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Staf van Asclepius 
of die koperslang?
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

Die simbool vir mediese wetenskap op ons voorblad is 
welbekend. Wat minder bekend is, is die herkoms daar-
van. Dit staan bekend as die staf van Asclepius, die god 
binne die Griekse mitologie wat geassosieer word met 
genesing en medisyne. Dit word dikwels verwar met 
die Hermesstaf waarom twee slange gedraai is met twee 
vlerke aan die bokant. In antieke Griekeland was daar 
ook heelwat genesingstempels bekend as asclepions, 
onder meer op die eiland Kos. Volgens oorlewering is 
dit by hierdie tempel waar Hippokrates, wat as die va-
der van die moderne mediese wetenskap beskou word, 
sy loopbaan begin het. Teen hierdie agtergrond is dit 
dus te verstane dat daar in die oorspronklike eed van 
Hip pokrates onder andere by Asclepius gesweer word.

Wanneer ’n mens vandag verskeie mediese praktyke 
en selfs sekere fi losofi eë onderliggend aan van hierdie 
me diese praktyke onder die mikroskoop dissekteer, kan 
’n mens nie help om die idee te kry dat daar binne veral 
sekere sfere van die mediese professie ’n neiging is om al 
meer terug te keer na hierdie antieke, selfs mitologiese 
grondbeginsels wat in der waarheid niks anders as af-
godery is nie. In die naam van die mediese wetenskap 
word ook Christene deesdae toenemend blootgestel aan 
allerhande bedenklike mediese praktyke. In die proses 
gebeur dit al hoe meer dat die oorsprong van genesing 
van God as die oorsprong van die lewe, vervreem word, 
óf dat die eff ektiwiteit van sekere praktyke waarvan die 
bo-natuurlike oorsprong duidelik boos is, verkeerdelik 
aan Hom toegeskryf word.

Gelowiges se naïwiteit word dikwels uitgebuit deur ’n 
emosionele oorbeklemtoning van die feit dat “niks by 
God onmoontlik is nie” en die wanvoor stel ling dat álle 
bo-natuurlike verskynsels van Godde like oorsprong 
is. Christene se openheid en ontvanklikheid vir die 
werking van die bo-natuurlike, word op ’n emosionele 
vlak misbruik om hulle te oortuig om van allerhande 
vreemde en selfs ongeverifi eerde mediese praktyke of 
terapie gebruik te maak. Sodoende gebeur dit dat baie 

goedgelowige Christene opgeslurp en selfs emosioneel 
en fi nansieel uitgebuit word uit vrees daarvoor dat hulle 
“geloof in God” dalk “te klein” mag wees. Dit veroorsaak 
ver warring onder gelowiges en laat vrae ontstaan soos: 
Kan ’n kind van God Yoga doen of gebruik maak van 
terapie soos Reikie of Neuro Linguistic Programming? 
Moet kinders van God enigsins ’n dokter besoek en 
in dien wel, moet dit ’n Christendokter wees? Is dit ver-
antwoordelik om jouself bloot te stel aan “onbewese” 
mediese praktyke of behandelings?

Om op al hierdie vrae antwoorde te bied, sal natuurlik 
heelwat meer as een uitgawe verg en maak beslis deel 
van ons beplanning uit. Tog probeer ons om in hierdie 
uitgawe iets van hierdie vraagstukke aan die orde te 
stel. Sonder om partydig te wees, is daar gepoog om ’n 
gebalanseerde uitkyk te gee deur bydraes van medici 
wat nie noodwendig met mekaar oor alles saamstem 
nie, maar tog toegewyde kinders van God is en vanuit 
hulle geloof oor hierdie sake nadink.

Enige debat of nadenke oor hierdie vraagstukke wat 
eg ter nie rekening hou met die oorsprong van lewe 
en ge sond heid, naamlik die lewende God nie, loop 
natuurlik ge vaar om hospitale in asclepions en dokters 
in blo te agen te van Asclepius te verander. Erger nog, dit 
loop ge vaar dat dokters in Asclepius self verander terwyl 
die mediese wetenskap beskou word as produk van die 
mens se gewaande goddelike magsvermoë. Daarom kan 
gelowiges (dokters of pasiënte) wat ernstig oor hier die 
vraagstukke nadink, nie anders nie as om hulle na-
denke te begrond in die seker wete dat God die groot 
Ge neesheer is. Dokters, gelowig of ongelowig, wetend 
of onwetend, is sý agente en die mediese wetenskap is 
’n gawe uit sý hand wat gegee is om tot sý verheerliking 
te dien. 

Die koperslang wat Moses in die woestyn aan ’n paal 
vasgeheg het, se voorkoms herinner sterk aan die staf 
van Asclepius. Terwyl gift ige slange die mense gepik het 
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AMPTELIK

as deel van God se oordeel oor hulle ongehoorsaamheid, 
was hierdie staf met die koperslang, ’n baken van hoop. 
Elkeen wat daarna gekyk het, m.a.w. wat hulle vertroue 
ge stel het in God se beloft e van genesing, het nie ge sterf 
nie. Uiteindelik het hierdie staf met die koperslang 
heengewys na Hom wat aan ’n vloekhout sou hang, sodat 
elkeen wat na Hom kyk en hulle vertroue in Hom stel, 
die dood sal vryspring. Hy dan wat mag het oor lewe en 
dood (Deut. 32:39), in sý hand is dit ook om te genees 
of nie te genees nie.

Die Woord roep gelowiges (dokters en pasiënte) op om 
verby die staf van Asclepius te kyk en eerder die ko per-
slang en die gekruisigde Christus te onthou. Gelo wi ges 
wie se hulp nie in die naam van Asclepius is nie, se 
om gang met die mediese praktyk sal daarvan getuig 
dat hulle hulp in die Naam van die lewende God is 
wat hemel en aarde gemaak het. Mediese praktisyns 
wie se simbool die koperslang in plaas van die staf van 
As clepius is, se verantwoordelikheid strek baie verder 
as die paar sinnetjies waaruit die eed van Hippokrates 
bestaan. Waar Hippokrates se eed mediese praktisyns 
voor die regterstoel van Asclepius plaas, plaas geloofs-
gehoorsaamheid die gelowige dokter voor die regterstoel 
van die lewende God! 

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Februarie 13 November 2017 25 Januarie 2018

Maart 18 Januarie 26 Februarie

April 20 Februarie 22 Maart

Mei 12 Maart 17 April

Junie 29 Maart 18 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 16 Augustus

Oktober 2 Augustus 20 September

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November

L
IG

 IN DUISTERN
IS

2  DIE BOODSKAPPER



Volkome genesing deur die 
volmaakte Geneesheer
Ds. Greyling van Rooyen

ONTVANG DIE WOORD

Inleiding
Die deur van die dokter se spreekkamer knip agter jou 
toe. Dit voel of jou borskas inmekaar wil trek. Jy snak 
na jou asem. Jou bene raak lam. Honderd-en-tien vrae 
vlieg tegelyk deur jou gedagtes. Het jy reg gehoor? Kan 
dit waar wees? Die dokter moes ’n fout gemaak het, want 
sulke dinge gebeur tog nooit met jou nie; sulke siektes 
tref tog net ander mense ... Met al die vooruitgang in 
die mediese wêreld bring dokters steeds sekere nuus 
wat soos ’n vonnis oor ’n mens uitgespreek word: Siek-
tes wat nie genees kan word nie en toestande waarvoor 
daar nie behandeling bestaan nie; nuus wat ’n mens se 
hele wêreld onder jou uitruk as die vonnis oor jou of ’n 
geliefde uitgespreek word.

Vir ’n sekere man waarvan ons in Johannes 5:5 lees, 
was dit al vir agt en dertig jaar sy werklikheid gewees. 
Vir baie lank moes hy met ’n siekte saamleef wat hom 
lam en hulpeloos gelaat het. Soos al die ander blindes, 
kreupe les en lammes wat by die bad van Betésda saam-
ge drom het, het hy gedink dat die roerende waters vir 
hom die enigste kans bied om gesond te word. Dit was 
eg ter maar ’n skraal hoop waaraan hy vasgehou het, 
want, selfs al was die stories waar en kon die water hom 
weer ge sond maak, het hy besef dat, in sy toestand, die 
kans maar skraal was dat hy eerste die bad sou kon 
ingaan. Die blindes en kreupeles kon nog self na die 
bad beweeg, maar ’n lamme soos hyself was nie eers in 
staat om op sy eie voete te kom nie.

Rondom die bad van Betésda was die prentjie een van 
droefh eid en moedeloosheid. Daar was ’n klein liggie 
van hoop vir een persoon tussen ’n menigte wat almal 
soveel behoeft e daaraan gehad het, met die man waarvan 

ons gelees het se liggie nog kleiner as die meeste ander. 
Uit die bloute het ’n vreemde Man egter voor hom 
kom staan. Tussen baie ander wat siek en lam was, het 
Christus na hom gekom en aan hom ’n baie eenvoudige 
vraag gestel: “Wil jy gesond word?” Alhoewel die vraag 
eenvoudig was, was die betekenis daarvan baie diep en 
tweeledig van aard.

Christus bring fi siese genesing
In die eerste plek was die vraag wat Christus aan die 
man gestel het, gerig op sy fi siese toestand. Dit het spe si-
fi ek gehandel oor die lam man se gesondheids toe stand. 
Christus het aan hom gevra of hy graag sou wou hê dat 
sy liggaam weer gesond gemaak moes word. Uit die 
aard van die saak is dit ook die wyse waar op die man 
Christus se vraag verstaan het. Hy het verstaan wat 
die vonnis van sy siekte behels het, en het besef dat sy 
liggaam net deur ’n wonderwerk weer ge sond sou kon 
word. Dit is immers waarom hy by die bad van Betésda 
was. Omdat hy geweet het dat sy kans om eerste die 
waters binne te gaan baie skraal was, het hy Christus 
geantwoord: 

Here, ek het niemand om my in die bad te sit as 
die water geroer word nie; en onderwyl ek kom, 
gaan ’n ander een voor my in (v. 7).

Daar en dan het Christus die man gesond gemaak. Sy 
siekte en gebrek was weg en in gehoorsaamheid aan die 
Here het hy opgestaan, sy bed opgetel en daar weg ge loop. 
Deur ’n wonderwerk is sy liggaam weer gesond gemaak. 
Christus het hierdie wonderwerk as een van baie gedoen 

Skrifl esing Joh. 5:1 – 15 • Teks: Joh. 5:6 • Sang: Ges. 131:1, 5
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met ’n spesifi eke doel voor oë. Die bood skap was een 
van heelmaking en herstel in ’n gebroke werk likheid: 
die koms van die koninkryk van God het aangebreek!

Soos wat God belowe het om sy Seun te stuur om dit 
wat die sonde gebreek het weer heel te maak, was dit 
wat Christus langs die bad van Betésda gedoen het 
juis ’n teken van die vervulling van dié beloft es. Soos 
ons weet, het die sonde verskriklike gevolge gehad vir 
die hele skepping van God; daaronder ook die vonnis 
van siekte en gebrek soos die geval was met die man 
by Betésda asook al die ander wat daar gewag het om 
genees te word. ’n Vonnis wat vandag steeds deur alle 
mense op een of ander wyse ervaar word. Maar God het 
belowe om sy skepping te herstel en sy koninkryk op 
aarde te vestig. Dit is vervul in die koms van ons Here. 
So groot soos wat die gebrokenheid van die wêreld is, 
soveel groter is die genesing wat Hy bied. 

Christus bring geestelike genesing
Die vraag van Christus aan die man of hy gesond wou 
word, het egter ook ’n dieper dimensie as net die fi siese 
gehad. Dit was ook gemik op die geestelike toestand 
waarin hy verkeer het. Christus het tweedens ook aan 
die man gevra of hy graag sou wou hê dat sy siel weer 
heel gemaak moet word. Of die man dit só verstaan het, 
is nie duidelik uit die gedeelte nie. Sy verdere optrede 
maak sy begrip van die geestelike aspek van Christus se 
vraag ten beste spekulatief. Dit is egter ’n baie belangrike 
deel van die boodskap wat Christus deur die genesing 
van die man gebring het en mag daarom nie geïgnoreer 
word nie.

Die sonde het meer as net siekte en gebrek in die wêreld 
veroorsaak. Dit het meer as net die fi siese beïnvloed. Dit 
het ’n gebroke geestelike werklikheid vir die mens tot 
gevolg gehad wat baie erger is as enige siekte of gebrek 
wat ons op aarde mag ervaar; ’n werklikheid wat vir 
almal die vonnis van die ewige dood gebring het. In die 
gebeure langs die bad van Betésda sien ’n mens die fi siese 
behoeft e van die mens wat boekdele spreek ook oor die 
geestelike behoeft e wat deur die son de veroorsaak is:

• Soos die blinde mense langs die bad nie kon sien waar 
om te gaan nie, so veroorsaak die sonde geestelike 
blindheid wat die waarheid vir mense verduister.

• Soos die kreupeles by Betésda nie regop kon kom nie, 
so bly die mens onder die sonde bukkend en gebuig 
om nooit sy volle potensiaal te bereik in die roeping 
waarvoor God hom geskape het nie.

• Soos siekte mense fi sies te swak gemaak het om self 
tot by die bad te loop en genees te word, so los die 
sonde die mens met ’n onvermoë en hopeloosheid 
om self redding te vind.

Maar soos wat Christus gekom het om genesing 
te bring vir ’n siek en gebroke wêreld, so het Hy 
ook gekom om die geestelike weer heel te maak. 
Soos wat sy koms die herstel van die fi siese inge-
lei het, so behels dit ook redding van die ewige 
dood vir die wat Hy gesond maak.

Slot
Sou die wêreld uit die spreekkamer van die groot Ge-
nees heer stap, sou mens ook ’n reaksie van skok en 
on se ker heid sien. Sou die mens besef wat die vonnis 
be hels wat oor elke sondaar se kop hang, sou die pren-
tjie van die wêreld baie anders gelyk het. Dan sou die 
sondaar sy onvermoë besef om vir homself genesing te 
bewerkstellig, maar elkeen is te besig met sy eie plan-
ne tjies en eie oplossings vir die probleme en uitdagings 
wat hy ervaar. Soortgelyk aan die man langs die bad 
van Betésda, hou die mens vas aan die valse hoop van 
wêreldse oplossings sonder om agter te kom dat hy eintlik 
hopeloos langs die waters lê en nie in staat is om dit te 
bereik nie.

Oor ’n maand vier ons die koms van die groot Ge-
neesheer. Hy wat die boodskap gebring het van hoop 
te midde van hopeloosheid; van herstel te midde van 
krankheid; van heelwording te midde van gebroken heid. 
Soos aan die man langs die bad van Betesda vra Hy aan 
die wêreld: “Wil jy gesond word?” Vir al ons krankhede 
het Hy genesing gebring, die fi siese en die geestelike. Die 
vonnis wat oor ons uitgespreek is, het Hy gedra. Laat 
dít die boodskap in ons harte en in ons gedagtes wees 
tydens die komende Christusfees:

Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, 
en óns smarte—dié het Hy gedra (Jes. 53:4).

Geen van die medici, die tegnologiese vorderings of nuwe 
medikasies kan regkry wat Christus vir ons gedoen het 
nie: volkome genesing deur die volmaakte Geneesheer. 
Sy genade is vir jou genoeg! L
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Kwaksalwers, boererate 
en die gelowige
Dr. Hermann van Rooyen

Die negentiende en twintigste eeue het merkwaardige 
ontdekkings opgelewer wat gesondheid wêreldwyd be ïn-
vloed het, byvoorbeeld die ontdekking van narkose; die 
gebruik van inentings teen masels, pampoentjies, rubella 
en pokke; die ontdekking van x-strale; insulien; invitro 
bevrugting; die ontdekking van mikro-organismes; die 
koms van anti-biotika en die ontdekking van DNS. Dink 
gerus na oor hoe hierdie ontdekkings u gesondheid 
positief beïnvloed.

Sekerlik is die grootste vooruitgang in die moderne 
me diese wetenskap die ontwikkeling en gebruik van 
be wys gebaseerde geneeskunde. Die impak daarvan op 
mo derne medisyne word die minste verstaan deur die 
sa melewing.

