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“Jy mag nie steel nie!”

Ons verkondig Christus wat gekruisig is ... Christus, die
krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24.
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Honderdduisend hektaar plaas
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

Agterin die Erediensboek van die AP Kerk is daar ’n 
afdeling waarin die geloft es van ons volk opgeteken is. 
Een van hierdie geloft es is die Van Riebeeck-geloft e wat 
twee jaar ná die volksplanting van 6 April 1652 afgelê is:

Waar dit vandag die tweede verjaardag is van die dag 
waarop ons deur die Here gelei, met die skepe Dromme-
daris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue 
aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel 
van ons here en meesters Here XVII – die Direkteure van 
die VOC te bou en te bestendig, en opgelet dat God die 
Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge voor spoe-
dig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom 
het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie 
dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te 
vier en vir altyd tot ’n vasblywende dank- en biddag in 
te stel, sodat daarby die weldade van die Here wat aan 
ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag 
word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en 
herinnering gehou sal word.

Volgens die bewoording van hierdie geloft e behoort hier-
die dag jaarliks deur Christene in Suid-Afrika herdenk te 
word. Dit is belangrik dat ons daarvan kennis sal neem 
dat hierdie geloft e nie eksklusief tot die Afrikanervolk 
behoort nie. Hierdie geloft e is afgelê deur gelowiges in 
reaksie op God se bewaring en die seëninge wat Hy ná 
twee jaar se verblyf aan die Kaap in soveel oorvloed oor 
hulle uitgestort het. In die AP Kerk herdenk ons hier-
die geloft e jaarliks op 6 April of op die naaste Sondag 
aan die 6de April. Is hierdie dag op u gemeentekalender 
aangeteken?

Hierdie geloft e kan egter nie los gesien word van die 
ge bed van Van Riebeeck wat hy kort ná hul aankoms 
in die Kaap in 1652 gebid het nie. Daarin het hy onder 
meer die doel van hul koms baie wyer gestel as net die 
oprigting van ’n halfwegstasie vir verbyvarende skepe 
na die Ooste: 

Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as dit moont-
lik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense u ware 

gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend 
te maak tot lof van u heilige Naam en tot voordeel van 
die wat oor ons regeer. 

Hierdie gebed en uiteindelik die geloft e wat daaruit 
voortgevloei het, kan dus in ’n sekere sin as gelowiges 
se opneem van rentmeesterskap oor Suid-Afrika beskou 
word. Dit is ’n erkenning van die soewereiniteit van God 
wat sy eiendom aan sy kinders uitdeel, sodat hulle dit tot 
sy voordeel en eer sal bestuur. Deur voortdurend die dag 
as ’n dank- en biddag tot eer van die Here te vier, erken 
gelowiges dus dat alles wat hier aan hulle toe vertrou is 
tesame met die seëninge, uit sy Vaderhand kom.

Ons kan dus sê dat hierdie geloft e in ’n sekere sin iets 
van die belydenis van Psalm 8 op ’n plegtige wyse ver-
woord: U laat hom heers oor die werke van u hande; U 
het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, 
en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en 
die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. 
O Here, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse 
aarde! Dit erken dat die aarde en die volheid daarvan 
aan God behoort (Ps. 24:1). Soos die ryk man sy talente 
aan sy diensknegte toevertrou het, so vertrou God sy 
eiendom aan sy kinders toe.

Die onlangse mosie ten gunste van grondonteiening 
sonder vergoeding is natuurlik ’n openlike uitdaging 
van hierdie belydenis. Dit daag as  ’t ware die soe we-
rei niteit van God uit wat self die beginsel van privaat 
eienaarskap gevestig het toe Hy onder meer gesê het: Jy 
mag nie steel nie (Ex. 20:15) en jy mag nie jou naaste se 
huis begeer nie (Ex. 20:17). Indien die regering sy besluit 
van onteiening sonder vergoeding deurvoer, matig hy 
homself ’n godsposisie aan waarin hy die soewereiniteit 
van God uitdaag deur voor te gee dat hy mag het om te 
besluit oor dit wat wesenlik God se eiendom is. Dit word 
versterk deur die maak van wette wat lynreg teenoor die 
wet van God staan.

Hierdie mosie het natuurlik die land aan die gons. 
Daar word blitsberade gehou, petisies opgetrek en selfs 
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buitelandse veldtogte beplan ten einde die deurvoering 
van hierdie besluit in sy spore te stuit. Die burgers van 
Suid-Afrika is tereg ongelukkig. Daar heers groot onse-
ker heid aangesien eiendomsreg as die ruggraat van ’n 
suk ses volle ekonomie beskou word. Sonder eiendomsreg 
het niemand sekuriteit nie.

As gelowiges behoort ons ongelukkigheid met hierdie 
mosie veel dieper te strek as die feit dat ons sekuriteit ewe 
skielik in gedrang kan kom. As hierdie aardse eiendom ons 
hoogste vorm van sekuriteit is, dan hang daar in elk geval 
’n groot vraagteken oor ons Christenskap. Ons behoort 
immers nie vir ons skatte hier op aarde bymekaar te maak 
waar mot en roes (en onteiening) dit kan verniel nie. 

Dit beteken natuurlik nie dat ons maar die gebeure stil-
swyend moet aanvaar nie. Nee, as kinders van die Here 
behoort ons witwarm te word van heilige woede oor 
die onreg wat in die mou gevoer word. Nie omdat dit 
ons sekuriteit bedreig nie, maar omdat dit ten diepste 
’n vergryp teen die opperheerskappy van God is. Wat 
in werklikheid gebeur, is dat kinders van God gedwing 
word om nou rentmeesters vir die staat en die massas 
te wees, in plaas van vir God.

Wanneer ons dus hierdie maand die geleentheid het om 
opnuut die Van Riebeeck-geloft e te herhaal, laat ons waak 
teen ’n ydele herhaling van woorde. Met hierdie geloft e 
doen ons immers baie meer as om net die Here te dank 

vir sy goedheid en guns. Met hierdie geloft e erken ons 
eerstens dat ons burgers van die hemelse koninkryk is. 
Ons erken dat al ons aardse besittings – ook die stukkie 
grond wat aan my sorg toevertrou is – uit sy hand kom. 
Ons erken dat ons grootste sekuriteit nie in aardse skatte 
geleë is nie, maar daarin dat ons ’n skat in die hemel het 
waar dit nie gesteel kan word nie (Mt. 6:20). 

Dit is van hierdie skat wat Joe Niemand in sy liedjie 
Hon derd duisend Hektaar sing. Hy verwoord die vrees-
loosheid van ’n boer in die aangesig van ’n dreigende 
plaasaanval. Sy vreesloosheid word nie deur sy twee- of 
drieduisend hektaar aardse plaas aangevuur nie, maar 
deur die wete dat sy skat en hoogste sekuriteit in die 
hemel is. Daar besit hy ’n honderdduisend hektaar plaas!

Ek sien wye wit oë af teen die loop van my geweer,
maar ek praat net saggies; ek praat oor my droom;
oor dit wat ek gesien het, dit wat wag daar bo.

Wraak en haat behoort aan U –
nie in my feilbare hande nie.
Ek is vreesloos hier solank U so sê ...
Tot U my wegroep en ons saam in groen lande lê.

Hou vas my hand.
Vanaand sien jy jou regte huis –
’n honderdduisend hektaar se plaas in die son.
Die damme lê soos plasse op die horison:
Jou mense is veilig, al jou kinders by die huis;
die lande lê groen, kom laat ek jou gaan wys. L
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AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
• Prop. JC Jooste na Clanwilliam, Brakpan, Leeudoringstad, 

Marble Hall en Benoni/Kempton Park-kombinasie.
• Prop. AH Botes na Dendron met opdrag bediening in 

Botswana.
• Prop. JG Brink na Tygerberg en Clanwilliam.
• Prop. R van As na Petrus Steyn.
• Prof. JAE Adendorff na Cullinan-Rayton met 

beperkte opdrag.
• Ds. MJL Jordaan (Standerton) na Petrus Steyn.
• Ds. LD Greyling (Port Elizabeth) na Jeffreysbaai.

Beroepe aanvaar
• Prop. JC Jooste na Marble Hall.
• Prop. AH Botes na Dendron met opdrag bediening in 

Botswana.
• Prop. R van As na Petrus Steyn.

Beroepe bedank
• Prop. JC Jooste na Brakpan, Clanwilliam, Leeudoringstad 

en Benoni/Kempton Park-kombinasie.
• Ds. K Myburgh (Vryburg) na Jeffreysbaai.

ADRESVERANDERINGE
• AP Kerk George: 

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel. 044 805 7186.
• Ds. Riaan van Staden: 

Scottstraat 13, Oranjeville 9415; sel: 076 413 8191.
• AP Kerk Leeudoringstad: 

Voorsitter van Kerkraad: Lucas Meyer; 
sel: 079 505 7061.

KONTRAK EINDIG
Ds. PJL Olivier (Clanwilliam – met beperkte dienstermyn) 
se kontrak het einde Februarie verstryk.

AP KERK STANDERTON 30 JAAR
Op 25 Mei 2018 is AP Kerk Standerton 30 jaar oud. 
Alle oud-lidmate en leraars word uitgenooi om ’n 
gesellige samesyn op Sondag 27 Mei 2018 by te woon 
ter viering van hierdie geleentheid. Die erediens en 
nagmaal begin om 09:00. Daarna sal ’n ete in die 
Louis Spies Kerksaal aangebied word. Bevestig asb. u 
teenwoordigheid voor of op 11 Mei 2018 by een van 
die volgende persone: Gert Koch – 083 566 7157 of 
Saars Worth – 083 460 9419.

2  DIE BOODSKAPPER



Christus oorwin sodat gelowiges 
kan opstaan
Ds. Markus Mattheus

ONTVANG DIE WOORD

Jesus Christus moes sterf
Ons kan dus goed verstaan met watter emosies die 
Here Jesus se familie en volgelinge geworstel het ná sy 
afster we. Behalwe vir die hartseer en verdriet was hulle 
ook gevul met ’n gevoel van skande wat op hulle ge re-
fl ek teer het weens Christus se kruisiging. Iemand wat 
ge krui sig was, is deur God vervloek (vgl. Deut. 21:23). 
As gekruisigde hang die Here Jesus tussen hemel en 
aarde as teken daarvan dat God Hom nie wil hê nie – 
en by die mense was Hy ook nie meer welkom nie. ’n 
Gekruisigde bring skande, nie net oor homself nie, maar 
oor almal wat met hom geassosieer word.

Met al hierdie emosies nog in hulle opgekrop, stap ’n 
paar van die vroue wat Hom gevolg het na sy graf. Hulle 
verwag ’n toe graf. Markus vertel in sy beskrywing van 
die evangelie hoe hulle onder mekaar gevra het: Wie sal 
vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? 
(Mk. 16:3). Hulle het die vorige aand nadat die Sabbat 
verby was reeds speserye gekoop om sy liggaam mee 
te salf. Die laaste ding wat hulle verwag het, was ’n oop 
graf met ’n opgestane Christus.

Die Here Jesus se volgelinge was nie net hartseer en ge-
skok nie, hulle was ook diep teleurgesteld en verward. 
Jesus het hulle voor die tyd gewaarsku dat Hy gaan sterf, 
maar die besef het nie regtig tot hulle deurgedring nie. 
Alhoewel hulle sy waarskuwings gehoor het, was dit ’n 

groot skok toe dit gebeur het. Die meeste van sy dissipels 
en ook die vroue wat Hom gevolg het, was oortuig dat 
Hy weer vir Israel ’n groot aardse ryk gaan oprig. Ten 
spy te van alles wat die Here Jesus hulle vooraf geleer 
het, het hulle nog nie mooi besef wat Hy hier op aarde 
kom doen het nie. 

Baie mense het vandag nog steeds dieselfde probleem. 
Daar is baie mense wat die Here Jesus se doel op aarde 
mis. Baie dink dat Hy gekom het om vir ons te wys hoe 
ons moet lewe. Daar is selfs teoloë wat beweer dat Hy 
slegs vir ons die hoogste vorm van moraliteit kom aan-
toon het. Daarom moet ons in sy voetspore volg, in so 
’n mate dat ons self ’n vorm van “Christusskap” bereik. 
Asof ons ooit so sondeloos soos Hy kan wees!
 
Soveel gelowiges leef met die idee dat die Here Jesus na 
die aarde gekom het om vir ons ’n volmaakte voorbeeld 
te wees. As ons slegs dít glo, dan is ons ver van die waar-
heid. Ons het nie die Here Jesus nodig as voorbeeld van 
’n sondelose lewe nie. Daarvoor het God vir ons sy wet 
gegee. Jesus Christus het baie meer gedoen as om net vir 
ons ’n voorbeeld te wees van iets wat weens ons sondige 
natuur in elk geval buite ons bereik is. 

