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REDAKSIONEEL

Eerlike Skrifhantering
Aanklagte soos hierdie is veral frustrerend wanneer 
daar ’n eerlike poging is om die gesag van die Skrif 
binne die AP Kerk te handhaaf. ’n Publikasie soos 
Skriflig op Kerk en Volk is juis die bewys daarvan dat 
ons graag, ook oor sake soos die verinheemsing van die 
kerk en handhawing van die volkseie, Bybelsgetrou wil 
bly. Dit is juis vanweë hierdie erns met die Skrif dat die 
AP Kerk by meer as een sinode die dwaalleer van die 
Israelvisie pertinent as onbybels verwerp het. Net soos 
in die geval van Vrymesselary, stel lidmate wat hulle 
aan hierdie dwaal leer skuldig maak, hulself bloot aan 
tugoptrede deur die ouderlingeraad. 

Die AP Kerk handhaaf gevolglik die volgende 
Bybelse standpunte:

• Ons glo dat God alle mense, wit en swart, na 
sy beeld geskep het (Gén. 1:26-27).

• Ons glo dat alle volke uit Adam en Eva stam 
en daarom kan geen volk as “diere” beskryf 
word nie (Hand. 17:26).

• Ons glo dat elke mens ewe veel waarde in 
God se oë het, want by Hom is daar geen 
aanneming van die persoon nie (Rom. 2:11). 

• Ons glo dat God vir Hom ’n volk (sy kerk/
kinders) uit elke volk en taal en stam en 
nasie bymekaarmaak. Hy wil hê dat die 
geslagte van die volke aan Hom eer en 
sterkte sal gee (Ps. 96:7).

• Daarom glo ons dat die Here Jesus sy 
volgelinge uitstuur om die evangelie aan alle 
mense te verkondig en dissipels van al die 
nasies te maak (Mt. 28:19).

• Ons glo dat elkeen wat in Jesus Christus 
glo, deel van God se volk, die ware Israel is 
(Gal. 3:26-29).

• Ons glo dat Christene uit alle volke eendag 
saam in die hemel sal wees sonder dat hul 
volksidentiteit op gehef sal word. Die Bybel 
leer immers dat God sy kin ders met die 
bloed van Christus uit elke stam en taal en 
volk en nasie gekoop het (Openb. 5:9). 

• Ons glo ook dat iemand wat ’n Christen 
word, nie op hou om te wees wat God hom/
haar gemaak het nie. ’n Gelowige wat uit 
’n spesifieke volk kom, kan dus steeds ’n 
Afrikaner, Zoeloe, Engelsman of Duitser 
bly en mag ook saam met sy eie mense en 
volgens sy volk se gebruike en gewoontes die 
Here aanbid (Hand. 2:6-11).

Volgens hierdie belydenis is dit duidelik dat, 
hoe wel die AP Kerk ernstig is oor die verin heem
sing van die kerk, ons nie sektaries wil wees deur 
dit tot die kern van ons geloof en kerkwees te 
verhef nie. Waar dit gebeur, moet ons dit hand
entand bestry. Die volkseie staan in diens van 
ons Christenskap en nie andersom nie.

Wees Bybelskonserwatief
Ds. Schalk Strauss

Tydens die jaarlikse Teologiese Dag van die Afri kaanse Protestantse Akademie begin ds. Johan Schütte sy 
referaat deur sy frustrasie uit te spreek oor die feit dat daar gedurig etikette om ons nekke gehang word. 
Een van daardie etikette is dat die AP Kerk ’n rassistiese kerk is – die sogenaamde “AWB-kerk”. Ds. Schütte 
verwoord dit mooi wanneer hy sê dat hy gefrustreerd is wanneer ander mense ons veroordeel op grond van 
wat húlle dink ons sienings is sonder om eerlik met ons standpunte om te gaan.
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Aanklank by die Israelvisie
Ten spyte daarvan dat die deursnee AP kerklidmaat 
met bogenoemde Bybelse beginsels saamstem, is dit 
opvallend hoe maklik die ideologiese dwaalleer van 
die Israelvisie, of ten minste dele daarvan, ’n teologiese 
voet in ons deure kry. Daar kan verskeie redes daarvoor 
aangevoer word. In die eerste plek speel die situasie in 
ons land ’n rol. Afrikaners voel uitgelewer en aan hulself 
oorgelaat. In ’n poging om laer te trek, word elkeen wat 
nie ons vyand is nie, as bondgenoot geag. Die Israelvisie 
se ywer op die volksakker resoneer dus met ons Boere-
harte. Verder is die barbaarse en selfs dierlike wyse 
waar op ons mense vermoor en aangerand word, ’n goeie 
teelaarde vir die idee dat sekere groepe of individue nie 
as mense beskou kan word nie. 

Wanneer mense voel dat hulle op die volks- en selfs 
kultuurakker in dieselfde loopgrawe lê, is hulle huiwerig 
om kritiek uit te spreek uit vrees vir die “volksver raai er”-
etiket. Uiteindelik veroorsaak die gesplete tong waarmee 
baie kerke getuig, dat die kerk en haar boodskap dikwels 
gewantrou word. Dit maak mense meer vatbaar vir 
revolusionêre sienings waardeur die “kerk” as vyand 
uit gedaag word.

Misplaaste konserwatisme 
’n Ander rede wat moontlik lig kan werp op die verskyn-
sel dat oënskynlik Bybelgetroue gelowiges nie omgee 
om jukgenote met Israelvisie-aanhangers te wees nie, is 
moontlik ’n misplaaste beskouing van die term “konser-
watief ”. Volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
beteken konserwatief om behoudend te wees. Natuurlik 
is konteks belangrik. Dit gee ’n bepaalde nuanse aan 
wat “behou” moet word. Daarom kan konserwatisme 
binne ’n teologiese konteks gedefinieer word as die 
strewe om konsekwent Bybels te wees. Iemand wat dus 
Bybels-konserwatief is, is iemand wie se wêreldbeskou-
ing en optrede beheer en in balans gehou word deur die 
waarhede van die Skrif.

Die probleem is egter dat ons dikwels in die slaggat 
trap om konserwatisme slegs tot sekere lewensruimtes 
te beperk. Dit lei daartoe dat die gemiddelde Afrikaner 
“konserwatief ” as ’n sinoniem vir “regs” beskou. Die 
betekenis van die woord word dus tot die politieke ter-
rein beperk. Die gevolg hiervan is dan dat iemand met 
“regse” politieke standpunte noodwendig as “behou-
dend” beskou word en dus vir ons meer aanvaarbaar is. 
Die werklikheid is egter dat jy baie regs kan wees, terwyl 
jy terselfdertyd nie baie Bybels-konserwatief is nie.

Vernietigende gevolge 
Wanneer die konserwatiewe trein egter nie op die 
Bybelse spoor bly nie, is konserwatisme net so vernie-
tigend as liberalisme. Dit veroorsaak dat jy oor sake 
soos etnisiteit en die volkseie dink sonder om die lig 
van die Skrif daarop te laat skyn. Wanneer die Skrif 
wel deur sulke persone bygehaal word, is dit op ’n baie 
libe ralistiese, selektiewe manier ten einde ’n bepaalde 
ideologie te ondersteun. Die gevolg is dat sekere sake 
soos ras sui werheid en bloedverwantskap aan Abraham, 
verabsoluteer word. Etnisiteit word dan, net soos die 
“onderdruktes” by Belhar, die saak waaroor dit primêr 
in die godsdiens gaan. Uiteindelik veroorsaak dit dat 
mense bereid is om meer op te offer vir ’n rasse-ideologie 
as vir die saak van Christus.

Konsekwent Bybels
In hierdie uitgawe wil ons dus nie net daarop fokus om 
die dwaalleer van die Israelvisie uit te wys nie. Ons wil 
terselfdertyd oproep tot Bybelse konserwatisme. Wan-
neer ons behoudend met die waarhede van die Skrif 
omgaan, wanneer ons konsekwent Bybels is, sal ons nie 
verval in die verabsolutering van sekere sake ten koste 
van die waarheid van die evangelie nie. Juis omdat ons 
voorgangers deur hulle Bybels-konserwatiewe denke 
beheer was en nie deur hul politieke voorkeure nie, be-
hoort ons steeds die Sinode van 1989 se waarskuwing 
oor die Israelvisie ter harte te neem: [Die Sinode] versoek 
lidmate ernstig om hulle van hierdie gevaarlike rassistiese 
wit teologie, wat net so ver van die waarheid van die Bybel 
is as die swart teologie, te distansieer.

In die slot van sy beroemde toespraak van 16 Desem ber 
1949, bly dr. DF Malan vir ons ’n toonbeeld van iemand 
wat Bybels-konserwatief met die werklikheid omgegaan 
het sonder om in die slaggat van verabsolutering te 
trap. In sy trappe-van-vergelykende oproep, is daar 
geen onduidelikheid oor sy gebalanseerde, Bybelse 
prio riteitslys nie:

Terug na u volk; terug na u volk se hoogste ideale; 
terug na die pand wat ook aan u toevertrou is 
om te bewaar; terug na die volksaltaar waarop 

u u offers moet lê en as dit geëis word, ook u 
self as ’n offerande; terug na die heiligheid en 

onskendbaarheid van die gesinslewe; terug na u 
Christelike wandel; terug na u Christelike geloof; 

terug na u kerk; terug na u God! LIG IN DUISTERNIS
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ONTVANG DIE WOORD

Die ware Israel van God
Dr. Bobby Ellis

ONTVANG DIE WOORD

Op hierdie vraag kan geantwoord word dat daar ’n 
aanname is dat slegs Israel die erfdeel van God is. 

Hierdie aanname word op grond van Bybeltekste soos 
Jesaja 19:25 gemaak waar die Here van Israel praat as 
“my erfdeel Israel” en ook Psalm 147:19, 20 waar daar 
staan: Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voor
skrifte en bepalings aan Israel. Dit het Hy vir geeneen 
van die ander nasies gedoen nie; hulle ken sy bepalings 
nie. Daar word ook daarop gewys dat die Here Jesus 
self aan die Kananése vrou gesê het: Ek is net gestuur 
na die verlore skape van die huis van Israel (Mt. 15:24). 
Verder word ook beklemtoon dat die Here Jesus toe Hy 
die apostels op hul sending uitgestuur het, aan hulle 
ge sê het: Moenie gaan op pad na die heidene nie, ... 
maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van 
Israel (Mt. 10:5, 6).

Hierdie woorde van Jesus moet egter gesien word as ’n 
tydelike beperking wat later opgehef word. Wanneer Hy 
van sy dissipels afskeid neem, sê hy in Matthéüs 28:19: 
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies ... Ook 
in Handelinge 1:8 lees ons: … maar julle sal krag ontvang 
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My 
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 
Samaría en tot aan die uiterstes van die aarde. Hier is dus 
’n duidelike opdrag van die Here dat die evangelie nie 
net aan die Israeliete verkondig moet word nie, maar aan 
die hele wêreld wat ook nie-Israeliete insluit. Petrus se 
gesig van die laken in Handelinge 10 is ’n verdere bewys 
daarvan. Hy sê self in verse 34 en 35: Ek sien waarlik dat 
God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in 
elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, 
Hom welgevallig is.

Die Here sou vir Paulus veral gebruik om die werk onder 
die heidene te doen. Toe die Jode van Antiochië aan wie 
hulle die evangelie verkondig het, hulle met lasterlike 
woorde weerspreek het, het Paulus en Bárnabas aan 
hulle gesê: Dit was noodsaaklik dat die Woord van God 
aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit 
egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag 
nie – kyk, ons wend ons tot die heidene (Hand. 13:46). 
Met sy roeping op die Damaskuspad het die Here Jesus 
dit vir Paulus duidelik gemaak dat hy die apostel van 
die heidene sal wees. As hy voor Agríppa getuig oor sy 
roeping, sê Paulus vir hom dat die stem vir hom gesê 
het: Maar rig jou op en staan op jou voete want hiertoe 
het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot ’n dienaar 
en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge 
waarin Ek nog aan jou sal verskyn, terwyl Ek jou verlos 
uit die volk en die heidene na wie Ek jou stuur, om hulle 
oë te open ... (Hand. 26:16-18).

Dat die apostels nie aan die heidene as verstrooide Is-
raeliete gedink het nie, maar as nie-Israeliete, is duidelik 
waar Paulus aan die Galásiërs skryf: Daarna, veertien jaar 
later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Bárnabas, 
en Titus ook saamgeneem. Maar ek het opgegaan op grond 
van ’n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek 
onder die heidene verkondig, en afsonderlik aan die wat 
in aansien was, dat ek nie miskien tevergeefs sou loop of 
geloop het nie. Maar selfs is Titus, wat by my was, nie ge
dwing om besny te word nie, alhoewel hy ’n Griek is. Maar 
dié wat in aansien was ... het my niks meer opgelê nie. 
Maar, inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie 
vir die onbesnedenes toevertrou is, net soos aan Petrus dié 
vir die besnedenes – want Hy wat Petrus bekragtig het met 

Skriflesing: Romeine 11:1-20  •  Sang: Psalm 119:1, 7, 39 en Gesang 273:1, 3  •  Teksverse: Romeine 11:17-20

Die vraag wat in ons teksverse na vore kom, is: Kan ’n bepaalde volk of stam of nasie nog sê dat net hulle aan 
die Here behoort en dat net hulle uitverkies is om gered te word?
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die oog op die apostelskap vir die besnedenes, het my ook 
bekragtig met die oog op die heidene – en toe hulle merk 
die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas 
en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Bárnabas 
die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die 
heidene en hulle na die besnedenes kon gaan (Gal. 2:1-9).

In Handelinge 15 lees ons van Paulus en Bárnabas en 
nog ’n paar ander wat na die apostels en ouderlinge in 
Jerusalem gegaan het oor die vraagstuk rakende die 
besnydenis. Dit was toe sekere persone uit Judéa geleer 
het dat die gelowiges uit die heidene nie gered kan word 
as hulle nie besny word nie. Tydens dié vergadering het 
Jakobus opgestaan en gesê: Daarom oordeel ek dat ons 
dié wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet 
bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet 
onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en 
van hoerery en van wat verwurg is en van bloed (Hand. 
15:19, 20). Die vergadering het toe eenparig met hom 
saamgestem en hulle het dit so in briewe vervat en dit 
deurgestuur na die gelowiges onder die heidene. Judas 
en Silas is ook afgevaardig om mondelings die boodskap 
aan hulle oor te dra (Hand. 15:25-27).

Wanneer Johannes ’n kykie in die hemel kry, staan daar 
in Openbaring 7:9, 10: Ná hierdie dinge het ek gesien, 
en kyk, daar was ’n groot menigte wat niemand kon tel 
nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, hulle het 
gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit 
klere en met palmtakke in hulle hande en hulle het met 
’n groot stem geroep en gesê: “Heil aan onse God wat op 
die troon sit en aan die Lam.” Dit is dus duidelik dat nie 
net een volk of nasie gered sal word nie, maar dat die 
genade van God oor almal sal wees wat in Hom glo.

Dit is dan ook wat Paulus aan die Romeine skryf naamlik 
dat die Israeliete wat nie geglo het nie, se takke afge-
breek word. Die heidene, of dan liewer dié uit ander 
bevolkingsgroepe wat wel in Christus glo, word op die 
afgesnyde takke se oorblyfsels ingeënt. Waar hy praat van 
’n mak olyfboom (Israel), word dit nou ’n veelkleurige 

boom waarop ander volke (takke) se gelowiges ingeënt 
word. Die beeld wat hier na vore kom, is dat die wortels 
(dit is die verbond) en die stam (Abraham), dieselfde 
bly. Dit het nog nooit verander nie, want die Here het 
aan Abraham belowe dat al die nasies van die aarde in 
sy nageslag geseën sal word (Gén. 12:2-3).

Die vraag is nou: Hoe kry die ander volke, stamme, nasies 
en tale deel aan die verbond wat God met Abraham 
gesluit het? Hoe word dit moontlik dat hulle takke op 
die mak olyfboom (Israel) ingeënt word? Die antwoord 
kry ons in Galásiërs 3:6, 7, 9: Net soos Abraham in God 
geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle 
verstaan dan dat dié wat uit die geloof is, hulle is kinders 
van Abraham. Sodat dié wat uit die geloof is, geseën word 
saam met die gelowige Abraham. Dit kom ooreen met 
Romeine 4:3: Abraham het in God geglo, en dit is hom 
tot geregtigheid gereken.

Dit is dan baie duidelik dat diegene wat in God glo soos 
Abraham in Hom geglo het, kinders van Abraham is en 
dus deel het aan die verbond wat God met Abraham 
gesluit het. Sodoende word óns takke ook op die olyf-
boom ingeënt.

Daar is baie wat roem dat hulle die nageslag van Abra-
ham is. Die Fariseërs het dit ook gedoen (Joh. 8:39). As 
redding vir die natuurlike kinders van Abraham bestem 
is, dan sluit dit ook Moslems in. Hulle roem ook daarop 
dat hulle die kinders van Abraham is. Hulle stam egter 
van Ismael af. Hulle is natuurlike kinders van Abraham. 
Romeine 9:6-8 sê dat nie net die natuurlike kinders 
van Abraham tot sy nageslag gereken word nie, maar 
die ge ne wat glo soos wat Abraham geglo het, dié is sy 
kinders en nageslag.

As iemand nie glo soos wat Abraham geglo het nie, is 
hy nie ’n geredde persoon nie. Wie egter in God en sy 
ver lossing glo soos wat Abraham geglo het, sal gered 
word omdat sy geloof in Jesus Christus hom tot gereg-
tigheid gereken sal word. LIG IN DUISTERNIS

AP KERK GROTER DURBAN 
Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul vakansieklere) van Scottburgh tot Stanger 
word uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00. 

Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban. GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079

Navrae: Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188 of Elsabé Roodt – 082 444 0860
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Die Skrifbeskouing van die Israelvisie
as aanloop tot die vraag wat van die tien 
noordelike stamme van Israel geword het

Prof. Gerrit Smit

Inleiding
In tye van swaarkry en moedeloosheid is men se geneig 
om by dwalings en valse gerusstellings aan klank te vind, 
omdat daardie groepe meestal die By bel so interpre teer 
dat dit “belangegroepe” naderlok. Hulle fokus gewoon-
lik op die dinge wat vir mense sensitief is en na aan die 
hart lê, omdat die behoud van ons volk en ons land vir 
baie van ons Afrikaners uiters belangrik is. Daarom is 
die huidige politieke klimaat in Suid-Afrika die ideale 
broeiplek vir die leer van die Israelvisie onder ’n groei-
ende deel van die Afrikanervolk.