Bewysgebaseerde geneeskunde
Bewysgebaseerde geneeskunde (Evidence-based medi-
cine) is ’n benadering tot praktykvoering wat bedoel is 
om besluitneming te optimaliseer. Dit maak gebruik van 
goeie navorsinsmetodologie om hoë kwaliteit bewyse te 
verkry wat besluitneming beïnvloed. Navorsing is nie 
net die blote inwin van kennis nie. Daar bestaan streng 
riglyne onder wetenskaplikes oor hoe navorsing ge doen 
moet word volgens die aanvaarde wetenskaplike model. 
Nie net maak bewysgebaseerde geneeskunde gebruik van 
empiriese data (eksperimentele data) nie, maar word be-
wyse geklassifi seer volgens die sterkte van die data. Die 
sterkste vorm van bewyse is afk omstig van meta-ana-
lise, sistematiese oorsig en ewekansige, gekontroleer de 
proewe. Swakker tipes soos gevallekontrole studies, lewer 
swakker bewyse en aanbevelings.

Die doelwit van bewysgebaseerde geneeskunde is dat 
be sluite wat geneem word en riglyne wat saamgestel 
word gebaseer moet wees op wetenskaplik-gefundeerde 
be wy se en nie net op die gevoel of geloof van prakti-
syns en deskundiges nie. Dit poog om die klinikus se 
opinie, wat beperk kan wees deur gedeeltelike kennis 
of voor oor dele, aan te vul met al die beskikbare kennis 
van uit die wetenskaplike literatuur, ten einde die beste 
praktyk vas te stel. 

Wetenskaplike metodiek
Die metode wat gevolg word om bewysgebaseerde ge-
nees kundige beginsels daar te stel, kan in vyf stappe 
voor gestel word. Dit is belangrik om op te merk dat 
hier die metode in 2003 aanvaar is deur wetenskaplikes 
ty dens die 2003 Conference of Evidence-Based Health 
Care Teachers and Developers, in Sicilië. Die stappe is:

1. Daarstelling van ’n eksperimentele vraag. Dit sluit in 
kritiese evaluering van die pro bleem, studie-ontwerp 
en vlakke van bewyse.

2. Sistematiese insameling van die beste beskikbare 
be wyse.

3. Kritiese evaluering van geldigheid van bewyse:
• Foute a.g.v. vooroordele, beperkte inligting en in-

menging
• Kwantitatiewe aspekte van diagnose en behandeling
• Aspekte rondom die akkuraatheid van die inligting 

bv. grootte van studie
• Kliniese betekenis van die uitslae
• Eksterne verifi eerbaarheid van resultate deur ander 

navorsers.

Ons almal het direkte belang in ons gesondheid. Elk een van ons glo dat dit wat hy doen vir hom of haar werk. 
Elkeen is voortdurend op soek na nuwer en beter op los sings vir sy gesondheidsprobleme. Maar wat is die reg-
te behandeling? Wat is die waarheid? Deesdae bevind ge sond heidspersoneel hulself in die minderheid teen 
die leërskare van individue wat aanmatigend oordele uitspreek oor bewese mediese wetenskap sonder om die 
basiese onderliggende boustene daarvan te verstaan. 

NOVEMBER 2017  5



4. Toepassing van resultate in die praktyk
5. Evaluering van die eff ektiwiteit van die na vorsings-

proses.

Voortgesette evaluering van beskikbare bewyse en be-
han delingsopsies is ’n hoeksteen van bewysgebaseer de 
geneeskunde. Die Cochrane Collaboration is die be-
kend ste organisasie wat sistematiese evaluering toepas 
op beskikbare navorsing. Daar word van outeurs vereis 
om ’n gedetailleerde en herhaalbare plan saam te stel ten 
einde hulle navorsing te evalueer. Dit maak dit moont lik 
vir ander meer kritiese wetenskaplikes om die stu dies 
op dieselfde wyse uit te voer en te evalueer of die uit-
koms te daarvan dieselfde is. Wanneer alle beskikbare 
be wyse geëvalueer is, word behandelings gekategoriseer 
as: 1) waar skynlik voordelig, 2) waarskynlik skadelik of 
3) geen bewyse vir voordeel of skade nie.

Alternatiewe geneesmiddels
Alternatiewe geneesmiddels sluit die gebruik van te-
ra pie in wat klaarblyklik die genesende eff ekte van 
be wys de medikasie het, maar wat nie bewys is, of die 
teen deel be wys is, of onmoontlik is om te bewys of be-
wys is om na delig te wees of waarvan die wetenskaplike 
konsensus is dat die terapie nie eff ektief is nie, of dat 
dit veel slegter is as die konvensionele behandeling en 
dat dit oneties is om te gebruik. Alternatiewe terapie 
of diagnostiese middels is nie deel van die wetenskap-
lik-gefundeerde bewysgebaseerde geneeskunde nie. 
Die studie daarvan word ook nie ingesluit in die 
wetenskaplik-gefundeerde leerplanne van mediese 
universiteite nie. 

Alternatiewe terapie is dikwels gebaseer op geloof, 
tra disie, bygeloof, bonatuurlike energie, swak navor-
sings me todologie, pseudo-wetenskap, beredenerings-
fou te, propaganda, bedrog en leuens. Vergelyk dit met 
be wys gebaseerde geneeskunde wat gegrond is op ’n 
diep liggende kennis van anatomie, fi siologie, farma ko-
lo gie, biochemie, patofi siologie en toegepaste statistie se 
analise waarvan die bevindings van die navorsing deur 
akademici geëvalueer en gereproduseer word.

Die spektrum van alternatiewe terapie wissel van po-
ten sieel-voordelige, maar nie bewysde, tot bekende 
tok  sie se en nadelige behandelingsmodaliteite. By kans 
$2.5 miljard per jaar word in die VSA gespandeer om 
al ternatiewe behandelings te evalueer. Bykans geen 
daarvan toon enige eff ek, behalwe as vals-behande-
lings nie.

Die positiewe eff ekte van alternatiewe behandelings 
word toegeskryf aan:

• die plasebo-eff ek (behandeling sonder enige aktiewe 
terapeutiese eff ek)

• verminderde eff ektiwiteit van konvensionele be han-
deling (wat lei tot verminderde newe-eff ekte)

• spontane verbetering ten spyte van enige terapie
• ’n kombinasie van die bogenoemde. 

Die gewildheid van alternatiewe geneeskunde het deur 
die jare toegeneem en dit word deur ’n groot persentasie 
van die samelewing gebruik. Deur die jare het die beskry-
wings daarvan verander van kwaksalwery tot kompli-
mentêre of geïntegreerde of holistiese behandeling. 
Die moderne neiging is om alternatiewe behandelings 
te gebruik om die eff ek van gevestigde behandeling te 
versterk of die newe-eff ekte daarvan te verminder. Daar 
bestaan geen bewysgebaseerde data om hierdie aannames 
te ondersteun nie. Die interaksies van alternatiewe 
medikasie het ’n negatiewe invloed op konvensionele 
behandeling. 

’n Baie goeie voorbeeld hiervan is die gebruik van can-
nabis (dagga). Cannabis word geëkstraheer van die 
plan te Cannabis sativa en Cannabis indica. Cannabis 
word gebruik om naarheid te verminder tydens che-
mo te rapie, chroniese pyn te behandel, eetlus te verbeter 
in MIV-pasiënte en om spierspasmas te verlig. Hierdie 
po tensiële voordele van Cannabis weeg baie swak op 
teen die hoë newe-eff ekteprofi el daarvan. 

Die Kankervereniging van Suid-Afrika (CANSA), is 
be wus van die insluiting van Cannabidiol (derivaat van 
Cannabis) as ’n erkende skedule 6 geneesmiddel, maar 
is van mening dat hulle nie die gebruik van Cannabis 
kan ondersteun totdat dit gewettig is of daar geldige 
be wysgebaseerde kliniese studies gedoen is wat die 
voor delige gebruik daarvan bevestig nie. Daar bestaan 
veilige, eff ektiewe en bekostigbare middels wat gebruik 
word vir die beheer van kankerpyn en naarheid geas-
sosieer met chemoterapie, gebaseer op die riglyne van 
die WGO (Wêreld Gesondheidsorganisasie). CANSA 
erken wel die reg van enige pasiënt om te versoek dat 
Cannabidiol voorgeskryf word. 

Prof. Edzard Ernst staan bekend as die wêreldkenner op 
die gebied van alternatiewe geneesmiddels en is ook die 
eerste universiteitsprofessor in Komplimentêre en Alter-
natiewe Geneeskunde aan die Universiteit van Exeter in 
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Engeland. In sy publikasie, Trick or Treatment, (2008), 
maak hy die stelling dat die bewyse vir die meeste alter-
natiewe tegnieke swak is, nie bestaan nie of negatiewe 
eff ekte het. Sy skatting is dat minder as 7.4% op konkrete 
bewyse gebaseer is. Hy bevind dat 95% van alternatiewe 
terapie wat deur sy navorsingspan ondersoek is, statisties 
ononderskeibaar is van pla se bo-behandeling. Hierdie 
studie het akupunktuur, krui e medisyne, homeopatie en 
refl eksiologie inge sluit. Hy glo dat daar wel iets is wat 
konvensionele genees he re kan leer vanuit alternatiewe 
tegnieke: die terapeutiese waarde van die plasebo-eff ek. 

Risiko’s van alternatiewe geneeskunde
Regulering en veiligheid van alternatiewe terapie
Baie van die aannames rondom die veiligheid van alter-
natiewe behandelings, is kontroversieel. Newe-eff ekte is 
dikwels onverwags en kan selfs dodelik wees.

Die blote feit dat ’n middel “natuurlik”, “orga-
nies” of “groen” is, beteken nie dat dit veilig of 
voor delig is om te gebruik nie. Pofaddergif is 
by voorbeeld ook organies en na tuurlik. Arseen, 
sianied en osoon kom ook algemeen in die 
bio lo giese wêreld voor. Nikotien en alkohol is 
voorbeelde van natuurlike chemiese middels 
wat erge ge sondheidsrisiko’s vir die mens in-
hou. Die teen deel is dat aspirien, penisillien 
en morfi en ook uit bio lo giese bronne ontgin 
word. Die gebruik daarvan is veilig binne die 
perke van die be wysgebaseerde geneeskunde, 
nie omdat dit “natuurlik” is nie, maar omdat die 
farma ko lo giese en fi siologiese eff ekte daarvan 
herhaalde lik getoets en bewys is. 

Groot vraagtekens hang oor die gebrek aan regulering 
van sommige alternatiewe behandelings. Dikwels is 
hierdie potensieel-gevaarlike terapieë beskikbaar aan 
die algemene publiek sonder registrasie by die Medi-
sy nebeheerraad van Suid-Afrika. Dit word dikwels 
be skikbaar gestel deur leke met beperkte kennis oor 
die eff ekte daarvan, maar met die beloft es dat dit enige 
kwaal kan aanspreek. 

Interaksie met konvensionele farmaseutiese middels
Verskeie biologies-aktiewe alternatiewe kan gevaarlike 
interaksies hê met bestaande terapie o.m. im muun ver-
sterkende terapie, bioresonansie, suurstof en osoon-
be han deling en insulienpotensiëring. Min pasiënte is 

bewus van die nadelige eff ekte wat “natuurlike, orga-
niese” knoff el, ginkgo biloba, gemmer en ginseng op 
bloed stolling kan hê. Dikwels vergeet pasiënte dat hulle 
enigsins alternatiewe medikasie inneem, aangesien dit 
“veilig of biologies” is. Menige chirurg, narkotiseur of 
internis het al in diep water beland met pasiënte wat 
abnormale reaksies toon net om later uit te vind dat die 
persoon nagelaat het om te sê van die “pilletjies” wat al 
vir jare gebruik word.

Potensiële newe-eff ekte
Konvensionele farmaseutiese middels word onderwerp 
aan uitgebreide toetse vir enige vorm van newe-eff ekte. 
Dieselfde proses word selde gevolg vir alternatiewe be-
handelings. Enige behandeling wat biologiese of psigo-
logiese eff ekte op die mens uitoefen, het ook die poten-
siaal om ernstige biologiese of psigologiese newe-eff ekte 
te veroorsaak. 

Homeopatiese middels is dikwels bekend daarvoor 
dat dit geen newe-eff ekte het nie. Dikwels is die rede 
daarvoor dat die oorspronklike chemiese middel tot so 
’n mate verdun is dat die oorspronklike potensieel-tok-
siese verbinding nie eers opgespoor kan word in die 
pre paraat nie. Die alkoholinhoud van hierdie mengsels 
is dikwels veel hoër as wat toegelaat word in konven-
sionele medikasie. 

Tydsvertraging van behandeling
Die ervaring van pasiënte dat alternatiewe terapie van 
waarde is vir ’n sekere toestand lei dikwels daartoe dat 
die genesingspotensiaal van die behandeling uitgebrei 
word na ander meer ernstige mediese toestande. Dit 
lei tot die verspilling van waardevolle tyd en word die 
diagnose en behandeling veel later gemaak. Die gevolge 
daarvan is dat ’n potensiële lewensbedreigende siekte-
toestand te ver gevorder het om suksesvolle behande-
ling te verseker.

Onkonvensionele “kankerkure”
Daar bestaan ’n legio van onkonvensionle kure buite 
die bewysgebaseerde behandeling van kanker. Baie van 
hierdie terapieë is bewys om oneff ektief of ondergeskik 
te wees en die gebruik daarvan in kombinasie met die 
aanvaarde behandeling word nie aanbeveel nie. 

Edzard Ernst: ... any alternative cancer cure is bogus by 
defi nition. Th ere will never be an alternative cancer cure. 
Why? Because if something looked halfway promising, 
then mainstream oncology would scrutinize it, and if there 
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is anything to it, it would become mainstream almost 
automatically and very quickly. All curative ‘alternative 
cancer cures’ are based on false claims, are bogus, and, I 
would say, even criminal.

Goeie, gesonde raad vir gesonde gelowiges
Ons glo as gelowiges dat die almagtige God in beheer 
van ons lewens is. Ons glo ook dat Hy die duur en om-
vang van ons aardse bestaan bepaal. Sy genade is groot 
en genoeg. Deur ’n gesonde lewe te lei, kan ons nie ons 
lewens met een dag verleng nie. Ons kan wel die kwa li-
teit van ons gesondheid bepaal deur te let op ’n ge sonde 
lewenstyl. Ons glo ook dat die vermoë om we ten skap te 
beoefen en meer en meer uit te vind oor die wêreld om 
ons, ’n Godgegewe deug is. Daarom maak dit sin om 
die bes te bewyse beskikbaar te gebruik om ons lewens 
vol uit te leef tot eer van ons hemelse Vader. As ons gods-
diens beoefening ons erns is, maak ons tog nie gebruik 
van halwe waarhede en bygelowe nie. As ons gesondheid 
vir ons belangrik is, dan is die beste bewysgebaseerde 
praktyke van kardinale belang.

Die vraag in baie mense se harte is: “Hoe of wat is dan 
die beste raad vir ’n goeie, gesonde lewe?” As ek ’n opi-
nie kan waag, gegrond op bewysgebaseerde geneeskunde, 
kan ek dit soos volg opsom:

• Eet gesond. Vermy verfynde koolhidrate en sui-
kers. Beperk die gebruik van stysel. Ge bruik ma ti ge 
hoe veelhede proteïene en verhoog die inname van 
goeie natuurlike vette en olies. Vermy ge pro ses seerde 
pseudo-voedsel. Eet soveel as moontlik vars groente 
en vrugte. 

• Moenie rook nie.
• Beveg obesiteit.
• Oefen gereeld, minstens drie keer per week vir min-

stens 20 minute.
• Immuniseer jouself en jou kinders teen siek tes.
• Besoek gereeld jou geneesheer en vra uit oor vroeë 

opsporingstegnieke van kanker.
• Wees versigtig vir kitskure, goedkoop advies, mediese 

raad oor die sosiale en openbare media. Bemagtig 
jouself met bewysgebaseerde kennis. L
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Prof. Kobus Pienaar ontvang gesogte 
Alumnitoekenning van NWU
Prof. Kobus Pienaar het die Alumnitoekenning vir akademiese uitnemend-
heid in die Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit ontvang.