Die Here Jesus het gekom om in ons plek sondeloos 
te wees! Sy doel was om namens ons in te staan vir dit 
wat ons nie self kan doen nie. Die straf vir sonde is die 

Skrifl esing: Matthéüs 28:1-10  •  Sang: Ges. 38:1, 3; Ges. 199:1, 2, 3

Die meeste van ons het al iewers in ons lewe iemand aan die dood afgestaan. Dit laat jou gewoonlik met ’n 
gevoel van totale verslaenheid. Veral wanneer iemand onverwags gesterf het soos in ’n motorongeluk. Dit is 
veel erger wanneer dit gepaard gegaan het met geweld soos wanneer iemand in ’n plaasaanval of motorkaping 
sterf. Hoe dit ook al gebeur, ’n naaste wat sterf het ’n impak op ’n mens se lewe. 
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dood. Daar aan die begin van die mens se geskiedenis 
het die Here Adam en Eva gewaarsku om nie van die 
vrugte van die boom in die middel van die tuin te eet 
nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe 
(Gén. 2:17). Eintlik het die Here vir hulle gesê: “Die straf 
op ongehoorsaamheid is om te sterf.” Die Bybel beskryf 
dit baie mooi wanneer Paulus sê: Die loon van die sonde 
is die dood (Rom. 6:23). Wanneer ons dus teen die Here 
oortree, verdien ons die straf van die dood.

Dit is juis waarom Christus moes sterf. Om sondeloos 
in ons plek te leef, was nie genoeg nie. Hy moes ook 
die straf vir ons oortredinge op Hom neem. Daardie 
straf is die dood. Nie net tydelike dood nie, maar die 
ewige dood. Net voor Hy gesterf het, roep Hy uit: My 
God, my God, waarom het U My verlaat? (Mt. 27:46). 
Dit is die implikasie van die ewige dood: om vir ewig en 
altyd van God verlate te wees. Jesus is sonder sy Vader 
die doderyk in. Alleen! Om ons straf te kon dra, moes 
die Onskuldige in die plek van sondaars sterf. Dit was 
sy doel hier op aarde. Diegene wat dit miskyk, het ’n 
verarmde geloof.

Christus het die dood oorwin
Om die wonder van die Here Jesus se opstanding aan 
te kondig, kom rol ’n engel die steen voor die graf weg 
en vind daar ’n aardbewing plaas. Selfs die wagte wat 
veronderstel was om sy liggaam in die graf op te pas, 
word fl ou van vrees. Die kragtige boodskap is dat die 
dood en die doderyk se kettings gebreek is. 

“Jesus Christus is nie hier nie. Kom kyk,” sê die engel, 
“kyk na waar Hy gelê het. Julle self het Hom in doeke 
toegedraai, en daar lê die doeke, maar Hy het uit die 
dood opgestaan, net soos wat Hy gesê het.”

Eintlik moes Hy vir altyd dood gewees en in daardie 
staat van hartseer en verdriet verkeer het, want dit is 
die straf wat ons verdien het. Omdat Hy egter sondeloos 
was en omdat Hy God is, kon die dood Hom nie in die 

graf hou nie. Jesus Christus was in staat daartoe om uit 
daardie staat van Godverlatenheid te breek, sodat die 
straf wat Hy namens ons kom dra het, Hom nie vir ewig 
kon vashou nie. Hy het opgestaan uit die dood! Watter 
wonderlike goeie nuus is dit nie. Hy het die dood oorwin!
 
Dít het groot implikasies vir ons wat in Hom glo. Net soos 
wat Hy volmaak en sondeloos in ons plek kom lewe het; 
net soos wat Hy die straf op ons sondes in ons plek kom 
dra het, so het Hy die dood ook in ons plek kom oorwin. 
Aangesien Jesus Christus uit die dood opgestaan het, sal 
u en ek ook eendag uit die dood opstaan! Aangesien Hy 
die dood reeds oorwin het, sal ons die dood ook oorwin! 

Om hierdie rede kan ons saam met Paulus uitroep: Dood, 
waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die 
angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde 
is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee 
deur onse Here Jesus Christus (1 Kor. 15:55-57). 

As iemand dus die opstanding van Christus ontken, 
dan moet hy besef dat hy self ook nie uit die dood sal 
opstaan nie. As Hy nie uit die dood opgestaan het nie, 
dan is daar nie ’n ewige lewe nie. Jy kan jouself nie ’n 
Christen noem en terselfdertyd Christus se opstanding 
uit die dood verwerp nie. Elkeen wat die liggaamlike 
opstanding verwerp, verloor daarmee saam ook alle 
hoop op die ewige lewe.

Slot
Die feit dat Jesus Christus die dood oorwin het, gee vir 
ons rustigheid en vrede wanneer ons ’n geliefde aan die 
dood moet afstaan, of dalk met ons eie dood gekonfron-
teer word. Jesus Christus se oorwinning neem die vrees 
vir die dood weg, omdat die dood nou slegs ’n deurgang 
geword het na die ewige lewe; die manier hoe ons die 
ou, sondige mens fi naal afsterf. Elke gelowige kan met 
vaste sekerheid weet: Eendag sal ons as volmaakte en 
sondelose mense uit die dood opstaan en saam met die 
Here Jesus lewe. L
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Vrouekongres Gauteng
Die Vroueaksie van die AP Kerk Pretoria-Oos bied ’n Vrouekongres aan op Saterdag 14 April 2018 om 08:00-12:30 te AP 
Kerk Pretoria-Oos met die tema: Hoe om die Geskrifte reg te lees. Die genre van die Geskrifte word meer algemeen deur 
gelowiges gelees, maar hoe moet dit verstaan word? Moet ons ook, soos sommige van die Psalmskrywers, onheil oor 
ons vyande afbid? Skaam ons onsself vir Hooglied se taalgebruik? Moet Spreuke gelees word as ’n wet?

Alle lesings vind onder toesig van prof. Koos Adendorff, leraar van die AP Kerk Pretoria-Oos en rektor van die AP Akademie, 
plaas. Die koste beloop R40.00 per persoon. Kontak Marguerite Brink, sel 079 500 1058; epos: vrouekongres@gmail.com
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O, Boereplaas, geboortegrond ...
Charlotte Möller

Rooi hamer en sekel maai voort onder privaat-
besit
In sy artikel Land expropriation: What could possibly go 
wrong?1, skryf Ernst Roets (Afriforum) dat die voor ma-
lige Sowjet-Unie steeds die blaasbalk is wat kommunis me 
in die ANC se grondhervormings-ideologie aanblaas. 
Pas nadat Cyril Ramaphosa gedurende Desember 2017 
tot president van die ANC verkies is, het die party hul 
beleid van onteiening sonder vergoeding bekend gemaak. 
Roets skryf dat sommiges meen dat hierdie verklaring nie 
Ramaphosa se persoonlike siening oor die saak insluit 
nie. Vir Roets is dit twyfelagtig, aangesien Ramaphosa 
reeds uitgesproke was dat ’n sosialisties-ekonomiese be-
leid dringend bevorder moet word en dat daar ’n honger 
na grond aan swart Suid-Afrikaners knaag. 

Dat die ANC nommerpas in Lenin, Stalin en moedertjie 
Rusland se voetspore met betrekking tot die nasiona li-
se ring van privaat eiendom wil voortstoom, is nou nie 
al te mit nie.

’n Marxistiese Utopia
As dissipel van Karl Marx (1818-1883) wou Joseph Sta-
lin (1878-1953) ’n hemel op aarde skep, met die staat as 
be waarder van die grond in belang van die bevolking. 
Vanaf Januarie 1930 begin hy met die gewelddadige 
nasionalisering van plase en privaat eiendom dwarsoor 
die voormalige Sowjet-Unie. Waar ’n Marxistiese utopie 
moes verrys, was daar teen 1950 net ’n geruïneerde land-
boubedryf, grootskaalse hongersnood en onge ken de 
lewensverlies. Soortgelyke nasionalisering van pri vaat 
eiendom het in talle kommunisties-georiënteerde lande 
plaasgevind, met dieselfde hartverskeurende uiteinde. 
Roets wys daarop dat die geskiedenis die ANC nie 
skotvry daarvan sal laat afk om nie, sou hulle die selfde 
rampspoedige paadjie van nasionalisering van privaat 
eiendom stap. Karl Marx se ideologie van ’n sosialistiese 
hemel op aarde het reeds bewys dat dit nie lewensvat-
baar is nie.

’n Tuin van Eden met dorings en distels
Frans Cronjé (Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse ver-
hou dings) skryf in sy artikel ANC’s land reform will 
bring no ‘Garden of Eden’ 2 dat Cyril Ramaphosa vroeg 
in Januarie 2018 die staat tot onteiening van plase vir 
grond hervormings-doeleindes verbind het, om daar mee 
die landskap van die huidige landboubedryf te omskep 
in ’n Tuin van Eden. Cronjé meen dié voorgestelde plan 
wil swart boere nié eienaarskap van grond gee nie, maar 
het ten doel om alle grond staatseiendom te maak en die 
boere dan te dwing om die grond by die staat te huur. 
Eiendomsreg is egter die ekonomiese grondslag van 
die landboubedryf waarop om bedryfskapitaal beding 
word. Daarsonder kan nóg swart, nóg wit boere hul 
boer derye ekonomies bly handhaaf. Cronjé wys daarop 
dat Ramaphosa se voorgestelde strategie van grond-
ont eie ning sonder vergoeding alles behalwe ’n Tuin 
van Eden tot gevolg gaan hê, maar eerder ’n landskap 
sal wees waar die grond “dorings en distels” voortbring 
(vgl. Gén. 3:17, 18).
 
’n Mens kan nie anders as om lont te ruik nie. Teen hier-
die agtergrond lyk dit asof die inkorting van privaatbesit 
ons voorland in Suid-Afrika is! 

Weg met alle private besit! 
Só kan Karl Marx se teorie van kommunisme in een 
sin opgesom word. Marx het geglo dat die pogings van 
mense om ekonomies welvarend te wees, die gang van 
die geskiedenis bepaal. Onderliggend aan hierdie po-
gings is ’n gedurige klassestryd – tussen die hoër en laer 
klasse, tussen besitters en haweloses, tussen werkgewers 
(kapitaliste) en werkers (proletariaat). Konfl ik is die 
on afwendbare uiteinde van hierdie stryd – daarom sal 
daar nooit vrede tussen kapitalis en werker kan wees nie. 
__________________________________________________________

1 h  p://www.poli  csweb.co.za/opinion/land-expropria  on-what-
could-possibly-go-wrong

2 h  ps://www.news24.com/Columnists/GuestColumn/ancs-land-
reform-will-bring-no-garden-of-eden-20180119
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Hierdie konfl iksituasie sal net beredder word wanneer 
die aard en struktuur van die samelewing deur rewolusie 
verander word. 

Ná die omverwerping van die bestaande samelewing-
struktuur swaai die proletariaat aanvanklik die septer, 
met die staat as hul verteenwoordiger. Onder die dik-
tatuur van die proletariaat word die staat dan die eienaar 
van alle eiendom. Mettertyd, so het Marx geglo, sal die 
proletariaat hulself speen van die begeerte om nét te werk 
vir eie besit en sal hulself dan beywer vir die voordeel 
van die samelewing as geheel. Dan sal mense volgens 
dié beginsel leef (wat Marx by Calvyn oorneem, maar 
heeltemal anders gebruik):

Van elkeen volgens sy vermoë, aan elkeen volgens 
sy behoeft e.

Wanneer daar tot by hierdie stap gevorder is, is die 
staat se verteenwoordiging nie meer nodig nie en sal 
dit eenvoudig net wegkwyn. Die land se bevolking sal 
dan as gelykes in vrede met mekaar leef, sonder wrok 
oor besittings. Hierdie volmaakte sosialistiese samele-
wing struktuur is vir Marx die wêreldse weergawe van 
die nuwe hemel en die nuwe aarde van Openbaring 21:1.

Marx het geglo dat die verandering van die samele wing-
struktuur net deur rewolusie tot stand gebring kan word 
en dat godsdiens (veral die Christelike geloof) geen rol 
daarin te speel het nie:

Die Christelike geloof is ’n susmiddel (opiaat) 
waar mee die rykes die armes paai om nie oor te 
gaan tot opstand teen die bestaande samelewing-
struktuur nie.

Karl Marx se leer en lewe getuig van ’n menslike hart 
wat God nie geken het nie en gevolglik ondermyn sy 
ideologie van sosialisme die Bybelse leer oor die reg 
tot privaatbesit.

Die Bybel oor privaatbesit
Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, 
die wêreld en die wat daarin woon ... (Ps. 24:1).