Skrifvreemde uitverkiesingsleer
Die verskynsel dat verskillende mense na dieselfde 
gedeeltes van die Bybel kyk en verskillende interpreta-
sies daaruit haal, noem ons hulle Skrifbeskouing. Die 
Skrifbeskouing van die Israelvisie is egter twyfelagtig, 
omdat hulle net sekere verse met ander vergelyk om 
uiteindelik ’n teorie oor die uitverkiesing van volke te 
ontwikkel wat vreemd aan die Bybel is.

Die hoeksteen van die dwaling is die opvatting dat die 
Ou Testamentiese volk Israel in die blanke volke (oor-
spronklik van Europa en vandag oor die wêreld versprei) 
voortleef en daarom spesiaal deur God uitverkies is. 

Die AP Kerk het alreeds tydens sy derde sinode in 1989 
sy kommer oor die Skrifbeskouing van die Is rael visie 
soos volg uitgespreek: “Die sinode wys die Israelvisie 
se Skrifhantering af, omdat vanuit ’n voor op gestelde 
fundamentalistiese wyse van die Bybel vir ’n biblisistiese 
bewysvoering gebruik gemaak word onder ’n skyn van 
vroomheid en Skrifgetrouheid.” Die aanhangers van die 
Israelvisie word bitter moeilik oortuig van hulle dwa-
ling, omdat hulle oortuig is dat hulle interpretasie van 
die Bybel die waarheid is. Daar kan ook baie moeilik 
op grond van die Bybelse wetenskap en teologie met 
hulle geredeneer word, “want”, sê hulle “die Gees lei 
al le kinders van die Here en nie net teoloë nie”. 

Dit is waar dat elkeen wat die Here liefhet, die Bybel kan 
verstaan. Dit is mos een van die belangrike grondslae 
van die Reformasie. Ons moet egter nie so eiewys wees 
dat ons dink ons altyd reg is, sonder om ons standpunt 
aan die Bybel en dié van ander opregte gelowiges deur 
die eeue, asook ons belydenisskrifte, te toets nie. Daarom 
is die belydenisskrifte van ons kerk so ’n kosbare skat. 
Hierin kan ons ons standpunt toets aan dié van ware 
gelowiges wat ons voorgegaan het. 

Die Skrifbeskouing van die Israelvisie is voorwaar ver-
dag wanneer dit aan ons belydenisskrifte gemeet word, 
aangesien ons belydenisskrifte die waarheid van die Bybel 
bevestig, naamlik dat ’n mens gered word op grond van 
die volkome soenverdienste van ons Here Jesus Christus 
alleen, uit genade alleen en alleen deur die Heilige Gees 
wat die wedergeboorte bewerkstellig (vgl. bv. HK So. 20, 
V/A 53; NGb Art. 16; 22). 

Die Skrifverklaring van die Israelvisie maak die ge na-
de- karakter van die uitverkiesing en die geloof in die 
soenverdienste van Jesus Christus as die enigste grond 
van ons saligheid, tot niet. Die bewys hiervoor is dat 
God se uitverkiesing reeds in die Ou Testament op ’n 
daad van genade gegrond was. In Deuteronómium 7:7 
lees ons dat God vir Israel gesê het: 

Die Here het ’n welgevalle aan julle gehad 
en julle uitverkies, nie omdat julle meer was 
as al die ander volke nie, want julle was die 
geringste van al die volke. 

Paulus sluit hierby aan as hy sê dat Abraham nie deur 
enige natuurlike verkiesing of verdienste uitverkies is 
nie, maar deur die geloof in die geregtigheid van God 
(Rom. 4:13). Dit is ook deur die geloof en nie deur 
afkoms of herkoms nie, dat ons toegang kry tot hierdie 
genade waarin ons staan (Rom. 5:2). 

HOOFARTIKEL
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Wat het van die tien stamme van Israel geword?
In die lig van bogenoemde maak die Israelvisie in hul le 
Skrifverstaan afleidings oor die tien “verlore” stam me 
van Israel. 

Wanneer mense na die “verlore stamme van Israel” 
verwys, het hulle gewoonlik die tien stamme van die 
Noor delike Ryk wat ongeveer 722 v.C. onder Assirië geval 
het, in gedagte. Hierdie stamme is Ruben, Simeon, Levi, 
Dan, Náftali, Gad, Aser, Issaskar, Sébulon en Josef (wie se 
stam verdeel was in die stamme van Efraim en Manasse). 

Dit is bekend dat die meeste van die mense van die 
Noordelike Ryk deur die Assiriërs na die ou Assiriese 
ge bied in ballingskap weggevoer is (2 Kon. 17: 6). Hulle 
is toegelaat om in Halag en aan die Habor, die rivier van 
Gosan en in die stede van Medië te woon. Baie van die 
Jode wat in die land agtergebly het, het ondertrou met 
die volke wat ná die ballingskap in Samaría gaan vestig 
het (2 Kon. 17:24; Esra 4: 2-11). 

Die verlof om terug te keer na Israel is eers in 537 v.C. 
deur Kores van Persië gegee, sodat die Israeliete wat 
ná afloop van die Assiries-Babiloniese ballingskap na 
Israel wou terugkeer, vry was om dit te doen (2 Kron. 
36:22-23; Esra 1:3; 2:70; Eség. 47:13). Die tien stamme 
(Noordryk) was dus reeds 200 jaar lank weg uit hulle 
land voordat hulle weer kon terugkeer, terwyl Juda 
(Suidryk) hoogstens 60-70 jaar weg was. Daar was nog 
mense onder dié van Juda wat kon onthou hoe die tempel 
gelyk het (Esra 3:12). 

Esra 2:64 en Nehemía 7:66 stel die getal teruggekeerdes 
op 42 360, wat baie meer was as wat net die stam van 
Juda op daardie stadium kon wees en het dus ander 
stamme ook ingesluit. Die teruggekeerdes word almal 
aangespreek as die “huis van Israel” (Neh. 9:1). Ná die 
bal lingskap is 12 bokke volgens die getal van die stamme 

van Israel geoffer (Esra 6:17). In Openbaring 7:7 word 
die geslag van Levi onder die geslagte van Israel gereken, 
wat geen erfenis in die land Kanaän gehad het nie en 
die geslag van Dan word weggelaat. Die rede hiervoor is 
omdat hulle die eerstes was wat hulle tot die afgodsdiens 
begewe het (Rig. 18) en die kalwers van Jeróbeam in Dan 
aangehou het (vgl. 1 Kon. 12). 2 Konings 15 meld dat 
hulle om hierdie rede van die eerstes was wat deur die 
heidene weggevoer was en verstrooid onder hulle gebly 
het. Die stam van Dan word ook in die terugkeer van 
die Israeliete, ná die ballingskap van Babel, nie meer 
onder die Israelitiese stamme in die eerste boek van die 
Kronieke gereken nie, maar wel Levi.

Dit is onlogies om te dink dat almal na Jerusalem sou 
wou terugkeer ná 200 jaar van ballingskap, nadat etlike 
geslagte al in Assirië gebore is. Hulle het reeds daar 
wortel geskiet en gevestig. Volgens die Israelvisie sou 
hierdie stamme van Israel ná die Assiriese ballingskap 
na Europa gemigreer het. Hulle meen byvoorbeeld die 
Do nau- rivier kry sy naam van die stam van Dan. Ander 
meen dat hierdie stamme al die pad na Brittanje getrek 
het. Ons het nie al die bewyse waar die tien stamme 
van Israel vandag is nie, maar die opmerkings hierbo 
toon genoegsaam aan dat hulle nie “verlore” is nie en 
dat hulle bes moontlik ná die ballingskap deel van die 
Joodse volk gebly het. Daar is dus histories en Bybels 
geen bewys dat die tien stamme van Israel vandag in 
die Afrikaner voortleef nie. 

Samevatting
Die Israelvisie verkondig ’n valse idee van die uitver-
kiesing van Westerse volke wat in stryd is met die leer 
van die Bybel dat God die mens nie op grond van die 
persoon nie, maar op grond van sy genade verkies (Rom. 
2:11). Die Israelvisie is ’n valse godsdiens wat die genade 
van ons Here Jesus Christus en die verlossing deur sy 
soenverdienste alleen, verwerp. LIG IN DUISTERNIS

Vakansie-geleentheid vir Predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). 
• 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: Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181
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Die Swart Teologie vind sy wortels in die Bevrydings-
teologie en lees die Bybel deur die bril van die onder druk-
te, die verontregte en die agtergeblewene. Hier teen oor 
staan die Wit Teologie wat die Woord aan die hand van 
sogenaamde profete wil interpreteer. Die Wit Teologie 
beperk redding slegs tot die wat bloedlyn-afstammelinge 
van die twaalf stamme van Israel is. 

Die Swart Teologie
Die Swart Teologie is direk vanuit die Bevrydingsteo-
lo gie gebore. 

Prof. CWH Boshoff, een van die vooraanstaande Suid- 
Afrikaanse navorsers oor die Swart Teologie, vind die 
ontstaan van die Swart Teologie in die wyer konteks 
van die Amerikaanse leefwêreld. Slawehandel was byna 
van die begin van die ontdekking van die Amerikas 
deel van die geskiedenis van Amerika. Selfs ná die 
afskaffing daarvan het die “vrye” swart Amerikaner 
steeds ernstige diskriminasie en beperkings ervaar. Dit 
het selfs gereeld tot bloedige onderdrukking gelei. On-
der leiding van mense soos Martin Luther King jr. en 
Malcolm X is die Wet op Burgerregte in 1964 gemaak. 
Die stryd in Amerika rakende die swart Amerikaner 
was nie net ’n stryd om gelykwaardige hantering nie, 
maar ook ’n stryd om persoonlike menswaardigheid, 
waarmee die onderdrukking van volke gepaardgaan. 
Dit is nie vreemd dat onderdrukkers onderdruktes as 
minderwaardig beskou nie. Dit druis egter teen God 
se skeppingsdoel in.

Ook die teologie het nie onaangeraak gebly nie. Op 
grond van James Cone se boek A Black Theology of Li
be ration, is hierdie sienings na Suid-Afrika gebring en 
in die 1970’s hier gevestig. 

Die Swart Teologie in Suid-Afrika het egter ’n eie ak-
sent: dié van die Afrika Teologie. Dit verskil van die 
Amerikaanse Swart Teologie en is ’n mengsel van die 
Amerikaanse Swart Teologie, die Latyns-Amerikaanse 
Bevrydingsteologie waaruit dit ontstaan het asook die 
unieke perspektief van die Afrika Teologie.

Die Swart Teologie se doelwit was om hoop te gee, 
maar die fokus was mens-gesentreerd en horisontaal. 
’n Teologie is gevorm wat hoop gee omdat dit opstaan 
teen die onderdrukkers. Dit het dit vatbaar gemaak vir 
Marxistiese ideale. Christenskap en Marxisme is ver-
meng as teenvoeter teen Kapitalisme wat as die rede vir 
armoede en on der drukking gesien is. So het Marxisme 
’n vastrapplek binne die kerklike omgewing gekry. 

Wat glo die Swart Teologie?
Prof. Izak Brink2 beskryf die Swart Teologie soos volg: 

“Hierdie teologie sou ons kan definieer as ’n beweging 
onder Protestantse en Katolieke kerkleiers en lidmate wat 
daarop ingestel is om die Christelike geloof te versoen met 
die Marxistiese ideologie. Kommunistiese oorheersing van 
volke oor die wêreld heen sou volgens hulle vrede op aarde 
bring en vrede op aarde is immers die teken van die koms 
van die Koninkryk van God.”

Hiermee is A Neely3 dit eens. Hy wys op sekulêre in-
vloede in die ontwikkeling van dieBevrydingsteologie, 
wat ook waar is van die Swart Teologie.

Kegelsnit1 deur  
die Swart en Wit Teologie
Ds. Zak Scholtz

______________________________________________________________

1 Met kegelsnit word hier bedoel ’n horisontale snit deur die tydsverloop van 
geskiedenis met besondere fokus op die Swart en Wit Teologie in verhou-
ding tot die historiese agtergrond.

2 Vgl. die sakelys van die 1999-Sinode van die Afrikaanse Protestantse Kerk.

3 Neely, A 1978. Liberation Theology in Latin America: Antecedents and au-
tochthony. Missiology 6/3, 343-370.

Die politieke stryd van die afgelope 50-60 jaar het ook ’n sterk geestelike sy gehad. Dit is ’n stryd wat vandag 
nog voortduur. Hierdie artikel wil histories om gaan met twee van die mees ekstremistiese sienings tydens 
hierdie stryd. 
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• Materialisme en mens-gesentreerdheid. Alles begin 
en eindig by die mens: sy bevryding en vryheid; sy 
welvaart en ekonomiese vooruitgang. Volgens Marx 
moet die wêreld nie net verklaar word nie, maar ver-
ander word. Hy beskou godsdiens as ’n bedreiging, 
omdat dit volgens hom die wapen word waarmee die 
massas beheer word om die status quo onveranderd 
te hou. Soos die Bevrydingsteologie, wil die Swart 
Teologie ook die godsdiens gebruik om die status 
quo uit te daag. Die Swart Teologie beweer verder 
dat kapitalisme en die vryemarkstelsel eintlik net 
ten doel het om die bevoorregtes ryk te maak en 
ryk te hou en die kerk speel ’n rol hierin. Ingelyf by 
die Marxistiese ideale, wil die Swart Teologie gelyke 
regte en gelyke welvaart bewerkstellig. 

• Die beskouing en leuen dat ontwikkeling gelyk is 
aan ekonomiese groei en sosiale verandering. ’n 
Tweede aspek waarop Neely wys, is dat die Bevry-
dingsteologie in die 1960’s spanning in die Weste 
begin veroorsaak het. Op watter stadium gaan die 
sogenaamde “groot ekonomiese ontwikkeling” dan 
plaasvind? Die industrieë en maatskappye is maar net 
as die nuwe imperialiste beskou. Kapitalisme word 
as oorsaak vir klasseverskille beskou en moet deur 
Marxistiese ekonomiese ideale vervang word. 

• Dit wil fokus op die psigologiese bevryding van 
mense. Onderdrukking laat geestelike letsels wat nie 
maklik herstel nie. Die onderdruktes moet gehelp 
word om van ’n fatalistiese beskouing (as gevolg 
van ’n lae selfwaarde) na ’n krities-uitdagende en 
soekende perspektief (wat alle norme bevraagteken) 
te beweeg. Daar moet ’n strewe na verandering en 
vernuwing wees. Volgens die Bevrydingsbeweging 
word tradisionele onderwys as die handhawers van 
die status quo beskou. Daarom dat die onderwys, 
net soos die kerk, ’n bedreiging inhou. Dit moet óf 
verander óf uit die weg geruim word. 

Die Bevrydingsteologie beskou God as die aktiewe 
Bevryder uit allerhande onregte: finansiële, psigologiese, 
politiese, geestelike, ensovoorts. Dit wil dus die vertikale 
verhouding tot God tot die horisontale reduseer. God 
se eer staan nie voorop nie. Hy is bloot instrument tot 
bevryding. Die logiese gevolg is dat kerke se roeping 
tot welsynswerk en sosiale opheffing verskraal word. 

Die belydenis van Belhar sou in Suid-Afrika die direkte 
gevolg van die Swart Teologiese dogma word. Hiervol-
gens word die plaaslike gemeente eers ware kerk van Jesus 
Christus as dit by die bevrydingsideaal betrokke raak. 

Die Wit Teologie
Die Israelvisie of die sogenaamde Wit Teologie, het 
sy oorsprong heel moontlik in die laat 1500’s gehad. 
Groot-Brittanje was grotendeels die bakermat van hierdie 
beweging met die inwoners van Groot-Brittanje wat as 
die direkte nasate van die stam Efraim beskou word. 

Wat glo die Wit Teologie?
Tydens die derde sinode van die AP Kerk in 1989 is 
daar al ’n studiestuk voorgelê waarin die Israelvisie (Wit 
Teologie) verreken is. Die Israelvisie glo ten diepste dat 
slegs die fisiese afstammelinge van Israel (slegs blankes) 
gered kan word. Hoewel daar sekere gemeenskaplike 
geloofsoortuigings is, bestaan die Israelvisie uit ’n aantal 
splintergroepe

Sommige glo dat die oorsprong van die nie-blanke rasse 
(etniese groepe) ontstaan het vanuit gemeenskap tussen 
die duiwel en Eva. Na hierdie bloedlyn word dan verwys 
as die addergeslag (of die geslag van die duiwel). Die 
suiwer blanke ras sou dan spruit uit die gemeenskap 
tussen Adam en Eva deur hul seun Set: die geslag van 
God. In aansluiting hierby word ook beweer dat die 
vervloeking van Gam (eintlik van sy seun Kanaän) tot 
etniese groepe met swart velle (straf op die vervloeking) 
gelei het. 

Verder mag daar dan ook geen vermenging tussen die 
geslag van die adder en die geslag van God wees nie. 
Ras suiwerheid word dus verhef tot ’n kernaspek van 
die geloof. Redding word gegrond op deelname aan die 
verbond en nie gevind in die uitverkiesing nie. Slegs 
blankes word as Adamiete beskou. Die ander mense is 
die nageslag van Kain of die nageslag van die duiwel. 
Kain was volgens hierdie groep die eerste baster4. 

Soos die Swart Teologie het die Wit Teologie ook ’n baie 
sterk politiese agenda. Die Bybel word nie as eksklusiewe 
norm beskou nie. Buite-bybelse bronne5 verkry ook 
kanonieke status. Daar is ook ’n sterk verband tussen die 
opbloei van die Wit Teologie en die heersende politieke 
omstandighede. Die addergeslag (nie-blankes) mag nie 
oor die nageslag van God (blankes) regeer nie. Indien 
dit gebeur, word dit as ’n straf geïnterpreteer. Dit is ’n 
onreg wat ten alle koste reggestel moet word. 

______________________________________________________________

4 Woordstudies wys daarop dat die woord baster ’n baie swak vertaling is. 
Die Hebreeuse woord dui nie soseer op etniese vermenging nie, maar enige 
ongeoorloofde seksuele omgang. Engels: bastard. 

5 Bv. die Boek van die Opregte. Die boek is egter deur byna geen kerk of de-
no minasie in die geskiedenis erken nie – nie eens as ’n Apokriewe werk nie.

Vervolg op p. 12
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In die era van sosiale media beskik gelowiges oor nuwe 
en ongekende geopende deure vir die verkondiging van 
die evangelie. Hierdie platforms word met groot vrug 
deur gelowiges gebruik. Die probleem is natuurlik dat 
elke ketter, dwaalleraar of welmenende onkundige oor 
dieselfde platform beskik! Gevolglik word gelowige 
volksgenote deesdae oorval met videogrepe van soge-
naamde “lering” deur mnr. Japie van Zyl wat homself 
Die Boerseun van Migdol noem. 