Om vir hierdie toekenning te kwalifi seer, moes die alumnis uitsonderlike 
loopbaan- en persoonlike prestasies gelewer het, beduidende leierskap ge-
toon en verbintenis met die NWU gedemonstreer het. Die toekenning het 
op die 6de Oktober 2017 by die Capital Empire Ho tel, Sandton plaasgevind.

Dr. Ronel Janse van Vuuren

Unieke aandenking
2017 is ’n besonderse jaar. Dit is beide die 500ste herdenking van die Reformasie 
en die AP Kerk se 30ste bestaansjaar. Met die oog hierop het ons gedenkmunte 
laat giet en op ’n houtblokkie gemonteer. Soos u kan sien in die foto, is dit ’n 
be sonderse aandenking. 

Ons het nog heelwat los munte met Luther en Calvyn se gesigte. Dit is ’n besondere aandenking vir belydenisafl eg-
ging, dopelinge wat hierdie jaar gedoop is of selfs nuwe lidmate wat in hierdie jaar by u gemeente aangesluit het. 
Moenie die kans misloop om vir iemand hierdie besondere aandenking te gee nie. Munte kan by die Boekwinkel 
bestel word teen R60 stuk plus posgeld. Stuur u bestellings na versending@apk.co.za.
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Die drome aangaande 
die moderne medisyne
Dr. Michiel Durand1

Die gedagte aan lyding vervul die meeste mense ui-
ter aard met smart, maar die gedagte dat jy as gevolg 
daar van me diese behandeling moet ondergaan, gaan 
ge paard met ’n gevoel van angs. Deel van die angs sien 
ons in die asemrowende ywer waarmee mense (dikwels 
gesond) by mediese fondse aansluit en daarvoor betaal. 
Die wanhoop waarmee lyding bejeën word, sien ons 
onder meer in die wettiging van eutanasie (die deur 
’n dokter geassisteerde selfmoord). Dikwels word die 
ge neeskunde vandag eerder as ’n geweldenaar in plaas 
van ’n barmhartige helper gesien; in plaas van ’n helende 
hand, eerder as ’n ingrypende. Die oorsaak van hierdie 
wanhoop is die krisis wat in die moderne geneeskunde 
ontstaan het.

In die modernisme vind ons twee groot drome waarvan 
die eerste die vertroue op die wetenskap en tegnologie 
behels. Die moderne wêreld word geken aan sy tegnolo-
gie, industrie, massaproduksie, kompetisie en prestasie. 
Die simbool van die moderne wêreld het die fabriek en 
wins geword. Die geneeskunde het daar nie by agter 
gestaan nie. Die geneesheer se entoesiasme en energie 
word al hoe meer in beslag geneem deur die tegniese 
uit daging, vindingrykheid en vernuf van sy professie. 
’n Groot deel van die kontaktyd wat die pasiënt met die 
ge sondheidsorg het, word gewy aan die tegniese ingrepe 
wat die moderne medikasie en medisyne hom kan bied. 
Die geneeskunde se selfb eeld en gesig na buite vertoon 
al hoe meer die beeld van ’n alvermoënde tegniese reus.

Die aansien van die geneesheer word veelal bepaal deur 
sy behendigheid met die tegnologie. Die front wat hy 
aandurf is nie meer die siekte van die mensdom nie, 
maar die uiterstes waarheen sy tegnologie hom kan 

neem. Die dokter is nie maar ’n kunstenaar mét sy 
instrumente nie, maar eerder ’n kunstenaar daarván. 
Die tegnologiese uitnemendheid van die medikus bring 
eer der ’n skans tussen hom en sy pasiënt wat duur is en 
sy eie lyding meebring.

Nie net die beeld van die (moderne) geneeskunde het 
verander nie, maar die beskouing van die pasiënt het 
ook as gevolg daarvan verander. In die toepassing van 
die moderne geneeskunde word die mens nie meer 
beskou as bestaande uit ’n liggaam en ’n gees nie, maar 
slegs as ’n liggaam met ’n fi siologie. Selfs die sielkunde 
en die psigiatrie van die mens word as produkte van die 
neurofi siologie beskou. Soos die afskeiding van die niere 
urine is, so is die produk van die brein gedagtes. Dit 
strek sover dat daar nouliks plek is in die gebruik van die 
moderne medisyne vir die mens soos God hom geskape 
het. Die mens word gesien as ’n masjien wat goed of sleg 
funksioneer. En, soos met enige ander masjien, word die 
menslike een ook onderverdeel in “ingenieursonderdele”. 
Elke onderdeel het dan sy spesialis wat opgelei is om dit 
te hanteer. Die spesialis abstraheer die siektegeval, doen 
sy ondersoeke en hanteer die behandeling. Dit ontneem 
egter die pasiënt van sy mensheid. Dit verdwyn op die 
agtergrond terwyl sy siekte, die spesialis en die mediese 
vernuf die sentrum van die belangstelling word. Die 
gevolg hiervan is dat slegs aan die onderdeel van die 
siekte aandag verleen word terwyl die pasiënt self, vir 
die res, geen troos of bystand by die geneesheer vind nie. 
Die moderne medikasie bied sodoende ’n onvoldoende 
troos aan die pasiënt.

Die pasiënt het die bystand van die dokter gesoek vanweë 
sy lyding. Lyding beteken egter baie meer as maar net ’n 

Die doel van die geneeskunde is om die pyn en die lyding van die mens te verlig. Ten spyte van die vordering 
wat die geneeskunde sedert die vorige eeu gemaak het, is dit steeds onduidelik of dit in dié opsig geslaag het. 
Dit wil eerder voorkom of die teendeel waar is. 
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Motorfi etstoergroep van die Afrikaanse Protestantse Kerk
Motorfi etstoer 2018
Scriptura, Ridders vir die Lig, die motorfi etstoergroep van lid-
mate van die Afrikaanse Protestantse Kerk, se 6de motor fi ets  toer 
vind vanaf 7-18 September 2018 plaas.

Hierdie jaar is die toer na die Drakensberge en daar sal tuisge-
gaan word in Caley Lodge vanwaar daar elke dag na verskillende 
be stemmings gery word. Bybelverspreiding en uitreike word 
ook beplan. Slegs lidmate van die AP Kerk mag op die toer gaan.

Persone wat vantevore van die toere meegemaak het, sal kan getuig dat dit baie aangenaam is en ook tot 
geestelike groei lei. Hegte vriendskapsbande word ook gesmee. Die koste verbonde aan die toer is baie 
be kostigbaar.

Enige belangstellendes kan die toerorganiseer der, Johan Kriek, kontak by 083 625 7367 of per e-pos 
by apktoer2014@gmail.com vir verdere navrae en die registrasievorm.

wanfunksie van ’n onderdeel. Lyding is ’n toestand van 
pyn van die hele mens, liggaamlik en geestelik. Indien 
die geneeskunde die lyding van die pasiënt na behore 
wil behandel, sal nie net na die onderdeel se funksie, in 
abstraksie van die pasiënt, gekyk moet word om dit te 
genees nie, maar sal die totale omvang van die lyding 
in ag geneem moet word. Dit is iets wat die moderne 
geneeskunde nie in staat is om te doen nie.

Die tweede groot droom is dié van vooruitgang. Die 
moderne wêreld word geken aan sy optimisme oor die 
toekoms. Die moderne mediese wetenskap kyk met trots 
na die verlede en spog met sy oorwinnings oor siektes 
soos die pokke, polio, geelkoors, pes, longontsteking, 
ensovoorts. Die moderne geneeskunde verwys ook 
graag na die vordering wat gemaak is met die behan-
deling van kanker, hartsiektes en orgaanoorplantings. 
Veral insake die huidige toepassing van oorplantings 
en genetiese manipulasies skep dié aanpak die indruk 
dat dit ’n plek in die beheerkamer van die lewe gekry 
het. Die trots op die prestasies van die verlede het die 

onheilspellende ambisie vir die beoefening van die 
mediese wetenskap laat ontstaan om die toekoms van 
die mens te kan beheer.

Die oortreff ende vlak van die mediese entoesiasme oor 
die toekoms word onder meer gesien in die defi nisie 
wat die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) aan 
gesondheid verleen. Sy defi nisie behels ’n toestand van 
volkome liggaamlike, geestelike en maatskaplike welsyn 
en nie maar slegs die afwesigheid van siekte of gebrek 
nie. Sodanig is die selfversekerdheid van die mediese 
wetenskap dat hulle dit waag om hierdie droom van 
vooruitgang tot doel te verhef. As gelowiges weet ons 
dat so ’n toestand (droom) van volkomenheid nie deur 
ons tegnologie bereik sal word nie. Dit is ’n gawe van 
God aan sy kinders wat bewaarheid sal word met die 
wederkoms van ons Here, Jesus Christus. Watter wrede 
ontnugtering wag daar nie vanweë die vertroue op die 
moderne mediese vermoë nie?!
__________________________________________________________

1 Hierdie ar  kel het oorspronklik in die Kerkblad Maart 1999 verskyn.
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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  •  Tel: 012 344 3960

TOERGROEP 2017
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Die dokter as 
instrument van God
Francois Terblanche1

Genesing
Kan daar enigsins genesing plaasvind as dit nie God 
Drie-enig se wil is nie? Hoe goed moet die medisyne 
wees om te kan werk as genesing van die siekte nie 
bin ne die wil van God is nie? Vanselfsprekend moet en 
sal alles in die heelal plaasvind binne God Drie-enig se 
toe latende wil. Genesing vind wel en vir seker plaas as 
ge nade vanuit God se hand. Gelowiges en ongelowiges 
be leef liggaamlik genesing. Ongelowiges word genees as 
deel van die algemene genade van God. Hoe wonderlik 
is dit nie om aan die almagtige God te behoort nie! Die 
geneesheer en die geneeskunde kan so goed wees as wat 
die mens dit kan bewerkstellig, maar genesing is net 
moontlik as God só besluit.

Psalm 103:2-3 Loof die Here, o my siel, en ver geet 
geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongereg-
tigheid vergewe, wat al jou krankhede genees ... 
Sola Scriptura!

Die geneesheer: ’n Instrument in God se hande
Glo u dit regtig? Hoe dikwels word die medisyne of die 
dokter nie die eer gegee nie? Of hoe dikwels word die 
dokter of die medisyne nie verwyt nie? As daar maar net 
’n ander dokter was, of beter medisyne; as die diagnose 
net vroeër gemaak was, of die behandeling net beter 
was. As ... is verbrande hout.

Die geneesheer is ’n lewende instrument in God se han-
de. Nie ’n instrument soos ’n hamer of ’n mikroskoop 
nie. Sodanige (dooie) instrumente kan nie gehoorsaam 
wees, beloon word, sonde doen, en dies meer nie. Maar 
’n lewende instrument kan – een wat geskape is na God 
se beeld. Ook die gelowige dokter behoort in opregt-
heid, gehoorsaamheid en geloof voor die aangesig van 
sy Vader te wandel in liefde teenoor sy Verlosser en in 
gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Hy staan in diens 

van sy God asook sy medemens, maar is steeds net ’n 
instrument en nie in beheer van gebeure nie. Weliswaar 
’n besondere instrument wat rekenskap sal moet gee van 
al sy dade, gedagtes en woorde. 

’n Geneesheer-kollega in New Zealand herinner my op 
’n keer: “Patients get healed, despite our eff orts”.

Alles wat dus ten goede gebeur in die lewe van enige 
en elke pasiënt is duidelik onverdiende genade uit die 
hand van ons Vader. Ons almal ly aan die grootste, dog 
ge na dig lik herstelbare toestand van ons sondeskuld. Dit 
sou ons veel erger kon pynig as enige siekte, kwaal, on-
gesteldheid of lyding wat hierdie aarde kan voort bring, 
was dit nie vir die wonderlike en genadige liefdesoff er wat 
ons Verlosser, Jesus Christus, aan die kruis op Gólgota 
vir ons gebring het nie.

Waarom dan siekte en lyding? Miskien is een rede sodat 
ons iets kan besef en ervaar van die lyding wat Hy aan die 
kruis vir ons sondes gedra het, sodat ons as instrumente 
in groter dankbaarheid en meer gehoorsaamheid kan leef.

Dikwels bid ons om genesing van aardse siektes – mees-
al vir onsself en diegene naby aan ons. Bid ons ooit dat 
die Here die hande, denke en dade van die dokter tot sy 
ver heerliking sal rig? Hopelik bid ons ook vir meer – die 
herstel en uitwissing van al ons sondes. Hopelik bid ons 
ook om die herstel van ons volksgenote en ons land, wat 
sekerlik deur een van die donkerste tye in ons geskiedenis 
voortstrompel; skynbaar al verder van die ware evangelie 
en ons enigste hoop, Jesus Christus af en al nader aan die 
wêreld en sy geld en sy sport en sy belange. Kan ons (of 
mag ons?) bid vir genesing as ons die wêreld aanhang 
en nie ons alles ten volle aan Christus Jesus oorgegee het 
nie? Kan ons ware genesing uit die Vaderhand ontvang 
as ons Hom met blote lippetaal vereer en ons harte aan 
die wêreld be hoort? Daar mag wel tydelike liggaamlike 
genesing wees. Genadetyd.
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Hopelik bid ons vir ons medebroers en susters in die 
geloof vir krag en genesing, want op die oomblik sterf 
daar glo amper elke vyf minute ’n Christen as martelaar 
iewers op hierdie aarde. ’n Werklike broer of suster van 
vlees en bloed wat ons in die hemel gaan ontmoet, sterf 
elke vyf minute op van die wreedste maniere denkbaar! 
Is onsself instrumenteel in óns Vader se hande? Kan óns 
van hulp wees vir genesing of tot seën wees vir andere 
in hulle omstandighede?

God alleen skenk genesing. As ons kan bid vir 
reën, moet ons ook met danksegging bid ná 
die reën. Erken ons elkeen ten volle en dank 
ons God met ons volle krag as die mildelike 
reën van genesing oor ons gespoel het, so 
onver diend ... selfs vir “net ’n verkoue”? Sola 
Gratia!

Weliswaar maak dokters ook foute. Soos ons 
almal sondige mense is wat in sonde gebore 
en ontvang is, so benodig ons elkeen verlos-
sing van ons sonde. Verlossing wat net verkry 
kan word van die enigste lewende Verlosser 
en Middelaar, Jesus Christus, sodat ons saam 
met Paulus in Filippense 1:21 mag uitroep 
Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 
wins. Dan was die instrument as dienskneg 
nuttig en het die instrument sy roeping in 
diensbaarheid gevind. Dan maak die foute 
gemaak nie meer saak nie. Sola Fide!

Enkele weke gelede, toe ek vir ’n pasiënt vra of daar 
nog iets is wat ek vir hom kan doen ná die konsultasie 
verby is, antwoord hy: “Bid asseblief vir my.” En voeg 
toe daarby iets soos: “Ek kan nie vir my familie vra om 
vir my te bid nie. Hulle is nie ernstig genoeg oor hulle 
geloof nie.” Dit is laat in die dag as ’n pasiënt vir sy dokter 
moet vra om vir hom te bid, eerder as vir sy familie. Dit 
is tekenend van die tyd waarin ons leef en moet ons as 
gelowiges aanspoor om voluit te leef in die tyd ons nog 
gegun hier op aarde. Nie met die verloregaande aardse 
brille van materialisme en die grootsheid van die lewe 
nie, maar as ’n instrumentele dienskneg wat, as ons 
hier die lewe verlaat, die woorde van Matthéüs 25:23 
met dankbaarheid sal mag aanhoor.