Die Bybel sien privaatbesit nooit as ’n absolute reg nie, 
want alles wat die mens besit, kom van die Here af (vgl. 
Ex. 19:5; Ps. 50:10). God skep die mens na sy beeld 
(Gén. 1:27) en gee die opdrag om die aarde te bewoon, 

te onderwerp en daaroor te heers (Gén. 1:28-30). Dié 
opdrag impliseer dat die mens die aarde se hulpbronne 
moet ken, verstaan, ontgin, gebruik en geniet. As ver-
teen woor diger van God moet die mens God se karakter 
vertoon deur sy wysheid, kreatiwiteit, regverdigheid, 
deer nis, barmhartigheid en ander eienskappe in sy 
rent meesterskap van die aarde en sy hulpbronne na te 
volg. Soos God die soewereine Heerser oor sy ganse 
skepping is, so kry die mens as beelddraer van God nou 
geleentheid om tot eer van Hom soewerein te heers oor 
sy stukkie grond, sy huis, sy motor, sy klere, ensovoorts. 
Hy moet egter gereed wees om altyd aan God rekenskap 
te gee van wat hy doen met dít wat hy uit genade ontvang. 

... vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite 
sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook 
sal dit vir jou dorings en distels voortbring ... 
(Gén. 3:17-18)

God heilig arbeid as seën en plig deurdat Hyself werk 
wanneer Hy skep. Die ongehoorsaamheid van die eerste 
mensepaar stort die volmaakte skepping in sonde ver-
derf. Die eerlike en vlytige verkryging van besittings, 
die doeltreff ende gebruik van besittings en die regte 
in ge steldheid jeens besittings is deur sonde bevlek. So 
laat byvoorbeeld luiheid die mens steel eerder as om 
te werk; gierigheid die mens na sy eie welvaart omsien 
en ander in hul nood oorsien; trots die mens homself 
sien as welvaartskepper en nie God as die Eienaar en 
Gewer van alle goed nie. Die vloek wat ná die sondeval 
aan arbeid verbind word, het te make met die kwaliteit 
van die werk en die inspanning wat daarmee gepaard 
gaan. Die dorings en die distels is die straf op die sonde, 
nié die arbeid self nie. 

Die prysenswaardigheid van arbeid is die basis van pri-
vaatbesit. In die Ou en Nuwe Testament is die opdrag 
om te werk duidelik en die vrugte wat dit voortbring, is 
die regverdige loon op arbeid (vgl. Deut. 16:15; 1 Th es. 
4:11-12; 2 Th es. 3:10-12) – luiheid word as sonde ver-
oor deel (vgl. Spr. 6:6-11; 12:24, 27; 15:19). 

Marxistiese sosialisme het geen wortels in Skrifwaar-
hede nie en neem dus nie die verdorwenheid van die 
mens weens die erfsonde in ag nie. Dit wil sien dat alle 
mense ewe veel besit, of hulle dit verdien as vrug op hul 
arbeid, of nie. Die ideologie van ekonomiese gelykheid 
beteken dat die Skrifwaarheid van regverdige loon op 
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Suid-Afrika se grondkwessie: 
’n Kort oorsig
Dr. Christo Pretorius1

Uit amptelike dokumente, beleidsverklarings en navor-
singsverslae blyk dit dat die argumentering vir of teen 
grondbesit en onteiening (met of sonder vergoeding) 
teen die agtergrond van bepaalde waarderaamwerke, 
vertolkings van die geskiedenis, wêreldbeskouings en 
ideologiese vertrekpunte geskied.

Behalwe bovermelde vertrekpunte en vooronderstel-
lings grondliggend aan eienaarskap van grond, grond-
her vorming, verdeling, ‘restitusie’ en onteiening, is die 
resultaat of gevolge hiervan eweneens uiteenlopend. 

Die sosiaal-maatskaplike en ekonomiese gevolge sowel as 
die impak op Suid-Afrika se juridiese praktyk en die wy-
siging van Artikel 25 van die Suid-Afrikaanse Grond wet 
kan in talle opsigte rewolusionêr en kata strofi es wees.2

Dat daar verskillende standpunte en waarde-oordele 
is, verbaas nie. Dit is eie aan politieke debatvoering dat 
daar verskille bestaan en histories was grond nog altyd 
’n wesenlike bron vir politieke stryd. Dit is nie uniek 
aan Suid-Afrika nie en ook nie uniek aan ons tyd nie. 
Die vraag bly hoe die verskille opgelos word.
 
Om tot ’n oplossing ooreen te kom, vereis ’n nugter 
en sensitiewe benadering. Dit loon die moeite om ’n 
his to riese oorsig van grondbesit in Suid-Afrika na te 
gaan en die publikasie van Louis Changuion en Bertus 
Steenkamp Omstrede land: Die historiese ontwikkeling 
van die Suid-Afrikaanse Grondvraagstuk, 1652-20113 
bied ’n goed nagevorsde basis vir gesprek.

Uit die staanspoor word daarop gewys dat grondbesit 
hand-aan-hand gaan met die demografi ese samestelling 

van Suid-Afrika se bevolkingsgroepe en die vertrekpunt, 
volgens die Departement van Grondsake se publikasie 
Th is is our land wat Wet 22 van 1994 bespreek, is dat die 
land net aan die swart bevolking van Suid-Afrika behoort.
 
Dit is nie net eie aan laasgenoemde publikasie nie, maar 
ook in die openbaar en op mediaplatforms word die 
aanspraak gemaak dat slegs een bevolkingsgroep of ras 
aanspraak het op die land en dat witmense die grond 
gesteel het. Hierdie aanspraak en beskuldiging is ’n ideo-
logiese oorvereenvoudiging van ’n komplekse saak en 
vereis dat daar met omsigtigheid te werk gegaan moet 
word. Om van grondhervorming, grondverdeling of 
onteiening ’n politieke speelbal te maak, is uiters on ver-
antwoordelik en om die eiendomsreg van witmense in 
die algemeen en Afrikaners in die besonder te ontken, 
hou nie rekening met die historiese konteks en juridiese 
beginsels nie. 

’n Aspek van die historiese konteks is dat daar funda-
mentele verskille ten opsigte van die begrippe grondbesit, 
eiendomsreg of eienaarskap van grond bestaan. Reeds 
vroeg in die geskiedenis van Suid-Afrika is dit duidelik 
dat blankes se lewens- en wêreldbeskouings van die 
swart volke verskil het. 

Die beleidsbesluit van die ANC-kongres in Desember 2017 wat die onteiening van grond sonder vergoeding 
voorstaan, het uiteenlopende reaksies vanuit verskillende oorde ontlok wat strek van ontsteltenis tot tevredenheid. 
Hierdie beleidsbesluit en meer as waarskynlike verwerkliking daarvan, vind egter nie in ’n lugleegte plaas nie. 

__________________________________________________________

1 Dr. Pretorius is Uitvoerende Direkteur Gemeenskapsontwikkeling 
en Godsdiensprogramme by Pretoria FM en leraar van die NHKA, 
Pretoria-gemeente.

2 Pienaar, Juanita 2012. Die betekenis van ’n ontneming weens ’n ras-
diskriminerende wet of praktyk vir doeleindes van die Wet op Herstel 
van Grondregte 22 van 1994 – oorsig van ontwikkelings in regspraak. 
LitNet Akademies Jaargang 9(3), Desember 2012, bl. 107-126.

3 Changuion, L & Steenkamp, B 2011. Omstrede land, die historiese 
ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Grondvraagstuk 1652-2011. 
Protea: Pretoria.
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Eersgenoemde was sterk gerig op sosio-ekonomiese 
me de dinging en die individu se prestasie was die toon-
aangewende kragte vir ontwikkeling en vooruitgang. 
Daarteenoor het die swart volke ’n sterker gemeenskaps-
bewussyn en is die individu se belange aan die ge meen-
skap se belange ondergeskik gestel.

Grond is in dié verband as kollektiewe eiendom gesien 
wat deur die stamkaptein of stamhoof in trust gehou 
word, aldus die volkekundige I Schafer. Die verskil 
in waarderaamwerke en werklikheidsbeskouings het 
noodwendig gelei tot die afb akening van grond. 

’n Verdere aspek wat ter sake is, in teenstelling met die 
aansprake in Th is is our land, is dat die eiendomsreg van 
swartmense in Suid-Afrika nie ontken is nie. Dit blyk 
reeds tydens die Groot Trek wanneer Voortrekkerlei-
ers soos Piet Retief en Andries Hendrik Potgieter met 
swart leiers, onder andere die Zoeloe-koning, Dingaan, 
ooreenkomste sluit.

Reeds met die aanvang van die Groot Trek verklaar Retief 
in punt 6 van sy manifes, soos in die Graham’s Town 
Journal op 2 Februarie 1837 gepubliseer: Ons verlaat 
die Kaap ten einde ’n rustiger lewe as vroeër te lei. Ons 
sal geen volk molesteer en niemand sy eiendom ontneem 
nie. As ons egter aangeval word, sal ons ons persoon en 
eiendom teen enige vyand verdedig.

In Junie 1838, terwyl Potgieter langs die Sandrivier staan, 
verruil hy die grond tussen die Vet- en die Vaalrivier van 
die Taung vir 49 beeste. Weliswaar sal navorsers soos C 
Tleane, L Ntsebeza en Ruth Hall3 grondruil-transaksies 
vanuit die eiesoortige waarderaamwerk wat destyds gel-
dend was, bevraagteken, maar juridies, vanuit ’n Westerse 
regsraamwerk geld dit as ’n wettige ruiltransaksie.
 
Dit was nie die enigste vorm van ooreenkomste nie. 
Die koms van die Voortrekkers en ontmoeting tussen 
verskillende migrasiestrome het tot die verskuiwing 
van magsgroeperinge onder die strydende swart stam-
me gelei.

Die impak van die Mfecane op die verplasing en ver-
drywing van swart stamme uit hulle tradisionele gebied, 
kan nie ontken word nie en histories het die Voortrek-
kers verskillende ooreenkomste met swart stamme, 
waaronder die Swazi’s, gesluit. In laasgenoemde geval 
beskryf TS van Rooyen in sy navorsing4 die ooreen-
koms tussen die Swazi’s en Oos-Transvaalse Afrikaners. 

Laasgenoemde ontvang grond in ruil vir beskerming teen 
die Zoeloe-invalle en aanvalle op die Swazi-bevolking. 

Die koms van die Voortrekkers het nie net bygedra tot 
die stabilisering van suidelike Afrika nie, maar het ook 
bygedra tot die demografi ese groei van die onderskeie 
stamme. Hierdie werklikheid het toenemend aan Afri-
kaners eise gestel.

Die behoeft e aan grond het toegeneem en die impak 
van Britse kolonialisme blyk duidelik in die uitslag van 
die Lang don-Kommissie wat in 1905 verslag lewer van 
die stand van grondbesit en toedeling. ’n Belangrike 
grond slag van die verslag was dat grondtoedeling en 
toe wysing vol gens wetgewing sou geskied. Die unie-
wording van Suid-Afrika in 1910 moes die bestaan van 
verskillende grond be leide aanspreek en dit was generaal 
JBM Hertzog wat die omvang van die grondkwessie 
begryp en gepoog het om ’n oplossing vir toenemend 
botsende belange te skep.
 
As minister van justisie en swart sake het Hertzog Die 
Swart Grond Wet 27 van 1913 gepromulgeer en daarop 
volg ’n reeks wette wat die verdeling en afb akening van 
grond in die vooruitsig stel. Hiervolgens is ’n totaal van 
10 422 935 morg as swart gebiede gereserveer en drie 
jaar later beveel die Beaumont-Kommissie aan dat ’n 
verdere 8 365 744 morg aan swart stamme afgestaan word 
wat sal dien om afsonderlike gebiede vir die onderskeie 
stamme en bevolkings te skep.

Die beleid van afsonderlike ontwikkeling is om verskeie 
redes nie aanvaar nie en die swart bewussynsbeweging, 
later onder leiding van die ANC, het daarin geslaag om 
met ’n terreurveldtog en gewapende stryd ’n ander poli-
tieke bestel met die destydse Nasionale Party-regering 
onder leiding van mnr. F W de Klerk te onderhandel. 

Die onderhandelinge tussen 19 verskillende partye en 
belangegroepe het gelei tot ’n kompromie, die soge-
naam de ‘Verklaring van Voorneme’ wat vir ’n nuwe 
grond wet en regering voorsiening gemaak het. ’n Deel 
van die kompromie was die versekering aan blankes dat 
hulle eiendomsreg nie onvoorwaardelik bevraagte ken 
__________________________________________________________

3 Hall, R & Ntsebeza, L 2007. The Land Ques  on in South Africa: the 
Challenge of Transforma  on and Redistribu  on. HSRC Press.