Waarom is ons vatbaar?
Waarom die spesifieke fokus op Japie van Zyl? Sy tei-
kengehoor is die Afrikanergelowige wat tans vir ’n paar 
redes besonder vatbaar vir hierdie tipe boodskap is. 

Desperaatheid
Die desperate omstandighede van ons kwynende, ge-
teikende en geestelik-verarmde volk, maak ons vatbaar 
vir onbybelse leringe. Iemand wat dan aanspraak maak 
op die vermoë om die Bybel “reg uit te lê” teenoor die 
leuenagtige leraars van “die kerk”, klink aanloklik. ’n 
Vars leraar met ’n nuwe boodskap is dalk die antwoord 
om weer die seën van God op ons volk te herwin. Dit 
is asof ons kitsoplossings soek.

Groepsgevoel en eksklusiwiteit
Uiteindelik skuil daar altyd gevaar daarin om deel van ’n 
eksklusiewe groep te wil wees, veral as daardie eksklu-
siewe groep die enigste groep is wat God aan hulle kant 
het of gered word. Van Zyl beroep hom op die “oorblyf-
sel” en spreek tot die mens se natuurlike behoefte om 
deel van die uitverkore groep te wees. Om te hoor dat 
ek dus van Israel afstam, gee onmiddellik die troos en 
versekering dat ek spesiale uitredding gaan geniet terwyl 
dit my terselfdertyd in staat stel om al my vyande uit te 
sluit van God se reddende genade.

Sy leer
Aan onbybelse uitsprake is daar in sy vi deo’s geen gebrek 
nie. Hier word met enkeles volstaan. 

Die ware Messhiach teen die valse Christos
Mnr. Van Zyl beweer graag dat daar twee verlossers in 
die Bybel teen mekaar opgestel word waarvan die een 
die ware Messhiach (Gesalfde) is wat gekom het om 
Israel te verlos en die ander die valse Christos wat “die 
kerk” aan mense van die mensdom voorhou en wat hulle 
doelbewus in die Bybel in vertaal het. Hoewel die Bybel 
teen wanvoorstellings van Christus waarsku (vgl. 2 Kor. 
11:4 en Openb. 13), is die probleem dat mnr. Van Zyl 
sy ware Messhiach uit selektiewe tekste (dikwels buite 
konteks) saamstel. Sy idee van ’n “valse Christos” is ’n 
strooipop wat hyself opstel en dan aan “die kerk”, sonder 
enige verwysings, toedig.

’n Verdere probleem is dat nie een van die twee verlos-
sers met die Christus van die Bybel strook nie! In sy 
YouTube-video “Wie is jou leidsman?” word duidelik 
gestel dat Van Zyl se “ware” Messhiach werkheiligheid 
verkondig, ondergeskik is aan die Vader en net vir Is-
rael sterf terwyl sy strooipop, die Jesus wat “die kerk” 
verkondig, die wet en die Ou Testament verwerp en die 
alversoeningsleer verkondig. 

Slegs Israel word gered
Mnr. Van Zyl verkondig die dwaling van die Israelvisie 
dat slegs direkte afstammelinge van die oorspronklike 
Israel deur die ware Messhiach gered is. Hy beweer dat 
die verlore tien stamme van die Noordryk in Europa 
gevestig het en dat almal van Europese afkoms dus van 
Israel afstam en die ware uitverkore volk is. Dat net die 
etniese Israel gered sal word, word natuurlik weerlê deur 
onder meer Galásiërs 3:7; Romeine 4:16; 9:4 en vele meer. 
Van Zyl sal egter vinnig wys op 2 Petrus wat waarsku dat 
die briewe van Paulus verdraai word. Sodoende word al 
Paulus se geskrifte onder verdenking geplaas.

Van Zyl beroep hom op Matthéüs 15:24 as bewys 
van hier die dwaalleer. Daar sê die Here Jesus aan die 
Kananése vrou dat Hy net gestuur is na die verlore skape 
van die huis van Israel. Van Zyl lees egter nie verder tot 

Japie van Zyl:  
Die Boerseun van Migdol
Ds. Ruan Combrink
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by vers 28 nie. Daar word dit duidelik dat die evangelie 
tog ook die heidene sal bereik.

Die Name van God
Baie mense word ook verwar deur Van Zyl se aandrang 
op die gebruik van die Hebreeuse name van God. In ver-
skeie video’s beweer hy dat ons Afrikaanse name vir God 
“in vertaal” is. Om Afrikaanse name vir God te gebruik 
is volgens hom ’n aanbidding van die valse Messhiach. In 
’n poging om Openbaring 13 te verklaar identifiseer hy 
die merk van die dier met hierdie afgod wat die kerk as 
valse Messhiach voorhou en oorspronklik van heidense, 
mitiese gode afkomstig is. Sy skreiende gebrek aan kennis 
van Grieks word egter hierin duidelik ontbloot. 

Die eenvoudigste weerlegging van hierdie dwaling is 
waarskynlik dat die skrywers van die Nuwe Testament 
nie Hebreeuse name vir God gebruik nie. Hulle trans-
litereer en vertaal dit na Grieks! So praat die Griekse 
Nuwe Testament van Iesous, ’n Griekse transliterasie 
van die naam van die Here net soos ons Jesus ’n Afri-
kaanse transliterasie van dieselfde naam is. Verder word 
die Hebreeuse Elohim in die Griekse Nuwe Testament 
vertaal na Theos en in Afrikaans na God. Jahweh (EK 
IS), wat die Israeliete nie wou uitspreek nie en daarom 
die Aramese Adonai (Meester/Here) in die plek daarvan 
gelees het, word Kurios in Grieks en in Afrikaans is dit 
Here (Ou Testament) en Here (in die Nuwe Testament). 

Gelowiges van die Nuwe Testament (en die skrywers 
van die Bybel) het God in die taal en kultuur van hul tyd 
aan bid en aangeroep en so mag ons ook (vgl. Deut. 32:8; 
Hand. 17:26-27). Die alwetende God is vlot in Afrikaans!

Gevare en onderskeid 
Gelowiges het die opdrag om te onderskei en soos die 
man ne van Beréa (Hand. 17:11) die Skrifte te ondersoek 
of hierdie dinge so is. Die vraag is egter hoe ek kan 
onderskei as iemand alles wat hy verkondig skynbaar 
uit die Skrif bewys? In sy boek, The Four Major Cults, 
gee Anthony Hoekema onder meer die volgende raad: 

Vertalings en gesaghebbende geskrifte
Hy noem dat sektes buite-Bybelse bronne as gesagheb-
bend ag. Van Zyl sê in een video dat die Bybel die bron 
van al ons antwoorde is, maar sê dan weer in ’n ander 
video dat al wat in die Bybel kort, die Makkabeërboeke 
is (Apokriewe boeke). In ’n ander video gebruik hy egter 
ook Esdras (Apokriewe boeke) om te probeer bewys dat 
Europeërs van Israel afstam. 

Hy gebruik ook graag verskillende Afrikaanse, Engelse 
en selfs interliniêre vertalings van die Bybel. Wanneer 
iemand sonder kennis van die grondtale so tussen ver-
talings rondspring, behoort dit gevaarligte te laat flikker 
aangesien dit die maklikste manier is om die Bybel te 
laat buikspreek agter jou bestaande ideologie aan.

Sektariese plus
Sektes voeg vereistes vir verlossing by die kruis van 
Chris tus. In die opsig voeg die Israelvisie etniese af-
stam ming van Israel as verlossingsvereiste by die kruis. 
Volgens Van Zyl is gelowiges ook verplig tot wetsonder-
houding ten einde gered te word.

Eksklusief en verhewe bo kritiek
Kenmerkend van sektes is ook eksklusiwiteit. Slegs hulle 
is reg en slegs hulle is die ware verlostes wat ’n besondere 
eskatologiese (eindtydgebeure) rol sal speel. Hierby pas 
Van Zyl se leer van die oorblyfsel van ware Israeliete 
beslis in. Daarmee saam word geen kritiek geduld nie. 
Van Zyl kritiseer “die kerk” openlik, maar duld geen 
kritiek teen homself in die kommentaarkolomme van 
YouTube nie. Dit word bloot afgeskakel. 

Vae stellings en wisselvallige konteks
Opmerklik van Van Zyl se video’s is sy aanvalle op ’n onge-
definieerde “kerk” en die valse leraars of Baälpriesters, 
soos hy hulle ook noem, van hierdie “kerk”. Dat daar valse 
leer in sommige kerke verkondig word, is beslis waar, 
maar om so ’n vae beskuldiging te maak, is ’n gerieflike 
manier om verantwoordbaarheid ten opsigte van sy 
uitsprake te systap. Dit doen hy ook deur wisselvallige 
konteks. Soms sal hy Bybelverse agtermekaar inspan en 
dit “konteks” noem, terwyl hy ander kere (soos by Mt. 15) 
die direkte konteks van die volgende drie verse ignoreer. 

Strooipoppe
’n Laaste gevaarteken waarop elke gelowige gerus kan let, 
is strooipop-argumente. Dit is wanneer ’n argument in 
die mond van jou opponent geplaas word en dan “weerlê” 
word. Hieraan maak Van Zyl hom gereeld skuldig. Hy 
beskuldig die kerk van die verwerping van die wet en 
die Ou Testament (Marcionisme) en vele ander dwalinge 
wat in die geskiedenis van die kerk al telkens weerlê is. 
As hy nie eerlik kan wees oor die leer van sy opponent 
nie, sal hy ook nie eerlik wees in sy eie leer nie!

GELIEFDES, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op 
die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het 
in die wêreld uitgegaan (1 Joh. 4:1). LIG IN DUISTERNIS
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Wie die Bybel van Jakob wil verstaan, moet ook saam 
met Esau die geur van die veld opsnuiwe ... – Jakob van 
Bruggen.

Dit voel sowaar soos “destyds”, toe ek die vorige keer 
ge gaan het. Prof. Koos Adendorff het my saamgenooi. 
’n Mens hui wer mos maar. Die Midde-Ooste ‘voel’ meer 
onveilig as Suid-Afrika. Boonop wonder jy oor die geld 
... Tog het ons sonder voorval of probleme gereis. In-
tussen gebied eerlikheid dat dit hier in Suid-Afrika veel 
erger gaan. Daarby was die indrukke so groot, ons het 
besluit om DV, ten minste een keer elke ses jaar, weer 
’n toer te onderneem. Hoe sê prof. Koos? “Dit is soos ’n 
oudio-visue le weergawe van die Bybel.”

Eie oë help verstaan
Volgens Yohanan Aharoni, een van die mees gesagheb-
bende Bybelland-kundiges van die twintigste eeu, skryf 
een van die kerkva ders: Net soos diegene wat Athene 
gesien het die Griekse geskiedenis beter verstaan en hulle 
wat Troje gesien het die woorde van die digter Vergilius, 
net so sal iemand die Heilige Skrifte met helder begrip 
beter verstaan wat die land van Juda met sy eie oë gesien 
het en so die verwysings na die antieke dorpe en plekke 
en hulle name te wete gekom het ... 

Om te dink, nè
Sonder twyfel kan ’n mens dié woorde beaam. Sommer 
’n aantal dinge gebeur. Heel eerste word jy gestroop van 
vaagheid. Maak maar gereed: Heelwat van die Bybel 
kom in ’n ander lig te staan. Egipte, die woestyn, Jérigo, 
Jerusalem, die see van Galiléa is werklike plekke op die 
planeet aarde. Immers, die evangelie gaan oor wat werk-
lik plaasvind. Om te dink: Die Here het dáárdie stuk 
aarde doelbewus uitgesoek (Eség. 20:6). Die Hebreeuse 
woord wil hê ons moet aan ’n optrede dink soos by ’n 
verspieder wat eers deeglik rondgekyk het. Bloot net 
die landstreek van Israel vertel al boekdele van God se 
wysheid en verlossing. Selfs tot hier by die “uithoeke van 
die wêreld” (Hand. 1:8 – AFR 83), aan die verre suide van 

Afrika, bly dáárdie stuk aarde steeds die verwysingspunt 
vir ons Christenskap.

Die geur van die veld
Die Bybel wil duidelik en konkreet grondvat in jou lewe. 
Om net ’n ietsie van die omgewing te beleef, help al baie 
met Bybelverstaan. Jou erva ring daarvan komplemen-
teer die wetenskaplike insigte van navorsers daaroor. 
“Plekke” wil immers ervaar word. Dikwels verstaan ons 
nie Bybelgedeeltes nie, want ons weet so min van die 
omgewing. In die tyd van ons toer, DV 27 September 
tot 9 Oktober 2019, draai die temperature gemiddeld by 
19-24°C aan die groen kant van Israel. Dagtemperature 
in die omgewing van 35°C kan egter in Egipte, die Si-
nai-woestyn en by die Dooie See verwag word. Bring 
dus gemaklike somersklere. NB: Maak asseblief seker 
jou stapskoene is ingeloop! Gelukkig is die toerbus en 
verblyfplekke toegerus met lugversorging.

Berei voor
Ag, daar is soveel meer te sien. Uit en tuis gaan die toer 
maar 13 dae duur. Die Joodse geleerde, Eshtori ha- Parḥi, 
het twee jaar net in die omgewing van Galiléa deurge-
bring. Hy het toe nog vyf jaar geneem om in die res van 
die land rond te reis. Yohanan Aharoni het weer spyt 
gehad dat hy vir slegs 43-jaar die landgebied in verhou-
ding tot die Bybel kon bestudeer. ’n Mens maak daarom 
die meeste van die paar-dae-besoek deur betyds voor 
te berei. Op YouTube is daar uitstekende videogrepe. 
Soek vir Satellite Bible Atlas. Kyk die 16 video-opnames 
sommer ’n paar keer voor jy op die vliegtuig klim. Lees 
ook O Palmer Robertson se boek: Understanding the 
Land of the Bible. A BiblicalTheological Guide. 

Reisprogram en kontakbesonderhede
Jy is regtig welkom om saam te gaan! Kontak gerus vir 
prof. Johan Bosman by die AP Akademie: 
Tel.: 012 344 3960/1/2; e-pos: johan.bosman@apa.ac.za

Die reisprogram is op bladsy 30 van hierdie uitgawe.

Kom toer saam na Egipte en Israel! 
Prof. Johan Bosman

LIG IN DUISTERNIS
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Ook binne die Wit Teologie vind daar ’n herdefiniëring 
van terme plaas. Terme soos “naaste” word byvoor beeld 
gerieflikheidshalwe en selfregverdigend herdefinieer 
as “slegs blankes”.6 Verder steun die Wit Teologie baie 
sterk op buite-Bybelse bronne. Sogenaamde profete se 
profesieë word met Bybelse profesieë vermeng en in die 
lig van huidige gebeure geïnterpreteer om sodoende 
rassehaat te regverdig. 

As volwaardige kultusgroep7 verwerp die Wit Teologie 
logies die Christelike kerk as die ware Israel (vgl. o.m. 
Romeine 9). Groot dele van die kerklike belydenis word 
verwerp, soos byvoorbeeld erfsonde en Christus se 
ver lossingswerk. Redding word afgegrens tot etniese 
groepe (die handhawing van rassuiwerheid) en verder 
die instandhouding van Ou Testamentiese gebruike.

Bestaan daar ongelykheid?
Een van die kernaannames wat uit die staanspoor deur 
beide die Swart en Wit Teologie aanvaar word, is dat 
daar ongelykheid bestaan. Die vraag is: Het God nie 
verskille tussen mense geskape nie? Verskil mense nie 
byvoorbeeld wat hulle vermoëns betref nie? Die vraag 
is dus: Is ongelykheid ’n Godgegewe werklikheid of ’n 
gevolg van die sondeval?

• Die Swart Teologie sien ongelykheid as die gevolg van 
die sondeval wat reggestel moet word. Ongelykheid 
sou dan die gevolg wees van (bose) ekonomiese stel-
sels soos Kapitalisme. Die Bybel daarenteen, wys juis 
op die teendeel. God skape mense met ver skillende 
vermoëns, talente en selfs gawes (aan gelowiges). 
God beskik verder ook waar en wanneer mense 
gebore word en aan watter volk mense toebehoort. 
Om dus te beweer dat daar nie ongelykheid is nie en 
dat dit bloot net ’n gevolg van die sondeval is, is uit 
die staanspoor gegrond op valse aannames. 

• Hoewel die Wit Teologie ongelykheid as ’n Godge ge-
we werklikheid erken, misbruik hulle dit as regverdi-
ging vir die onderdrukking van sekere etniese groepe. 
Verder ontken hulle die unieke aard, vermoëns en 
talente van sekere etniese groepe. 

Is daar ongelykheid wat wel die gevolg van sonde is? 
Beslis! Die mens is van nature boos en geneig tot son-
dige meerderwaardigheid en verontregting van ander. 
Daardie tipe verontregting moet reggestel word, maar 

dit is nie dieselfde as ongelykheid wat die gevolg van 
God se skeppingsverskeidenheid is nie. 

Die kerk moet dus betrokke wees en sy profetiese stem 
laat hoor waar daar ware verontregting plaasgevind het 
of steeds plaasvind, maar dit is nie die kerk se roeping 
of doel om die Godgegewe skeppingsverskeidenheid te 
ignoreer nie. 

Ooreenkomste en verskille tussen die Swart en 
Wit Teologie
Ten spyte van ooglopende verskille, is daar ook verstom-
mende ooreenkomste tussen die groepe: 

• Albei wil vanuit ’n ekonomies-politiese agenda hulle 
teologie bou. Die Bybel word dus altyd deur een of 
ander ekonomies-politiese fokus gelees en verstaan.

• Beide groepe wil ’n soort eksklusiewe koninkryk 
van God oprig. Om deel te wees van hierdie eks-
klusiewe groep, is nie net geloof nodig nie, maar ander 
voorwaardes word ook gestel. By die Swart Teologie 
is die voorwaarde armoede, agtergeblewendheid, 
onderdrukking, assosiasie met die onderdrukte, 
teenreaksie teen die onderdrukker, ensovoorts. By 
die Wit Teologie is dit jou herkoms en velkleur (jou 
etnisiteit). By beide is geloof in Christus dus sekondêr.

• Beide groepe herdefinieer terme om hul eie agendas 
en doel te pas. 

• Albei is sterk mens-gesentreerd. Die mens en sy 
herkoms of sy ekonomiese toestand staan sentraal. 

• Hierdie groepe is ook sterk gefokus op die hier-en-
nou en het dus ’n ernstig-verskraalde eskatologie 
(denke oor die eindtyd). Jesus Christus word nie 
in die Swart Teologie as die Oorwinnaar oor sonde 
geskets nie, maar as Oorwinnaar oor ongelykheid. 
In die Wit Teologie is Hy slegs die Oorwinnaar vir 
die eksklusiewe groep – die blankes.

