
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Mense sê selfs dat as jou drome jou nie bang maak 
nie, jy nie groot genoeg droom nie! Ander sê weer dat 
God nie ’n ambisie in jou hart sou plaas as Hy jou nie 
die vermoë en die geleentheid sou gee om dit te reg te 
kry nie.

Ons elkeen droom van ’n plek waar almal dit wat 
ek graag wil doen, nodig het en ons is bykans altyd 
teleurgestel. Dit is asof die werklikheid van die regte lewe 
’n wrede manier het om drome se vlerke te knip en hulle 
te versmoor. Uiteindelik moet ’n mens gewoonlik maar 
jou planne aanpas en selfs bereid wees om daarvan 
prys te gee. Meestal eindig ons iewers op ’n plek wat 
baie ver van daardie droomplek af is.

Dan begin ’n mens wonder: “Is ek ’n mislukking? Het ek 
enigsins ’n doel in die lewe? Moet ek ophou om ‘ek’ te 
wees – die wêreld het my tog nie nodig nie?”

Die probleem is dat ons vergeet dat God ’n ewige 
raadsplan het. Ons maak planne en droom drome 
en God en sy volmaakte raadsplan raak eintlik 
in die pad.  Wanneer God sy raadsplan dan tot 
uitvoer bring en dit nie by óns planne inpas nie, 
is ons ongelukkig en selfs kwaad vir God!

Die vraag is seker nou: “Moet ek ophou 
droom? Mag ek niks doen nie?” Weer eens is 
die antwoord: “NEE!” Dit is ook nie wat God 
van ons verwag nie. 

Eerstens behoort ons die talente en 
geleenthede wat God aan ons gegee 
het nie te sien as ’n manier om 
aandag of status of voordele vir myself 
te kry nie. My talente en geleenthede is 
daar om God se doelwitte na te jaag. Hulle is 
aan my gegee om Hom en my naaste lief te 
hê en te dien. Dit is hoekom daar in Lukas 
10:17 staan: 

So ook julle, wanneer julle alles gedoen 
het wat julle beveel is, sê dan: Ons is 

onverdienstelike diensknegte, want ons het 
gedoen wat ons verplig was om te doen.

As ons die saak van die ander kant af bekyk: Wanneer 
dinge nie uitwerk soos ek gehoop het nie, beteken dit 
eenvoudig dat God in sy wysheid besluit het dat ek Hom 
en my naaste op ’n ander manier of plek moet dien. So 
roep Hy elkeen van sy kinders, nie noodwendig om hulle 
eie drome na te jaag en te verwesenlik nie, maar eerder 
om Hom te dien met die geleenthede en talente wat Hy 
aan hulle gegee het daar waar Hy hulle geplaas het. 

As dit ons hartsbegeerte is om God in alles te dien, 
sal ons nie teleurgestel word nie! Vra jouself dus 

altyd: “Waar roep God my om vir Hóm te 
werk?”

Groete,
Ds. Henning
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Toekomsdrome
As kinders word ons groot met die idee dat ons enige iets kan 
word. Van kleins af vertel haasbek-seuntjies entoesiasties dat hulle 
ruimtevaarders wil word terwyl sproetgesig-dogtertjies daarvan 
droom om ’n prinses te wees. Tog gaan dit alles oor baie meer as 
kinderfantasieë. Van vroeg af betaal Ma en Pa baie geld om vir 
ons geleenthede te gee. Ons is ernstig oor ons planne. Net ons 
verbeelding is die grense van ons toekomsdrome – niemand het 
die reg om my vlerke te knip nie!



i n k l e u r p re n t

. . . mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, 
onder wie se vleuels jy kom skui l het (Rut 2:12).

(Uit: My Eerste Kleuterboek Deel I – Tilla Cook)

Rut en Boas
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Benodigdhede:
Verskillende gekleurde stukke papier, ’n stuk 
wit harde papier, skêr, kleurpotlode, gom.

Metode:
(1) Teken eerste die kop met oë, neus en 

mond; teken dan die lyfie.
(2) Skeur of sny stukkies gekleurde papier 

en plak vierkantjies op die lyfie.
(3) Skeur langerige strokies papier vir die 

hare en plak dit bo-aan die kop. Laat die 
onderpunte van die hare los hang.

(4) Sny ’n hoed uit bruin papier en versier 
dit met kolle en ’n hoede-band.

(5) Sit die grapjas as ’n versiering in die 
buitenste omslag van ’n lêer vir jou 
skoolprojekte of stokperdjies.

Oplossing: 
GEGEE: Teksverwysings op die grapjas, ’n tabel met 
leidrade en 2 kolomme vir die inskryf van die tekste 
en die antwoorde.
GEVRA: Skryf eers al die teksverwysings op ’n stukkie 
papier neer. Gebruik dan die leidrade (deur in jou 
Bybel te lees) om te bepaal watter teks by watter 
leidraad pas. Skryf dan elke teks neer by sy regte 
pasmaat, asook die antwoord in die gegewe kolom.