4 Van Rooyen, T S 1951. Die Verhoudinge tussen die Boere, Engelse 
en Naturelle in die Geskiedenis van die Oos-Transvaal tot 1882. 
Argie  aarboek van die Suid-Afrikaanse Geskiedenis, Jaar 14, deel 1. 
Staatsdrukker: Parow.
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Populisme teenoor realisme!
Bennie van Zyl (TLU SA)

Die wyse waarop die ANC steeds vasgevang is in hul 
“struggle”-mentaliteit, se prys is besig om te duur te 
word vir Suid-Afrika. Dit bly ’n ope vraag of hulle ooit 
in staat sal wees om die verantwoordelikheid van hul 
taak om te regeer sal kan uitvoer. In ’n demokrasie het 
hul primêr twee verantwoordelikhede naamlik om na 
die veiligheid van die land se inwoners om te sien en om 
die regte klimaat te skep waarbinne beleggers en entre-
peneurs graag besigheid sal wil doen met die doel om 
wins te maak. In beide gevalle faal die huidige regering.

Armoede en werkloosheid is daagliks besig om toe te 
neem. Daar is net een volhoubare oplossing om dit teë 
te werk en dit is dat die ekonomie moet groei. Dit begin 
by be leggersvertroue. Almal het aanvaar dat mnr. Rama-
phosa met sy agtergrond positief sou wees om toe te sien 
dat alles moontlik gedoen sal word om dit te laat gebeur.

Mnr. Ramaphosa se huidige uitsprake openbaar duidelik 
dat die ANC (en ook hyself) vasgevang is binne die ANC 
ideologie en dat die Nasionaal Demokratiese Rewolusie, 
die Vryheidsmanifes en hul Strategy and Tactics-doku-
ment die rigting sal aandui. Met die verloop van tyd het 
die ANC se onvermoë om na behore te regeer die ANC 
nou ingehaal. Dit bring mee dat daar in die volgende tyd 
baie klem gelê gaan word op ’n paar aspekte (na alles 
moet hul die stemvee “terugwen”):

• Sterk fokus gaan geplaas word op eenheid in hul 
geledere met die besef dat hul kanse in die 2019 ver-
kie sing daarsonder net nog kleiner gaan wees.

• Die beloft e van grond is nog deurentyd gemaak en vir 
hoe lank sal die massas maar tevrede wees met net 
die beloft es? Die dringendheid wat mnr. Ramaphosa 
openbaar rondom onteiening sonder vergoeding kan 
nie ligtelik opgeneem word nie.

• Daar sal voorts gefokus word op radikale ekonomiese 
her vor ming. ’n Mens sou verwag dat mnr. Ramapho sa be-
hoort te weet dat rykdom geskep word deur harde werk.

• Heelparty aksies sal geloods word rondom die jeug 
om hul steun te verkry. Gratis opleiding was dalk die 
begin daarvan.

• Die moontlikheid bestaan ook dat die ANC sosiale 
toelae en HOP huise, wat inderdaad staatsgeld is, tot 
eie voordeel kan gebruik met die bedekte dreigement 
van die verlies daarvan indien daar nie vir die ANC 
gestem gaan word nie.

Daar bestaan baie meningsverskille oor die status van 
die Grondwet met betrekking tot die beskerming van 
eien domsreg al dan nie. Die argumente word hoof-
saak lik beperk tot Art. 25, maar ander artikels in die 
grond wet verg ook oorweging. Art. 9 wat handel oor 
die gelykheid van die burgers van Suid-Afrika bring 
baie vrae na vore. Dit wil al hoe meer voorkom of party 
men se meer gelyk is as ander indien na sekere wet ge wing 
sowel as die toepassing daarvan gekyk word. Art. 18 
wat handel oor die reg van vryheid van assosiasie raak 
eintlik ’n klug indien daar gelet word op hoe daar bv. 
met die SEB-kodes dwang toegepas word vir die afstaan 
van eiendomsreg. Dit het al hoe meer duidelik begin 
raak dat dit wat in die Grondwet staan nie noodwendig 
is wat saak maak nie, maar wel deur wie en hoe dit 
geïnterpreteer word.

Tydens die Desember 2017 ANC-kongres is aanvaar 
dat hul beleid voortaan sal wees dat grond onteien kan 
word sonder vergoeding. Daarmee saam is gesê dat die 
ekonomie nie daardeur skade berokken mag word nie 
en mag voedselsekerheid nie in gedrang gebring word 
nie. Mnr. Ramaphosa moet asseblief hierdie wysheid van 
hoe hy hierdie twee uiteenlopende aspekte bymekaar 
uitbring, aan Suid-Afrikaners verduidelik. Indien dit 
wel reggekry sal word om die grondwet te wysig soos 
hulle beoog, sal enige regdenkende mens baie mooi moet 
besin om kapitaal, welwetende dat die risiko bestaan dat 
dit sonder vergoeding onteien kan word, vas te belê in 
Suid-Afrika.
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Natuurlik is daar baie scenario’s wat kan uitspeel. Dit 
kan dalk wees dat vergoeding vir verbeterings op land-
bougrond wel in ag geneem mag word, maar nie die 
grond self nie. ’n Ander moontlikheid is dat die pad 
van ontneming soos met water- en mineraalregte gevolg 
kan word waar vergoeding nie ter sprake is nie. Die 
pro bleem is dat die swaard vir die vernietiging van die 
ekonomie getrek word die oomblik wanneer die onse-
ker heid oor besitreg ter sprake kom. Die implikasie 
vir die banke moet ook verreken word met die dat die 
landbouskuld reeds bykans R160 miljard beloop met 
die grond as sekuriteit.

Mnr. Ramaphosa sal drasties sy deuntjie moet verander 
tensy hy ook in die geskiedenis onthou wil word as deel 
van daardie groepering mense wat toegesien het dat 
Suid-Afrika se ekonomie na ’n derdegraadse Afrika-land 
gedegenereer het. 

Die hartseer hiervan is dat verskeie konstruktiewe in set te 
deur verskillende rolspelers oor jare heen gemaak is om 
vir die regering daarop te wys hoe om nuwe toe treders 
op ’n volhoubare basis te laat boer op so ’n wy se dat hulle 
’n groter kans op sukses sal hê. Telkens was daar anders 
gekies met die gevolg dat 90% van hul grond oordrag-
pogings uit produksie gegaan het. Dit terwyl die steeds 
groeiende verstedelikte bevolking tans bykans 67% van 
die totale bevolking beslaan.

Mnr. Ramaphosa besef duidelik nie die realiteit dat 
Suid-Afrika se kommersiële boere, gedrewe deur hul 
groot liks Calvinistiese werks- en sake-etiek, die land se 
grootste bate is nie. Indien hy ’n groot leier is, sal hy hulle 
koester en oppas en seker maak dat daar niks in hul pad 
staan om voedsel te produseer nie. Hy, tesame met die 
ANC verkies egter om ’n swaard van onsekerheid oor 
hulle, maar ook oor Afrikaners in die breë, se koppe te 
laat hang oor die toekoms wat hul toegelaat sal word.

Die leuen oor die geskiedenis van grondbesit is al soveel 
keer verkondig dat baie dit as die waarheid aanvaar. 
TLU SA het meegedoen om aan elke LP ’n boek waarin 
die op ge tekende geskiedenis uiteengesit word, by die 
Parle ment af te lewer. As hulle dit net maar wou lees, 
sou daar dalk ’n ander begrip ontwikkel het. Die werk-
likheid is dat die Grondwet bepaal dat eiendom nie tot 
grond al leen beperk word nie – dit sluit dus alles in. Sou 
’n po lities-bankrot ANC net by plase stop indien hulle 
vanuit hul sosialistiese aanslag op die land begin met ’n 
nasionaliseringsproses?

Daar kan aanvaar word dat Ramaphosa in die volgende 
tyd baie populistiese uitsprake sal maak a.g.v. sy posisie 
in die magstryd wat steeds hoogty vier. Hierdie proses 
sal voortduur tot en met die verkiesing in 2019. Die groot 
gevaar van hierdie onnadenkende benadering is dat daar 
onrealistiese en onhaalbare verwagtinge geskep word, 
terwyl beleggingsvertroue noodwendig geskaad word.

Waar staan die Christen in hierdie proses?
Dit is belangrik om nie gelykwaardig te word met hier-
die aardse aanslag nie. Wysheid is nodig om die regte 
besluite te neem. Ons keuses en ook ons optrede moet 
gemeet kan word daaraan dat ons leef en werk vir ’n 
hoër doel. Daarom moet ons onsself voortdurend ver-
ootmoedig en wysheid by ons hemelse Vader afpleit. Dan 
sal ons wanneer dit saak maak die regte besluite neem. 
Ons optrede in die moeilike tye bepaal ons werklike 
karakter, ook daar waar ons in byvoorbeeld die sosiale 
netwerke reageer.

As Christen word daar kennis geneem van die Top-6 van 
die ANC wat hulle voorvaders gaan opsoek het vir lei ding 
vir die pad vorentoe. Dit beklemtoon die twee wêrelde 
waarin ons leef. Nooit mag ons toelaat dat daardie soort 
denke enigsins vastrapplek in ons keuses en optrede kry 
nie. God bly in beheer ongeag wie wat sê of doen.

Ons moet nie op ’n hoop as gaan sit en toelaat dat hier-
die diskoers van die ANC veld wen nie. Raak betrokke 
by daardie organisasies wat die regte waardesisteme 
implementeer. Staan openlik, maar met groot verant-
woordelikheid, op om in die naam van Christus ’n kryger 
te wees om sý koninkryk reeds hier op aarde uit te bou. 
Dit impliseer dat ons sal vasstaan vir die waarheid en vir 
geregtigheid. Dit vra egter dat ons openlik ons afh ank-
likheid van God drie-enig sal erken en bely. 

In die praktyk moet ons ook opstaan vir die beginsel van 
privaat besitreg en ’n vrye ekonomie. Waak teen diegene 
wat toelaat dat kruipende onteiening toegelaat word deur 
hulle ondersteuning van beleide soos SEB, “affi  rmative 
action”, ensovoorts. Skryf briewe en beïnvloed mense oor 
wat nodig is sodat ons ekonomie na behore kan groei. 
Dit is die ekonomiese pad na volhoubaarheid gemeet 
aan realisme. Daarin kan die kapasiteit geskep word om 
die tydbom van armoede aan te spreek anders as die 
ANC wat tans a.g.v. hul onseker beleidsomgewing, die 
hoofrede vir die gebrek aan vaste beleggings is. Daar-
teenoor is Ramaphosa se populistiese invalshoek se prys 
is reeds bepaal – armoede vir almal. L
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ONS GESELS MET ’N BOER ...

1. Wat het u laat besluit om 
’n boer te word?
Ek het op ’n plaas grootgeword 
en my liefde vir boerdery het 
waarskynlik daar begin. Hoër 
Landbouskool Generaal Koos 
de la Rey in Sannieshof was 
waar ek my skoolloopbaan 
afgesluit het. Ek het Landbou-
navorsing aan die destydse 
Pretoria Tegnikon gaan studeer 
en daarna besluit ek wil eendag 
my eie boerdery begin. Ná sewe 
jaar saam met my skoonpa het 
ek toe my eie boerdery begin.

2. Waar boer u en waarmee?
Ek boer tussen Coligny en Hart-
beesfontein in Noordwes met 
mielies, sonneblom en braai-
kuikens. My vrou Julanda en my 
seun, Jacques, is die beesboere. 

3. Hoe leef ’n Christen sy roeping 
as boer uit?
Ons weet dat een van die 
maniere waarop God hom aan 
ons geopenbaar het en met ons 
praat, deur die natuur is. Wat 
’n voorreg om dan jou roeping 
in die natuur te kan uitleef. 
Sonder geloof en vertroue in die 
drie-enige God glo ek nie jy kan 
in vandag se boerderyklimaat 
oorleef nie. 

4. Een van boerdery se grootste 
uitdagings is droogtes. Julle 
het nou ’n paar moeilike jare 
agter die rug, hoe hanteer ’n 
mens dit?

Langdurige droogtes skep reuse 
uitdagings vir ’n boer. Noukeu-
rige fi nansiële beplanning en 
diversifi kasie is van die belang-
rikste aspekte om droogtes te 
oorleef. In baie gevalle is dit 
egter ook nie genoeg nie. Daar-
om is die grootste faktor wat 
’n boer deur moeilike tye dra, 
sy geloof in God. Die gelowige 
boer glo dat die volgende sei-
soen beter gaan wees. 

5. Waarom is private grondbesit 
vir boere belangrik?
Doodeenvoudig omdat dit vir 
jou die sekuriteit verskaf om 
aan die ekonomie deel te neem. 
Daarsonder sal alle boerderye in 
ons land gedoem wees. 