• Albei wil ongelykheid aanspreek: Die Swart Teologie 
deur die oproep tot solidariteit en eenheid teenoor 
die onderdrukkers en die Wit Teologie deur skeiding 
te handhaaf. Christus se versoeningswerk waardeur 
alle mense gelyke status as kinders van God ontvang, 
word geïgnoreer. 

Vervolg vanaf p. 8

Kegelsnit deur die Swart en Wit Teologie

Vervolg op p. 22

______________________________________________________________

6 Ander terme sluit in: volk, vyand, addergeslag, blank, feeste in die Ou 
Testament, Jesus se Naam, God se Naam (Jahwe), ens. 

7 Die verskil tussen ’n kultugroep en ’n sekte is dat laasgenoemde steeds as 
Christene beskou word, terwyl ’n kultus nie meer Christelik is nie. 
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Wie die waarheid ken, sal die leuen herken. In ons eerlike 
beoordeling van enige leerstelling, is dit noodsaaklik dat 
ons die Bybelse leer oor die saak goed ken en verstaan. 
Alreeds 400 jaar gelede is een van die die belangrikste 
sake wat in die kerk se geskiedenis kop uitgesteek het, 
hanteer. Toe die Arminiane in die Ne der lande deur hulle 
leer en die verwerping van Ne der land se Geloofsbelydenis 
(NGb) Artikel 16 oor die ewi ge verkiesing van God, on-
min in die kerk veroorsaak het, was dit noodsaaklik geag 
dat die kerke in Europa moes vergader om vanuit God se 
Woord te bepaal wat die waarheid oor die uitverkiesing 
is. Tydens daardie waterskeidingsinode is die Dordtse 
Leerreëls opgestel om hulle dwaalleer te bestry en is die 
Nederlandse Geloofsbelydenis in sy geheel goedgekeur 
en is artikel 16 dus gehandhaaf. 

Die Skrif oor die verbond
Wanneer ons die verbondsbeskouing en uitverkiesings-
leer van die Israelisme beoordeel, doen ons dit aan die 
hand van die Woord. Deur bloot hulle basiese siening 
oor die uitverkiesing met N.Gb Artikel 16 en die Dordtse 
Leerreëls te vergelyk, is dit reeds duidelik dat ons hier 
met ’n dwaling te doen het. Om egter te verstaan waarom 
hierdie dwaling ontstaan het, moet ons begin by hulle 
verbondsbeskouing, aangesien hul uitverkiesingsleer op 
hulle verbondsbeskouing gebaseer is.

Die Bybelse verbondsteologie word duidelik uiteengesit 
in O Palmer Robertson se boek The Christ of the Cove
nants. Hy sluit by die eeue-oue gereformeerde leer oor 
die verbond aan en maak dit duidelik dat die verskil-
lende verbonde in die Bybel verskillende fasette van 
dieselfde verbond behels. Prof. L Floor sluit hierby aan: ... 
in die verbond kom veral die innige verhouding wat daar 
tussen die Koning en sy onderdane is, tot uitdrukking. 
Ons sluit ook by Bartholomew en Goheen aan wat in 
hulle boek The Drama of Scripture stel dat die Bybel 
een groot ver haal vertel en dat die onderlinge verband 
wat tussen die verbonde bestaan, duidelik sigbaar is. 
Die verbonde, met Adam, Noag, Abraham, Moses 

en Dawid, is almal aspekte van dieselfde koninklike 
verbond tussen God as Koning en sy onderdane, die 
mense. Hierdie verbond word in die Nuwe Verbond 
vervul en deur Christus be kragtig en staan ook as die 
Genadeverbond bekend.

Bavinck stel dit soos volg: Ten eerste is het genadeverbond 
overal en ten alle tijde in zijn wezen een, maar treedt het 
toch telkens in nieuwe vormen op en doorloopt het verschil
lende bedeelingen. Wezenlijk en zakelik blijft het één, voor 
en onder en na de wet. Het is altyjd genadeverbond; het 
heet zoo, omdat het uit genade Gods voortvloeit, genade 
tot inhoud heeft, en in de verheerliking van Gods genade 
zijn einddoel vindt.

Hiervolgens is die eerste binding in bloed reeds die ver-
bond met Adam, oftewel die Aanvangsverbond, wanneer 
God ná die sondeval die mens genadig is en die belofte 
aan Eva gee dat haar saad die slang se kop sal vermorsel. 
Volgens Galásiërs 3:16 is dit ’n belofte van die oorwinning 
deur Jesus Christus oor die Satan. Om die verbond te 
sluit, lees ons in Génesis 3:21 van die eerste bloedoffer 
toe God self vir die mens rokke van vel gemaak het. Al 
die daaropvolgende verbonde word met bloed verseël 
as voorskou van die finale verbond wat met die bloed 
van Jesus Christus verseël word.

Verbondsbeskouing van die Israelisme
As ons nou na die verbondsbeskouing van die Israelisme 
kyk, sien ons duidelik dat hulle die verbond met Abra-
ham van die res van die verbonde losmaak en die Abra-
hamitiese verbond as hoofsaak beskou. Al wat hulle van 
die verbond met Adam af wil weet, is die valse idee dat 
daar uit Eva twee fisiese bloedlyne voortgekom het: 
een wat in ’n verhouding met God kan staan en een 
wat ver vloek is. Daarna volg verskillende kunsgrepe 
met die Skrif om te probeer bewys dat daar twee gene-
ties-verskillende geslagte op aarde is, terwyl die Skrif dit 
duidelik maak dat almal deur die sondeval in ellende 
gedompel is (vgl. Rom. 3:9-20). Daarom het die AP Kerk 

Israelisme: Skeefgetrekte en 
verskraalde verbondsbeskouing
Ds. Martin Jordaan
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reeds tydens die 1989-sinode die Israelvisie of eerder 
Israelisme verwerp en onder meer besluit:

Die Israelhipotese verskraal die uitverkiesing strydig met 
wat die Skrif leer asook die Dordtse Kerkorde en die Hei
delbergse Kategismus.

In die pamflet Bied die Israelvisie die antwoord? stel dr. 
Hennie Smith dit soos volg: Hierdie leer beweer dat die 
WesEuropese blanke nasies en hulle spruite (waaronder 
die BoereAfrikanervolk) die direkte afstammelinge is van 
Israel – die volk met wie die Here in die Ou Testament 
die verbond gesluit het. Dié verbond is dan vir altyd en 
eksklusief met Israel gesluit sodat slegs die biologiese 
afstammelinge van Israel (en daarom die blanke afstam
melinge van die WesEuropese volke) op ewige redding 
aanspraak kan maak. 

Die aard van die verbond
Dr. Smith verduidelik die deurslaggewende rol wat die 
verbond in die Israelvisie speel, soos volg:

Volgens dié leer is slegs die historiese Israel as volk uit
verkies, en dit bly so ook deur die Nuwe Testament heen. 
Voorstanders van die leer bly hang dan ook aan die Ou 
Testamentiese vorme (soos hulle dit vertolk) van die 
Godsname soos Yahweh (Here) en Yashua (Jesus). Die 
verbond is slegs met Abraham en sy nageslag; dus met 
Israel gesluit. Die verbond is dus die verwerkliking van 
die verkiesing in die tyd. Daarom is die verbond en die 
ewige heil slegs vir die fisiese nageslag van Abraham. 
Dié nageslag beërf die ewige heil dus “outomaties”; bloot 
kragtens die toebehoort tot die verbond. Die belang van 
die geloof in die verbond kry dus nie die klem wat die 
Bybel daaraan toeken nie. Ds. GJ Steenkamp, wie se 
uiteensetting onder hierdie punt in breë trekke gevolg is, 
sê: ’n Mens kan glo sonder om verkore te wees. ’n Mens 
kan glo en dan is dit blote indoktrinasie (Die Wonder 
van die Uitverkiesing, p. 25).

Met 1 Petrus 2:9 as vertrekpunt, kom Steenkamp tot die 
gevolgtrekking dat die “uitverkore geslag” waarvan Pe-
trus skryf, op die saad dui en skryf hy voorts: “... die hele 
Bybel hanteer die woord uitverkiesing in dié konteks.”

Hy maak dan ook die bewering dat God sy vrou wil 
terugneem hoewel Israel volgens Jeremia 3:20 troueloos 
teen haar man gehandel het en gevolglik van hulle kant 
die verbond verbreek het en dat die enigste manier 
hoe Hy dit kon doen, was dat Christus Jesus moes sterf 

sodat die vrou vry kon wees om weer te trou en dat Hy 
haar kon terugneem nadat Hy uit die dood opgestaan 
het. Daarom maak Steenkamp die aanspraak: Ons moet 
tog die verbond behou en dan is dit tog duidelik dat die 
nuwe verbond met die huis van Israel is en nie met die 
kerk nie – maar die verbond is met die fisiese nageslag 
van Abraham ... 

Hierop antwoord dr. Smith soos volg:

Die verbond is op die heil in Christus afgestem
Dat die Ou Verbond in die kanaal van die fisiese nageslag 
van Abraham gevloei het, is gedeeltelik waar, maar dit 
was nooit bedoel as ’n ewige en absolute begrensing nie. 
Die Here het hierdie kanaal verkies, nie om die ewige heil 
hiertoe te beperk nie, maar om Jesus Christus na die vlees 
hieruit gebore te laat word ten einde (hoewel ook deur sy 
oordeel heen) sy ganse geskape wêreld uiteindelik in Hom 
te vernuwe. Daarom bring die geredde verteenwoordigers 
uit die nasies hul heerlikheid in die nuwe stad (Openb. 
21:24). Ds. Steenkamp glo wel dat die Bybelse woorde wat 
met “nasie” en “heiden” vertaal word op die verstrooide 
en onbesnede Israeliete dui en nie op die heidene en 
nasies volgens die hedendaagse begrip nie. Let egter 
daarop dat God reeds vir Abraham, reg aan die begin 
van die verbond en nog voordat daar histories sprake 
van afgedwaalde Israeliete was, beloof dat die nasies in 
hom geseën sal word.

Die verbond eis geloof
Die verbond was nooit bedoel om as ’t ware outomaties 
tot die ewige heil te lei nie. ’n Mens kan nie sonder meer 
aanvaar dat elkeen wat die verbondsteken ontvang het 
of binne die verbondsgeslag gebore is, die ewige heil op 
grond daarvan ontvang nie. Die verbond bied die sfeer 
waarbinne God normaalweg reddend werk en gee ons, 
vanuit dié sfeer, ’n sterker aanspraak daarop, maar sowel 
in die Ou as die Nuwe Testament word die redding primêr 
en onlosmaaklik aan die dringende oproep tot geloof 
gekoppel. Nadat Jesus Christus gekom het, word alles 
bepaal deur die vraag hoe ek op Hom reageer. Hý is die 
nageslag van Abraham.

In die lig van bogenoemde pleit ek by ons lidmate om 
die ware leer van die Bybel, soos uiteengesit in die 
belydenisskrifte, te bestudeer en te leer ken. Sodoende 
kan ons die dwaalleer weer en ons kinders in die suiwer 
leer opvoed sodat hulle kan staande bly teen die valse 
leerstelling van die dwaalleraars en kultusse wat hulle 
as gelowiges voorhou. LIG IN DUISTERNIS
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Wie is die Israel van God waarna die Nuwe Testament 
in Galásiërs 6:16 verwys? Om hierdie vraag na behore 
te beantwoord, vereis ’n openbaringshistoriese aanslag.

Was Abraham ’n Jood? 
Nee, tegnies het die term “Jood” eers later na vore ge-
kom. Abraham was ’n afgodsaanbidder (vgl. Jos. 24:15), 
’n heiden wat in Ur van die Chaldeërs gebore is en 
grootgeword het. Abraham was die belangrikste vader 
wat van oorkant die Eufraat gekom het. Sy verkiesing 
is aan God se genade alleen toe te skryf en nie een of 
ander besondere eienskap(e) nie. 

Eiendomsvolk
Die uitverkiesing van Abraham en die verbond wat die 
Here met hom en sy nageslag gesluit het, het sy na-
geslag in die Ou Testamentiese bedeling as besondere 
eiendomsvolk van God gestempel. Tog is ander volke 
of rasse van die begin af nie uitgesluit van God se ge-
nade nie. Inteendeel, reg aan die begin het die Here dit 
duidelik gestel dat almal wat in Abraham se huis was, 
dié wat daar gebore is asook dié wat van ’n vreemdeling 
gekoop is, die teken van die verbond (die besnydenis) 
moes ontvang (Gén. 17:17, 23). Ook Ismael, die seun van 
die slavin Hagar, het die verbondsteken ontvang. Later 
sou Ragab (’n Kanaänitiese vrou) en Rut (’n Moabitiese 
vrou) deel van die verbondsvolk word. Die besnydenis 
het ’n nie-Israeliet in ’n Israeliet verander. 

Rassuiwerheid?
Dat God deur Abraham en sy nageslag in ’n besondere 
ver houding met die mens getree het (Gén. 12), het dus 
nooit suiwer oor ras gegaan nie. Selfs die verbod teen 
huwelike met die inwoners van Kanaän (Deut. 7:3), het 
niks daarmee te doen nie, maar het ’n godsdienstige 
oog merk gehad: Jy mag jou ook nie met hulle verswaer 
nie – jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter 
nie neem vir jou seun nie; want hy sal jou seun van My 
afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van 
die Here teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg (Deut. 

7:3-4). Dit het dan ook inderdaad gebeur. Dink maar aan 
Salomo met sy baie vreemde vrouens (vgl. 1 Kon. 11:4). 

Ballingskap
Die aanbidding van die afgode het die Here se toorn 
op gewek. Hul volhardende ongehoorsaamheid het uit-
ein delik op ballingskap uitgeloop. Die noordelike tien 
stamme is in 722 v.C. deur die Assiriërs in ballingskap 
weggevoer en die suidelike Juda in 586 v.C. deur die 
Babiloniërs. Die tien noordelike stamme het nooit as 
’n volkseenheid teruggekeer nie.1 ’n Oorblyfsel van die 
stam van Juda het na Judéa teruggekeer en voortgeleef 
as volk aan wie die Here sy besondere guns betoon het.

Herstel in die vooruitsig
Die profete wat voor, tydens en ná die ballingskap op-
ge tree het, het die herstel van Israel in die vooruitsig 
ge stel, maar ’n nuwe dimensie het bygekom. Heidene 
sou nou deel van God se volk word. Die profeet Amos 
het aangedui dat God nie net met Israel op ’n besondere 
manier gewerk het nie. Hy het sy belangstelling in die 
ander volke van die aarde behou (vgl. Amos 9:7). Hy 
kon net so goed ’n ander volk as Israel gekies het. Sy 
Naam is egter ook oor Edom uitgeroep (Amos 9:12). 
Dit is ’n verrassende uitspraak. In Génesis 25:23 het 
die Here verklaar dat Hy Jakob (d.w.s. Israel) bo Esau 
(d.w.s. Edom) verkies het. Dinge gaan egter verander. 
Die een wat deur God verwerp is, sal nou deur Hom 
verkies word. Tog sal God nie die volk Israel verlaat nie. 

In Jesaja vind ons nog ’n verrassende uitspraak in die 
Godspraak oor Egipte: En die Here sal Hom aan die 
Egiptenaars bekend maak, en die Egiptenaars sal die 
Here ken in dié dag; en hulle sal Hom dien met slagoffers 
en spysoffers en geloftes doen aan die Here en dit betaal 
(Jes. 19:21). Die profeet gaan self verder en sluit Assirië 
in God se genadige werking in (Jes. 19:23-25). In Jesaja 
57:6-7 vind ons ’n verdere profetiese uitspraak aangaande 

Is alle gelowiges die fisiese 
afstammelinge van Abraham?
Prof. Koos Adendorff

______________________________________________________________

1 Lees meer hieroor in prof. Gerrit Smit se artikel op bladsy 5 van hierdie 
uitgawe.
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die insluiting van heidenvolke in die Godsvolk: En die 
uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het, om Hom 
te dien en om die Naam van die Here lief te hê deur sy 
knegte te wees – elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie 
ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle 
sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde 
laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en 
hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar; want my 
huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Ook Jeremia skryf hieroor: So sê die Here: Aangaande 
al my goddelose bure wat die erfenis aantas wat Ek my 
volk Israel laat erf het – kyk, Ek ruk hulle uit hul land uit, 
en die huis van Juda sal Ek uit hulle midde wegruk. Maar 
nadat Ek hulle uitgeruk het, sal Ek My weer oor hulle 
ontferm; en Ek sal hulle terugbring, elkeen na sy erfenis 
en elkeen na sy land. En as hulle ywerig die weë van my 
volk leer om te sweer by my Naam ... dan sal hulle onder 
my volk gebou word (Jer. 12:14-16).

Vervulling
Hierdie profetiese uitsprake is met die koms van Christus 
vervul. Hoewel Hy sy bediening hoofsaaklik op Israel 
gerig het en selfs vir die Kananése vrou gesê het: Ek is 
net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel 
(Mt. 15:24), maak Hy positiewe uitsprake oor die geloof 
van nie-Israeliete (Mt. 8:10). Meer as een keer sinspeel 
Hy op die toestroming van die volke, byvoorbeeld in 
Matthéüs 8:11: Maar Ek sê vir julle dat baie sal kom van 
ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob 
sal aansit in die koninkryk van die hemele. Tydens die 
profetiese rede sê Hy uitdruklik dat die evangelie eers 
aan al die nasies verkondig moet word voordat die einde 
sal kom (Mk. 13:10). En uiteindelik stuur Hy sy dissipels 
uit met die opdrag: Gaan dan heen, maak dissipels van 
al die nasies (Mt. 28:19).

In die boek Handelinge word dit klinkklaar uitgespel dat 
die apostels inderdaad na die nasies gegaan het en dat 
mense uit alle volke tot geloof in die Here Jesus gekom het 
en so deel van God se Nuwe Testamentiese verbondsvolk 
geword het. Handelinge 13 vertel dat Paulus en Bárnabas 
in Antiochië die evangelie in die sinagoge verkondig. ’n 
Week later het hy dit weer gedoen, maar dié keer was daar 
ook ’n groot skare uit die stad wat gekom het om na hom 
te luister, waarvan baie nie-Jode was. Die Jode was jaloers 
toe hulle die skare sien en het Paulus probeer weerspreek. 
En dan lees ons: Maar Paulus en Bárnabas het vryuit 
gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van 
God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle 

dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig 
ag nie – kyk, ons wend ons tot die hei dene (Hand. 13:46).

’n Groot deel van die briewe van die Nuwe Testament is 
aan nie-Joodse gelowiges gerig. Paulus skryf bvoorbeeld 
aan die gemeentes in Galasië waar Judaïste gepoog het 
om die gelowiges uit die heidendom te oorreed om hulle 
te laat besny. Dan sê hy in Galásiërs 5:2: Kyk, ek, Paulus, 
sê vir julle dat as julle julle laat besny, Christus vir julle 
tot geen nut sal wees nie. Uit sy woorde lei ons af dat die 
le sers op daardie stadium onbesnedenes was, met an der 
woorde nie Jode nie. Ook in sy brief aan die Efésiërs 
wys hy op Christus wat die middelmuur van skeiding 
tus sen Jode en heidene afgebreek het (vgl. Efés. 2:14-16).