Roeping
Dikwels word die woord roeping gebruik as iemand van 
iemand anders (bv. ’n dokter) se beroep praat. Die per-
soon wat die woord roeping gebruik, wil gewoonlik iets 
vir die ander persoon verduidelik rondom die pligsbesef 
van roeping en/of om geroepe te wees. Omdat daar ge-
werk word in die algemene geneeskunde met die liggaam 
(weliswaar as tempel van God), maar wat beïnvloed kan 
word deur die gees (in bv. angs en gemoedsversteurings), 
is dit belangrik dat daar nie ligsinnig omgegaan word 
met die geneeskunde as beroep nie. Die wisselwerking 
tussen liggaam en gees is kosbaar en elke komponent 
namlik liggaam en gees is op sigself kosbaar. 

Geneeskunde is beslis ’n roeping. Só is egter ook die 
onderwys? Sal ons die mees kosbare wat God Drie-enig 
tydelik aan ons sorg toevertrou het, ons kinders, graag wil 
toevertrou aan ’n leerkrag wat nie geroepe is nie? Of sal 
jy gerus wees met ’n motorwerktuigkundige wat homself 
nie as geroepe beskou nie? Moet elke kind van God nie 
die beste doen met sy of haar talente juis daar waar God 
hom of haar geplaas het nie? Moet elke kind van God nie 
ydele woorde (bv. dat hy of sy nie materialisties is nie) 
weliswaar omskakel in dade sodat dit werklikheid word 
en nie meer fi ksie is nie? Eers dan word jy ’n instrument.

Miskien moet die teenvraag eerder gestel word: Indien jy 
nie geroepe is of voel in jou beroep nie en jy dus nie alles 
wat jy doen tot God se eer doen nie, vir wie werk jy dan? 

Vir my, Soli Deo Gloria! Mag dit jou uitroep ook wees.

Slotgedagte
Uiteindelik is elkeen van God se kinders ’n instrument 
in sy hande, wat bereidwillig, opreg, gelowig, nuttig en 
gehoorsaam moet wees daar waar God ons in sy al we-
tend heid geplaas het. Laat ons elkeen oral ’n gestuurde 
wees om die ware evangelie getrou te verkondig.

You are writing a Gospel, a chapter a day,
By deeds that you do, by words that you say.
Men read what you write, whether faithless or true;
Say, what is the Gospel according to you?

Het jy as instrument in ons Vader se hande al soos Jona 
reeds gearriveer by jou Ninevé en is jy (met ywer) besig? 
Of is jy nog met jou skip op pad na Tarsis toe?
__________________________________________________________

1 Dr. Francois Terblanche is ’n algemene prak  syn en lidmaat van AP 
Kerk Philippolis.
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Homeopatie, die mediese 
wetenskap en die Christen
Dr. Trix Jonker 1

Hy was ontevrede met die stand van sake binne die 
me diese wetenskap in sy tyd. Hy het sy praktyk gestaak 
en begin skryf en boeke vertaal. In hierdie tyd het hy 
afgekom op ’n geskrif waarin gemeld word dat kinabas 
(cin chona), die bas van die nasionale boom van Peru, 
eff ektief gebruik is in die behandeling van malaria. Sy 
belangstelling is hierdeur geprikkel en hy het dit op 
homself begin uittoets waar hy gevind het dat dit by 
hom malaria-simptome in ’n ligte graad veroorsaak het. 

Dit het hom tot die gevolgtrekking laat kom dat 
dit wat simptome in ’n gesonde individu kan ver-
oor saak, ’n siek persoon met dieselfde simptome 
kan genees. Hierdie beginsel “like cures like” het 
die basis geword van wat vandag as homeopatie 
bekendstaan.

Omdat sekere stowwe in hulle rou vorm of “mother 
tinc ture” soos dit genoem word, toksies kan wees vir 
die mens het hy begin om dit te verdun totdat slegs die 
energie van die oorspronklike stof nog in die oplossing 
teen woordig was en die toksiese eff ek uitgeskakel is. Dit 
is egter presies op hierdie punt dat die gewone mediese 
wetenskap nie meer die beginsel verstaan nie omdat 
hul le fi siese bestanddele in die middels wil meet terwyl 
daar slegs energie in die water en alkoholoplossings (as 
preserveermiddel) is.

Vandag word homeopatie wêreldwyd erken en geprak ti-
seer alhoewel daar nog baie teenkanting en wanbegrip pe 
bestaan. Daar is selfs die totaal oningeligtes wat beweer 
dat homeopatie van die duiwel is. Die homeopatiese 
tinkture word egter baie wetenskaplik in laboratoriums 

voorberei en daar is geen okkultiese rituele by betrok ke 
wat dit dan “duiwels” sou maak nie. Dit is ook ’n groot 
jammerte dat onopgeleide persone met geen mediese 
ervaring of kennis nie, toegelaat word om openbare 
opi nies uit te spreek oor iets soos homeopatie wat vir 
so baie siek mense wondere kan doen en weer kwaliteit 
lewe kan gee. 

Ek was self ’n paar jaar in ’n algemene mediese praktyk 
waarmee ek geen probleem het nie. Na my mening is 
daar ’n plek vir al die mediese dissiplines soos ons dit 
vandag ken. Wanneer ek ’n allergiese reaksie kry, soek 
ek ’n dokter wat my kortisoon kan spuit of as my blin-
dederm bars soek ek beslis ’n chirurg en nie ’n ho meo-
paat nie! Ek het egter gesien dat daar baie leemtes in 
die gewone medisyne-opset is wat nie daarin slaag om 
’n kwaliteit lewe aan pasiënte terug te gee nie. Dit het 
my laat belangstel in ’n alternatief.

My pa was ’n predikant en pastorale sielkundige wat ook 
homeopatie geken het en ’n geregistreerde homeopaat 
was. Hy het dit in sy praktyk as kliniese sielkundige ge-
bruik met baie goeie resultate en ons het as kinders ook 
daarmee grootgeword. 

Ná 10 jaar in gewone medisyne het my pad gekruis met 
dr. De Nysschen van Brakpan wat ook ’n pastoor in 
die AGS was. Dit het my lewe heeltemal verander. Hy 
het my bekendgestel aan die begrip van “Funksionele 
Me di sy ne” en “Bio-energetic medicine” wat ek toe ook 
later in Duitsland en Amerika verder gaan bestudeer 
het. Ek het nog nooit weer teruggekyk nie en gebruik 
nou reeds vir 27 jaar Funksionele Medisyne met baie 
goeie resultate. 

Die Duitser, Samuel Hahnemann, was ’n mediese dokter en die vader en ontdekker van homeopatie. In sy boek 
Th e Organon of Medicine, sê hy die volgende: “Th e physician’s highest calling, his only calling, is to make sick 
people healthy – to heal, as it is termed.”
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Dit beteken egter nie dat ek nie meer ’n mediese dokter 
is nie. Baie mense het my dit al gevra. Ek kombineer 
nou my mediese kennis en die kennis wat ek daarna 
opgedoen het om ’n beter diens aan my pasiënte te kan 
lewer. Funksionele Medisyne beteken dat mens na die 
funk sio nering van die menslike liggaam kyk wat eintlik 
pre sies dieselfde is as fi siologie. Kwaliteit lewe is waaroor 
dit vir my gaan. Om met depressie, moegheid, hoofpyne, 
spastiese dikderms, maagsere en noem maar op deur 
die lewe te moet worstel, is nie kwaliteit lewe nie. Op 
funk sionele vlak kan ’n mens gaan kyk hoekom dit so 
is en dan die oorsaak aanspreek en regmaak.

Dit is dan ook hier waar homeopatie ’n bydrae lewer. Om 
op funksionele vlak te werk, moet jy op die energie vlak 
werk en homeopatie is energie. Die liggaam moet ge sti-
muleer word om homself te genees. Die wanba lan se en 
verkeerde dieet moet ook uitgesorteer word om gene sing 
te bewerkstellig. Na my mening bestaan ge sondheid uit 
die vol gen  de 4 faktore:

1. Gesonde dieet 
2. Organe wat reg werk (bv. pankreas, lewer en skildklier)
3. Aanvullings (vitamiene en minerale in die reg te vorm)
4. Dan eers spanning-hantering. Te veel toestan de word 

aan spanning toegeskryf wat eintlik ’n uit vloeisel van 
’n ander probleem is.

As dit alles in balans is, behoort ’n mens ’n baie goeie 
kwa liteit lewe te kan lei. Ek praat nie hier van genetiese 
afwykings of reeds bestaande ernstige siektetoestande 
nie. Dit val nie onder die term “funksioneel” nie en is 
reeds patologie (gevestigde siekte). Daar is egter altyd 
ruim te vir verbetering van reeds bestaande siektes. 

Om die organe te kry om weer hulle funksie te herstel, 
gebruik ek bio-energie masjiene en rekenaarprogram-
me. Dit werk op spesifi eke energiefrekwensies wat die 
organe se normale funksionering herstel of organe wat 
al skade opgedoen het en nie net meer funksioneel 
aangetas is nie, beter te laat funksioneer. Dit kan ook 
spanningspatrone in die brein identifi seer en uithaal by 
mense met ernstige depressie. Tyd is ook ’n belangrike 
faktor aangesien dit tyd neem vir die liggaam om te 
herstel (ongeveer drie maande).

Om alles wat minder bekend is of wat buite die gewone 
medisyne staan net af te maak as sleg of van die duiwel, 
is baie onverantwoordelik. Ek kan nie ’n opinie uitspreek 
oor watter tipe enjin vir watter tipe motor goed is nie, 
want ek het geen kennis van enjins nie. Net so kan geen 
opinie van iemand wat nie gekwalifi seerd is in ’n vakge-
bied van waarde geskat word nie. Ek bedoel nie hiermee 
dat jy alles wat vir jou opgedis word vir soetkoek moet 
opeet nie, maar kry eers ’n in geligte opinie voordat jy 
goeie goed as sleg afmaak. 

Daar is ongelukkig baie onopgeleide persone daar bui te 
wat met rekenaarprogramme werk en wat mense “be-
han del” sonder enige mediese kennis of opleiding en 
selfs medisyne uitgee. In hierdie gevalle sal ek wel baie 
ver sigtig wees. As jou motor moet gaan vir ’n diens, 
neem jy hom tog na die regte handelaar toe. Jy gaan 
nie jou Mercedes na die BMW-handelaar toe neem vir 
’n diens nie. Daarom, wees versigtig na wie jy gaan met 
jou gesondheid. Vra altyd eers vir die betrokke persoon 
se opleiding en kwalifi kasies en ’n praktyknommer en 
be sluit dan of dit vir jou tot voordeel gaan wees. Ho meo-
pate moet ook by die Alternatiewe Raad vir Ge neeskunde 
geregistreer wees en ’n praktyknommer hê om te kan 
praktiseer. As die inligting nie vir jou gegee kan word 
nie, het hulle nie die regte opleiding nie.

Ten slotte
Ek sien geen probleem vir die Christen om ’n alternatief 
soos homeopatie te benut nie. Daar is niks okkulties aan 
nie en word vandag goed gereguleer. Dit is ’n fantastiese 
manier van genesing omdat dit geen newe-eff ekte of 
skadelike gevolge kan hê nie. Dit is veilig vir alle ou der-
domsgroepe en werk veral goed in babas en bejaarde 
persone wat meer sensitief vir chemiese middels is.

Ek hoop werklik dat lesers homeopatie nou in ’n ander 
lig sal sien en kwaliteit lewe sal nastreef. Die lewe is te 
kort om altyd siek te wees. Ek glo die Here wil hê dat 
ons die lewe moet kan geniet en dat dit sy wil is dat ons 
eer der gesond as siek moet wees. Hy gee immers vir ons 
die nodige kennis en middele vir goeie gesondheid.
__________________________________________________________

1 Dr. Jonker is ’n algemene prak  syn en homeopaat van Bloemfontein. 
Sy is getroud met ds. Johann Jacobs van AP Kerk Bainsvlei.
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GELOFTEFEES Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste (Psalm 50:14).
AP Kempton Park, Rietfonteinstraat 91, Glen Marais, Kempton Park (koffi e en beskuit voor die diens). 

Diens begin om 08h30. Navrae: 082 123 4567.
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Luther se toringervaring
Prof. Koos Adendorff 

Op ’n dag in die somer van 1505 het iets gebeur wat ’n 
wending in sy lewensrigting sou bring. Terwyl hy te 
voet op pad na Erfurt was, het ’n swaar donderstorm 
hom in die oop veld oorval. ’n Weerligstraal het so 
na by aan hom geslaan dat hy op die grond neergeval 
het. Doodsbenoud het hy uitgeroep: “Help my, heilige 
An na, ek sal ’n monnik word.” ’n Paar dae later het hy 
die daad by die woord gevoeg en aan die deur van die 
kloos ter van die Orde van die Augustynse Monnike in 
Erfurt geklop en gevra om toegelaat te word.

Die tweede wendingspunt 
was die eerste Mis (soos die 
nagmaal in die RKK genoem 
is) wat hy as priester moes 
bedien. Hy het geleer dat die 
Mis ’n geringer herhaling 
van Christus se off er aan die 
kruis is. Die priester moes 
Chris tus se gebroke liggaam 
en vergote bloed aan God 
off er ten behoewe van die 
kerk, net soos Christus op Gólgota gedoen het. Gedu-
ren de die diens het Luther, soos die gebruik was, met sy 
ge sig na die altaar gerig, die instellingswoorde begin sê. 
Toe hy by die woorde kom: “ons off er aan U, die lewen-
de en die ware God”, het hy begin stamel. Later sou hy 
van dié oomblik sê: “Op daardie oomblik word ek deur 
’n groot skrik getref. Wie is ek, dat ek my oë sou ophef 
tot en my hande sou uitbrei na die Goddelike Maje steit? 
Want ek is stof en as en vol sonde – en ek spreek tot die 
lewende, ewige en ware God!” Op daardie oomblik het 

’n vrees vir die ewige en ’n ontsetting vir die heilige hom 
van Luther meester gemaak wat hom jare daarna sou 
teister. T.s.v. al sy pogings om God met goeie werke te 
behaag, kon hy nie rus vir sy gemoed vind nie. Sy groot 
worsteling het uitgegaan van die vraag: “Hoe vind ek 
’n genadige God?”

Die derde wendingspunt was ’n ervaring in die to ring-
kamer van die Swart Klooster in Wittenberg. Ná sy or-
de ning as priester het hy hom, op aanbeveling van sy 

meerderes, tot ’n akademie-
se loopbaan gewend. Hy het 
eers aan die universiteit te 
Er furt klas gegee, waarna 
hy hom in 1508-1509 aan 
die pas gestigte universiteit 
in Wittenberg gevestig het. 
Ná die verwerwing van sy 
dok torsgraad in 1512 is hy 
as volle professor in Bybel se 
Studies aangestel, ’n posi sie 
wat hy tot die einde van sy 

lewe sou beklee. Luther het sy intrek in die Augustynse 
klooster in Wittenberg geneem. In ’n verwarmde ka mer 
in die toring van die klooster, wat as sy studeerka mer 
gedien het, het die lig van die evangelie vir hom deur-
ge breek en ’n einde aan sy jarelange gewetensworste ling 
gebring. In die voorwoord tot die Volledige Uitgawe van 
Luther se Latynse Werke (Clemens, 1967:421-428) vind 
ons Luther se eie beskrywing van hierdie ervaring. (Ek 
vertaal vry vanuit die Engelse vertaling van Andrew 
Th ornton.)

REFORMASIE 500

Luther se lewe is deur drie groot wendingspunte ge ken merk. Die eerste het sy beroep bepaal. Martin Luther 
se pa, Hans, het hoë ambisies vir sy seun gekoester. Hy het besluit hy moet ’n goeie universiteitsopleiding kry 
en hom as ’n regsgeleerde bekwaam. Hy is toe na die uni versiteitstad Erfurt om hom vir sy loopbaan in die 
regte voor te berei. 
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Hierdie insig wat Luther ontvang het, het hom by die 
kern van die evangelie gebring en die grondslag gelê 
van die Reformatoriese regverdigingsleer. Tot op daar-
die stadium is die geregtigheid van God verstaan as ’n 
toedelende geregtigheid, m.a.w. dit is ’n eienskap van 
God waardeur Hy aan almal gee wat hulle toekom: be-
loning vir die goeies en straf vir die slegtes. Dit is juis 
hierdie siening wat Luther se geloofskrisis veroorsaak 
het. Teenoor hierdie siening van die Roomse Kerk het 

Luther begin verstaan dat God se geregtigheid op ’n 
toe ge rekende geregtigheid dui. 