6. Die ANC se uitsprake oor 
grondonteiening sonder 
vergoeding maak baie mense 
senuweeagtig. Wat is u reaksie 
daarop?
Ek gaan normaal aan met my 
boerdery en sal selfs uitbrei 
as die geleentheid hom voor-
doen. Die ekonomie in ons 

land sal totaal in duie stort as 
private grondbesit ondermyn 
word. Voedselsekerheid sal in 
gedrang kom en hongersnood 
sal alledaags in ons land word. 
Ek glo daar is nog regdenkende 
mense in die regering wat weet 
dit is nie ’n haalbare oplossing 
vir ons probleme nie. Ja, vir 
seker raak ons soms senuwee-
agtig, maar ons glo steeds dat 
daar ander oplossings sal kom 
en ons werk ook self daaraan 
om oplossings te vind. GLO en 
VERTROU! 

7. Watter raad het u vir jong 
seuns wat ten spyte van die 
omstandighede in ons land, 
geroepe voel om te boer?
Bekwaam jouself eers akademies 
goed in ’n boerdery- of land-
bourigting waarin jy belangstel. 
Dit sal nooit leeg na jou terug-
kom nie. Daar is vandag nog 
baie geleenthede om in boer dery 
betrokke te raak al is dit aan-
vanklik nie in jou eie boer dery 
nie. Glo, vertrou, werk hard en 
kry vir jou ’n goeie mentor. 

Wouter HugoWouter Hugo

Om te boer, is ’n 
Goddelike voorreg!
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en onteien sou word nie. Soos in die geval van die 
Langden-Kommissie sou die oordrag van grond volgens 
’n gereguleerde proses onderhandel word en sou 1913 
as afsnydatum vir restitusie dien.

Sedert 1994 het die ANC-owerheid gesloer met grond-
hervorming en in ’n besprekingsdokument deur profes-
sor Johann Kirsten, landbou-ekonoom, word die redes 
vir die gesloer uitgewys waarvan die onbeholpenheid 
van die ANC-owerheid een is. Navorsing deur Mike Lyne 
en Stuart Ferre in September 2006 dui aan dat aankope 
van landbougrond deur swart boere in KwaZulu-Natal 
van 1997-2003, 82 296 hektaar beloop het, daarteenoor 
het aankope deur die regering vir dieselfde tydperk 74 
671 hektaar beloop. Volgens professor Kirsten is alle 
aanduidings dat 30-45% van landbougrond boonop 
reeds oorgedra is.
 
Dit is ironies, wys Kirsten en Wandile Sihlobo in Volks-
blad van 19 Februarie 2018, dat die ANC nou tot hierdie 
stap oorgaan terwyl goeie vordering met grondhervor-
ming gemaak word en Suid-Afrika se noordelike buur-
man van onteiening sonder vergoeding afstand doen. 
Die beleidsbesluit van die 2017 ANC-kongres kondig ’n 
keerpunt in grondeienaarskap aan en behalwe histor iese, 
juridiese, sosiaal-maatskaplike en ekonomiese aspekte 
sal ’n etiese en morele beoordeling van die besluit ook 
aandag geniet.
 
Van kerke sal verwag word om teologies hieroor te besin 
en die vertrekpunt hiervan sal die inhoud, agtergrond 
en konteks van eiendomsreg in die Bybel wees. Hel-
berg5 stel dat grond inherent deel is van die Ou-Testa-
mentiese wêreld en anders as die antieke Nabye Oosterse 

godsdienste en die Afrika-inheemse godsdienste, open-
baar God Hom in die Ou Testament as die persoonlike 
Here. God is nie ’n natuurgod of natuurkrag nie, maar 
die God van Abraham, Isak en Jakob.
 
Anders as die hedendaagse sekulêre werklikheidsbe-
skou ing wat God nie as Skepper en Onderhouer van die 
geskape werklikheid erken nie, beklemtoon die Ou en 
die Nuwe Testament, soos in die liggaamlike opstanding 
van Christus, dat die Here se persoonlike band met die 
skepping die herskepping van hemel en aarde omsluit.

God se genade in Christus sluit nie die liggaamlike en 
aardse, land en grond uit nie, maar vra tog dat dit vanuit 
’n geloofsperspektief gewaardeer word. Dit vra dat die 
woorde van Christus: ... Maar soek eers die koninkryk 
van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 
by gevoeg word (Mt. 6:33), ter harte geneem word.

Die geloofsuitsig op die genade en guns van Christus 
wek ’n dankbare geloofsgang: 

Jy moet die Here jou God liefh ê met jou hele hart 
en met jou hele siel en met jou hele verstand ... en 
... jou naaste ... soos jouself.

Ek is die Here jou God ... Jy mag geen ander gode 
voor my aangesig hê nie ... Jy mag nie steel nie ... 
jy mag nie jou naaste se huis begeer nie ... of iets 
wat van jou naaste is nie.

__________________________________________________________

5 Helberg, J L 1998. Understanding the concept of land in the Old and 
New Testament: The importance of a personal factor. Koers 63(3), 
bl. 22-240.
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Moet op prinse nie vertrou nie
James Kemp1

President Cyril Ramaphosa se verkiesing as president 
van die ANC gedurende Desember het vir groot opge-
wondenheid gesorg. Nie net binne sy eie party nie, maar 
ook onder heelwat Afrikaners wat keelvol was vir die era 
van Jacob Zuma. Dit was ’n era wat gekenmerk was deur 
kor rupsie en grootskaalse plundering van die staatskas. 
Dit was ’n era waarin die uitdrukking ‘staatskaping’ vir 
die eerste keer na vore getree het sodat dit nou reeds in 
ons woordeskat ingeburger is. 

Dit is dus te verstane dat ’n nuwe era tot ’n tipe euforie 
kan lei – of ‘Ramaforie’ soos baie dit stel. Dit is immers 
nie die eerste keer dat daar na ’n mens, ’n staatsleier, ge-
gryp word in die hoop dat dit verandering kan meebring 
nie. In 1 Samuel 8 lees ons dat die oudstes van Israel met 
die volgende versoek by Samuel kom: 

... stel nou ’n koning oor ons aan om ons te rig soos 
by al die nasies ... Toe sê die Here vir Samuel: Luis-
ter na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want 
nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle 
verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al 
die werke wat hulle gedoen het, van dié dag af dat 
Ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, 
dat hulle My verlaat en ander gode gedien het – so 
doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle: 
jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg 
van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer.

Samuel het die volk gewaarsku, maar hulle het nie ag ge-
slaan op sy waarskuwings nie. Daar staan verder geskryf: 

Maar die volk het geweier om na Samuel te luister 
en ge sê: Nee, maar daar moet ’n koning oor ons 
wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies – dat 
ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons 
oorloë voer. 

Die ‘Rama-forie’
Hierdie teksgedeelte laat ’n mens baie aan vandag se 
omstandighede dink waar ’n groot groep Afrikaners na 
Ramaphosa as ’n baken van hoop kyk. Kom ons wees 
nie onbillik nie en gee darem toe dat dit wil voorkom of 
korrupsie aangespreek word. Die onlangse klopjag op 
die Gupta-woning in Saxonwold en die strafregtelike 
vervolging teen diegene wat na bewering by die om-
stre de Vrede suiwelprojek betrokke was, is inderdaad 
positief. Die rand het ook versterk en dit lyk of Suid-
Afri ka se eko nomie voordeel trek uit die nuwe politieke 
verwikke linge. Verder lyk dit of die afvaardiging wat 
on der Ra ma phosa se leiding ’n besoek aan Davos, Swit-
serland, tydens die Internasionale Monetêre Fonds se 
spitsberaad ge bring het, ook gesorg het vir die herstel 
van in ter nasionale beleggersvertroue. 

Ongelukkig is dit ook so dat president Ramaphosa 
onderdanig moet wees aan ANC-beleid. Dit beteken 
dat hy die beleidsbesluite moet deurvoer en verseker 
dat dit as wetgewing opgeneem word. Een daarvan wat 
tydens die ANC se onlangse beleidskonferensie bespreek 
is en tans dien as die party se nie-amptelike slagspreuk 
is: ‘Ra dikale Ekonomiese Transformasie’. Alhoewel 
daar nog nie duidelikheid is oor presies hoe dié vorm 
van eko nomiese transformasie lyk nie, gee die onlangs 
goedgekeurde mosie ten gunste van grondonteiening 
sonder vergoeding, reeds vir ons ’n goeie voorsmakie. 

Pasop vir die hoendermis!
Voor ons dit verder ondersoek, kom ons kyk vir ’n 
oom blik na president Ramaphosa se eerste staatsrede. 
Dit was die eerste staatsrede sedert die Ekonomiese 
Vry heidsvegters se verkiesing tot die parlement wat nie 
ontwrig is nie. Vir die eerste keer in baie jare het die 
manne en vroue in rooi oorpakke stil gesit en geluister 

__________________________________________________________

1 James Kemp is die Hoofredakteur van Klankkoerant op Pretoria FM. 
Hy is tans lidmaat van die AP Kerk Orania.
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wat die president te sê het. Ramaphosa het baie klem 
op ekonomiese groei gelê en by geleentheid dit selfs in 
Afrikaans herhaal. Een van die belangrikste vrae wat 
die staatsrede voorafgegaan het, terwyl hy verwys na sy 
erns met ekonomiese groei, is of Ramaphosa sal afstand 
doen van sy uitsprake oor onteiening sonder vergoe-
ding – veral gegewe die feit dat dit nie ekonomiese groei 
sal aanhelp nie. Ongelukkig het president Ramaphosa 
nie daarvan afstand gedoen nie. Inteendeel – hy het dit 
herhaal. Indien die regering van die dag voortgaan met 
hulle planne vir onteiening, sal ons sien dat die afgelope 
paar maande se positiewe ekonomiese verwikkelinge 
daarmee heen is. Die vreemdste is dat hy volhoubare 
landboupraktyke en grondonteiening sonder vergoe ding 
in dieselfde asem noem. 

’n Ou vriend van my sou sê dat dit is soos om 
room ys met hoendermis te meng. Indien hy ern-
stig is oor voedselsekerheid sal hy eerder die 
room ys beskerm en die hoendermis eenkant hou.

“Te veel witmense in top poste”
Kort ná die staatsrede het president Ramaphosa ’n 
volgende kommerwekkende uitlating tydens sy repliek 
op die staatsrede gemaak: “Wit mense, veral wit mans, 
domineer steeds die senior posisies in die ekonomie.” 
Hier kry ons nog ’n kykie in hoe die radikale ekono mie se 
transformasie sal lyk. Ons sien ’n prentjie van grond-
her vorming sonder vergoeding en een van rasbehepte 
uit latings oor die ekonomie. 

Ramaphosa laat egter ’n belangrike punt weg wanneer 
hy verwys na wit mans se posisie in die ekonomie. Hy 
neem glad nie die veel groter middelvlak, veral in die 
openbare sektor, in ag nie. In die openbare sektor is daar 
groot getalle gekwalifi seerde kundiges wat weens hulle 
velkleur benadeel word. Dit het weer tot gevolg dat alle 
Suid-Afrikaners, ongeag ras, benadeel word deur swak 
dienslewering omdat ras swaarder as meriete weeg. Hy 
neem ook nie die aantal voornemende wit studente in ag 
wat nie vir beurse kwalifi seer nie en dus nie kan studeer 
nie. Hy neem ook nie in ag dat die Higher Education 
Transformation Network (HETN) se navorsing daarop 
wys dat daar tans meer swart as wit studente aan uni-
ver siteite studeer nie – 127 237 teenoor 39 344. 

Lojale gyselaar van die ANC
Daar is steeds diegene wat redeneer dat Ramaphosa nie 
gyselaar gehou sal word deur die ANC nie en dat hy 

die weg vir ’n nuwe toekoms vir Suid-Afrika sal baan. 
Dit is egter duidelik uit sy kabinetskommeling dat die 
ANC steeds in ’n groot mate besluit hoe die kabinet 
saamgestel word en dus ook watter besluite deur die 
parlement geneem sal word. 

Daar moet nie vergeet word nie dat die helft e van die 
ANC se top ses uit persone bestaan wat as Zuma- lojaliste 
gekenmerk word. Met dit in ag geneem, is daar amper 
begrip vir die feit dat Bathabile Dlamini, wat die depar-
tement vir maatskaplike ontwikkeling in die grond in 
bestuur het net eenvoudig herontplooi is as die minister 
van vrouesake. Ook Malusi Gigaba, wat ten nouste met 
die Guptas verbind word, is van fi nansies na binnelandse 
sake geskuif is. Daar is inderdaad ook goeie verskuiwings, 
maar die feit dat verskeie sleutelfi gure wat met die era van 
Zuma-korrupsie verbind word steeds in die parlement 
en in baie gevalle in sleutelposisies sit, bewys duidelik 
dat Zuma se spook steeds in die gange van Luthulihuis, 
die Uniegebou en die parlement wandel. 