TEKS LEIDRADE ANTWOORDE
Boumateriaal
’n Berg naby aan die tempel
Wat is aan die kom?
Kom op verskeie plekke op aarde voor
Christene sal daar geslaan word
Dit moet aan almal verkondig word
Waarheen moet Judese mense vlug?
Wie het van die gruwel van verwoesting gespreek?
Ter wille van dié mense word die dae verkort
Dit sal verduister word
Dit sal uit die hemel val
Wie sal daardie tyd op die wolke kom?
Wie sal uitgestuur word?
Sy tak word sag en sy blare bot uit
Hierdie 2 dinge sal verbygaan
Hy alleen ken die dag en die uur
Wat moet ons elke dag getrou doen?
Aan wie word volmag gegee?
Wat word aan elke dienskneg gegee?
Wie moes die deur van die huis bewaak?



Wanneer ek moet besluit wat ek 
ná skool met my lewe wil doen, 
is dit nog ’n padteken waarby ek 
verby beweeg en is daar ’n paar 
belangrike dinge om te oorweeg. 
Die beroep wat ek gaan kies, het 
’n groot invloed op baie dinge 
soos byvoorbeeld watter klere ek 
gaan aantrek, watter motor ek sal 
kan bekostig, by watter “fancy” 
restaurante ek gaan uiteet en met 
watter belangrike mense ek vriende 
gaan wees.
 
Dalk moet ons begin by die vraag: 
“As ek deur God geroep is om sy 
kind te wees, is dit my lewe en my 
loopbaan waaroor ek ’n besluit 
moet neem?” Ons bely egter in die 
Heidelbergse Kategismus, Vraag en 
Antwoord 1: 

Dat ek met liggaam en siel 
in lewe en in sterwe nie 
aan myself nie, maar aan 
my getroue Verlosser, Jesus 
Christus, behoort. 

As ek dit bely kan ek nie meer fokus 
op dit wat ék vir my lewe wil hê nie, 
aangesien ek nie meer aan myself 
behoort nie, maar aan Jesus Christus 
my getroue Verlosser. 

Nou is die vraag: Hoe moet ek weet 
waarvoor ek geroep is? In die eerste 
plek moet ek sensitief wees vir die 
Heilige Gees wat in my werk en 
woon. Dit is belangrik om met God te 
praat. Jy kan bid dat God die regte 
mense sal gebruik om jou te help 
om te kies sodat jy nie net ’n beroep 
sal kies nie, maar dat jy waarlik 
geroepe sal wees. Verder moet ons 
onthou dat God ons keuses dikwels 

op verskillende maniere bevestig. Hy 
doen dit onder meer deur sy Woord 
en deur sy kinders. Ek en jy moet dus 
ook luister as God met ons praat, 
want as God my keuse bevestig, sal 
ek rustigheid en kalmte ervaar. 

Verder ken God elkeen van ons so 
goed dat Hy selfs weet hoeveel hare 
ons op ons kop het. Hy weet waarin 
is jy goed, Hy weet waarvan jy hou 
en Hy weet met watter gawes en 
talente jy gebore is. 

Wanneer God jou roep, sal Hy jou 
self toerus. Jy sal byvoorbeeld 
nie geroep wees om ’n 
onderwyser te word, maar 
dan rus God jou nie toe 
met die gawes van ’n 
onderwyser nie. Jy sal 
nie geroep wees om 
’n loodgieter te wees, 
maar dan gee die Here nie 
self vir jou die handvaardighede 
wat jy nodig het om ’n loodgieter te 
wees nie. 

Nou kan jy dalk vra: Roep 
God nie net dominees 
nie? Nee, vir seker nie! 
Om geroep te wees, 
beteken in die eerste plek 
om God se kind te wees. 
Wat beteken dit in praktyk? 
Wanneer ek geroep is vir 
’n sekere beroep, is dit nie 
meer bloot ’n beroep wat 
ek beoefen nie, maar dit is 
’n roeping. Tot eer van God 
kan ek dan in my werkplek 
(maar ook op elke ander 
terrein van my lewe) skyn 
sodat ander mense God 
in my lewe en my werk 
kan sien. 

Mag ek en jy (ook by 
die werk) ’n aangename 
geur van Christus wees 
wie se lewens gelowiges 
bemoedig en ongelowiges 
oproep om ook te glo 
(2 Korinthiërs 2:15). 

Beroep of geroep
Ons almal het in ons lewe sekere “padtekens” wat ons moet verbysteek. 
As ons in graad een met ons skoolloopbaan begin, is dit ’n belangrike 
“padteken” aangesien ons skoolloopbaan ons voorberei vir van die ander 
“padtekens” wat ons op ons lewenspad moet verbysteek.  

Maretha Lubbe
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