Op die groot vraag hoe die sondaarmens voor die hei li ge 
God geregverdig kan word, is daar net een antwoord: 
Deur ’n daad van God en nie deur ’n daad of selfs dade 
van die mens nie. Dat Luther reg was in sy insig dat die 
term geregtigheid van God in Romeine 1:17 oor die 

Vervolg op p. 18

Intussen in daardie selfde jaar, 1519, het ek begin 
om die Psalms weer eens te interpreteer. Ek was vol 
vertroue dat ek nou meer ervare was, aangesien ek 
tydens kursusse aan die universiteit Paulus se briewe 
aan die Romeine en Galasiërs en die brief aan die 
Hebreërs behandel het. Ek het ’n brandende begeerte 
gehad om te verstaan wat Paulus in sy brief aan die 
Romeine bedoel het, maar tot dusver het daar in 
my weg gestaan, nie die koue bloed om my hart nie, 
maar daardie een woord wat in hoofstuk 1 is: Want 
die geregtigheid van God word daarin ge open baar ... 
(Rom. 1:17 – KA). Ek het daardie woord “geregtigheid 
van God” gehaat, omdat ek deur al my leer meesters 
geleer is om dit fi losofi es te verstaan as ver wysende 
na formele of aktiewe geregtigheid, soos hulle dit 
genoem het, d.w.s. daardie geregtigheid waardeur 
God regverdig is en waardeur Hy sondaars straf.

Maar, onskuldige monnik wat ek was, het ek gevoel 
dat ek voor God ’n sondaar met ’n uitermate ge-
kwel de gewete was. Ek kon nie seker wees dat God 
deur my voldoening tevrede gestel is nie. Ek het die 
regverdige God wat sondaars straf nie liefgehad 
nie, maar eerder ge haat. In stilte het ek, indien ek 
nie gelaster het nie, se ker lik drift ig gemor en kwaad 
geword vir God. Ek het gesê: “Is dit nie genoeg dat 
ons, ellendige sondaars, vir alle ewigheid verlore 
a.g.v. die erfsonde, deur elke soort onheil wat die 
Tien Gebooie meebring, getref word nie? Waarom 
hoop God smart op smart op ons deur die evangelie 
en dreig ons deur die evangelie met sy geregtigheid 
en wraak?” Dit is hoe ek met my wilde en ontstelde 
gewete te kere gegaan het. Ek het Paulus voort durend 
getreiter oor daardie gedeelte in Romeine en wou 
angstig weet wat hy bedoel het.

Ek het dag en nag oor daardie woorde gepeins tot-
dat ek, deur die genade van God, uiteindelik aan die 

konteks aandag gegee het: Want die geregtigheid van 
God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, 
soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof 
lewe (Rom. 1:17 – KA). Ek het begin verstaan dat die 
geregtigheid van God in hierdie vers daardie gereg-
tigheid is waardeur die geregverdigde persoon deur 
’n geskenk van God lewe, naamlik deur die geloof. 
Ek het begin verstaan dat hierdie vers beteken dat die 
geregtigheid van God deur die evangelie geopenbaar 
is, maar dit is ’n passiewe geregtigheid, d.w.s. daardie 
geregtigheid waardeur die genadige God ons deur 
die geloof regverdig maak, soos geskrywe is: die reg-
verdige sal uit die geloof lewe. Meteens het ek gevoel 
dat ek weer gebore is en die paradys deur geopende 
deure binnegetree het. Ek het onmiddellik die Skrif 
in ’n ander lig beskou. Ek het in my geheue deur die 
Skrif gegaan en gevind dat ander terme die self de 
betekenis het, bv. die werk van God beteken die werk 
wat God in ons doen; die krag van God beteken die 
krag waardeur Hy ons sterk maak; die wysheid van 
God beteken Hý maak ons wys; (so ook) die sterkte, 
die redding en die eer van God.

Ek het hierdie soetste woord van my, “die geregtigheid 
van God,” met net soveel liefde geprys as wat ek dit 
tevore gehaat het. Hierdie uitdrukking van Paulus 
was vir my die ware poort van die paradys. Daarna 
het ek Augustinus se werk Oor die Gees en die letter 
gelees en daarin gevind waarop ek nie durf hoop 
het nie. Ek het ontdek dat hy ook die “ge regtigheid 
van God” op ’n soortgelyke manier ge ïn terpreteer 
het, naamlik as dít waarmee God ons klee wanneer 
Hy ons regverdig maak. Hoewel Augustinus dit op 
on volmaakte wyse gestel het en nie in besonderhede 
verduidelik het hoe God ons sy geregtigheid toere-

ken nie, was ek nog tans ingenome daarmee dat hy 
die geregtigheid van God waar deur ons regverdig 
gemaak is, geleer het.
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REFORMASIE 500

81-90
van Luther se 95 Stellings1

1 In die lig van die 500-jarige herdenking van die Reformasie het ons dit goedgedink om Luther se 95 stellings stuksgewys in Afrikaans te vertaal en in elke 
uitgawe van Die Boodskapper te plaas. Lesers word egter daarop gewys dat hierdie bloot ’n vertaling is en dat vertalings dikwels nie daarin slaag om al die 
nuanses weer te gee nie. Op die oog af mag van hierdie stellings selfs onbybels lyk omdat ons nie die konteks verstaan waarin dit geskryf is nie. Ek moedig 
u dus aan om ook Luther se verduideliking van sy 95 stellings te gaan lees by h  p://www.ooci  es.org/united_in_christ_3in1/95explained.pdf – Red. L

IG

 IN DUISTERN
IS

Sulke onbeskaamde afl aatprediking maak dit selfs vir geleerdes moeilik om die eer en waardigheid van die 
pous te handhaaf en van lastering of venynige vrae van leke te vrywaar.

Vrae soos: Waarom maak die pous nie die vagevuur, uit heilige liefde en ter wille van die hoogste nood van 
dié siele wat daarin verkeer, leeg nie? Dit is tog die mees gegronde rede! Dit, terwyl hy tog ontelbaar baie 
siele verlos ter wille van onheilige geld wat vir die bou van die St. Peters katerdraal gegee is. Dit as sodanig 
is tog die mees ongegronde rede!

En verder: Waarom word daar voortgegaan met dodemiste en die jaarlikse herdenkings vir afgestorwenes? 
En waarom gee hy nie die spesifi eke donasies wat daarvoor gegee is, terug of staan die terugtrek daarvan 
toe nie, aangesien dit tog verkeerd is om vir die verlostes te bid?

En ook: Wat vir ’n nuwe vroomheid van God en die pous is dit dat hulle ’n goddelose en iemand wat hulle 
vyandiggesind is, toelaat om vir geld iemand wat godvresend en ’n vriend van God is, uit die vagevuur los 
te koop en nie eerder daardie godvresende en beminde siel vanweë sy grote nood uit liefde te bevry nie?

En verder: Waarom word die boetebepalings, wat na regte en deur onbruik lankal reeds ongeldig is, steeds 
deur die toestaan van afl ate afgelos asof dit nog eff ektief en geldig is?

En verder: Waarom bou die pous, wat vandag baie groter rykdom as die rykste Crassus (miljoenêr) besit, 
nie ten minste die St. Peters katedraal met sy eie geld eerder as met die geld van arm gelowiges nie?

En verder: Waarom skeld die pous diegene vry of skenk vryspraak aan hulle wat op grond van hul opregte 
berou reeds aanspraak het op God se volle vergifnis en seëninge?

En verder: Sal daar ’n groter seëning vir die kerk wees as dat die pous, soos hy dit eens op ’n tyd gedoen het, 
eerder ’n honderd keer op ’n dag aan elke gelowige kwytskelding en God se seëninge skenk?

Indien dit tog vir die pous met afl ate meer om die heil van die siele as om geld gegaan het, waarom verklaar 
hy vroeëre briewe en afl ate ongeldig alhoewel hulle tog net so eff ektief was?

Om hierdie skerp geformuleerde argumente van gewone lidmate slegs met geweld te onderdruk sonder om 
dit op te los deur goeie redes te verskaf, stel die kerk en die pous bloot aan die bespotting van hul vyande 
en maak Christene ongelukkig.
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ge regtigheid gaan wat God skenk, word deur geleerdes 
bevestig. Baie wys daarop dat Paulus hierdie term vanuit 
sy Ou-Testamentiese en Hebreeuse agtergrond gebruik. 
In dié konteks dui geregtigheid op God se verlossende 
dade as getuienis van God se getrouheid aan die verbond 
(Hawthorne et al, 1993:828). In Nuwe-Testamentiese 
terme beteken dit dat die doel van God se werk in Chris-
tus is om mense te verander om regverdig te wees, om 
lewens te lei wat in ooreenstemming met sy Goddelike 
wil is en wat daarom gelykvormig aan die beeld van 
Christus is. Die geregtigheid van God só verstaan, word in 
die evangelie geopenbaar. Die evangelie is vir Paulus die 
lewe, sterwe en opstanding van Christus. Die evangelie 
is ’n krag van God tot redding vir elkeen wat glo (Rom. 
1:16). Evangelie en geregtigheid word dus in Romeine 
1:16-17 feitlik as sinonieme hanteer. Die openbaring van 

God se geregtigheid in die evangelie word in Romeine 
1:18 gekontrasteer met die openba ring van God se wraak: 
Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar 
oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense 
wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk ...

Die geregtigheid van God is ’n geskenk van God se 
genade wat die mens in geloof aanvaar. Die mens wat 
só begenadig is en die geregtigheid van God in geloof 
ontvang het, sal waarlik lewe. Die lewe is dan meer as 
om net asem te haal, maar ’n lewe van gehoorsaamheid 
en diens aan God wat uit die regverdigmaking voort-
vloei. In hierdie verklaring van Romeine 1:16-17 hoor 
ons die klanke van die Reformatoriese solas: sola gratia 
(ge nade alleen), sola fi de (geloof alleen) en solus Christus 
(Christus alleen).

Vervolg vanaf p. 16

Luther se toringervaring
L
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BRIEWE

Dankie vir die geleentheid om enkele 
opmerkings met u te deel rakende die 
pas-afgelope sitting van Sinode 2017. 
Al die opwinding, al die ge skarrel om 
die “dik” sakelys deur te gaan, en dan 
die verwagting, wat gaan alles gebeur!

Opening: Sondag, 3 September 
2017. Reformasie 500. Unisa.
’n Luisterryke aanbieding deur ’n 
mas sakoor met deelnemende mu si-
kante, instrumenteel sowel as vokaal, 
wat elkeen van ons geestelik verryk 
het en daarmee saam ook God se 
ge na de oor 500 jaar heen te laat be-
leef het.

Sinode: 4 tot 6 September 2017
My eerste indruk was dat sake hier 
goed georganiseerd was. Bespre kings 
het goed verloop en besluite kon 
mak lik geneem word. Die verskillen-
de kommissies was goed voorbe rei 
en het dit my trots gedoen om te kon 
sien dat lede moeite gedoen het om 
hul opdragte na wense uit te voer.

Ek het dit ook beleef dat ons pre di-
kante ernstig is met hul taak om hul 
gemeentes herderlik te lei. Dat daar 
meer opgelet moet word op behoeft es 
van die leraar in die gemeente en dat 
ons as lidmate daadwerklik aandag 
daaraan moet gee, het beslis meriete.

Iets wat kommer wek is die afname 
in lidmaatgetalle asook swakker by-
woning van die Sinode. Gemeentes 
kan sodanige kwellinge tydens rings-
byeenkomste aanspreek.

Opsommend
My gelukwense aan almal wat be-
trok ke was met die reëlings van die 
af ge lope sinode. Die Voorsitter ver-
dien ook ’n pluimpie vir die wyse 
waar op hy die Sinode gelei het.

Dan was daar die heerlike etes, kof-
fi e, tee asook ander lekkernye! Hul 
wat daarvoor verantwoordelik was, 
mag maar begin met ’n spy senie-
ringsbesigheid!

Behou die opening van die sinode 
op ’n Sondag met die beroep op ge-
meentes om dit dan by te woon om 
daar mee deel te kan wees van die 
si no de. Soortgelyke koor- en mu-
siek aan biedings sal graag byge woon 
word en bekostigbare busvervoer kan 
deur gemeentes gereël word. Daar 
was on langs ’n geleentheid gereël vir 
ons Se nior Burgers om “Classics is 
Groot” by te woon wat goed onder-
steun was. Ek is oortuig almal wat 
dit bygewoon het sou die openings-
geleentheid net so geniet het.

Ons sien uit na die volgende sinode 
en vertrou dat elke lidmaat van ons 
kerk sal deelneem by wyse van gebed 
vir ons amptenare van die Gemeen-
skaplike Kerk kantoor wie verant-
woor delik is dat werksaamhede van 
die kerk vlot verloop. Seënwense vir u 
toegebid en sterkte met u groot werk.

Koos van der Lith 
Marble Hall (5 Oktober 2017)

Sinode 2017: Belewenis met verwagtinge
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S M E LT O O N D
•  November 2017  •

Voorgestelde wysigings aan die be staan-
de Skolewet is op 13 Oktober 2017 in die 
Staats koerant gepubliseer en daar is ge-
leentheid om tot 10 November 2017 daar-
op kommentaar te lewer. Hierdie wysi-
gings raak die onderwys van alle kinders 
in staat skole, privaatskole en ook diegene 
wat tuisonderrig ontvang, sowel as alle be-
heer rade van skole. Ons versoek ouers en 
ouderlingerade om op hoogte te kom van 
die voorgestelde wysigings en om deur elke 
moontlike kanaal daarteen beswaar te maak. 
Die voorgestelde wysigings kan by hier die 
skakel gelees word: https://www.gov.za/
sites/default/ iles/41178_gon1101.pdf 

Die Kommissie vir Onderwys en Opvoe ding 
(KOO) is versoek om die kerkverband se 
amptelike reaksie op te stel en om ook rig-
lyne vir ouderlingerade en lidmate te gee 
vir elkeen se persoonlike reaksie.

Aangesien die dokument 36 bladsye be-
slaan, word slegs enkele van die beoogde 
wysi gings hier uitgelig:

• Die straf wanneer iemand daaraan skul-
dig bevind word dat hy/sy enige skool-
pligtige kind verhinder het om skool toe 
te gaan, word van 6 maande na 6 jaar 
verhoog.

• Die inale besluit rakende toelating tot 
’n openbare skool berus voortaan by die 
Hoof van die Departement Onderwys. 
Be heer rade moet hul skool se toelatings-
beleid aan die Hoof van die Departement 
vir goedkeuring voorlê. Hierdie toela-
tings beleid moet elke drie jaar hersien 
word en enige wysigings moet deur die 
Hoof van die Departement goedgekeur 
word. Die Hoof van die Departement 
word egter nie gebind aan die beheerraad 
se toelatingsbeleid nie en mag kinders 
volgens sy eie oordeel in skole plaas 
ongeag die skool se toelatingsbeleid.

• Beheerrade van openbare skole moet 
ook ’n taalbeleid opstel vir goedkeuring 
deur die Hoof van die Departement en dit 

moet ook elke 3 jaar hersien word. Die 
Hoof van die Departement ontvang nou 
die mag om skole te verplig om nuwe tale 
vir onderrig te implementeer. In die be-
pa ling van die skool se onderrigtaal moet 
nie net die belang van die leerlinge en 
beheerraad in ag geneem word nie, maar 
ook die demogra ie van die gemeenskap 
waarbinne die skool geleë is.

• Skole se gedragskodes moet voortaan 
voorsiening maak vir die omliggende ge-
meenskap se uiteenlopende kulturele en 
godsdienstige gebruike en gewoontes.

• Skole ontvang die mag om leerders lig-
gaam lik te deursoek vir drank en/of 
dwelms.

• Die magte van beheerrade rondom die 
aanstelling van onderwysers word dras-
ties ingeperk en oorgedra na die Hoof 
van die Departement. Voortaan sal be-
heerrade slegs aan die Hoof van die De-
partement aanbevelings kan maak oor 
kandidate vir posvlak 1. Die besluit oor 
aanstelling berus by die Hoof van die 
Departement. Wat betref aanstellings 
op posvlak 2-4 berus die keuse en aan-
stelling geheel en al by die Hoof van die 
Departement.