Slaan jou oë hoër op as die berge
Dit beteken nie dat ons moet moed verloor nie. Ons moet 
steeds ons oë op God hou en besef dat die Beskikker 
van die lotgevalle van volkere, nasies en mense altyd in 
beheer sal wees. Romeine 13:1: 

Laat elke mens hom onderwerp aan die magte 
wat oor hom gestel is, want daar is geen mag 
behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur 
God ingestel. Hý rig konings op en Hý verneder 
hulle ook (vgl. 1 Sam. 2:7)!

Dit beteken egter nie dat ons bloot moet berus by die 
besluite van die regering van die dag nie. As gelowiges 
het ons die verantwoordelikheid om te stry vir die 
geregtigheid van God. Ons behoort steeds die rug styf 
te maak teen elke vorm van onreg wat teen God as die 
Op per heerser se wil indruis. Ons mag en moet steeds 
bid vir ’n Godvresende regering wat God se heerskappy 
sal er ken en sy kinders se Godgegewe vryhede en hunke-
ring na selfb eskikking sal respekteer. Ons dien immers 
’n lewende God. As ons opreg bid dat God se koninkryk 
mag kom, durf ons op prinse nie vertrou nie! Gídeon se 
woorde in Rigters 8, toe die manne van Israel hom vra om 
oor hulle te heers, behoort eerder met ons te re so neer: 

Ek wil nie oor julle heers nie, en ook my seun mag 
nie oor julle heers nie: die Here sal oor julle heers. L
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Besitreg of besetreg en die aanspraak 
op eienaarskap van Jerusalem
Ebert Terblanche

Hierdie aankondiging is skerp deur president Trump 
se kritici veroordeel. Daar is gevrees vir ’n opvlam van 
re aksionêre geweld deur Moslems. President Trump 
is daarvan beskuldig dat hy op ’n eensydige wyse die 
vredesproses tussen die Israelies en die Palestyne in 
die wiele ry en selfs internasionale verdrae oortree. Die 
Verenigde Nasies se Algemene Vergadering het op 21 
De sem ber 2017 ’n resolusie aanvaar wat verklaar dat 
die VSA se besluit van “nul en gener waarde is”. Lande 
wat die resolusie gesteun het, sluit die Arabiese lande, 
Suid-Afrika en ook bondgenote van die VSA soos Japan, 
Duitsland en die Verenigde Koninkryk in.

Waarom het president Trump hierdie kontroversiële 
besluit geneem? Dit is nie iets wat hy op sy eie op ’n 
son nige dag bedink het nie. Reeds in 1995 het die Ameri-
kaan se Kongres met ’n oorweldigende meerderheid (467 
teenoor 42) ’n wet aanvaar wat Jerusalem as die hoofstad 
van Israel erken en vereis dat die VSA se ambassade na 
Jerusalem geskuif moet word. 

Die wet maak egter daarvoor voorsiening dat die presi-
dent van die VSA die inwerkingstelling van die wet 
met 6 maande kan uitstel indien dit in die belang van 
nasionale veiligheid is. So het drie voormalige presidente 
(Bill Clinton, George W Bush en Barack Obama) elke 
6 maande ’n memorandum onderteken om die wet 
uit te stel. President Trump het self in Junie 2017 so ’n 
memorandum onderteken, maar toe in Desember 2017 
besluit om dit nie meer te doen nie.

Die Arabiese lande is berug vir hul menseregtevergry pe, 
gebrek aan demokratiese regerings en die aanmoediging 

van terrorisme en sektariese geweld. Die vraag is dan 
waarom ontwikkelde en algemeen-beskaafde lande soos 
die VSA, Japan, Duitsland en die Verenigde Koninkryk 
hierdie lande ter wille is? 

Die gesegde lui dat dit nie beginsels is wat in internasio-
na le politiek tel nie, maar belange. Die ontwikkelde lande 
is afh anklik van die Midde-Ooste vir olie as energiebron. 
Verder verteenwoordig die Arabiese lande ’n aansienlike 
stemblok in die Verenigde Nasies en lande wat hierdie 
forum wil gebruik om hul belange te bevorder, moet ten 
minste poog om nie die Arabiese lande te ontstel nie.

Die VSA het egter die afgelope dekade hul afh anklik heid 
van Midde-Oosterse olie drasties ingekort. In 2005 is 60% 
van alle olie wat in die VSA verbruik is, in ge voer. Teen 
2013 het die VSA slegs 35% van hul plaas like behoeft e 
ingevoer. In hierdie tyd het die VSA deur skaliegas-
ont ginning en hidrobreking die wêreld se naas grootste 
produsent van ru-olie geword. Waar olie wel nog ingevoer 
word, het bronne in Kanada, Venezuela en Nigerië die 
Midde-Ooste begin verplaas. Die vordering wat met 
volhoubare energietegnologie soos sonkrag gemaak 
word, verminder ook die strategiese belangrikheid van 
olie oor die langtermyn. 

Die VSA het verder onder president Trump sy aptyt 
be gin verloor om die VN se oneff ektiewe burokrasie te 
be fonds en ontwikkelingshulp aan lande te gee wat altyd 
meer vra as wat hulle in ruil vir die VSA bied. 

Daar is dus duidelike tekens dat die belange van die 
VSA nie meer so nou verweef is met die belange van die 

Op 6 Desember 2017 het die Amerikaanse president Donald Trump 
aangekon dig dat die VSA Jerusalem as die hoofstad van Israel erken. 
In die praktyk beteken dit dat die VSA sy ambassade vanaf Tel-Aviv 
na Jerusalem gaan verskuif.
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Arabiese lande nie en derhalwe kon president Trump 
groter vrymoedigheid neem om die Wet van 1995 se 
implementering toe te laat.

Dit is goed en wel om die belange van die VSA as konteks 
te stel, maar die regverdigbaarheid van president Trump 
se besluit moet ook gemeet word aan die geldigheid van 
Israel se aanspraak op Jerusalem.

Jerusalem het ’n baie onstuimige geskiedenis. Die stad 
is 52 keer deur vyandige weermagte aangeval, 44 keer 
ingeneem, 23 keer beleër en 2 keer verwoes. Koning 
Dawid het Jerusalem van die Jebusiete (voorsate van die 
Fe ni siërs en vandag se Siriërs) rondom 1000 v.C. ver ower. 
Die Grieke en Romeine het voor die koms van Christus 
politieke beheer oor Jerusalem en Israel uitgeoefen. In 
hierdie tyd was die Israelitiese stam van Juda die meer-
derheid en ’n verknegte volk onder Euro pese heersers.

Tussen 66 n.C. en 74 n.C. het die Jode in opstand gekom 
teenoor die heerskappy van die Romeine. Die vonk in 
die kruitvat was die plunder van die tempel deur die 
Romeine en die teregstelling van 6000 Jode in Jerusa-
lem. Grootskaalse rebellies deur die Jode is gewelddadig 
deur die Romeine onderdruk. Jerusalem is in 70 n.C. 
beleër en ’n vasbeslote verdediging deur die Jode het ná 
7 maande verkrummel toe fanatici onder die Jode hul 
voedselvoorraad in Jerusalem aan die brand gesteek het. 
Die Romeine het Jerusalem vernietig. Israel se naam is 
verander na Palestina en Romeinse en Griekse kolonies 
is op die puinhope van die Israelitiese beskawing opgerig. 
Jerusalem is hernoem na Aelia Capitalonia en Jode is die 
stad verbied met die dood as straf. Die oorblywende Jode 
het ná die fi nale slag by Massada in diaspora gegaan en 
is van enige vorm van selfh eerskappy in die Romeinse 
Ryk weerhou.

In 638 n.C. is Jerusalem deur die Arabiere van die 
Oos-Romeinse Ryk verower. Dit het hoofsaaklik onder 
Mos lembeheer gebly behalwe vir kortstondige Christen-
beheer tussen 1099 en 1187 en weer tussen 1229 en 1244 
weens die kruistogte wat gevolg het op die Mosleminval 
in Europa en pogings om die Oos-Romeinse Ryk as 
Christenryk se grondgebied te herstel. Ná die kruistogte 
was Palestina vir byna 700 jaar deel van die Ottomaanse 
Ryk wat groot dele grond van die Oos-Romeinse Ryk 
verower het, insluitend die hedendaagse Turkye.

Die Jode het in hul diaspora steeds daarna bly hunker 
om na hul tuisland terug te keer. Hoewel georganiseerde 

pogings so vroeg as 1492 aangewend is om groepe Jode 
in Jerusalem en die ou Israel te hervestig, is noemens-
waardige suksesse eers na 1882 bereik met die ontstaan 
van die Zionistiese Beweging. Die Zioniste het grootliks 
’n strategie gevolg om grond by Arabiere te koop met 
fondse wat vir die doel vanuit die Joodse gemeenskap 
geskenk is en dan klein gemeenskappe op hierdie grond 
te vestig. 

Brittanje het gedurende die Eerste Wêreldoorlog beheer 
oor Palestina vanaf die Ottomaanse Ryk oorgeneem. Die 
Balfour-Verklaring, uitgereik deur die Britse Regering, 
het in 1917 verdere erkenning gegee aan die Zionistiese 
Beweging se doelwit van ’n Joodse staat.

Namate die Joodse teenwoordigheid in Palestina uitge-
brei het, het daar konfl ik begin ontstaan tussen die Jode 
en hul Arabiese bure. Hierdie konfl ik (en die onttrekking 
van Brittanje) sou later uitloop op Israel se eensydige 
onafh anklikheidsverklaring in 1948. Hierdeur is die 
moderne Israel in die lewe geroep wat op daardie sta-
dium Jerusalem uitgesluit het (Jerusalem sou volgens 
die terme van Brittanje se onttrekking vir 10 jaar lank 
as spesiale gebied deur die VN bestuur word). Israel se 
bure het egter vyandig op die onafh anklikheidsverklaring 
gereageer en ’n oorlog het uitgebreek. Tydens die oorlog 
het Israel beheer oor die Westelike deel van Jerusalem 
oorgeneem, terwyl Jordanië (wat tot 1948 die Arabiese 
deel van Palestina was) Oos-Jerusalem beheer het. 

In 1967 het Jordanië Israel saam met ’n koalisie van 
Moslemlande aangeval. Jordanië het spesifi ek probeer 
om Wes-Jerusalem te verower. Die aanval was ’n mis-
luk king en Israel het daarin geslaag om Oos-Jerusalem 
van Jordanië te verower. Op daardie stadium was 74% 
van Jerusalem se bevolking Israeli’s.

Nog ’n gesegde lui dat besitting nege tiendes van die reg 
is. Daarmee word bedoel dat dit baie makliker is om 
eienaarskap oor iets te behou indien dit in jou besit is. 
Dit blyk dat talle nasies en Jode, Christene en Moslems 
om die beurt beheer oor Jerusalem uitgevoer het, nie net 
deur militêre beheer nie, maar deur selfs die meerderheid 
inwoners van die stad te wees. Ons noem laasgenoemde 
besetting, en dit is nie toevallig dat die woord baie na 
aan besitting is nie.

Die Israeli’s is sedert 1967 in beheer van Jerusalem, mili-
têr en as meerderheid inwoners. Soos hul voorgangers 

Vervolg op p. 35
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Nederigheid – 
die vergete deugsaamheid (3)1

Gerhard Fourie

Worstelstryd teen hoogmoed
Genadiglik weet God dat sy kinders met die sonde van 
trotsheid en hoogmoed worstel – party meer as ander. 
In sy liefde en genade wil Hy ons vrymaak daarvan, 
maar God se kinders sal deur die inwerking van die 
Gees moet leer om die rug op hoogmoed te draai en 
om nederigheid te omhels. In bogenoemde teks is dit 
dui delik dat ons geloof gedurende hierdie weg versterk 
sal word wanneer God ons deur beproewing oefen en 
louter. Gedurende só ’n beproewing sal God in ons ’n 
weerstandsvermoë voortbring soos in Jakobus 1:2-4 
beskryf word: 

... sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees 
en in niks kortkom nie. 

Hoekom beproewing?
God leer sy kind in hierdie omstandighede om on-
voorwaardelik van sy genoegsame genade afh anklik te 
raak. Dit lei ons rondom die beginsel van nederigheid 
na ’n minder aangename plek. Nederigheid moet ’n saak 
van die hart word. Die hart moet ondersoek word vir die 
teenwoordigheid van hoogmoed. Dit mag nie maar net 
verstandskennis wees nie. Dan moet ons die hoogmoed 
wat ons daar vind, voor God bely. In gebed en deur die 
werking van die Gees moet die gelowige elke dag na 
weë soek om nederigheid voorop te stel. Daar moet ’n 
vasberade begeerte wees om in nederigheid toe te neem.