’n Nuwe mensheid
Uit die Bybelse gegewens is dit duidelik dat Christus as 
tweede Adam die middelpunt van ’n nuwe mensheid 
geword het. Hierdie nuwe mensheid bestaan uit Jode 
wat tot geloof in Christus gekom het (soos die apostels) 
sowel as nie-Jode wat Christus as hulle Verlosser aan-
vaar het. Die Ou Testamentiese profesieë aangaande 
die toestroming van die heidene het dus in die Nuwe 
Testamentiese kerk waar geword. Die nasionale volk 
Israel van die Ou Testament was dus, net soos die tempel 
en die land Kanaän, ’n afbeelding of skadu van die volle 
werklikheid wat in Christus sou kom. 

Is Israel steeds die uitverkore volk?
In die gelykenis van die landbouers (Mt. 21:33-46) werp 
Christus lig hierop. Hy wys daarop dat die Jode Hom as 
hulle Messias verwerp het. Daarom sal die koninkryk 
van hulle weggeneem en aan ’n ander volk gegee word 
wat vrug sal dra. Hierdie nuwe volk is nóg Israel, nóg die 
heidense volke, maar ’n nuwe formasie, die kerk (“Israel 
van God” genoem) wat nie deur etniese oorsprong ge-
ken merk word nie, maar deur geloof in Christus. 

Wat van God se beloftes aan Israel? 
Hy vervul dit in die kerk. Jode wat tot geloof in Christus 
kom, is die kern van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit 
is immers die Joodse apostels wat saam met die profete 
die fondament van die kerk gelê het. Die kerk is dus 
meer as ou Israel. Nie-Jode is nou medeburgers van die 
heiliges en huisgenote van God (Efés. 2:19).

Die Israel van God is dus diegene na wie Paulus in 
Galásiërs 3:29 verwys: En as julle aan Christus behoort, 
dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die be
loft e erfgename. LIG IN DUISTERNIS
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In aggressiewe trant gaan hy voort en beweer dat mense 
vandag al meer besef dat etnisiteit nie probleme oplos 
nie, maar eerder veroorsaak. Etnisiteit aksentueer ver-
skille en kweek etniese nasionalisme; iets wat volgens 
dr. Boesak eerder met wortel en tak uitgeroei moet 
word. Hy sluit af en sê dat etnisiteit onlosmaaklik aan 
rassisme verbind is en derhalwe as duiwels verwerp en 
bestry moet word.

Drie basiese opsies
Die behoudende gelowige kom vandag toenemend on-
der liberale skoot as gevolg van sy weiering om in te val 
by ’n verdraaide evangelie met ’n vreemde verlossings-
boodskap en gepaardgaande verlosser. Maar hoe moet 
hy oordeel oor etnisiteit? Wat leer die Bybel? Daar is 
drie basiese opsies in die verband.

Ten eerste is daar diegene wat alle onderskeid as uit 
die bose beskou, of dit nou apartheid, skeiding, onge-
lyk heid of watter vorm van onderskeiding ook al is. 
Vol gens hulle is alle etniese onderskeid sonde en die 
voor standers daarvan verdoemenswaardig. Maar wat 
dan van Génesis 11? Hulle sien die skeiding by Babel 
as ’n straf van God wat net vir daardie spesifieke geval 
bedoel was. Daaruit mag geen beginsel afgelei word 
nie. Die mens behoort eerder te streef na ’n holistiese 
wêreldeenheid2 waarin daar geen sprake van skeiding 
is nie. Die voorstanders van hierdie opsie maak veral 
baie van Pinksterdag. Omdat Christus sonde en dood 
oorwin het, het Hy volgens hulle ook die geskeie mens 
deur die wonder van Pinkster kom verlos van etnisiteit, 
klasbewustheid en ander skeidings.

Tweedens is daar weer diegene wat glo dat eenheid son de 
is. Hulle gaan van die standpunt uit dat God spesifie ke 
etniese onderskeid daargestel het en gevolglik is skei ding 
en verdeling die Godgewilde weg vir die mensdom. Alle 
onderskeibare mense en groepe moet so ver moontlik 
uitmekaar gehou word.

Derdens is daar diegene wat glo dat die beginsels van 
eenheid en verskeidenheid, soos by die drie-enige God, 
nie teen mekaar afgespeel mag word nie omdat die mens 
na die beeld van die drie-enige God geskape is. Net soos 
eenheid en onderskeiding in ewige harmonie in God 
bestaan, so bestaan die mens, gered of ongered, ook 
in ’n staat van ware-onderskeiding-in-ware-eenheid. 
Die gevalle mens word nie tydens sy bekering van sy 
godgegewe onderskeidinge onthef nie. Hy word gered 
met al sy etniese en ander groepsonderskeidinge nog 
staande. Tog vind die mense ware eenheid onder mekaar 
in hulle geloof in die een Here sonder dat etniese en 
an der groepsonderskeidinge eers opgehef moet word 
om vir God aanvaarbaar te wees. Anders as wat die be-
vrydingsteoloë leer, bestaan sonde nie in die beginsel 
van onderskeid of etnisiteit nie, maar in die opstand teen 
God (vgl. 1 Joh. 3:4). Dit is gevolglik nie moeilik om in 
te sien dat die laaste opsie die Bybelse maatstaf vir die 
vraag na die wenslikheid van etnisiteit is.

Etnisiteit in die humanisties-sekulêre wêreld 
Diegene wat die Bybelse beginsel van etniese selfb e-
skik king verwerp en ’n eenheidstaat vir Suid-Afrika 
voorstaan, stap baie duidelik af van die Bybelse teologie. 
In plaas daarvan dat hulle suiwer na die Woord van God 

Etnisiteit – Bybels of duiwels?1

Ds. André van den Berg

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Hierdie artikel het oorspronklik in die Januarie/Februarie 1990-uitgawe van Die Boodskapper verskyn.
2 Holisme is ’n kernbegrip van die Neo-Marxisme en behels 'n doelbewuste strewe na ’n klaslose en identiteitslose samelewing waarin verskille tussen mense 

nie erken of beklemtoon word nie.

In sy boek Black and Reformed skryf dr. Alan Boesak dat demokraties-denkende mense enige vorm van etnisiteit 
(volksbewussyn) behoort te verwerp as strydig met die Bybel. Volgens hom is dit veral die groot liefdesgebod 
van Matthéüs 22 en die opdrag in Johannes 13:34-35 wat onder skoot kom. 
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luister, kom hulle met ’n totaal ander godsdiens na vore 
wat sy uitgangspunt vind in die stelreëls van die Huma-
nisme: ’n afgodiese, Drie-eenheid-ontkennende bur ger-
godsdiens. Die verenigde mensheid word tot voorwerp 
van aanbidding verhef en word die verlosser, wetgewer 
en finale regter van die individuele mens. Met hierdie 
siening word ’n streep getrek deur Jesaja 33:22: Want 
die Here is ons Regter, die Here is ons Aanvoerder, die 
Here is ons Koning: Hy sal ons verlos. 

Die Humanistiese Manifes (1973) stel dit reguit: “Ons 
betreur die skeiding van die mensdom op nasionalistiese 
gronde. Die wêreld moet bo die grense van nasionale 
oppergesag uitstyg en in die rigting beweeg waar ’n 
wêreldgemeenskap tot stand gebring kan word (beginsel 
12). Ons betreur die skeidings wat groepe teen mekaar 
opmaak en stel vir ons ’n geïntegreerde gemeenskap ten 
doel met maksimum geleentheid vir vrye en vrywillige 
assosiasie (beginsel 11).” En in die slotbeginsel sê die 
manifes: “Ons dring aan op die erkenning van die al-
gemene menslikheid van alle mense en maak dit ons 
hoogste prioriteit. Elke persoon moet net een versugting 
hê en dit is om ’n burger te word van die wêreldgemeen
skap” (vry vertaal uit Engels). 

Etnisiteit en rassediskriminasie
Die Bybel leer dat alle mense afstammelinge van Adam 
en Eva is. Almal is geskape na die beeld van God en besit 
gevolglik dieselfde waardigheid. Alle mense het ook deel 
aan die sondeval (1 Joh. 1:8) en almal word uitgenooi 
om deel te hê aan die herstel in Christus (Mt. 11:28). Tog 
vertoon die mensdom nie ’n eenheid nie, maar eerder ’n 
ryke verskeidenheid van volke en nasies – ’n definitiewe 
onderskeid wat tot en met die wederkoms van Christus 
sal bly bestaan (vgl. Openb. 5:9; 7:9; 21:24).

’n Volk is ’n magdom van families wat ondertrou het. 
Hulle woon in dieselfde geografiese gebied, praat die
selfde taal, handhaaf dieselfde beskawingswette, deel in 
dieselfde kultuur en word heg verbind deur hulle geloof 
in dieselfde God. Die basis van etnisiteit is gevolglik nie 
velkleur soos wat die eenheidsdrywers as verwerplik wil 
voorgee nie, maar die taal, kultuur, beskawing en geloof 
wat hulle met mekaar deel.

Om in ’n land gebore te wees, impliseer nie outomaties 
burgerskap van daardie land nie. ’n Goeie voorbeeld 
hier van is die Israeliete wat vir ongeveer 400 jaar in 
Egipte was en steeds nie as Egiptenare beskou is nie. 
Daar in die vreemde het hulle hul eie identiteit bly 

behou en word nooit anders as “die kinders van Is-
rael” aangespreek nie. Toe Israel op pad na die beloofde 
land was, was daar ook nie-Israeliete onder hulle wat 
aangespreek is as “vreemdelinge”. Alhoewel hierdie 
nie-Israeliete selfs die godsdiens van Israel aangeneem 
het (Lev. 17:8-15), het hulle nog steeds ’n aparte, identi-
fiseerbare groep gebly. Israel het altyd ’n afstand tussen 
hulle en die vreemdelinge bly behou. Nêrens in die Bybel 
veroordeel God hierdie “apartheid” nie. Volle burger-
skap was gewoonlik slegs toegestaan wanneer daar ten 
minste drie geslagte van immigrant-inwoners was. Dit 
het natuurlik ook volle deelname aan die godsdiens, 
taal en kultuur geïmpliseer.

God en die volke
Die Bybel stel dit duidelik dat God al die nasies gemaak 
het (Ps. 86:9). Hy is nie net die Skepper van al die nasies 
nie, maar ook God, Redder, Heerser, Gids en Regter van 
die nasies. God het dus daarmee ook etnies-taalkundige 
verskeidenheid geskep en verlustig Hom daarin. Elke 
stam, volk en nasie se tyd en verblyfplek is deur God 
vasgestel (Hand. 17:27). God handel dus nie net met 
die enkeling nie, maar met hele volke. God seën en 
verdoem volke en stamme wat van Hom afvallig raak 
(Jer. 18:7-10). God roep volke as geheel op om Hom as 
Koning van alle konings te dien (Ps. 96:2-5).

Die moderne neiging is dat volke doelbewus van hul 
groepsidentiteit gestroop moet word. Daarvoor word 
veral kansels en teologiese opleidingsentrums deur 
oortuigde liberaliste gruwelik misbruik om hierdie 
ideaal by mense en kerkleiers tuis te bring. Mense word 
toenemend vanaf kansels bestook met ’n valse evangelie 
en aangemoedig om op te gaan in ’n sekulêre menslike 
eenheid. Gelukkig vind dit nie oral byval nie.

Ironies genoeg is daar vandag in die VSA ’n duidelik 
groeiende afkeur in integrasionisme en daarmee ge-
paardgaande ’n verblydende terugkeer na ware etnisiteit 
en pluraliteit. Daar is basies drie groot teologiese ge-
dagteskole in die VSA wat, soos die Afrikaanse Pro-
te stantse Kerk in Suid-Afrika, etnisiteit en pluraliteit 
voorstaan. Hierdie skole is: die Christian Reconstruc
tionists van RJ Rushdooney, G North en ander; Church 
Growth Missiology van D McGavran, CP Wagner en 
ander; en die Theology of Pluralism van A Greenley, M 
Novak en ander. Hierdie geleerdes erken openlik dat 
slegs die suiwere eksegese van gedeeltes soos Génesis 
1:26 e.v. en Génesis 10-11 hulle tot hierdie siening 
gebring het. Die eenheidsteoloeë vermy gewoonlik 

Vervolg op p. 20
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Volgens die webtuiste Pulpitandpen word die toestel gebruik 
om met geeste te kommunikeer. Die bord self lyk baie soos 
die Ouijabord. Die enigste verskil is dat die Ouijabord minder 
subtiel is. Die “Angel’s Message Board” het ’n soortgelyke 
ontwerp en is daarop gemik om mense te help om met (nie-
gevalle) engele te kommunikeer.

Die speletjie kan teen $59-95 of selfs tweedehands 
by die aanlyn-reus, Amazon, aangekoop word. Hier 
is een van die kopers se vyfster-terugvoer oor die 
bordspeletjie:

Vir die afgelope jaar of wat is ek op ’n pad van gees-
telike verligting. Twee ander vriende stap hierdie pad 
saam met my. Ons deel boeke, ervarings, gedagtes en 
gevoelens, maar toe een van ons die boek en bordspeletjie 
gekoop het waarmee jy met jou “hoër-vlak” mentors of 
“be skerm engele” kan kommunikeer, was daar ’n draai-
punt in my geestelike reis. Ek het aanvanklik nie gedink 
dat ek “gevorderd” of “geestelik” genoeg was om hierdie 
ding te laat werk nie. Binne die eerste twee minute het ek 
uitgevind dat wanneer ek in myself twyfel, ek ook in God 
en sy engele twyfel. Tans noem ek hom net “J” aangesien 
ons nog nie ons energievelde so kon belyn sodat ek die 
spelling van sy naam kan uitwerk nie. Ek het hom gevra 
of “J” sal werk en hy het “ja” geantwoord. Sedertdien 
reageer hy elke keer as ek hom as “J” aanspreek. Een 
aand, voordat ek nog my eie “engelbord” gehad het, het 
ek die Ouijabord probeer. Ná ’n paar probeerslae het “J” 
geantwoord. Toe ek hom vra, het hy gesê dat hy eerder 
die “engelbord” verkies. Ons het daardie aand ’n baie 
kort, moeilike gesprek gehad. Die “engelbord” is beslis ’n 
MOET vir almal wat graag ’n meer intieme verhouding 
met hul beskermengel wil hê ...

Die Angel Message Board is deur Kaye Sturgis ontwerp. 
Hy is ook ’n toekomsvoorspeller wat kaarte gebruik om 
jou toekoms te voorspel. Hy het ook ’n reeks kaarte vir 
tienerdogters ontwerp wat hulle kan help om “beter 
verhoudingskeuses” te maak.

2 Korinthiërs 11:14 se waarskuwing dat Satan homself in ’n 
engel van die lig verander, kry hier praktiese gestalte. Dit is 
nodig dat gelowiges, veral ouers, met wysheid en versigtig-
heid sal onderskei sodat ons en ons kinders nie die slagoffers 
van hierdie sataniese magspel word nie.

“Christelike Ouijabord” om met engele te kommunikeer

S M E LT O O N D
•  Maart 2019  •

Die gevare van die sataniese Ouija bordspeletjie, is by die meeste Christene welbekend. Wat baie egter 
nie weet nie, is dat daar blykbaar ook nou ’n “Christelike” weergawe van die speletjie is wat Christene 
kwansuis in staat stel om met “engele” te kommunikeer!

“Angel’s Message Board”

Ouijabord
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genoemde Skrifgedeeltes omdat dit lynreg indruis teen 
hulle dwaalleringe en politieke sieninge. Hulle maak die 
eienaardigste eksegetiese spronge wanneer met hierdie 
waarhede gekonfronteer word.

Is etnisiteit kettery?
Wanneer daarop gewys word dat God die mensdom by 
Babel met ’n spraakverwarring uiteengedryf en etnisiteit 
daargestel het, beskou eenheidsteoloë dit slegs as ’n 
straf op die mensdom vir daardie tyd met geen waar-
skuwingsboodskap aan die mens vir die toekoms nie. 
Selfs al sou dit ’n mate van waarskuwing inhou, breek 
die “Eeu van die Gees” volgens hulle met Pinkster aan 
wat die straf van Babel onmiddellik ongedaan maak. 
Mense begin ná Pinkster weer in die Gees na mekaar 
toe beweeg in plaas van weg van mekaar soos by Ba-
bel. Wat ’n gruwelike verdraaiing van Bybelwaarhede 
vind ’n mens nie wanneer holisme in hierdie konteks 
ingelees word nie!

Behoudende teoloë het geen probleem daarmee om 
Pinkster as die begin van die vervulling van die “laaste 
dae” van die Ou Testamentiese profesie te sien nie. Die 
belofte dat in Abraham se saad al die geslagte van die 
aar de geseën [sal] word (Gén. 12:3), word onder meer 
ook met die uitstorting van die Heilige Gees bewaarheid. 
Indien Pinkster as die opskorting van Babel beskou word, 
moes die mense, streng gesproke, ná Pinksterdag weer 
almal een taal gepraat het, iets wat die Bybel nie leer 
nie. Die teendeel is eerder waar. Elkeen getuig oor die 
“groot dade van God” in sy eie taal. Etniese onderskeid 
word steeds gehandhaaf. Om Pinkster as die verbreker 
van etniese onderskeiding asook nasionale selfbeslissing 
te wil sien, getuig geensins van ’n besondere teologiese 
insig nie, maar eerder van ’n verdraaide wil.

Etnies-taalkundige onderskeiding was alreeds inbe-
grepe in die opdrag van die Here aan Adam en Eva 
so wel as Noag. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; 
we mel op die aarde en vermeerder daarop (Gén. 9:7). 
Geografiese of sosiale isolasie bring altyd etniese, 
taalkundige en kulturele onderskeid en daarmee is niks 
verkeerd nie. Die Babelgebeure verwys na ’n sodani-
ge mensdom wat hierdie opdrag van God willens en 
wetens wou dwarsboom. In hulle opstand wou hulle 
in selfverheffing ’n eenheidstaat skep om doelbewus-
telik verspreiding oor die aarde teen te werk. God se 

reaksie op hierdie trots-vervulde opstand was om 
die mensdom te dwing om kultureel en taalkundig te 
versprei. Die straf op die vergrype van Babel was nie 
etniese verspreiding in die eerste plek nie, maar die 
afskaling van die mens se trots asook die verwoesting 
van sy eenheidstaat.