• Die Hoof van die Departement ontvang 
ook die mag om die skool se geriewe gra-
tis te mag gebruik vir enige geleentheid 
wat hy mag oordeel verband hou met 
onderwys.

• Indien die Hoof van die Departement 
meen dat hy voldoende gronde het om 
aan te voer dat die beheerliggaam een 
of meer van sy funksies nie uitgevoer het 
nie, ontvang hy die mag om die beheerlig-
gaam te ontbind en met iemand met die-
selfde magte mag vervang.

• Die provinsiale LUR vir Onderwys ont-
vang die mag om skole met minder as 
135 leerlinge te mag sluit na konsultasie 
met die betrokke partye.

• Beheerliggame moet voortaan kwar taal-
liks aan die Hoof van die Departement 
ver slag doen van al die Inkomstes en 
Uit gawes.

• Privaatskole wat enige subsidie van die 
staat ontvang, moet ook kwartaalliks aan 
die Hoof van die Departement verslag 
doen van hulle inkomstes en uitgawes.

• Tuisonderrig word voortaan streng 
gereguleer met sake soos die assesse-
ring van ouers, die kurrikulum en ook 
kin ders.

• Kurrikulumverskaffers en hulle mate-
riaal moet voortaan goedgekeur word 
en slegs goedgekeurde materiaal mag 
vir onderwys gebruik word.

• Waar beleidsuitsprake en -dokumente 
tans nie wettig afdwingbaar is nie, word 
die mag aan die Minister van Onderwys 
gegee om sodanige beleid voortaan as 
afdwingbare regulasies te laat geld.

• Onderwysers moet voortaan hul inan-
siële belange aan die Hoof van die De-
par tement verklaar, insluitend die van 
hul eggenote.

Ons wil almal aanmoedig om asseblief 
op hierdie voorgestelde wysigings te 
reageer. 

Vir diegene wat tuisonderrig – 
kontak die Pestalozzitrust: 
E-pos: defensor@pestalozzi.org 
Telefoon: 012 330 1337
Faks: 011 507 5997
Pos: Posbus 12332, Queenswood, 0121

Vir opvoedingsrade en ouers van 
kinders in CVO-skole – kontak die 
BCVO:
E-pos: bcvo@bcvo.co.za
Telefoon: 012 361 5793
Faks: 012 348 6084
Pos: Gert Potgieterstraat 537, 
Garsfontein, Pretoria

Vir beheerliggame en ouers van 
kinders in staatskole – kontak 
FEDSAS:
E-pos: of ice@fedsas.org.za 
Telefoon: 051 522 6903
Faks: 051 522 6903
Pos: Posbus 31963, Fichardtpark, 
Bloemfontein, 9317

Onderwys: Kennisgewing in Staatskoerant
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Bestek Bybelkennis-eksamen 2018
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 9 (20) Matthéüs 7 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 12 (20) Lukas 5 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 7 (20) Handelinge 9 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 26 & 27 (35) Efésiërs 4-6 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 1-4 (35) 1 Johannes Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 33-36 (35) 2 Timótheüs & Judas (35) Les 1-9 (30)
Graad 10 Job 6-11 (35) Galásiërs 5 & 6, Efésiërs 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Joël & Nahum (35) Openbaring 1-5 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Daniël 5-9 (35) Filémon & Jakobus (35) NGb Art 25-29 (30)

GELOFTEFEES MOSSELBAAI
Tyd: Saterdag 16 Desenber 2017 om 9vm.

Plek: Mosselbaai Stadsaal
Prediker: Ds. Danie van Dyk

Geleentheidspreker: Adv. Lourens Joubert
Navra: Piet Joubert, Sel: 082 562 7508

Voorsitter Geloftefees komitee Mosselbaai

ONDERSTEUN ONS 
BOEKWINKEL

Tel.: 012 362 1390
Faksnr.: 086 559 7239
E-pos: versending@apk.co.za
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FLIEKRESENSIE

Sy kragtige prediking en magnetiese persoonlikheid het 
bygedra tot die opbou van ’n baie invloedryke kerkplan-
tingsnetwerk (Acts 29) en mega-kerk-ryk. Wat selfs meer 
indrukwekkend is, is dat hy dit alles vermag het as ’n 
uitgesproke Calvinis. Hy was as ’t ware ’n pop-ster in die 
gereformeerde gemeenskap en ’n advertensiegesig vir die 
New Calvinism-beweging. Toe Mars Hills Church dus 
aan kondig dat hulle hul deure teen die einde van 2014 
weens formele klagtes teen Driscoll gaan sluit, het baie 
ge dink dat dit die begin van die einde vir Calvinisme 
bin ne die moderne evangeliese Christengemeenskap was.

Soos verwag, is die gereformeerde gemeenskap deur 
hier die gebeure geaff ekteer, maar nie soos wat ’n mens 
sou gedink het nie. In plaas daarvan dat mense Calvi-
nis tiese leerstellings nou vir meer progressiewe teolo-
giese benaderings verruil het, het baie jong gelowiges 
aangehou om die kompas van die Skrif na konfessionele 
gereformeerde Christenskap te volg. 

In die dokumentêr word gesoek na ’n antwoord op die 
vraag: Wat is volgende vir evangeliesgesinde gere for-
meerdes en “Th e New Calvinism” (ook soms genoem 
die “Young, Restless and Reformed-beweging”). Om 
by ’n antwoord hierop uit te kom, delf Calvinist in die 
ge skiedenis van die Reformasie, die oorsprong van die 
New Calvinism-beweging, asook die grondliggende leer-
stel lings van Calvinisme. Daarna fokus die fi lm op hoe 
’n hele geslag van jong Calvinistiese evangeliesgesindes 
tot volwassenheid gegroei het ten einde die wonderlike 
skatte van die reformatoriese belydenisse te ontdek.

Met die hulp van gerespekteerde gereformeerde teoloë 
soos R.C. Sproul sr., Steve Lawson, James White en Scott 
Oliphant, gee die fi lm ’n broodnodige opdatering van die 
beweging. Selfs iemand soos Collin Hansen verskyn in 
die fi lm en deel sy eie insigte rondom die ontwikkeling 

van die beweging. Een van die aangename verrassings 
van Calvinist is die animasies/illustrasies waardeur 
kykers gehelp word om ingewikkelde teologiese en his-
to  riese begrippe en idees onder die knie te kry. Hierdie 
illustrasie plaas die oorspronklikheid, kreatiwiteit en 
vermaaklikheid van die fi lm op ’n volgende vlak, iets wat 
dikwels ontbreek in godsdienstige dokumentêre fi lms, 
en maak die kyk van die fi lm voorwaar ’n genotvolle 
ervaring. Om verder by te dra tot die nostalgie, word 
daar kort-kort videogrepe uit populêre preke vertoon. 
Die impak wat dit bewerkstellig, is in die kol.

Dit is egter belangrik om te onthou dat die fi lm slegs ’n 
enkele geslag se reis uitbeeld. Dit is nog nie seker hoe 
goed die fi lm deur buitestaanders tot die neo-Calvi nis-
tiese beweging ontvang sal word nie. Sal ouer gere for-
meerdes net so maklik met die inhoud kan assosieer 
as jonger gereformeerdes? Miskien nie en dit is dalk 
die enig ste tekortkoming van die fi lm, naamlik dat nie 
almal daarby aanklank gaan vind nie. Aan die einde laat 
Calvinist jou met dieselfde vraag as waarmee dit begin 
het: Wat is volgende? Wanneer al die gerespekteerde en 
belangrike Calvinistiese leiers van ons era weg is, wat sal 
word van die gereformeerde ge meen skap? Wanneer ’n 
beweging slegs gebou word op die persoonlikhede van 
sy leiers in plaas van die inhoud van hulle boodskap, 
sal dit net so vinnig oorwaai soos die jongste modegier.

As Calvinist ons een ding kan leer, dan is dit dat God 
steeds soewerein is oor ons verlossing en die toekoms 
van sy Kerk. Die leerstelling dat ons deur geloof alleen 
gered word, is nie afh anklik van begaafde predikers ten 
einde dit aanloklik te maak nie. Dit staan op sy eie voete 
en rig ons oë op die eer van God.
__________________________________________________________

1 Lees die oorspronklike resensie hier: h  p://www.patheos.com/blogs/
chorusinthechaos/calvinist-movie-review-the-story-of-a-genera  on/

Calvinist deur Jack Lee1

Die “Hervorming van die gereformeerdes” is ’n belang rike tema in Les Lanphere se 
indrukwekkende nuwe dokumentêr, getiteld: Calvinist.

Toe iemand soos die Amerikaanse prediker Mark Dris coll se gewildheid in die vroeë 
2000’s ’n hoogtepunt be reik het, is hy deur Forbes Magazine beskryf as “one of the 
nation’s most prominent and celebrated pastors”. 

Kyk gerus hier na ’n voorskou van die fi lm asook verskillende aankoop-opsies: https://vimeo.com/ondemand/calvinist
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Kontak:  BCVO – 012 361  5793 –  www.bcvo.co.za

EERSTEJAARSKAMP
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WESMOOT

Seniors
Hierdie seniors van die AP Kerk Wesmoot 
is ’n vrolike, gelukkige en voorbeeldige 
groep mense wat aktief betrokke is by die 
gemeente. Met ds. Nico se verjaarsdag 
het hulle vir hom ’n verrassingsontbyt 
gereël. Hy kon sy oë nie glo toe hy by die 
restaurant aankom en hier wag hulle hom 
almal in nie! Die gemeente het hom ook 
verras met ’n verjaarsdagbraai die Sondag 
ná die erediens.

Speletjiesgeleentheid
Wesmoot se seniors het ook deelgeneem 
aan ’n speletjiesgeleentheid waarheen hulle 
uitgenooi was deur die seniors van die AP 
Kerk Pretoria-Oos. 

Op die foto regs sit Lou en Bambi Erasmus 
en Ina Gericke by ds. Nico. In die 
agtergrond is ds. Leon Lubbe van Moot 
Sentraal besig om iets aan van die ander 
gemeentes se seniors te verduidelik. 

KLERKSDORP

Tannie Sannie Smit
Tannie Sannie Smit is die AP Kerk Klerksdorp se oudste lidmaat. Sy is 
gebore op 7 September 1924 op die plaas Doornbult in die distrik 
Lichtenburg. Sy het op die plaas Vaalbank 66 grootgeword en op 
die plaasskool Seyferfontein skoolgegaan. Daarna is sy na Coligny 
Hoërskool en vandaar na die Hoër Tegniese Kollege Krugersdorp. 

Ná haar kwalifikasie gaan werk sy by die HNP kantore as Jan de 
Klerk se sekretaresse. Sy trou in 1964 met AB Smit, ’n polisiebeampte. 
Hy was by die hoofkantoor in Roodepoort gestasioneer. Hy vra ’n 
verplasing platteland toe, maar hoofkantoor weier sy versoek. Hy neem 
sy ontslag en hulle gaan boer op Mooiplaas (Marico) naby die grens 
van Botswana. Ná verloop van 2 jaar oorreed die veiligheidspolisie 
hom om by die grensposte veiligheids- en grensbeheer toe te pas. Toe 
word hulle naweekboere.

In 1980 tree hulle af. In 1987 koop die regering hulle plase op vir die Madikwe wildtuin. Hulle 
verhuis na Coligny en ná haar man se dood in 2007, gaan bly tannie Sannie in Flamwood Aftree-
oord in Klerksdorp. Sy het ’n dogter, Ida, wat ’n onderwyseres is en met ’n boer, Willie Swanepoel, 
getroud is.

V.l.n.r: Soekie Breedt, Bambi Erasmus, Elise en ds. Nico Rautenbach, 
Rina Steyn, Pieter Smith, Chrissie en Frik van Niekerk. Agter: Joey Vorster, 
Peter en Thelma Black, Tony en Mina Boyce, Lou Erasmus, Petrus van der 

Merwe, Manie Steyn, Leon en Antoinette Taljaard, Diana en Chris Isel.
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AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

AP KERK GANSBAAI 
Die AP Kerk Gansbaai (vroeër Onrusrivier) nooi alle 
besoekers, vakansiegangers en belangstellendes 
om ons dienste die tweede en die vierde Sondag 

van die maand op Gansbaai by Birkenhead 
Bootklub, Gansbaaihawe om 10:00 by te woon.

Kontakpersone: 
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA Eredienstye is 10:00 te Cearn 
Hall, Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee by 

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

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

Prediker: Ds. Hano Jones 082 515 9730, 
Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709; Voorsitter: Chris Boshoff 082 372 8687

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

Navrae: Wilma Smith 
014 161 0676 / 079 703 4304, 

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

intrekkers is hartlik welkom by ons 
eredienste wat elke Sondag om 10:00 

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak: Mev. M de Bruyn, 

072 151 7211

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

eredienste Sondagoggend om 09:00 in ons 
kerkgebou te Soetdoringstraat, Heiderand, 
Mosselbaai. Persone van elders wat in die 

hospitaal is, kan ons ook kontak. 
Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 09h00 – 13h00.
Leraar: Ds. Dawie Pretorius, Tel: 082 771 7011, 

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND 
Die AP Kerk Namakwaland (Springbok) 
nooi alle besoekers, nuwe intrekkers, 

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

Navrae: Mev. S Homann 083 564 5637

AP KERK GEORGE
Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by ons eredienste elke Sondagoggend in 

die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George.
Eredienste: 1 Januarie 2017 tot 30 Junie 2017: om 10:30. 

1 Julie 2017 tot 31 Desember 2017: om 08:30.
Bedienaar van die Woord: Ds. Hano Jones, tel.: 082 515 9730

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 873 6220
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OLIFANTSRIVIER

Doopfees
Die gemeente van Olifantsrivier in Vanrhynsdorp het 
feesgevier toe twee kinders gedoop is. Doopgeleenthede 
is so skaars soos reën in die gebied en toe die egpaar 
De Klerk hul twee seuns op 8 Oktober laat doop het, 
was dit ’n geleentheid vir die gemeente om lekker saam 
te verkeer tydens ’n uithaal middagete wat deur die 
susters van die gemeente aangebied is. Die doop is 
waargeneem deur ds. Jan Fourie.

Ingestuur

Op die foto verskyn Alex de Klerk (sr.), sy vrou 
Yolande de Klerk, ds. Jan Fourie en die twee dooplinge 

Alex (jr.) en Martin Rikus de Klerk 

GEORGE

Eerste en lekkerste basaar ooit!
Vanaf April vanjaar het die AP Kerk George al begin uitsien na hul eerste basaar sedert die stigting 
van die gemeente 30 jaar gelede. Die basaar is gehou op Saterdag 29 Julie 2017 in die NG 
moedergemeente se kerksaal in die middedorp. Juis omdat dit daar gehou is, is ons ruim ondersteun.

Ds. Hano Jones het die basaar met Skriflesing en gebed geopen. Almal het heerlik saam gekuier 
tussen al die pret en plesier heen. Tafels met vleis, koek, poeding, koeldrank en koffie, jafels, 
naaldwerk en kerrie en rys het die kuiergaste ’n wye keuse gebied. Daar was ook ’n plaas- en wit 
olifanttafel, kindervermaak en ’n teetuin. Om alles te kroon, was daar ook ’n boereorkes om die 
atmosfeer vrolik en aangenaam te hou. George se eerste basaar was ’n groot sukses. Baie dankie 
aan almal wat saamgewerk het! Aan God al die eer!

Dawie Claassen

Marloth Park
Ten volle toegeruste huis in Marloth Park vir ’n 

wegbreek naweek of vakansie vanaf Mei 2017. 
Slaap 6 mense.