Hoogmoed gedefi nieer
Hoogmoed bestaan wanneer die mens vir homself eer 
asook voorregte, regte en gesag wat slegs aan God be-
hoort, afdwing. Hierdie is die wortel en die grondbeginsel 
van sonde, want hoogmoed is ten diepste niks anders as 

afgodery nie. Die hoogmoedige persoon plaas hom- of 
haarself in God se plek.

Nederigheid bestaan weer daaruit dat die kind van God 
sy onwaardigheid, ontoereikendheid en onbelangrik-
heid voor God erken. Dus erken hy dat die oppergesag 
en eer God alleen toekom.

Nietigheid voor God
Die ware nederige persoon het binne hom ’n ware ge-
hoorsame sintuig ontwikkel. Hy het ’n natuurlike aan-
voeling vir sy nietigheid voor God. In Abraham word 
hierdie gestalte blootgelê wanneer hy met God praat: 
En Abraham antwoord en sê: Kyk tog ek het dit gewaag 
om met die Here te spreek alhoewel ek stof en as is (Gén. 
18:27). “Stof en as” is ’n Ou Testamentiese uitdrukking 
van onwaardigheid. Abraham was diep bewus van sy 
ongeloofl ike nietigheid en ontoereikende kennis in 
vergelyking met die alwysheid van God. Abraham tree 
in hierdie gedeelte as voorbidder op. As ons op ons 
knieë gaan, behoort dit ook die gedagte te wees wat by 
ons opkom – dat ons met ’n almagtige, alwyse, alsiende, 
alomteenwoordige God praat. Deur die dal van verne de-
ring wat God se Seun vir ons deurgegaan het, het daar 
vir ons genade gekom en kan ons ons ontoereikendheid 
voor Hom bely. 

Oorwinnaar maar nederig
Kyk jou Koning kom na jou: regverdig en ’n oorwinnaar 
is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – op ’n jong esel, die 
vul van ’n eselin (Sag. 9:9). Hy kom as Koning van die 

1 Petrus 1:6-7: Daarin verheug julle jul, al word julle nou – as dit nodig is – ’n kort tydjie bedroef onder allerhande 
beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur 
vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus.

__________________________________________________________

1 ’n Reeks aan die hand van die boek Humility the forgo  en virtue deur 
Wayne A Mack en Joshua Mack.
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heelal, maar ook as Hoof van sy Kerk op die rug “van ’n 
jong esel”. Dit was nie hoe konings ’n stad binnegekom 
het nie! Dit het gewoonlik gepaard gegaan met praal en 
magsvertoon. Op ’n esel is Hy gelyk aan mense; kan Hy 
hulle in die oë kyk. Die Here Jesus se intog in Jerusalem 
was ’n toonbeeld van nederigheid. In nederigheid het 
Hy sy verantwoordelikheid teenoor God se kinders 
nagekom. Hy moes die dal van vernedering ingaan; Hy 
het Homself nie voor mense verhef nie. 

Hoe sien die gelowige binne die AP Kerk daar uit?
Die AP Kerk was vanaf sy stigting streng gekant teen 
enige mensverering, want dit is ’n humanistiese denk-
wyse en is gelykstaande aan hoogmoed. Mag dit wees 
dat elke lidmaat na die voorbeeld van ons Here Jesus op 
sy of haar eie esel sal rondbeweeg, “dat die een hom nie 
hoër sal ag as die ander nie” – watter amp of posisie ons 
ook al mag beklee. Mag ons strewe na nederigheid met 
die wete “in Hom is ons meer as oorwinnaars”. 

arbeid – privaatbesit – oor die hoof gesien word. Dit hou 
onder meer in dat die mens wat getrou rentmeester is 
van dít waaroor God hom aangestel het, sy regverdige 
loon moet prysgee aan een wat die skeppingsopdrag 
tot goeie rentmeesterskap afwys. Sodanige beginsel is 
in stryd met die Bybelse voorskrif van regverdigheid.

Jy mag nie steel nie (Ex. 20:15). Jy mag nie jou 
naaste se huis begeer nie ... of iets wat van jou 
naaste is nie (Ex. 20: 17).

Die agste en tiende gebod veronderstel en versterk die 
beginsel dat eiendom aan die indiwidu behoort en nie 
aan die staat of aan ’n gemeenskap nie. Dit impliseer 
dat die staat privaatbesit duidelik en openlik moet do-
ku men teer en beskerm. In ongehoorsaamheid aan die 
gebooie van God, neig menslike regeringstelsels egter 
voortdurend om hul beheer oor privaatbesit al hoe meer 
uit te brei en te verstewig. Dit is in teenstelling met die 
Bybelse opdrag dat die staat as dienaar van God moet 
optree in die goeie belang van die landsbevolking (vgl. 
Rom. 13:4; 1 Petr. 2:14). 

Aan die wortel van ekonomiese staatsvergryp – kom-
mu nisme – lê die saak van die inkorting van die mens se 
vry heid. Wanneer die staat alle ekonomiese aktiwiteite 
beheer, bepaal dit wat jy koop, waar jy woon, watter 
beroep jy beoefen (waar en watter opleiding jy hiertoe 
moet ondergaan), hoeveel jy verdien. Die Bybel heg groot 
waarde aan die vryheid van die mens om te kies (vgl. 
Gén. 2:16-17; Jos. 24:15), terwyl kommunisme mense 
verslaaf en die menslike vryheid van keuse vernietig.

In teenstelling met sosialisme en kommunisme leer die 
Bybel die volgende oor privaatbesit: In die eerste plek 

refl ekteer dit God se regverdigheid: hulle wat daar-
op geregtig is, ontvang eiendom (vgl. Deut. 8:18; Ps. 
112:1-3; Mk. 10:29-30). Tweedens refl ekteer dit God se 
genade: Hy gee aan sommige en nie aan ander nie (vgl. 
1 Kor. 1:26). In die derde plek refl ekteer dit die opdrag 
om arbeidsaam te wees: Hy wat werk, ontvang vrug op 
sy arbeid (vgl. Spr. 10:4).

Watter troos is daar dan vir gelowiges met die aanhoor 
van kommunisties-sosialistiese dreigemente van af staats-
kant? Die Bybel gee die enigste antwoord, ook wanneer 
die voorreg om iets ons eie te noem, in gedrang kom: 

Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die 
aar de, waar mot en roes verniel en waar diewe 
inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte 
bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes 
verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; 
want waar julle skat is, daar sal julle hart ook 
wees (Mt. 6:19-21).
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28/01/1940 – 26/01/2018
Wanneer ’n kerk se kuratorium onderhoude met 
voornemende studente voer, is een van die sake wat 
baie ernstig bespreek word, roepingsbewustheid. 
Sonder die diepe indruk dat dit God self is wat jou tot 
die bediening roep, behoort niemand die bediening 
te betree nie. Net so moeilik as wat dit is om deur die 
vra van ’n paar vrae vas te stel of iemand werklik in 
Jesus Christus glo, net so moeilik is dit om deur die 
vra van ’n paar vrae sekerheid te kry oor iemand se 
roepingsbewustheid. Menige voornemende leraar 
het al met trane in die oë en ’n rits Bybelversies op 
die lippe getuig hoe die Here hulle tot die bediening 
geroep het, net om na ’n paar jaar druipstert die 
bediening te verlaat.

Wanneer Jakobus dit benadruk dat geloof en werke 
hand-aan-hand loop, dan is dit ook waar van iets 
soos roepingsbewustheid. Uit jou werke sal jou ge-
loof sigbaar word en uit jou werke sal jou roepings-
bewustheid blyk. Daarom kan ons seker sê dat die 
eintlike toets vir roepingsbewustheid nie lê in die 
wyse waarop ’n jongman die vrae van ’n kuratorium 
beantwoord nie, maar eerder in die manier waar-
op daardie selfde jongman as ouman sy bediening 
voltooi. Wanneer ons dus die uiteinde van ds. Jan 
Erasmus se lewenswandel aanskou, kan ons getuig: 
Hy was waarlik ’n geroepene van die Here.

Sy passie vir die bediening was reeds van kleins af 
duidelik toe hy die yster bababedjie as “preekstoel” 
gebruik het om vir almal te preek. Nadat hy sy studies 
aan die Universiteit van Pretoria voltooi het, het hy as 
leraar in die NG Kerk die gemeentes Oospark en later 
Bultfontein bedien. Sy beginselvastheid het duidelik 
geblyk uit sy en tannie Susan se besluit om in 1989 by 
die AP kerkverband aan te sluit as leraar van Bloem-
fontein Moedergemeente. Hy was ook betrokke by die 
stigting van AP Kerk Bloemfontein-Noord, maar het 
altyd noue bande met Bloemfontein Moedergemeente 
behou. Sy bedieningspore lê diep in die Vrystaat waar 
hy onder meer die gemeentes Petrusburg, Jagersfon-
tein-Fauresmith, Koffi  efontein, Senekal/Paul Roux 
en later ook Reddersburg en Dewetsdorp bedien het.

Om te preek en so die Woord van die Here te ver-
kondig, was altyd die hoogtepunt van sy bediening. 
Selfs toe sy gesondheid nie meer goed was nie en 
die bene nie aldag meer wou saamwerk nie, sou hy 
ingestem het om te preek. Hy het ’n gawe gehad om 
die Woord in sy eenvoud te laat spreek sodat elkeen 
wat dit hoor, ’n boodskap gekry het. Sy liefde vir die 
ouer lidmate was veral duidelik uit sy betrokkenheid 
by Bloemfontein Moedergemeente se Aksie Beste 
Jare. Hier was hy en tannie Susan altyd op hul pos. 
Met waardigheid het hy leiding geneem en met 
liefde en waardering word sy arbeid in diens van 
die Here geëer.

Dat hy altyd bewus was daarvan dat God hom tot 
die bediening geroep het, het veral duidelik geblyk 
uit sy bereidheid om selfs op sy oudag Sondag na 
Sondag na gemeentes te ry om die Woord aan hulle 
te bedien. Hy het nooit werklik “afgetree” nie, want 
as daar gevra is: “Wie sal gaan?” het hy geantwoord: 
“Hier is ek, Here, stuur my”.

Nou het die Vader ds. Jan Erasmus weer ’n keer 
geroep. Hierdie keer weg uit sy aardse akker na sy 
ewige woning by ons hemelse Vader. Van ds. Erasmus 
kan getuig word dat hy gegaan het in vrede, want hy 
het sy Heer gesien!

Ingestuur

Huldeblyk: Johannes Antonie Christoff el Erasmus
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S M E LT O O N D
•  April 2018  •

Tydens hierdie aanval is vyf polisielede en ’n lid van die 
weermag vermoor. Twee dae later is sewe verdagtes dood-
geskiet en nog tien in hegtenis geneem waar hulle skuiling 
gesoek het in die kerkgebou van Seven Angels Ministry.

In ’n persverklaring het die voorsitter van die CRL 
Rights-kommissie, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, daarop ge-
wys dat die Kommissie reeds tydens hulle ondersoek na 
wanpraktyke by kerke en godsdienstige instellings waar-
oor hulle in Junie 2017 aan die parlement verslag gedoen 
het, Seven Angels Ministries as verdag geïdenti iseer het. 
Volgens Mkhwanazi-Xaluva het hulle die regering ge waar-
sku dat mense gaan sterf as niks daaraan gedoen gaan 
word om die kerk te monitor nie. 

Mense het hul persoonlike besittings verkoop en in die 
kerk gaan woon. Kinders is verhoed om skool toe te gaan. 
Uiteindelik sou die geld opraak wat tot roekelose optrede 
sou lei. Nou het dit gebeur. Volgens Mkhwanazi-Xaluva 
is daar nog kerke soos Seven Angels Ministry – veral in 
Limpopo.

Hierdie gebeure is natuurlik vet op die vuur van die CRL 
Rights-kommissie se aandrang dat godsdienstige praktyke 
in Suid-Afrika gereguleer moet word. Mkhwanazi-Xaluva 

het gesê dat hulle die hoogste hof in die land sal nader 
ten einde vas te stel of die Kommissie binne sy mandaat 
opgetree het toe hulle die oorsaak vir die skietery voor 
die deur van die parlement gelê het. Die kommissie wil hê 
dat die hof uitspraak moet lewer oor die grondwetlikheid 
van die regulering van godsdiens.

Die CRL Rights-kommissie wil hê dat daar ’n uitgebreide 
nasionale liggaam op die been gebring word wat uitein-
delik alle godsdienste praktyke, godsdienstige leiers en 
plekke van aanbidding sal lisensieer (en gevolglik beheer).