Die Goddelike seën van etnisiteit
Dit is interessant om daarop te let dat Moses baie geïnte-
resseerd was in die “verspreidingstema” van die tyd ná die 
sondvloed (vgl. Gén. 9:9-18; 10:18; 32). Hy dui aan dat 
etniese onderskeiding die direkte resultaat van Goddelike 
seën is en heenlei tot die roeping van Abraham in wie 
se saad al die volke geseën sou word. Baie duidelik sal 
die mense nie geseën kan word in dien hulle hul etniese 
onderskeiding vaarwel roep nie. Etniese onderskeiding is 
nie duiwels nie, maar Bybels verantwoordbaar. Die seën 
van Abraham kom deurdat mense, alhoewel onderskeie, 
hul eenheid vind in die verlossende doel van God wat in 
die verskeidenheid van sy skepping Hom verheug. Dus 
is die Babelverhaal, wanneer dit in konteks gelees word, 
geen basis vir ’n negatiewe opvatting oor pluralisme as 
sou dit God se straf wees nie. Die verstrooiing was nie 
’n straf nie maar eerder, soos Calvyn dit ook in sy kom-
mentaar op Génesis sien, ’n seën en genade van God.

God maak ook in sy Woord die motief bekend vir die 
vernietiging van die mens se bose werke. En die Here 
sê ... nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat 
hulle van plan is om te doen nie (Gén. 11:6). God as die 
Skepper en kenner van die mens se hart, het geweet dat 
die mens ten spyte van sy boosheid nogtans baie slim is. 
Die Heidelbergse Kategismus stel dit dan ook treffend 
dat die mens in sy wese van nature in opstand teen God 
is. Daarom sal boosheid oral volg waar die mens, en nie 
God nie, die septer swaai. 

Sonder etniese onderskeiding in die mensdom sou God 
die hele mensdom moes vernietig indien hulle gestraf 
moes word. God het egter in sy groot liefde die ganse 
mensdom verdeel in verskillende etnies-taalkundige 
groepe sodat hulle individueel geseën of gestraf kon 
word. Let ook op dat wanneer die profete na die laaste 
dae verwys, hulle nie ’n groot geheel van mense sien wat 
van hul etniese verskeidenheid gestroop is nie. Diegene 
wat die nuwe Jerusalem ingaan, gaan dit in as volke, 
nasies, stamme en tale (Jes. 2; 61-66; Openb. 20-21).

Vervolg vanaf p. 18

Etnisiteit – Bybels of duiwels?
LIG IN DUISTERNIS
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AMPTELIK

BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van 
u fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig 
het, deur aan oudl. B Earle. Sy kontaknommer is: 
+44 790 479 4174; e-pos: engeland@apk.co.za

DIE BOODSKAPPER
Inskrywingsvorm 2019 – Enkelintekenare
Bestelvorm beskikbaar op die webblad by  
www.apk.co.za onder Publikasies, Intekenvorm 2019.

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

1/16 blad 40 x 90 mm R155.00 Nie beskikbaar

1/8 blad 65 x 90 mm R400.00 Nie beskikbaar

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00
R1 785.00
(slegs binne 
agterblad)

1/2 blad 124 x 180 mm R1 415.00
R2 940.00
(slegs binne 
agterblad)

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

50% afslag op R835.00 en meer indien AP kerksake geadverteer word. 
10% afslag vir 10 agtereenvolgende advertensies vooruitbetaalbaar.

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.

FEES EN VAKANSIEDAE 2019
1 Januarie Nuwejaarsdag
21 Maart Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
19 April Goeie Vrydag
21 April Paassondag
22 April Gesinsdag
27 April Openbare vakansiedag
1 Mei Openbare vakansiedag
30 Mei Hemelvaart
31 Mei Republiekdag
9 Junie Pinksterfees
16 Junie Openbare vakansiedag
17 Junie Openbare vakansiedag
9 Augustus Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA-dag
24 September Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
27 Oktober Hervormingsfees
16 Desember Geloftedag

25 Desember Christusfees

26 Desember Openbare vakansiedag

Skoolkwartale 2019
Eerste kwartaal: 9 Januarie – 15 Maart
Tweede kwartaal: 2 April – 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie – 20 September
Vierde kwartaal: 1 Oktober – 4 Desember

DIENSTELYS
’n Nuwe afdeling wat voortaan vir Die Boodskapper beplan word – ’n dienstelys ter ondersteuning van ons eie 
lidmate. Die koste beloop R150.00 per kwartaal (3 uitgawes). Slegs vir AP kerklidmate. U verstrek net die tipe 
diens wat u lewer, area, naam, kontaknommer en e-posadres. Kontak Melaney Luwes, tel. 012 362 1390 vir 
volledige besonderhede/stuur ’n e-pos aan: boodskapper@apk.co.za. Voorbeeld:

DIENS AREA NAAM NOMMER E-POS
Bloemiste Durban Sannie Sakpas 031 987 6543 / 083 235 9387 blom@sanniesakpas.co.za
Loodgieter Pretoria Piet Pompies 012 345 6789 / 083 235 9387 info@pietloodgieter.co.za

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28 & 29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Thessalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6 & 7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17 & 18 (35) NGb Art 30-34 (30)
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• Hoop en geregtigheid, word ten diepste nie in 
Christus gevind nie, maar in menslike ideologieë. 
Lojaliteit aan albei hierdie groepe en hulle dogma is 
van kardinale belang.

• Bevryding is vir beide hierdie groepe die oplossing 
vir onreg. Vir die Swart Teologie is dit die bevryding 
van die onderdrukkers. Vir die Wit Teologie is dit 
bevryding van die “addergeslag”. 

• Lyding word herdefinieer. In albei hierdie groepe 
staan lyding in diens van die politieke agenda en word 
dit nie gesien as die gevolg van ons verbintenis met 
Christus en sy lyding nie. 

• Lojaliteit vir Christus en sy kerk staan nie voorop 
nie, maar eerder lojaliteit aan die ekonomies-politiese 
agenda of selfs teenoor sekere mense en groepe. 

Ten Slotte 
Die Swart én Wit Teologie is ’n uiters gevaarlike dwaling 
wat die aandag weg van die doel en die roeping van die 
kerk van Jesus Christus wil lei. Mag elkeen wat daarin 
vasgevang is, se oë deur die werking van die Gees van 
God geopen word. Mag die waarheid seëvier en God al 
die lof en eer ontvang! Daar rus ’n groot verantwoor-
delikheid om families en vriende te waarsku teen die 
gevare van hierdie dwaalleringe. 

Vervolg vanaf p. 12

Kegelsnit deur die Swart en Wit Teologie

AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
• Prop. LA du Plessis na Trans-Magalies.
• Ds. HJ Kok (Kroonstad) na Bothaville.
• Ds. MG Müller (emeritus) na Middelburg met 

beperkte dienstermyn.
• Ds. J Theron (emeritus) na Bothaville met 

beperkte dienstermyn.

Beroepe aanvaar
• Prop. LA du Plessis na Trans-Magalies. 

Bevestiging: 19/01/2019.
• Ds. MG Müller (emeritus) na Middelburg met 

beperkte dienstermyn. Bevestiging: 13/01/2019.
• Ds. J Theron (emeritus) na Bothaville met 

beperkte dienstermyn. Bevestiging: 24/02/2019.

Beroepe bedank
• Ds. JC Jooste (Marble Hall) na Lydenburg.
• Ds. HJ Kok (Kroonstad) na Bothaville.
• Ds. PS Steyn (Biesiesvlei/Ottosdal) na Bothaville.
• Ds. A van Zyl (Middelburg) na (Leeudoringstad).

ADRESVERANDERINGE
• AP KERK AMAJUBA: Kassiere:  

Mev. M Ferreira; selnr.: 083 842 8926.

• AP KERK STEYNSBURG: Ds. MJ Mattheus: 
Rivierstraat 3, Steynsburg 5920.  
Posbus 215 Steynsburg 5920.  
Selnr.: 082 771 5295.

• AP KERK MIDDELBURG: Ds. MG Müller: 
Oosstraat 35B, Middelburg 1050.  
Selnr.: 066 221 4203.

• AP KERK WATERBERG/VAALWATER: 
Ds. LE Prinsloo: Selnr.: 061 500 7297.

• AP KERK TRANS-MAGALIES:  
Ds. LA du Plessis: Posbus 14006 Sinoville 0129. 
Selnr.: 083 227 0121.

• AP KERK HEILBRON: Kassier:  
Mev. A Scheepers; selnr.: 082 413 2218.

• AP KERK SANDDRIFT: Posbus 866 Brits 0250.

• AP KERK BOTHAVILLE:  
Posbus 505 Botahville 9660.

• AP KERK VERWOERDBURG: Saakgelastigde: 
Mev. H van Jaarsveld; selnr.: 083 307 4755.

• AP KERK COLIGNY: Ds. DJ Malan:  
Touwsstraat 43, Stilfontein 2551.

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2019

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

April 20 Februarie 22 Maart

Mei 12 Maart 17 April

Junie 29 Maart 17 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 19 Augustus

Oktober 2 Augustus 19 September

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

LIG IN DUISTERNIS

22  DIE BOODSKAPPER



Lesers van ons Facebook-blad (https://www.facebook.com/apkerk/) het soos volg gereageer 
op twee video’s van die Boerseun van Migdol, Japie van Zyl. In die eerste video spreek mnr. 
Van Zyl skerp kritiek teen die kerk uit en in die tweede video beweer hy dat Jesus Christus 
die antichris self is. Ons wou ook weet waarom Afrikaners so vatbaar vir die dwaalleer van 
die Israelvisie is.

Irma Roets:  Hy is ’n voorbeeld van iemand wat tekste uit verband uit aanhaal en duidelik nie die Bybel in sy volle 
konteks ken nie.

Herman Kok:  Laat ons maar net vir die arme man bid, dat God drie-enig ook in sy lewe ’n werklikheid sal word! 
Beslis weet ek nie watter kerk vir hom daardie stories geleer het nie!

Jan Fourie:  “Hoekom is die Afrikaners so vatbaar vir sulke dwaalleer?” Ek dink een van die grootste redes is dat 
die Afrikaanse kerke nie versigtig genoeg was om “vervangingsteologie” teen te staan nie. Die Afrikanervolk is te 
maklik gelykgestel aan Israel van die Ou Testament. Op die manier het ’n klein probleem ’n groot dwaling geword. 
Hoe moet ons dit regstel? Ek dink die Afrikaanse Protestantse Kerk is reeds besig om dit reg te stel deur weer die 
belydenisskrifte se belangrike plek te bevestig. Dit is duidelik dat die mense wat vir die dwaling val, ’n groot gebrek 
aan basiese Bybelkennis het. 

Janine Du Plessis:  Waarom is die Afrikaner so vatbaar vir hierdie vals stellings (en vir Amerikaanse sektekerke)? 
Dit is enersyds die tekens van die tye (die afval van die kerk) en andersyds ’n hunkering om self in beheer te 
wees. Die Afrikaner is soekend: na ’n eie regering, om gehoor te word, ensovoorts. Nou soek hul dit in uitbundige 
sang met hande in die lug; ’n charismatiese spreker wat die Bybel vertolk in die woorde wat die mens graag wil 
hoor. Kortweg: ’n Kerk waarin die eie ek sentraal staan en geen eise aan my stel nie. (Behalwe my tjekboek!) ’n 
Goedvoelkerk!

Pieter Marx:  Hoe harder hierdie mense “Boer, Boer” skreeu, hoe verder dwaal hulle weg van die God van hulle 
vaders. Hulle vaders se vaste geloof was in die drie-enige God van die Bybel (Ou en Nuwe Testament) en was 
gegrond op die gereformeerde leer en hulle het die charismatiese en Israelvisie sekteleer verwerp. Hulle is uit geen 
verdienste gered nie, met ander woorde nie deur wetsgehoorsaamheid of bloed of afkoms nie, maar uit genade 
alleen deur die enigste Verlosser en Volbringer van die wet, naamlik Jesus Christus.

Rudie Rousseau:  Waarom mense juis uit die bus uitval (vatbaar vir vreemde leer), is as gevolg van die goddelose 
kerke wat ons mislei het.

Drean Venter:  Die man is uit en uit ’n vals leraar! Hy verkondig die Israelvisie en gebruik die Woord só uit konteks 
om sy standpunt te ondersteun. Hy is vinnig om video’s te maak en sy siening op jou te skree, maar hy aanvaar 
geen kritiek of debat nie. As jy kommentaar lewer op sy video’s, enige iets wat sy dwaalleer ontbloot of sy siening 
bevraagteken, word jy summier op sy bladsy versper. Hy is al verskeie kere deur leraars uitgenooi vir publieke 
debat om sy stellings met die Woord te verdedig, maar hy verkies om agter sy kamera weg te kruip en almal wat 
hom bevraagteken, te versper.

Sarel Roets:  Het hy al die Bybel gelees? Dit is ’n baie gevaarlike spel waarmee hy besig is. Dit klink soos iemand 
van ’n sekte. Groot veralgemenings ten opsigte van die kerk en baie arm Skrifkennis. Hy het nog nie gehoor van 
“Skrif verklaar Skrif” nie.

Ek dink nie dit is nodig om meer te sê nie. Johannes het in die Bybel gesê dat ons sulke mense nie in ons huise 
moet ontvang nie. Volgens Spreuke moet ons nie sulke mense antwoord nie omdat dit hulle net versterk om voort 
te gaan met hulle dwaashede.

Betsie Roux:  Dit is ’n baie growwe dwaling! Uit genade, deur Christus alleen word jy gered. Nie deur die onder-
houding van die eerste vyf boeke van die Bybel nie en ook nie deur jou sogenaamde afkoms of verbintenis tot ’n 
volk nie. Alles net genade.

FACEBOOK
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A P  K E R K D A S S E

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

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

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

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

HULP NODIG – GEEN SELFOON SEIN
Oproepe onderbrekend en swak sein?  

Geen data opvangs? 

Selfoon versterker – eenvoudig maklik doen jouself. 
Huis/Lodge/Karavaan. Vanaf R3 800 vir enkelband.

Benodig Internet of raad – Fibre/ADSL/Satelliet/LTE/3G?

Skakel/Whatsapp Bernard: 082 55 11 656 
bernard@kyknou.net • http://www.kyknou.net

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

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

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Piet of Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

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

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867
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BRAKRIVIER

2018 – ’n jaar vol genade by Brakrivier
2018 was nog op sy kalfiebene toe ons as gemeente die voorreg gehad het om ons 25ste bestaans-
jaar te vier, ’n roosvars babaseuntjie te doop én ons nuwe herderspaar, prof. Roelof en Susan Marè 
te verwelkom. Ons het dit op paslike wyse by die kerk gedoen met koek en koffie en gesellige 
saamwees soos net AP-kaners dit kan doen. Hierna moes ons vinnig uit die blokke spring vir ons 
dankfees wat oor die Paasnaweek moes plaasvind – wat hierdie jaar baie vroeg was.

Die gemeente het in 2018 langsaam 
vermeerder met tien nuwe gesigte wat ons 
deur die jaar kon verwelkom. Ongelukkig 
het een van hulle, br. Sias Smuts, ons op 
22 April deur die dood ontval en op 9 Julie 
is ’n baie bekende besoeker en vriend van 
die gemeente, br. Robert van Tonder van 
Sannieshof, ook onverwags tot hoër diens by 
ons Vader opgeroep. Nie minder nie as vier 
egpare het in 2018 hul goue bruilof binne die 
gemeente gevier – nogal ’n prestasie vir ons 
klein kuddetjie.

Op 12 Augustus is ’n lidmaat van ons 
gemeente op die rype ouderdom van 55 jaar 
met haar biologiese ma herenig nadat sy 
as baba noodgedwonge aangeneem moes 
word. Dit was ’n heuglike herontmoeting! 
Einde Augustus het ons die winterkoue finaal 
verdryf deur ’n gesellige gemeente-ete aan 
ons lidmate te bied – ter viering van ons 
kwarteeu-verjaarsdag en uit dank vir God se 
genade oor ons. ’n Ander nuwigheid was die 
handvol verskillende stemme wat Susan op 
die koorbanke byeengebring het. Hulle het 
vir die eerste keer tydens ons baie suksesvolle 
Kerssangdiens opgetree. 

Maandag 19 November het met ’n volson 
begin toe Gidius Gertenbach 80 jaar oud 
geword het. Wat hy nie geweet het nie, is 
dat hy sy groot partytjie sou deel met sy 
dogter Marie wat dié oggend met haar 
Hendrik getroud is! Dubbele vreugde! Op 
25 November het ook ’n jong lidmaat, Dewald Kemp, belydenis van geloof afgelê. Die eetgoed op 
die tafels was skaars opgeruim of die 65-plussers het by hul gunsteling restaurant aangemeld vir die 
jaarlikse senior-ete. Die jaar is met ’n besondere Kerssangdiens afgesluit. 

Wat ’n jaar! Alle dank aan ons hemelse Vader wat ons só deur sy genade gedra het.

Janine du Plessis

Prof. Roelof Marè en Dewald Kemp

Senior-ete
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SUIDKUSST. MICHAELS
Branderuitsig 150o op swemstrand, 2 slaapkamers, 

2 badkamers, toesluitmotorhuis, DSTV

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

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

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

UVONGO VAKANSIE WOONSTEL en  
ILLOVOSANDS 1-15 DES. (2 slaapkamer)

*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV  
(Dstv R50 ekstra) *Swembad met braai *Slaap 4/5  

(Een slaapkamer) *Privaat parkering *Pensionarisse  
R300 per dag (buite seisoen) *Admin. R500 eenmalig

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

VOLKSHULP 2000
• Volkshulp 2000 is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

welsynorganisasie wat na hulpbehoewende volksgenote 
omsien. Volkshulp 2000 ontvang geen hulp van die 
Staat of buitengewoon groot ondernemings nie. Ons is 
ten volle afhanklik van donasies en ander skenkings 
deur volksgenote. Hulpbehoewende volksgenote se 
getalle neem toe. Gesinne, kinders en bejaardes is die 
slagoffers van omstandighede buite hulle beheer. 

• Ons doen ’n beroep op volksgenote om ons te help om 
die toenemende nood te bestry. 

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

Netjiese selfsorg-eenheid met: *braaigeriewe, 
*swembad, *pooltafels, *veilige parkering

Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel Jeani by 082 823 0839

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

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

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

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

www.potchefstroomintertv.co.za,  
Kyk dan die skakel “Kerke” – APK se nuus. Gemeentes is 
welkom om nuus te stuur na chrisclgreyling@gmail.com. 

Rekenaar en webtuiste is pas opgegradeer.  
Sien ook elke dag se weervoorspelling.
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GROOTFONTEIN TRANSVAAL

Senior burger-ete
Op 2 Desember het die gemeente ons jaarlikse senior burger-
ete aangebied. Ons is voorwaar bevoorreg en geseënd met die 
rykdom van soveel wysheid in ons gemeente. Hierdie jaarlikse 
kuier is ewe verrykend vir die lidmate wat met die bediening 
help en ons sien amper meer daarna uit as die senior burgers. 