Kontak Peet 078 543 9203 of 082 857 0030

Die Afrikaanse Protestantse 
Akademie NPC
webblad: www.apa.ac.za
epos: info@apa.ac.za
Adres: Farendenstraat 430, 
Clydesdale, Pretoria, 0002
Geregistreer by die Departement van 
Onderwys. Registrasienr. 1999/HE08/001
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VOLKSHULP 2000
• Hierdie is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

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

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

grens van Margate en Uvongo. Loopafstand na 
die strand. Pragtige see-uitsig. Billike tariewe

Skakel Willie of Poppie Brits: Tel. 039 317 2076, Sel: 082 746 4852
Queenstraat 18, Uvongo

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2017

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

See- en brander-uitsig van balkon
2 x onderdak parkering

Skakel Liezl vir tariewe 076 994 1187

OORNAG TE BLOEMFONTEIN

Selfsorg oornagkamers elk met:
minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 

vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1-4 en 1-5. Naby N1

Skakel Piet of Belie by 051 433 2635 0f 072 342 7530

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die middel van 

SA, tussen Gauteng, Kaap, Natal, PE en OL. Verskeidenheid 
opsies beskikbaar, vanaf enkelpersone tot groot gesinne, 
asook groepe. Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

APK DasseAPK Dasse
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BRAKRIVIER

Fees gevier
Daar is seker min gemeentes in die 
AP kerkverband wat binne 5 skrale 
weke vier keer rede gehad het om 
fees te vier! Die gemeente se eerste 
feesbeurt het op 27 Augustus gekom 
toe ons jong dominee 29 jaar oud 
geword het en die sustersaksie 
besluit het om vir hom vir oulaas ’n 
“kinderpartytjie” te reël. Daar was die 
tradisionele verjaardagkoek, presente, 
en kreunende tafels vol koek, vingerhappies en ander gebak – té veel 
om iets van alles te proe! Ouderling Bossie het soos ’n goeie pa ons 
almal se verjaardagwense oorgedra waarna die gemeente gesellig 
saam gekuier het.

Kort op hierdie reuse fees se hakke, op Saterdag 2 September, was 
dit die viering van die ooievaarkoms vir die pastoriepaar. In groot 
geheimhouding is ’n High Tea in die Ou Pastorie-restaurant in Groot 
Brakrivier gereël. Elke suster het ’n geskenkie vir die baba gebring 
of ’n geldjie in die blikkie gegooi waarmee die nuwe mamma nog 
’n paar ietsies wat so begin opduik in ’n nuwe eerste baba se lewe, 
kon aanskaf. Alicia, vergesel van haar tweelingsuster Ilene van Wyk, 
ons ondergrondse handlanger, was tot ons almal se pret onkant 
ge vang. Weer eens is daar gesellig om die tafel gekuier en natuurlik 
“raad” uitgedeel deur al die oumas en jonger tannies wat nog 
kinders grootmaak.

Op 26 September het klein Henkie Jones sy opwagting in die Medi-
Kliniek in George gemaak. Sy foto was kort voor lank op al die 
vroulike lidmate se Whatsapp en in Die Graankorrel-nuusbrief van 
die gemeente.

Ná ’n week van sterk wind, koue en buie reën, het ’n stralende 
Saterdag ons begroet: ’n egte, lekker Dankfeesdag is gehou. Die 
atmosfeer was sommer baie vroeg al onbeskaamd 
vrolik terwyl al die tafels beman en volgepak is met 
die heerlikste lekkernye. Teen die tyd dat ds. Hano die 
Dankfees met gebed geopen het, was die helfte van 
ons voorraad al uitverkoop. Finansieel was die Wit 
Olifanttafel die wenner van die dag, maar die Teetuin en 
Allerlei, wat grotendeels op die kinders gerig was, het die 
prys gedeel vir die mooiste uitstalling.

Ongelukkig het ons geliefde dominee ’n beroep na 
Oudtshoorn aanvaar. Ons verlies is Oudtshoorn se wins. 

Janine du Plessis

Verjaarsdagkoek

High Tea vir Alicia Jones

Henkie Jones

Dankfees

Ds. Hano en Alicia Jones
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GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

Kontakpersone: Voorsitter: Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102  |  Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

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.

VAKATURE
Privaatskool Hoëveldrif vir Christelik 
Gereformeerde Volkseie Onderwys, Bethal

Poste beskikbaar:
1. Lewensoriëntering (Gr 4 – 12)
2. Natuurwetenskap (Gr 4 – 9)
3. Lewenswetenskap (Gr 10 – 12)
4. Menslike Sosiale Wetenskap (Gr 4 – 9)
5. Engels (Gr 4 – 12)

Vereistes:
Gr. 12 Umalusi Sertifi kaat • Onderwys kwalifi kasie
SACE geregistreer wees • Aanvangsdatum: Januarie 2018

Faks CV, SACE registrasie, kwalifi kasies en verwysings na:
Skool Sekretaresse: 079 527 4819
Faks/E-pos: 086 559 8743 / riffi  es@lantic.net

Sluitingsdatum: 15 Desember 2017
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STEYNSBURG

Bakkietoer
Na aanleiding van ’n advertensie in Die 
Boodskapper ’n paar maande gelede het ek 
en my vrou besluit om die Bakkietoer mee te 
maak aangesien ons 24 jaar gelede laas op 
vakansie was.

Ons het met groot afwagting die aan ge-
leentheid afgewag. Op Sondag 1 Oktober 
2017 het ons ná kerk vertrek na Lady Grey in 
die Wes-Kaap. Dit was vir seker die besbeplande toer wat enige persoon kon meemaak! Ons is van 
dag een af getrakteer en deur die gemeentelede van daardie gebied op die hande gedra.

Ons het deur die berge oor bergpasse en deur die gebied getrek met moderne voertuie, maar 
het dit amper beleef soos die boere van ouds: van gemeentelid; na gemeentelid. Die een vat ons 
na die ander en almal vertel en leer ons van hulle omgewing, die boere-gevegte in die gebied, 
geskiedkundige geboue, grafte, kerke, strome en berge is aan ons uitgewys.

Kos en slaapplek word voorsien. Ook is ons siele deur ds. Attie verkwik en het ek en my vrou weer 
perspektief gekry oor hoe groot Hy is wat alles geskape het. Ons het weer die aarde ontdek en soos 
kinders in die sneeu gespeel.

Ons wil graag die Ring van Steynsburg bedank vir dit wat hulle ons aangebied het. Ons het dit terdeë 
geniet en het reeds plek bespreek vir die volgende toer en vir van ons vriende ook. Ek stuur hiermee 
saam een foto net as voorgereg vir dié wat dit kan meemaak. Ons sien julle op die volgende toer in 
April 2018. 

Kyk gerus op Facebook (Ring van Steynsburg bakkietoer) vir foto's. Indien iemand verdere inligting 
verlang, is hulle welkom om my te kontak by 083 503 2990.

(Ollie ) J.P. Olivier

Blokkiesraaisel antwoorde: 
Oktober 2017, p. 32

Ds. Attie Boshoff en sy gesin in groot gevaar!
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Uvongo Vakansie Woonstel
*See uitsig  *naby strand  *lugreeling/TV 

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

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

R70 pp/n (buite seisoen) min. R420/n vir die huis
R350 pn vir 2 persone. By strand. 

10% afslag op diepsee bootritte (+ gratis DVD)
Volle see-uitsig. 3slpk-2badk. (1-8 persone)

Modern toegerus. 

Skakel 082 677 6171. Kosie

UVONGO.NATAL.2Palms.Strandhuis
KRY WAT JY SIEN: www.tweepalms.co.za

INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2017

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

E-posadres:  .................................................
(Elektroniese intekenaar)

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

Bedrag ingesluit:  .........................................
(R20.95 per eksemplaar/R209.50 p.j. – 2017)

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

Takkode: 335 545 (Hatfi eld). Direkte inbetalings: 
632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

1 Januarie 
Nuwejaarsdag 
2 Januarie 
Openbare vakansiedag 
20 Maart 
Skoolvakansiedag 
21 Maart 
Openbare vakansiedag 
6 April 
Van Riebeeckdag
14 April 
Goeie Vrydag 
16 April 
Paasfees
17 April 
Openbare vakansiedag 
27 April 
Openbare vakansiedag 
28 April 
Skoolvakansiedag
1 Mei 
Openbare vakansiedag

25 Mei 
Hemelvaart
4 Junie 
Pinksterfees 
16 Junie 
Openbare vakansiedag 
31 Mei
Republiekdag
9 Augustus 
Openbare vakansiedag 
14 Augustus
GRA-dag
25 September 
Openbare vakansiedag 
29 Oktober 
Hervormingsfees
16 Desember 
Geloftedag
25 Desember 
Christusfees 
26 Desember 
Openbare vakansiedag

Fees- en vakansiedae 2017

Skoolkwartale 2017
Eerste kwartaal: 11 Januarie – 31 Maart
Tweede kwartaal: 18 April – 30 Junie

Derde kwartaal: 24 Julie – 29 September
Vierde kwartaal: 9 Oktober – 6 Desember

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!

Luukse, 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

BALLITO
• Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel
• Loopafstand van die strand • Pragtige see-uitsig
• Motorhuis en onderafdak parkering in sekuriteits-

kompleks • Billike tariewe • Linne ingesluit

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738
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NEWCASTLE

Belydenisafl egging 
1 Oktober 2017
Die gemeente was vanjaar 
besonder bevoorreg dat vier 
jong manne belydenis van geloof 
kon aflê.

Ds. Coen Janse van Rensburg 
gebruik by die bevestigingsdiens 
as teks 1 Korinthiërs 12:27: Julle 
(lidmate) is die liggaam van Christus 
en lede afsonderlik. As tema verwys 
hy na die funksionering van die 
gemeente as kerk. Die kerk is soos 
’n moeder, ’n bruid as liggaam, 
wat as ’n eenheid omring is met God se liefde. Daarom is daar ’n plekkie vir elkeen van ons om te 
funksioneer volgens sy of haar talente ter uitbreiding van sy koninkryk.

Jukskeitoernooi

As gevolg van verlede jaar se wye belangstelling 
in die jukskeitoernooi, is daar besluit om ’n 
tweede baan te bou. Daar was met die naburige 
gemeentes ooreengekom dat sodra die lente 
aanbreek, sal die opvolg toernooi gereël word. 

Op Saterdag die 9de September 2017 
het Volksrust (vorige wenners), Utrecht en 
Newcastle mekaar die stryd aangesê. Nadat 
ds. Nico Coetzee (Volksrust) die verrigtinge met 
Skriflesing en gebed geopen het, het die skeie 
gevlieg met die doel om ten minste ’n skof in 
die sandgat tydens die speeltyd aan te teken. 

Daan Rautenbach (Fotos: ds. Nico Coetzee)

Die vier nuwe lidmate is van links na regs: Evan Vos, Corné Landman, Juan-Pierre 
Bester en Josef Kruger. Agter: Br. Poena Robbertze en ds. Coen Janse van Rensburg.

Dit is alles pure verniet, want Newcastle het Volksrust onttroon. Kyk 
net hoe pronk ds. Coen Janse van Rensburg saam met die wenspan.
Die spelers v.l.n.r: Daan Rautenbach, ds. Coen Janse van Rensburg, 

Elsabe en Hendrik Vos (kaptein) en Linus van Heerden. 

Terwyl ds. Nico (met die wit hoed) 
vir oulaas moed inpraat, was die 

koeël reeds deur die kerk .

“Ag nee, kêrels“, sê Gert Opperman, “ons het vir 
seker gebars terwyl almal dit aanskou.” Gelukkig 
is daar nog genoeg tyd om die fout reg te stel.

Sommer baie gou wys Hennie Ferreira 
dit uit dat die toutjie gespan moet word. 

Hierdie lê beteken skof.
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INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

E-posadres:  .................................................
(Elektroniese intekenaar)

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

Takkode: 335 545 (Hatfi eld). Direkte inbetalings: 
632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

1 Januarie Nuwejaarsdag | 21 Maart Openbare vakansiedag

30 Maart Goeie Vrydag | 1 April Paasfees

2 April Gesinsdag | 6 April Van Riebeeckdag/Stigtingsdag

27 April Openbare vakansiedag | 1 Mei Openbare vakansiedag

10 Mei Hemelvaart | 20 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag | 16 Junie Openbare vakansiedag

9 Augustus Openbare vakansiedag | 14 Augustus GRA-dag

24 September Openbare vakansiedag | 10 Oktober Krugerdag

28 Oktober Hervormingsfees | 16 Desember Geloftedag

25 Desember Kersdag | 26 Desember Openbare vakansiedag

Fees- en vakansiedae 2018

Skoolkwartale 2018
Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

Tweede kwartaal: 10 April – 22 Junie 
Derde kwartaal: 17 Julie – 28 September

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember
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Waarom elektroniese bediening?
Markus Kilian

Tegnologie het egter die wêreld gekrimp en maak dit 
moont lik om die evangelie in ’n oogwink aan mense 
reg oor die wêreld te bring. Dit is dus net logies dat gelo-
wiges, wat die opdrag ontvang het om die evangelie tot 
aan die uiteindes van die aarde te verkondig, ook die 
teg nologie tot ons beskikking sal gebruik om juis dít te 
doen. Wat sou Paulus nie wou gee vir die geleent heid om 
die evangelie aan sóveel mense só vinnig te kon bring nie!

Die gemeente van AP Kerk Pretoria-Oos het in 2014 
begin om eredienste regstreeks op die internet uit te saai. 
Dit is nie ’n nuwe konsep nie en AP Kerk Pretoria-Oos 
was ook nie die eerste gemeente binne ons eie kerkver-
band wat daarmee begin het nie.1 Die evangelie kan egter 
nooit té veel of op té groot verskeidenheid van maniere 
verkondig word nie en daarom is elke projek van dié 
aard bloot ’n klein stroompie wat saam met al die ander 
stroompies ’n magtige en onstuitbare rivier laat bruis.

Die aard van die bediening
Die bediening bestaan hoofsaaklik uit die volgende:

Regstreekse uitsending van eredienste
Oggend- en aanderedienste word regstreeks uitgesaai 
om 9:00 en 18:00 elke Sondag. Om na ’n regstreekse 
uit sending te kyk, kan enige van die volgende skakels 
be soek word: www.ustream.tv/channel/apk-pretoria-oos 
óf www.apkpo.co.za/aanlynpreke. Regstreekse uitsen-
dings word tans op Ustream gedoen, maar daar word 
be oog om spoedig ook eredienste op YouTube uit te saai. 

Die gemiddelde aantal verbindings tydens ’n oggend ere-
diens wissel gewoonlik tussen 23 en 30. Dit is natuurlik 

onmoontlik om te weet hoeveel persone aan die ander 
kant van elke verbinding is! Die meerderheid kykers 
is in Suid-Afrika, maar daar is ook gereelde verbin-
dings uit Namibië, Australië, die Verenigde Koninkryk, 
Mosambiek, Ghana, Uganda, Kenia, België, Nederland, 
Duitsland, Saudi-Arabië en Texas asook ongereelde 
kykers uit verskeie ander lande.

Video- en klankopnames van eredienste en preke
Opnames van regstreekste uitsendings is steeds beskik-
baar op die Ustream webblad, maar daar is ook onlangs 
begin om video- en klankopnames van uitsendings in 
verskillende en maklik afl aaibare formate beskikbaar 
te stel by: www.apkpo.co.za/category/uitsending-op-
names. Geredigeerde weergawes van ouer eredienste 
is ook beskikbaar by: www.apkpo.co.za/category/ere-
diens te. Daar word beoog om ook binnekort opnames 
in Dropbox beskikbaar te stel vir persone met ’n baie 
swak internetverbinding.

DVD’s van eredienste en ander geleenthede
DVD’s van ’n beperkte aantal eredienste en ander ge-
leent hede is beskikbaar. Eredienste wat vrygestel word op 
DVD word geredigeer om te verseker dat die klank- en 
videogehalte deurgaans goed is.

Die toekoms van die bediening
Ná drie-en-’n-half jaar is die eksperimentele fase nou ag ter 
die rug. Die proses om toerusting op te gradeer en om 
die bediening uit te brei, is aan die gang. Die doel is om 
so veel materiaal as moontlik beskikbaar te stel wat indi-
vidue en gemeentes sonder ’n leraar met vrug kan gebruik 
vir eredienste, Bybelstudies en persoonlike verryking.