Almal het van vroeg tot laat gesellig saam gekuier, stories 
gedeel oor hul gunsteling hoede, hoekom hul altyd ’n hoed 
dra en hoekom sommige dames weier om ooit ’n hoed te dra. 
Ons was ook bevoorreg om een van ons oud-lidmate, oom 
Frans Terblanche wat nou in die AP Kerk Phillipolis is, by ons te 
kon hê en dit was heerlik om weer die nuus tussen die Vrystaat 
en Transvaal uit te ruil. Ons moes ook met ’n snesie in die 
hand staan toe tannie Elsie de Villiers haar afskeidsboodskap 
gegee het. Sy verhuis na haar kinders in Potchefstroom en ons 
gemeente gaan haar baie mis.

Die Vroue-aksie

POSTMASBURG

Belydenis van geloof
2 Desember 2018 was ’n spesiale dag vir die AP 
Kerk Postmasburg. Twee pragtige jongmense het 
belydenis van hul geloof afgelê. Baie welkom aan 
Nicolouise Jacobs en Claudius Barnard.

Ons wens vir hulle alles wat mooi is toe as 
belydende lidmate.

Mev. M Vermeulen (Saakgelastigde) V.l.n.r.: Nicolouise Jacobs, ds. Johan Verdoes, Claudius Barnard

Felix Robertson, Willie de 
Lange en Nico Grobler

Jan en Lettie Badenhorst
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AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens 

Sondagoggend om 09:30 in ons kerkgebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte.  
Leraar: Vakant. Preekreëling met prof. R Marè. 

Voorsitter van Kerkraad: Oudl. Doep du Plessis 082 789 4918  
Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709

AP KERK 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. Brakel Beukes (sr.), 071 060 6093 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 SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

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 kerkge-
bou, 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: 09:00 – 13:00.
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 Sondagoggende die erediens om 

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

Navrae: Oudl. M Dixon,  
tel.: 027 744 1197 / sel: 082 628 0044

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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LICHTENBURG

Buitengewone VBO-prestasie
By AP Kerk Lichtenburg is die verbondsjeug 
vir die Ouderlingeraad (en vir die ge-
meente) baie belangrik. Afgesien van ou-
der linge se betrokkenheid by VBO is daar 
in September 2018 vir die jongmense (en 
party grootmense) by ATKV Buffelspoort ’n 
jeugkamp aangebied. Die Jeugkommissie 
het vir ’n hele naweek gereed gestaan om 
die net duskant 100 mense “besig” te hou 
en kos te gee. Elkeen het ook ’n “Lig in 
Duisternis”-hempie gekry, wat nogal in die donker gloei sodat ons 
liggies selfs in die nag vir Jesus Christus kon skyn. Almal het dit baie 
geniet! Dit was ’n groot sukses (natuurlik deur die genade van die 
Here) en ons hoop dat hierdie jaar ’n groter sukses sal wees. 

Soos by die meeste van ons kerkverband se gemeentes is daar ook 
teen einde Oktober 2018 belydenis van geloof afgelê. ’n Volle 
13 belydende lidmate kon op die register bygevoeg word. Elkeen 
het ’n luukse uitgawe van “Die Bybel in Praktyk” as geskenk van 
die kerkraad ontvang. Twee van hierdie jongmense, Piet Snyman en 
Katinka Pitout, het egter ’n besondere prestasie behaal. Hulle was 
van graad 1 tot graad 11 nie een dag afwesig nie en ’n spesiale 
sertifikaat is gedruk en aan hulle oorhandig: baie geluk julle twee! 
Dit is nie die eerste keer in die bestaan van die gemeente wat dit 
gebeur nie, maar ons roem nie daarop nie, ons loof eerder die drie-enige God wat ons jongmense 
toerus met wysheid en krag om so iets te kan bybring – aan Hom al die eer.

Oudl. Ben Dunhin (voorsitter van ouderlingraad)

Ons 13 belydende lidmate

Piet Snyman en Katinka Pitout

NEWCASTLE

Doopgeleentheid
Op 6 Junie 2018 is Miné Lienke Danielson gebore en 
op Sondag 17 Junie 2018 is sy deur ds. Coen Janse van 
Rensburg gedoop. 

Dit is vir die gemeente ’n wonderlike belewenis dat 
’n baba by ons gedoop word. Dit gebeur min in ons 
gemeente omdat ons meer uit ouer lidmate bestaan.

Willie en Minda Smit (oupa en ouma) asook ouma Rina, 
al die pad van Port Elizabeth, was ook teenwoordig. Baie 
geluk aan hulle en ons dank die Here vir die geleentheid.

Daan Rautenbach
Minja en Morné Danielson, die ouers, met pragtige 
Miné en ds. Coen en Blondie Janse van Rensburg.
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OLIFANTSHOEK

Huwelike
2018 was die jaar van huwelike vir die Sweetnam-familie 
in die AP Kerk Olifantshoek. Op 13 Januarie 2018 haak 
Piet Sweetnam (sr.) die knoop deur met Gerda Barnard 
(berig was reeds in Die Boodskapper) en op 8 Desember 
2018 haak Pieter Sweetnam (jr.) die knoop deur met 
Emmeri Coetzee.

Aan hierdie twee jong mense wil die gemeente baie geluk 
sê met hul verbintenis in die huwelik en ons bid hulle toe 
God se rykste seën op hul pad vorentoe.

In Memoriam
Tannie Santa Spengler was een van die oudste lidmate 
in die gemeente. Sy was ’n kind van die Boland, maar 
ná net twee briewe aan die Opsitkers ontmoet sy haar 
lewensmaat van 57 jaar en sy word ’n plaasjapie in 
murg en been: sy het perd gery; karakoelpelse gespalk; 
pype getrek; gebak en gebrou en gebrei. Sy was die 
ma van vier kinders: drie seuns en ’n dogter en is ryklik 
geseën met 11 kleinkinders. Sy het ’n vol lewe gelei van 
mensekind tot Paradyskind. 

Tannie Santa sal gemis word.

Stephnie Lamprecht (Saakgelastigde)

STUDIETOER NA EGIPTE & ISRAEL
Onder leiding van prof. Johan Bosman. Bespreek vroegtydig.  
Beperkte aantal sitplekke. Kontak johan.bosman@apa.ac.za

REISPLAN: Vlieg na Kaïro om direk aan te sluit na Luxor, die stad van Amon-Ra. Oornag op die Nylri-
vier. Besoek die Mummie-museum, Karnak-tempel, die valleie van die konings en koninginne. Deur 
die woestyn na die wêreld se oudste werkende klooster aan die voet van die berg Sinai. Daarna die 
tabernakel in die wildernis, Massada, Dooie See, Ein Gedi, Qumran, die doopplek van die Here Jesus, 
Jérigo en ook die See van Galiléa. Kom verby Karmel, langs die kus, na Betlehem om drie aande in 
Jerusalem te oornag. Reisplan onderhewig aan verandering indien nodig. 

ANDER HOOGTEPUNTE: Besigtig oorgelewerde manuskripte. Neem deel aan opgrawings. Ontmoet ’n 
gereformeerde sendeling wat in Israel werk. Gesprek met Messiasbelydende Jode. 

WIE? Teologiese studente en enige ander belangstellendes welkom – veral predikante met die oog op 
VTO-punte. 

WANNEER? (13 dae) DV – 27 September tot 9 Oktober 2019. 

VERWAGTE KOSTE? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 
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OLIFANTSHOEK

Doop
Klein Sebastiaan de Klerk is op 29 Julie 2018 deur ds. Johan 
Verdoes gedoop. Ons wens sy ouers, Ansie en Dawie, baie 
geluk met sy doop asook vir sy broers en sy grootouers. Mag 
hy vir hulle tot groot seën wees. 

In memoriam
Dit is met hartseer dat ons afskeid geneem het van broer Tim 
Spangenberg, soos almal hom geken het. Hy is ná ’n siekbed 
van ongeveer een jaar op 30 Julie oorlede. Hy was een van 
die eerste kerkraadslede toe die kerk in 1987 tot stand gekom 
het. Hy sal baie gemis word deur sy vrou en kinders asook al 
sy vriende in die gemeente.

Belydenis van geloof
Ons gemeente het in 2018 drie katkisante gehad wat belyde-
nis van geloof afgelê het. Uit die aard van die saak gaan hulle 
op Upington skool en het ds. Jannie Bischoff hulle gekatkiseer. 
Ds. Johan Verdoes het hulle op 18 November 2018 op Oli-
fants hoek belydenis van geloof laat aflê. Drie pragtige kinders 
het daardie Sondag lidmate van die Afrikaanse Protestantse 
Kerk Olifants hoek geword. Die gemeente ontvang hulle in 
liefde en met ryke seënwense op hul Lewenspaaie. Op die foto 
van links na regs: Ds. Verdoes; Jurise Pretorius; Cilia Kotzé en 
Coenraad Kotzé.

Huweliksbevestiging
26 Mei 2018 was vir Martinus en Karlien Erasmus ’n 
wonderlike dag in hul lewens. Hulle twee is in die eg verbind 
deur ds. Johan Verdoes. Hulle het op ’n plaas getrou, want ’n 
plaastroue is net anders. Die gemeente wens hulle alles wat 
mooi is toe vir hul lewenspad. Hul ouers en grootouers wat 
hulle tot hier gebring het word ook geluk gewens. Met hul oë 
op die Here Jesus, die Rots waarvandaan ons hulp en krag 
elke dag kom, sal hulle geseënd wees.

Tannie Wilma Lubbe – pragtig op tagtig
Tannie Wilma is een van die lidmate in die gemeente. Sy is ’n 
getroue kerkganger en altyd besig om iets met haar hande 
te doen. Sy is ook ’n onderwyseres en rig nog die CVO 
Skool se volkspele af. Sy het in 2018 haar 80ste verjaarsdag 
gevier. En hier kom die verrassing: Sy is ds. Schalk Strauss 
se ouma. Op die foto is tannie Wilma met nege van haar elf 
agterkleinkinders. Die gemeente bid haar die Here se seën en 
genade toe.

Stephnie Lamprecht (Saakgelastigde)
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Die Afrikaanse  
Protestantse Akademie

Registrasienommer: 2002/031756/08.  
Geregistreer as ’n privaat tersiêre onderwysinstelling  

by die Departement van Hoër Onderwys kragtens  
die Hoër Onderwyswet van 1997. 

Registrasiesertifikaat Nr. 1999/HE08/001.

KONTAK ONS: 
Tel: 012 344 3960 • Sel: 082 327 3006 

Epos: bemarking@apa.ac.za • Webtuiste: www.apa.ac.za

Geakkrediteerde Grade:

Ons ondersoek tans die moontlikheid van ’n Landbougraad.

Latyn-kursusse: Vanaf 12 jaar en ouer.

B.Div. vir: 
Predikant
Jeugwerk
Berading

Evangelisasie

B.A. vir: 
Onderwys
Sielkunde
Arbeids-

verhoudinge
Redigering

NGOS: 
Nagraadse 

Onderwys sertifikaat 
Senior en Verdere 

Onderrig- en 
Opleidingsfase

Studeer in Afrikaans!

ANTWOORDE: BLOKRAAISEL (FEBRUARIE 2019, p. 27)

Die Afrikaanse 
Protestantse Akademie 

– Studenteverblyf
Verblyf beskikbaar vir 

APA-studente, APK-studente  
en werkende jongmense  

by ons kampus in Pretoria.  
Selfsorgeenhede en kamers. 

Kontak die APA vir meer 
inligting: e-pos: info@apa.ac.za  

of tel.: 012 344 3960

ONDERSTEUN ONS 
BOEKWINKEL

Tel.: 012 362 1390
Faksnr.: 086 559 7239

e-pos: versending@apk.co.za
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Die geskiedenis van die Afrikanervolk 
en enkele faktore wat dit ingrypend beïnvloed het

– Dr. Pieter Möller

In elke volk se geskiedenis is sommige gebeure vanselfsprekend belangriker as ander.  
Wat ons volk betref, het verskeie faktore sedert 1652 ’n invloed daarop uitgeoefen.

Wat skrywer betref, was die grootste twee na 
alle waarskynlikheid die verderflike rol wat die 

Engelse deurentyd gespeel het en die rasse-probleem. 
Hierdie twee faktore was ook deurentyd ineenge-
streng el as gevolg van faktore wat op sy beurt die Britse 
owerhede beïnvloed het. Vanweë beperkte ruimte sal 
die situasie net tot aan die einde van die negentiende 
eeu oorsigtelik in aanmerking geneem word, alhoewel 
dit allermins die einde van hierdie bemoeiing was; 
inteendeel in die twintigste eeu is dit verhewig. 

Reeds teen die tweede helfte van die agtiende 
eeu het die Franse filosoof, Jean Jacques Rousseau, 
’n renons in die Wes-Europese maatskaplike orde 
van sy tyd ontwikkel. Hy het die ongelykheid binne 
die sosiale orde van die dag aangeval en vryheid, ge-
lyk heid en broederskap gepredik. Hy het ook begin 
dweep oor die ongekunstelde “edele barbaar”. Hier by 
sou die Protestantse ontwaking in Brittanje, waar in 
die universele gelykheid van die mens en die on aan-
tasbaarheid van sy waardigheid en vryheid voorop 
gestel is, weldra aansluiting vind. Alreeds in 1835 is 
dan ook ’n Aborigines (Inboorling) Komitee benoem 
wat moes omsien na die welsyn van die “edele barbare”. 

Vanweë hierdie nuwe gesindheid is die blanke 
setlaars in die Britse kolonies ook aanstons kwaai 
ver oordeel en is beweer dat die inheemse volke in 
ondergeskikte posisies gehou word. Die Hottentotte 
(Khoi) aan die Kaap was egter nie onmenslik behandel 
nie. So ook nie die swartes toe in later jare met hulle 
in aanraking gekom is nie. Hierdie nuwe gesindheid 
het neerslag gevind in filantropiese druk, soos deur 
Wil liam Wilberforce, lord Buxton, Clarkson en lord 
Glenelg op regeringsinstellings in Brittanje uitgeoefen 
is om in belang van die nie-blankes in te gryp en hulle 
teen sogenaamde blanke wreedheid te beskerm. Die 
Kaapse geskiedenis toon egter aan dat dit veeleer die 
blankes was wat beskerm moes word. Die Hottentotte 
het al vroeg ná die vestiging van die Van Riebeeck-
geselskap in 1652, begin roof en moor. Dit het dan ook 
uitgeloop op twee Hottentot-oorloë (1659 en 1673). 
Sedert die aanraking met die Xhosas in 1778, het 
nege Grensoorloë tussen 1791 en 1877 plaasgevind. 
Die Oosgrensboere het geweldige verliese ten opsigte 
van lewens en eiendom gely wat sowat 10 000 van 

hulle ná die Sesde Grensoorlog laat besluit het om die 
Kaapkolonie tydens die Groot Trek te verlaat. 

Die Britse Koloniale Kantoor is enersyds vanuit 
Brittanje beïnvloed deur bogenoemde filantrope en hulle 
geesgenote en andersyds deur sowel goewerneurs aan 
die Kaap, wat as gevolg van die filantropiese bemoeiing 
aangestel is, as sendelinge wat na Suid-Afrika gestuur is. 
Ten spyte van hulle negatiewe, vooropgestelde idees oor 
die blankes en hulle pogings om die Kaapkolonie deur 
taalwette, die regstelsel, bestuurstelsel, geldstelsel, die 
skole en selfs die kerk te verengels, het hulle, soos hulle 
Hollandse voorgangers, nogtans aanvanklik ’n beleid van 
gebiedskeiding (apartheid) toegepas. Dit was gedoen 
om die vrede tussen rasse te bewaar totdat sir George 
Grey dit in 1854 met ’n integrasiebeleid vervang het. 

Die vanselfsprekende opdrag aan die sendelinge 
van die Londense Sendinggenootskap was om die 
inboorlinge te kersten, maar ook om hulle te beskerm. 
Eerwaardes Read en Van der Kemp het totaal oorboord 
gegaan en hulle so volkome met die Hottentotte 
vereenselwig, dat hulle selfs Hottentotvrouens gevat 
het. In 1819 het eerwaarde John Philip hom by hulle 
aangesluit. Hulle beswaddering van die blankes en 
bevoordeling van die inboorling het rassespanning 
veroorsaak en tot groot verbittering onder die Kaapse 
blankes – Boere en Britse Setlaars – gelei. In ’n boek 
Researches in South Africa het dr. Philip die blankes 
ook in die swartste denkbare kleure geskilder. Wat 
skrywer betref, het die latere beskouing dat die blanke 
in Suid-Afrika die muishond van die wêreld is, alreeds 
hier sy oorsprong gehad. 

In ons latere geskiedenis het die Engelse altyd 
probeer maai waar hulle nie gesaai het nie. So is by-
voorbeeld die Republiek Natalia in 1843 geannekseer 
nadat die Voortrekkers die Zoeloes getem het. Ook van 
die ander Boere-republieke was in hulle spervuur en 
is byvoorbeeld die ZAR in 1877 geannekseer, maar 
het hom tydens die Eerste Vryheidsoorlog vry geveg. 
Na dat Brittanje toegesien het dat die diamante van die 
OVS en ZAR vervreem word, het hulle ook deur onwaar 
propaganda van Engelse uitlanders en kapitaliste aan 
die Witwatersrand, die Tweede Vryheidsoorlog op die 
ZAR afgedwing om onder meer die goudrykdomme 
te bekom. 

IN ONS GESKIEDENIS
LIG IN DUISTERNIS
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WAT DOEN MY KERK?

Op die voetspore van  
die Reformatore
Gerhard Fourie

Gedenk julle voorgangers wat die 
woord van God aan julle verkondig 
het; aanskou die uiteinde van hulle 
lewenswandel en volg hulle geloof 
na (Hebr. 13:7).

Die “groot vyf ”
Europeërs kom gereeld na Afrika 
vir jagekspedisies op soek na 
die “groot vyf ”. Die middag 
van 13 November 2018 kom 
’n ekspedisie vanuit Afrika in 
Amsterdam bymekaar op soek na 
die “groot vyf ” van weleer; Luther, 
Calvyn, Zwingly, Melanch ton en 
Bullinger: die geloofs helde van die 
Reformasie! 

In Amsterdam is bykans alle kerke 
nasionale besiens waar dighede 
of monumente: die Wester-
kerk (die enigste in gebruik), die 
Hervormd-Gereformeerde kerk; 
die Nuwe Kerk met uitstekende 
argitektuur (wat aangewend 
word vir Raadsittings en 
uitstallings. Tans huisves dit ’n 
Boeddhisme-uitstalling). 

Die tog na Dordrecht:
Ná ’n vroeë oggendgodsdiens en ’n 
deeglike roetebe plan nig is die ge-
selskap die binneland in op pad na 
die plek van die groot vergade ring. 
’n Sekere angstigheid en respek het 
almal beetgepak. Dit is hier waar 
verteen woor digers vanuit elke 
wêreldryk bymekaargekom het om 
die waarheid rondom die begrip 
“genade alleen” te debatteer.

Later die oggend van 14 November 
ontmoet ons eer waar de (ds.) Johan 
Schütte by die Grote Kerk. Hy het 
die eks pe disie op ’n baie insiggewe-
de toer deur Dord recht geneem 
en ons natuurlik gewys waar die 
sinode 400 jaar gelede plaasgevind 
het. ’n Hanetree daarvandaan het 
ons die robot besigtig wat in ui ters 
netjiese sierskrif besig was om die 
Statevertaling van die Bybel in by-
kans sewe maande oor te skryf; dit 
wil sê die duur van die Sinode. Die 
totale geskrif sal driemiljoen letters 
op ’n papierrol van ±1 000 meter 
lank behels.

Sinodefees
Die aand van 15 November was 
dit vir die ekspe di siegroep ’n groot 
oomblik om die opening van die 
400 jarige Sinodefees by te woon. 
Met toestemming het ons die 
“groot leeu” (Luther) se bekende 
gesang: “’n Vaste Burg is onse God” 
en ook “Op Vaste Fondamente” 
in Afrikaans gesing. Met die 
aankondiging dat die feesrede gaan 
plaasvind, is ons teruggevoer in 
tyd toe die voorsitter “Johannes 

Bogerman” in lewende lywe agter 
die mikrofoon stelling inneem. 
Uitgedos in sy pak klere van 400 
jaar gelede en ’n witgrys baard, 
hou hy sorgvuldig die gebeure wat 
tydens 154 sittings plaasgevind 
het, aan ons voor en sink dit by jou 
in hoe ernstig die saak was. Twee 
Nederlandse manne wat diep getref 
en aangeraak was deur die groep se 
sang, het ons ná die tyd gevra om 
nog ’n lied of twee te sing. 

Cromhouthuizen 
Om aan te sluit by die Dordtse 
sitting: In Amsterdam is daar 
die Cromhouthuizen wat tans ’n 
Bybelmuseum is. Jacob Cromhout, 
die oorspronklike eienaar, was deel 
van die Raad van Dordrecht wat 
die Remonstrante later die sit-
ting verbied het. Dit is tragies dat 
hyself weer teruggekeer het na die 
Rooms-Katolisisme. Dit was ’n baie 
leersame besoek aan die museum.

Wittenberg
Alhoewel die temperatuur 
nul is, klop die groep se harte 
vuurwarm, want vandag reis ons 

Groepsfoto van die toer by Dordrecht se hawe-ingang
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met snelkoetse teen bykans 
200 km/h en is die tog dieper die 
binneland in iets van ’n uitdaging. 
Wittenberg, die skuilplek van 
die “groot leeu” en sy vriend 
Melanchton, ’n intellektuele en 
akademiese reus en ontwerper 
van opvoedkundige sisteme, is 
ons bestemming. Melanchton het 
uitgestaan soos die olifant van 
die “groot vyf ”. Daar, in strate 
van gekunstelde netheid tussen ou 
geskiedkundige geboue, het jy stil 
geword, want dit is hier waar jy die 
grotes gaan raakloop. Die volgende 
oggend hou ons as gereformeerdes 
oggendgodsdiens in die binneplein 
van die Lutherhuis. Met Woord 
en sang was die nostalgie tasbaar. 
Ja, wie weet, heel moontlik het die 
“groot leeu” sy studente in hierdie 
selfde binneplein onderrig en is 
ook Psalms en Gesange gesing. 

Tydens ons omwandelinge in die 
Luther- en Melanch tonmuseums 
tref dit ons diep: Vanuit donker 
eeue waarin die Woord as ’t ware 
in duisternis gehul was, skenk die 
genadige God insig in die Heilige 
Gees-geïnspireerde Skrif. Hy sorg 
vir edelmanne wat met ruggraat 
die reuse van die tyd aanvat; 
manne wie se verstand Hy verlig 
het om die ware evangelie boodskap 
raak te lees. In Wittenberg staan 
die Reformasiekerk. In die kroon 
van die toring staan geskryf: Ein 
feste Burg ist Unser Gott. Dan is 
daar ook die dubbeldeure waarteen 
Luther sy stellings vasgenael en 
daar ’n finale wig tussen Protestant 
en Rooms-Katoliek ingedryf is.

Heidelberg 
’n Uitsonderlik-pragtige stad! Die 
stad van die prins en professor 
(Ursinus) en die predikant (Ole-
vianus). Hier het prins Frederik 
III die opdrag gegee om die skat 

wat God in leerstukke aan sy kerk 
gegee het, gesistematiseerd saam te 
stel. So ontstaan die Heidelbergse 
Kategismus. Mense, veral kinders, 
moes leer wat die Bybel sê. Op 
die oewer van die kristalhelder 
Neckarrivier is hierdie leerstukke 
400 jaar gelede gepubliseer. Aan 
die voet van ’n berg en ’n eeue-oue 
kasteel in die agtergrond staan die 
Heilige Gees Kerk, gebou met rooi 
sandsteen – iets om te aanskou.

Zürich
Diep die binneland in met die on-
gereptheid van eeue-oue kultuur, 
bevind die ekspedisie hulle in die 
habitat van nog twee van die “groot 
vyf ”. Hulle was soos die lui perd, 
die vinnige (Zwingly) en die buffel, 
die mees onderskatte (Bullinger) – 
manne van karakter. 

Zwingly het in die gesiene Gross-
mun sterkatedraal vir die eerste 
keer uit Matthéüs gepreek; iets 
heeltemal onbe kend. Mense het 
na die ere diens te gestroom. Vir 
Zwingly was daar twee aspekte 
wat van absolute belang was: die 
outoriteit van God se Woord en 
ons antwoord op die prediking 
van hierdie Woord! Hy is swaar 
gewond in ’n veldslag en die vyand 
het hom gevange geneem waarna 
hy onder marteling beswyk het. 

Bullinger is op vyftienjarige ou der-
dam universiteit toe en verwerf in 
vier jaar sy meestersgraad. Op 27 

preek hy ook in die Grossmunster-
katedraal en die boodskap was so 
kragtig dat mense spontaan alle 
voor werpe en beelde uit die kerk 
ver wyder en verbrand het. Hy was 
’n kenner van kerklike dogma. 
Die geskrifte en literatuur wat hy 
daar gestel het, was meer as dié van 
Luther, Calvyn en Zwingly gekom-
bineerd, plus twaalfduisend briewe. 
Hy het as die verbondsteo loog 
bekendgestaan.

Genéve
Calvyn handhaaf die statigheid 
van die renoster. Daar was in sy 
Skrifoortuigings nie grys gebiede 
nie, daarom was hy dalk die mees 
gejagte. Met sy kop omhoog het 
sy rigtingwyser duidelik gewys in 
die rigting van die soewereiniteit 
van God in die verlossing van 
die siel, asook geregtigheid deur 
die geloof alleen. Hy het meer as 
twee duisend preke gelewer en his-
torici is dit eens dat Calvyn hom-
self feitlik dood gewerk het. Om 
met die gemeente as die liggaam 
van Christus saam te wees, was vir 
hom van kardinale belang. In die 
St Peter’s katedraal het ons die stoel 
gesien waarmee hy na die kerk 
gedra is toe hy nie meer kon loop 
nie. Voor sy dood is hy ook op sy 
bed kerk toe gedra om vir ’n laaste 
geleentheid nagmaal te gebruik.

Die toerlede is dit eens: dit was 
’n onvergeetlike geleent heid. Soli 
Deo Gloria! 

Die preekstoel van Zwingly 
in die GrossmunsterkatedraalLuther se kerk in WittenbergIngang van die Lutherhuis
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My Kerknotaboek vir die erediens
– ds. Henning Dafel • Prys: R40.00

Nou het jy jou eie boekie vir notas! Hierdie notaboek is vir seuns en 
dogters sodat jy notas kan maak oor:

•  Wie preek vandag
•  Die sakramente wat bedien is

•  Die Skrifgedeelte
•  Wat onthou ek van die preek

Die Erediens (Lewende Stene: 1) – Prof. JAE Adendorff • Prys: R30.00

Eerste uitgawe in ’n reeks getiteld Lewende Stene. Is die erediens nog belangrik? Hoekom 
volg dit ’n bepaalde patroon? Wat is die sin van elke onderafdeling van die erediens?

Gebedsjoernaal: Nader tot God  
– Susan Grobler • Prys: R150.00

‘Nader tot God’ gee die leser geleentheid om doel bewus 
op verskeie onderwerpe in haar gebedslewe te fokus. 
Daardeur onstaan ’n diepe afhanklikheid van God en word 
jou verhouding met God versterk om meer en meer soos Hy 
te word. Dit bied jou die geleentheid om jou gebedslewe en 
Bybelstudie vir ’n jaar te beplan. Dit is ’n ideale geskenk vir 
jou spesiale gebedsvriedin. – Hester Boshoff

Was:  
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Nou: 
R90.00

Was: 
R145.00

Nou: 
R105.00

Psalms en Gesange 
vir die AP Kerk

Prys: Grootdruk: R180.00  
 Gewone druk: R135.00
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Geloof is ook so. Daar is baie mense 
wat dink dat hulle kosbare goud 

het, maar wat hulle het, is eintlik niks 
werd nie. Daar is ’n groot verskil tussen 
“klatergoud” en “regte goud” as dit by 
geloof kom. Een gaan jou diep in die 
steek laat wanneer jy dit die nodigste 
het en die ander gaan vir jou die vrede 
gee wat alle verstand te bowe gaan. 
Matthéüs 27 vertel ons iets van hoe dit 
gaan lyk en voel as iemand met klater-
goud-geloof voor God gaan staan. 

Baie mense dink dat hulle, omdat hulle 
uit ’n gelowige familie kom, definitief 
deel van God se mense of sy volk is. 
Hulle dink dat hulle goud in hulle gene 
het. Hulle maak ’n fout! Die Here het 
vir Samuel gesê: ... want die mens sien 
aan wat voor oë is, maar die Here sien 
die hart aan ... (1 Sam. 16:7). Galásiërs 
2:6 gaan nog verder: God neem die 
persoon van die mens nie aan nie, met 
ander woorde wie jy is of was, maak 
jou nie spesiaal genoeg dat God jou 
anders as al die ander mense hoef te 
hanteer nie. 

Ander mense dink weer dat hulle deel 
van God se mense of God se volk is as 
hulle sekere dinge doen of ander dinge 
nie doen nie. Hulle dink hulle het goud 
in hulle dade. As Christene is daar beslis 

’n klomp goed wat ons wil doen 
en ander dinge wat ons 

nie wil doen nie. Die pro bleem is dat 
dit wat ons verkeerd doen, altyd meer 
is as dit wat ons reg doen. Romeine 
3:23 sê: want almal het gesondig en dit 
ontbreek hulle aan die heerlikheid van 
God ... Niemand kan iets só spesiaal 
doen dat dit God sal oortuig om jou sy 
kind te maak nie. Ons kan net nie!

Soos jy kan sien, sit baie mense met 
klatergoud, selfs in die kerk! God 
het self vir ons kom wys hoe egte 
geloofsgoud lyk. Want uit genade is 
julle gered, deur die geloof, en dit nie 
uit julleself nie: dit is die gawe van God 
(Efés. 2:8). In Johannes 14:6 sê die Here 
Jesus: Ek is die weg en die waarheid 
en die lewe; niemand kom na die Vader 
behalwe deur My nie. 

Die enigste geloofsgoud wat daar is, 
is wanneer jy weet dat jy nie goed 
genoeg is om God se kind te wees nie, 
maar dat jy ook weet dat Jesus Chris-
tus jóú God se kind kom maak het! 
Daarom doen ons goeie dinge – nie 
om ’n kind van God te word nie, nee, 
ons doen dit omdat die Here Jesus ons 
kinders van God gemaak het! 

Het jy geloofsgoud of het jy ’n 
klatergoudgeloof?

Groete 
Ds. Henning

GAAN TOETS JOUSELF
In die Bybelse tyd het die mense wat goud gekoop en verkoop het ’n probleem gehad. Sien, 
goud is nie die enigste metaal wat soos goud lyk nie. Daar is ’n ander metaal wat baie dieselfde 
lyk. Dit is eers wanneer jy hierdie ander metaal in die vuur smelt dat jy agterkom dat dit nie 
regte goud is nie, maar “klatergoud”. Dit lyk en blink soos goud, maar dit is waardeloos.

2 Korinthiërs 13:5 sê: 

Ondersoek 
julself of 

julle in die 
geloof is; 
stel julself 

op die 
proef... 

Kom ons doen dit!
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BYBELWOORDBLOK: LEER BY DIE DIERE – UIT DIE PSALMS

LEIDRADE:

DWARS:

1. Ps. 104: 20 / Bestier
3. Ps. 36: 7 / Bewaar
5. Ps. 78:48 / Natuurverskynsel
6. Ps. 104:21 / Voedsel
8. Ps. 49:15 / Regeer
10. Ps. 104:17 / Voëlsoort
14. Ps. 50:10 / Skuilplek van diere
15. Ps. 104:14 / Waar ons woon
17. Ps. 104:17 / Boksoort
19. Ps. 104:18 / Wegkruipplek vir die dasse
20. Ps. 104:18 / Veilige blyplek
21. Ps. 104:21 / Roofdiere

AF:

1. Ps. 36:7 / Rotsagtige hoë heuwels
2. VOLTOOI : N A ..... (Ps. 104:20 / duisternis)
3. VOLTOOI : B L I ... ... ... (Ps. 78:48/ weerlig)
4. VOLTOOI ; H U ... ... (Ps. 50:9 / Woning)
7. Ps. 36:7 / Regspleging
9. Ps.49:15 / Wagter
11. Ps. 84:4 / Voëlsoort
12. Ps. 139 : 8 / Geesteswêreld
13. Ps. 104:18 / Hul skuil tussen rotse
16. Ps. 95:7 / Mak diere
18. Ps. 104:21 / Dreigende geluid van roofdiere
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ANTWOORDE (p. 3)

Daar is baie mense wat glo dat 
net wit mense gered kan word. 
Hulle glo byvoorbeeld dat swart 
mense nie regtig mense is nie, 
maar diere. Omdat hulle diere is, 
reken hulle, besit swart mense 
nie siele nie en daarom kan hulle 
nie glo en uiteindelik gered 
word nie. Hulle reken verder 
dat jy net gered kan word as 
jy kan aantoon dat jy ’n direkte 
afstammeling van Abraham 
(die volk Israel) is. Vol gens hulle 
is al die blanke volke van die 
wêreld direkte afstammelinge 
van Abraham, maar geen swart 
volk nie. Die mense wat hierdie 
dinge verkondig, staan bekend 
as die Israelvisie. Hulle verkondig 
’n dwaalleer wat nie ooreenstem 
met die boodskap van die 
Bybel nie.

In die AP Kerk stem ons glad nie 
saam met hierdie standpunte van 
die Israelvisie nie, omdat dit nie 
met die boodskap van die Bybel 
ooreenstem nie. Tydens meer 
as een van ons sinodes het ons 
aangedui dat ons nie met hulle 
saamstem nie en dat ons hulle as 
dwaalleraars beskou wat ’n valse 
evangelie verkondig. 

Die AP Kerk is nie ’n politieke kerk 
nie. Ons laat ons deur niks anders 
as die Bybel voorskryf nie, want 
in die AP Kerk is Jesus Christus 
Koning. Hy regeer sy kerk, ook 
die AP Kerk, deur sy Woord en sy 
Gees. Dit beteken dat ons altyd al 
ons standpunte oor verskillende 
sake aan die Bybel moet toets om 
seker te maak dat dit daarmee 
ooreenkom.

Wat ons dus in die AP Kerk oor 
hierdie dinge glo, is dit wat die 
Bybel daaroor leer:

• Ons glo dat God alle mense, 
wit en swart, na sy beeld 
geskep het (Gén. 1:26-27).

• Ons glo dat alle volke uit Adam 
en Eva stam en daarom kan 
geen volk as “diere” beskryf 
word nie (Hand. 17:26).

• Ons glo dat elke mens ewe 
veel waarde in God se oë het, 
want by Hom is daar geen 
aanneming van die persoon 
nie (Rom. 2:11). Dit beteken dat 
geen mens (of volk) vir Hom 
belangriker as ’n ander is nie. 

• Ons glo dat God vir Hom ’n 
volk (sy kerk/kinders) uit elke 
volk en taal en stam en nasie 
bymekaarmaak. Hy wil hê dat 
die geslagte van die volke aan 
Hom eer en sterkte sal gee 
(Ps. 96:7).

• Daarom glo ons dat die Here 
Jesus sy volgelinge 
uitstuur om die 
evangelie aan alle 
mense te verkondig 
en dissipels van al 
die nasies te maak 
(Mt. 28:19).

• Ons glo dat elkeen 
wat in Jesus Christus 
glo, deel van God se 
volk, die ware Israel, is 
(Gal. 3:26-29).

• Ons glo dat daar ook 
Christene uit die swart 
volke is wat eendag 
saam met ons in die 
hemel sal wees. Die 

Bybel leer ons dat God sy 
kinders met die bloed van 
Jesus Christus uit elke stam en 
taal en volk en nasie gekoop 
het (Openb. 5:9). 

• Ons glo ook dat wanneer 
iemand ’n Christen word, so 
’n persoon nie ophou om 
te wees wat God hom/haar 
gemaak het nie. ’n Gelowige 
wat uit ’n spesifieke volk kom, 
kan dus steeds ’n Afrikaner, 
Zoeloe, Engelsman of Duitser 
bly en mag ook saam met sy 
eie mense en volgens sy volk 
se gebruike en gewoontes die 
Here aanbid (Hand. 2:6-11).

Die AP Kerk is nie ’n rassistiese 
kerk nie. Ons verwerp mense 
soos die Israelvisie met hulle 
rassistiese sienings. As jy weer 
aangevat word oor ons kerk, 
herinner jou teenstanders dan 
daaraan dat die AP Kerk ’n kerk 
van Jesus Christus is wat by die 
Woord staan!

RED GOD NET WIT MENSE?
Dit gebeur dikwels dat ons aangeval word omdat ons in die AP Kerk is. Dalk 
het een van jou vriende jou al daarvan beskuldig dat jy in ’n rassistiese kerk is 
wat glo dat net wit mense hemel toe kan gaan. Dit is nie lekker as dit gebeur 
nie en ons weet nie altyd wat om daarop te antwoord nie.

Ds. Schalk Strauss
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