WAT DOEN MY KERK?

My siel smag na u heil; op u woord wag ek ... (Ps. 119 : 81). In hierdie tyd waar talle gemeentes in ons kerkverband 
sonder ’n leraar is en heelwat Afrikaners in die buiteland woon of werk, is hierdie woorde van die psalmdigter 
vir baie ook ’n persoonlike versugting.
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Word ’n medewerker
Elkeen wat inskakel, ’n video afl aai of na ’n klankopname 
luister, is REEDS deel van die bediening! Maar u kan ’n 
aktiewe medewerker word deur:

1. Voorbidding te doen vir die prosesse, die mense en 
die nodige fondse;

2. Die beskikbare materiaal te gebruik en te versprei;
3. Terugvoer te gee en voorstelle te maak sodat die 

materiaal meer toepaslik gemaak kan word;
4. ’n Finansiële bydrae te maak om die maandelikse 

kostes te help dek, toerusting in stand te hou en op 
te gradeer.

Vir meer inligting, kontak gerus AP Kerk Pretoria-Oos 
se kerkkantoor by: admin@apkpo.co.za. 

Mag die woorde van Jesaja 55:10-11 ook vir hierdie ge-
brekkige poging waar wees:

Want soos die reën en die sneeu van die hemel 
neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar 
die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring 
en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood 
aan die eter; so sal my woord wees wat uit my 
mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer 
nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig 
wees in alles waartoe Ek dit stuur.

__________________________________________________________

1 Loer gerus by hierdie skakel in vir ander gemeentes se opnames en 
uitsendings: h  p://www.apk.co.za/index.php/laaikas/beeldspraak/
direkte-uitsendings

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

BAPSFONTEIN GELOFTEFEES
Dahlwinnie, plot 244 Bashewa, Garsfonteinweg 
(M30) • Tyd: 10:00 • Prediker: Ds. Schalk Strauss 

Spreker: Ds. Willem van Schalkwyk

Kontaknommers: 082 818 0696 (Wayne Gibbs) 
of 082 411 0261 (Pieter Möller)

Southport: Natal – Suidkus
4 en 6 bed tuin-vakansiewoonstelle te huur. 

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

Kontak Hendrie 0729321070.

Twee woonstelle te huur – 
Mosselbaai

Ten volle toegeruste 2 slaapkamer seefront woonstelle
Slaap 4 • Linne, TV, Braaigeriewe • 50 meter vanaf see.

Skakel Elma 083 448 9111

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

Eenmanswoonstel te huur: Bellville

Kom jy werk of studeer in die Kaap in 2018?
Daar is vir jou ’n eenmanswoonstel te huur 

in Bellville waar jy rustig kan woon.

Skakel 082 685 7556 indien jy belangstel

Te huur: Woonstel: Potchefstroom
2 slaapkamer woonstel. Vol badkamer. 

Oop plan kombuis/leefarea. Loopafstand van NWU. 
Motorafdak. Geen diere/rook. R5 000.00 per maand. 

Beskikbaar vanaf 01/01/2018

Kontak: Inge Viviers 084 701 7353
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EK WOU NOG ALTYD WEET

En dadelik het hy gesien: 
Hoe groot was die wonder?
Elanie Bierman

En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek 
vir jou doen? En die blinde sê vir Hom: Rabbóni, dat ek 
mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou 
gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg 
(Mk. 10:51-52). Ons aanvaar die vermoë om elke beeld 
van elke oomblik te kan sien so maklik as vanselfspre-
kend. Het jy al daaroor nagedink dat die oog een van die 
ingewik keld ste ontwerpe en koördineringsmeganismes 
in die hele liggaam is?

Mense word nie sien-gereed gebore nie. By geboorte is 
die brein nog nie ten volle volwasse nie, maar is gereed 
om by die omgewing aan te pas. Die brein weet nie hoe 
ver uitmekaar die pasgebore baba se oë is nie en kon 
dus nie voor geboorte die aanpassing om met twee oë te 
fo kus, maak nie. Om te sien, is ’n funksie wat uit visuele 
ondervinding aangeleer word. Ons leer vorms, kleure, 
groottes en afstand aan en stoor dit in ons brein as 
visuele geheue. Vroeë visuele ondervinding in die lewe 
is noodsaaklik vir die vorming van die brein se visuele 
geheue sodat die siende persoon in sy omgewing kan 
funksioneer. 

As ’n persoon se brein by geboorte ten volle gereed was 
om te kan sien, sou ’n mens verwag dat kinders wat met 
katarakte gebore is, dadelik goed sou kon sien nadat die 
katarakte verwyder is, maar dit is nie die geval nie. Die 
eerste beelde is vaag en vormloos. Kleure lyk gemeng 
en inmekaar gevloei. Die eff ek van visuele verlies het ’n 
impak op die ontwikkeling van die visuele korteks van die 
brein. Visuele inkorting veroorsaak dat die oksipitale lob 
sy sensitiwiteit verloor. Die vermoë om waar te neem en 
die ruimtelike te verwerk, gaan verlore. Die brein moet 
geleer word om voorwerpe, patrone en diepte te herken. 
Katarakverwydering plaas die brein op koers, maar dit 
is slegs die begin. Om te leer sien, is baie dieselfde as om 
te leer lees. Dit is ’n komplekse proses wat tyd, oefening 
en verstandelike vermoë vereis.

Mense wat blind gebore is of op ’n baie jong ouderdom 
blind geword, het en ná ’n oogoperasie kan sien, se brein 
kan maande neem om aan te pas voordat vorms, kleure 
en afstand met gemak geïdentifi seer kan word. So ’n 
persoon se brein het nie die geheue en ondervinding om 
sin te maak van vorm, kleur of afstand nie. Straatligte 
wat byvoorbeeld deur ’n venster gesien word, sal vir 
hulle lyk soos ligvlekke op die venster.

In ’n skildery sien ons die son op die horison, die huisie 
ver in die veld, die hoë boom langs die waterstroom en 
die wolke in die lug. Die nuut-siende persoon sal nie 
veel sin maak uit die skildery nie. Afgesien daarvan 
dat sy brein die vermoë het, beskik hy nog nie oor die 
visuele geheue nie. Die son, die klein huisie, die groot 
boom en die wolke sal almal baie naby lyk sonder enige 
diepte-dimensie. Die persoon sal die skildery as ‘plat’ 
ervaar met kleiner en groter voorwerpe sonder om tussen 
grootte en afstand te onderskei. Die proses om blind te 
word, kan beskryf word as: alles naby word ver. Vir die 
nuut-siende is die teenoorgestelde waar: alles ver is naby.

In Markus 10:51-52 lees ons dat die blinde man dadelik 
gesien en die Here Jesus gevolg het. Die blinde man het 
Christus deur die geloof as Verlosser “gesien” en daarom 
het Jesus fi siese sig aan hom gegee. Dadelik – nie dae 
of weke of maande later nie – dadelik het hy gesien. 
Dadelik kon hy die omgewing rondom hom waarneem 
en Christus moontlik oor ’n klipperige pad volg. Hy kon 
ten volle sien. Sy brein het dadelik die vermoë gekry om 
aan te pas by sy nuut-siende oë. Medies is dit onmoont-
lik om selfs ná ’n suksesvolle oogoperasie dadelik die 
vermoë te hê om ten volle te kan verstaan wat jy sien as 
jy nog nooit gesien het nie. Die oog is die venster van 
die verstand. Die grootsheid van die wonder is soveel 
meer as net sy oë wat genees is. Christus het sy blinde 
oë genees én vir hom die visuele geheue gegee wat nodig 
was om te kon sien en dit alles in ’n oogwink! L
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Die tweede deel 
van ’n Bybelstudie 
om die Bybel in 
2 jaar deur te 
werk aan die hand 
van CA Carson 
se twee volumes: 
For the Love of 
God, vind u in die 
2018 dagstukkies. 
Dit is met groot 
sorg saamgestel 
vir gebruik tydens 
persoonlike 
Bybelstudie of by 
huisgodsdiens.

Die Kerkjaarboek 
2018 bevat ook 
belangrike inligting 
betreff ende 
gemeentes, 
predikante, 
kommissies, 
Die Afrikaanse 
Protestantse 
Akademie, 
belangrike 
telefoonnommers 
en inligting oor 
vakansie- en 
feesdae asook 
skoolkwartale.

Kerkjaarboek 2018
Prys: R110.00

Net ’n beperkte aantal word gedruk. Plaas u bestelling so gou as moontlik. 
U kan die bestelvorm op ons webwerf afl aai by www.apk.co.za



Dagsê Mater
Wat maak van iemand ’n goeie sportman? Wat maak dat iemand 
soos AB de Villiers as een van die wêreld se voorste kolwers en 
Roger Federer as een van die beste tennisspelers van alle tye 
beskou word? Is dit dalk AB de Villiers se kolf of die raket waarmee 
Roger Federer speel wat hulle sulke uitblinkers maak? Ek is seker AB 
de Villiers het ’n baie goeie kolf en Roger Federer speel seker ook 
nie met ’n swak raket nie, maar as ek AB de Villiers se kolf of Roger 
Federer se raket vat en in iemand se hande stop wat nog nooit 
krieket of tennis gespeel het, sal so iemand dan net so goed wees 
soos hierdie sporthelde?

Ek dink ons almal stem saam dat die kolwe en die rakette van 
hierdie sporthelde nie die rede is waarom hulle sulke uitstekende 
spelers is nie. Dit is maar net die instrumente wat hulle gebruik 
om te wys hoe goed hulle is. Al sou jy ’n swakker kolf of raket in hul 
hande stop, sou hulle nog steeds net so goed gewees het, al sou 
die toerusting dalk nie so lank gehou het nie.

Maar wat van ’n dokter en medisyne? Is dit die dokter se opleiding 
wat hom so goed maak of die medisyne wat hy voorskryf? Die 
antwoord is ’n bietjie moeiliker as by ’n sportster, want as ons 
mooi daaroor nadink, is dit nie die opleiding van die dokter of die 
medisyne wat hy voorskryf, wat van hom ’n goeie dokter maak 
nie. Soos wat ’n krieketkolf of ’n tennisraket maar net ’n instrument is 
waarmee ’n sportman sy sportsoort beoefen, só is ’n dokter en die 
medisyne wat hy voorskryf, maar net instrumente in die hand van 
God. Hy is uiteindelik die groot Geneesheer.

In die Bybel lees ons dat God die enigste Een is wat mag oor 
lewe en dood het. Ek maak dood en Ek maak lewend, sê Hy in 
Deuteronómium 32:39. Toe die Here Jesus na die aarde gekom 
het, het Hy bewys dat hierdie woorde van God die waarheid is. Hy 
het siekes gesond gemaak, kreupeles laat loop, blindes weer laat 
sien en uiteindelik selfs dooies uit die dood opgewek. Dit het Hy 
gedoen om vir ons te wys dat Hy regtig mag het en oor alle dinge 
regeer. Omdat Hy hierdie dinge kan doen, weet ons ook dat Hy in 
staat is om ons sondes te vergewe.

Ons besoek gereeld die dokter se spreekkamer wanneer ons siek 
is. As ons baie siek is, sal ons ouers ons selfs na ’n spesialis (iemand 
wat meer as ’n gewone dokter weet) neem. Ons vergeet partykeer 
dat dit nie die slim dokters of die goeie 
medisyne is wat ons gesond maak nie, maar 
God. As Hy nie die dokters seën en hulle met 
wysheid toerus sodat hulle kan weet wat met 
ons fout is en hoe om dit te behandel nie, sal 
geen dokter ons gesond kan maak nie. Dokters 
is net instrumente in God se hand, soos wat ’n 
krieketkolf of ’n tennisraket ’n instrument in groot 
sportmanne se hande is. 

As jy dus weer by die dokter was en gesond 
geword het, onthou dan dat dit nie hý was wat 
jou gesond gemaak het nie, maar God. Hy is die 
groot Geneesheer wat nie net ons siektes genees 
nie, maar ook ons harte wat as gevolg van die 
sonde doodgegaan het, herstel.

Groetnis, Ds. Schalk
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TEL. (012) 362 1390 • FAKS (012) 362 2023

POSBUS 25139 Monumentpark 0105
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i n k l e u r p re n ti n k l e u r p re n t

Lees Génesis 3Lees Génesis 3

Bome met vrugte so soet,Bome met vrugte so soet,
al les so mooi en so goed.al les so mooi en so goed.

Van een boom mag hul nie eetVan een boom mag hul nie eet
en slang het dit ook geweet.en slang het dit ook geweet.

Hy het vir Eva omgepraatHy het vir Eva omgepraat
en sy toe vir Adam, haar maat.en sy toe vir Adam, haar maat.

God was baie hartseer toe Hy praat.God was baie hartseer toe Hy praat.
Adam en Eva moes die tuin verlaat.Adam en Eva moes die tuin verlaat.

ADAM EN EVA

(Uit Bybelinkleurboek deel III – Ryna Enslin

Liewe Here, maak my eerl ik en opreg.Liewe Here, maak my eerl ik en opreg.
Gee my krag om teen sonde te veg.Gee my krag om teen sonde te veg.

Lei my altyd op u goeie weg.Lei my altyd op u goeie weg.
Amen.Amen.
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Dit voel soos gister wat GRAPKAS die lig gesien het. Die Heilige Gees werk steeds met 
vuur en vlam in en deur ons kommissie en daar is in ’n kort tydjie mylpale behaal 
wat ons nie gedink het moontlik gaan wees nie.

Vandat ons die vorige keer vir die Jeugboodskapper geskryf het, het ons gewoeker en 
gewerskaf en ons eie, unieke embleem/kenteken, noodnommer en beleid tot stand 
gebring. Ons het gevoel dat dit belangrik is dat almal wat by ons betrokke is, moet 
weet waarvoor GRAPKAS staan. Ja, ons weet reeds dat “GRAPKAS” ’n akroniem is vir 
“GeReformeerde Afrikaanse Protestantse KinderAksieSamekoms”, maar ons beleid 
wys vir almal waarin ons glo, wat ons doelwit is en hoe ons daarby wil uitkom.

Op 1 September 2017 het GRAPKAS geskiedenis gemaak ... volgens ons beste wete is 
ons die eerste AP Kerk jeugaksie wat ’n beleidsdokument bekendgestel het – wêreldwyd!

Kinders is ’n gawe van God 
en ons weet hoe belangrik 
kinders vir ons Here Jesus 
Christus is (Lk. 18:16). 
Daagliks word ons bewus 
van die aardige en aaklige 
dinge/situasies waaraan ons 
kinders blootgestel word. 
Dit kan ’n geleentheid tot 
geloofsgroei of ’n struikelblok 
word, afhangende van 
die ondersteuningsnetwerk 
van die kind. Die GRAPKAS-
kommissie het daarom 
besluit om uit te reik en vir 
ons kinders ’n lig in duisternis 
te wees. Ons was al almal 
in sulke situasies waar jy nie geweet het 
waarheen nie.

Liewe maat, moet nie opgee nie!

Dit lyk dalk vir jou nou onmoontlik, maar selfs 
hierdie krisis sal verbygaan. Wend jou tot 
die Here Jesus vir jou redding! (Mt. 11:28). 
As dit vir jou te moeilik raak en jy voel dat 
jy niemand het waarmee jy kan praat nie, 
kontak ons op ons noodnommer. Daar sal 
altyd iemand aan die anderkant van die 
nommer wees waarmee jy kan praat in jou 
donker oomblik.

Ons word werklik geseën in al ons bedrywighede en byeenkomste. Ons weet en 
vertrou dat die Heilige Gees ’n diep honger by al hoe meer jong- (en ouer) mense 
sal kweek om by hierdie bedrywighede en byeenkomste betrokke te raak of dit 
landswyd uit te brei. Dit is belangrik vir ons kinders en vir die uitbreiding van God se 
koninkryk.

Alle eer aan ons hemelse Vader!

GRAPKAS NOODNOMMER: 066 204 2907

Met die Here, vind GRAPKAS oplossings!

GRAPKAS maak geskiedenis!!
Ingestuur deur Hellouise van Dyk

Antw
oorde (p. 3)
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