Hier kan egter met die parlementêre woordvoerder, Moloto 
Mothapo, saamgestem word as hy daarop wys dat die 
Kommissie die konstitusionele mandaat van die parlement 
en sy verhouding met die Kommissie, misverstaan. 

Dit laat weer eens die vraag na vore tree: Is Suid-Afrika se 
wette dan só gebrekkig dat dit nie in staat is om kriminele 
aktiwiteite soos wat by Seven Angels Ministry plaasgevind 
het, hok te slaan nie? Is dit nie ironies dat ’n instelling soos 
die CRL Rights-kommissie wat eintlik veronderstel is om 
as waghond oor onder meer godsdienstige instellings en 
godsdiensvryheid te waak, self die vyand van godsdiens-
vryheid geword het nie?

Ngcobo-skietery: 
Vet op die vuur vir oproepe tot godsdiensregulering?
In reaksie op die onlangse aanval op ’n plaaslike polisiekantoor by Ngcobo in die Oos-Kaap, het die Kommissie 
vir die Bevordering en Beskerming van Kulturele, Godsdienstige en Taalregte (CRL Rights Commission) opnuut 
gepleit vir die regulering van godsdienste.

1 Januarie Nuwejaarsdag | 21 Maart Openbare vakansiedag | 30 Maart Goeie Vrydag | 1 April Paassondag

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

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

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

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

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

Fees- en vakansiedae 2018
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ADVERTENSIETARIEWE: Die Boodskapper 2018

Grootte mm (hoogte 
x breedte)

Prys 
swart & wit Volkleur

1/16 blad 40 x 90 mm R145.00 Nie beskikbaar

1/8 blad 65 x 90 mm R385.00 Nie beskikbaar

1/4 blad 124 x 90 mm R795.00 R1 700.00

1/2 blad 124 x 180 mm R1 350.00 R2 800.00

Volblad 246 x 180 mm R2 250.00 R4 200.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 850.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

297 x 210 mm Volkleur R4 950.00

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

10 agtereenvolgende adverten sies – voor uit betaalbaar.

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

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

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

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

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

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

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

Kontak Nico 082 414 4616 
facebook.com/IvanstanVakansiehuis

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!

Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel 
(Doonside naby Winkelspruit) teen strand (70m). 

Pragtige see-uitsig. 3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, 
veilige sekuriteitsbeheerde parkering onder die gebou. 

Naby groot winkelsentrums. 
Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

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

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

Skoolkwartale 2018
Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

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

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember
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KAREEDOUW

Belydenis van geloof
Op 26 November 2017 het twee pragtige jongmanne 
belydenis van geloof afgelê.

Ruan Wasserman en Johan-Andries du Preez, ons wens 
julle alle voorspoed met jul matriekjaar toe, en heet julle 
hartlik welkom as belydende lidmate van die AP Kerk 
Kareedouw.

Doopgeleentheid
Weereens het Kareedouw gemeente die besondere 
voorreg gehad om getuies te wees tydens die bediening 
van die heilige doop.

Die leraar, ds. Gerrie Kruger en sy vrou, Corné, se 
dogtertjie Elza, is op Sondag 6 Augustus 2017 deur 
ds. Gerrie self gedoop. Boetie Pierre het die geleentheid 
groot-oog bekyk!

Anel Coomans

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Ruan Wasserman, 
ds. Gerrie Kruger en Johan-Andries du Preez

OLIFANTSHOEK

Huweliksfees
Op 15 Desember 2017 is Gerhardus Nell en Petra 
Vermeulen in die eg verbind. Ds. Johan Verdoes 
het die plegtigheid op die plaas Wort waargeneem. 
Dit was ’n pragtige geleentheid tussen die groot 
Kameeldoringbome en die rooi Kalaharisand in die 
agtergrond. 

Ons wens hulle alle geluk en voorspoed toe op hul 
lewenspad.

Belydenis van geloof afgelê
Alta en Carli Pretorius het op 19 November 2017 
belydenis van hul geloof afgelê. Baie geluk aan hulle, 
hulle ouers en grootouers. 

Ons wens Alta en Carli alles wat mooi is toe op hul 
pad as belydende lidmate. Mag die Vader se seën altyd 
op julle rus.

Mev. S Lamprecht (Saakgelastigde)

Op die foto verskyn v.l.n.r.: 
Gerhardus, Petra en ds. Johan Verdoes.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: 
Ds. Johan Verdoes, Carli en Alta Pretorius.
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INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

Takkode: 335 545 (Hatfi eld). Direkte inbetalings: 
632 005. Rekeningnaam: APK/GKK
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Die Goue draad 
– ds. GJ Hugo

Prys: R90.00

Hierdie geslags-
register waarin die 
bloedfamilie van 
Jesus Christus – die 
heilige verweefde 
goue draad van die 
volmaak uitgewerkte 
plan van God – vir 
ons saamgevat word, is ’n aangrypende stuk 
drama! – ds. GJ Hugo.
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ORANIA

Emeritering en afskeid van ds. Fanie Hoffman
AP Kerk Orania het groot stof tot dankbaarheid vir ds. Fanie en 
sy vrou, Marieta, se betrokkenheid by ons gemeente die afgelope 
6 jaar. Ons dank ons hemelse Vader vir hierdie predikantspaar wat 
Hy vir ons gemeente gestuur het om ons almal se lewens te verryk.

Gedurende hierdie tydperk het AP Kerk Orania se lidmaatgetal 
gegroei van 195 tot 319. Ons weet dat God self sy kerk in stand 
hou, maar leraars en hulle gades is werktuie in God se hand wat 
beskikbaar en bereid moet wees om in sy kerk met die nodige 
energie en entoesiasme te arbei. Ds. Fanie en Marieta se opregte 
belangstelling en betrokkenheid by elke lidmaat in die gemeente, 
asook by al die mense in Orania se gemeenskap, het hulle geliefd 
onder die Oraniërs gemaak.

Ds. Fanie sal altyd onthou word vir sy suiwer, praktiese 
Woordverkondiging, asook sy goeie sin vir humor. Orania en 
Hopetown se gemeentes het op Sondag 28 Januarie 2018 op ’n 
emosionele wyse afskeid geneem van dié leraarspaar. 

Ons wil as gemeente vir ds. Fanie en Marieta opreg bedank vir die groot insette wat hulle gelewer het, 
asook hulle betrokkenheid by die gemeentes. Ons bid hulle die Here se seën toe met hulle aftrede.

Sandra du Preez

ARNOT/HENDRINA

Belydenis van geloof afgelê
Op  Sondag 19 November 2017 het drie 
van ons katkisante belydenis van geloof 
afgelê. Ds. Adriaan Appelgryn het die 
besondere geleentheid waargeneem.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Ananda Pieterse; 
Leandri Stols; ds. Adriaan Appelgryn en 
Christiaan Appelgryn.

Ingestuur

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
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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 2018

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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POTGIETERSRUS

Oud, maar nog ver van koud …
Oudword is nie vir sissies nie – so sê hulle! Maar oudword 
terwyl jy lidmaat van die AP Kerk Potgietersrus is, maak 
lekkerkry van swaarkry en gee weer ’n vonkel in jou oog en 
’n huppel in jou stap. Die bewys hiervan is die aangename 
en suksesvolle mini-basaar wat die senior lidmate van die 
gemeente op Vrydag 2 Februarie 2018 aangebied het. 

Lank is gekou aan die moontlikheid, maar toe die datum 
vasgemaak is, het alles binne twee weke in plek geval. 
Elkeen het na sy vermoëns en beperkings meegedoen en 
van lyfwegsteek was daar geen sprake nie – nié by die 
vleisgaarmaak of slaaimaak, nóg by die maak van artikels om 
te verkoop óf selfs by die kaartjieverkope nie.

Sowat van teksboodskappe, WhatsApp-boodskappe, 
telefoonoproepe of sommer bostelegramme het hulle in hul 
dag des lewens nog nie beleef nie. Almal wou weet of sê, doen 
of gee, bevestig of verander, want geeneen wou in onkunde 
voortstrompel of die risiko loop om in die duister gelaat te 
word nie. Vraagstukke was uitdagings en versperrings het bloot 
alternatiewe benaderings tot gevolg gehad.

Dae voor die groot aand was die lug swaar van koekie- en 
beskuitgeure. Knobbelvingers het gehekel en gebrei en 
geskilder en elke groentetjie en plantjie met sorg voorberei 
vir ’n ereplek op die verkoopstafel. Dié het op die groot aand 
gekreun onder die handewerk van vlytige knobbelvingers. Daar 
moes van hoek-tot-kant gedraf word om nie dalk ’n kleinood 
mis te kyk nie.

’n Feestelike atmosfeer is geskep deur keurig gedekte tafels, 
met tafelversierings eg uit die Bosveldtuin. Die spyskaart van die 
koue aansit-ete was uit die boonste rakke. Daar is gespog met 
die heerlikste varknek en mosterdsous, ander lekker vleissnitte, 
slaaie en potbrood en konfyt. Heerlike kolwyntjies het die laaste 
honger gaatjie vol gemaak. Vrolike musiek het deurentyd 
gespeel en kwinkslae het probleme vir ’n oomblik ver op die 
agtergrond geskuif. Boereharte het warm geklop ...

Die gemeentelike jollifikasies moes tot ’n einde kom en asof georkestreer, word opgetel-en-opgevou, 
opgewas-en-opgeruim. Iedereen sit hand by – kerkraadslede, oues, jonges – en in ’n ommesientjie is 
elke ding weer op sy plek.

Baie dankie aan almal wat gehelp en gegee het. Bowenal dank aan ons hemelse Vader vir soveel 
genade.

Wilna Eckard
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Die Afrikaanse Protestantse 
Akademie NPC
webblad: www.apa.ac.za
epos: info@apa.ac.za
Adres: Farendenstraat 430, 
Clydesdale, Pretoria, 0002
Geregistreer by die Departement van 
Onderwys. Registrasienr. 1999/HE08/001

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

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

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

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

vir ernstige siekte of begrafnis (addisionele 
vergoeding). 

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

Kontakpersone: 

Voorsitter: 
Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102

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

Driedubbele vreugdesondag
Dit is nogal wonderbaarlik hoe “alledaags” in ’n reënboog omgetower kan word. Op Sondag 4 
Februarie het die AP Kerk Brakrivier feesgevier.

Die eerste en belangrikste geleentheid was ons 25ste bestaansjaar, m.a.w. ons het ons gemeente 
se eerste kwarteeu gevier! Dit was nie overwags nie, want ’n mens en ook ’n gemeente weet darem 
wanneer ’n verjaardag op hande is. Op hierdie Sondag het elke suster met ’n bordjie eetgoed 
opgedaag en kort voor lank was die tafels te klein vir al die lekkernye.

Die tweede geleentheid het vir ons soos sagte genadereën gekom: ’n afgetrede predikant wat ons 
permanent kon uithelp op Sondae. Ons was immers al maande vakant met geen vooruitsig om ’n 
eie predikant te beroep nie, toe prof. Roelof Marè en sy gade by ons inloop. ’n Uitstekende prediker 
en Susan ’n begaafde orrelis! Die egpaar is 
op hierdie Sondag as lidmate verwelkom en 
kon dadelik inval. Hoe groot en verrassend is 
God se genade nie oor sy kerk nie!

Die derde viering het letterlik uit die lug 
geval. André en Lisa Carstens het in 2017 
na Brits verhuis. Vroeg vanjaar was hul 
terug met ’n pragtige babaseun as die 
23ste lid van ’n groot familie wat almal 
lidmate van Brakrivier is. Op hierdie Sondag 
kon prof. Roelof klein Ludwich doop. Ná 
die plegtigheid is die oorgrootouers en 
grootouers gevra om na vore te kom: ’n 
praktiese illustrasie van die genadeverbond 
wat van geslag tot geslag voortgaan. Hoe 
mooi die gelowige harte van die ouers wat 
hul kindjie ten doop bring en die oumas 
en oupa langs die oorgrootouers wat reeds 
die letsels van die sloop-verloop van die 
lewensjare dra.

Nadat die sakdoekies gebêre is, kon ons die 
heerlike vingerhappies en geselskap geniet. 
Wat ’n vreugdedag!

Janine du Plessis

Prof. Roelof en mev. Susan Marè word verwelkom.

Prof. Marè, André, Ludwich en Lisa Carstens.

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL

Tel.: 012 362 1390 • Faksnr.: 086 559 7239
E-pos: versending@apk.co.za
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AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA 
Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, Hallstraat, 

Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee by 

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

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709
AP KERK WARMBAD 

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

Navrae: 
Wilma Smith 

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

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak:

Saakgelastigde en Kassier:
Annalize Horn

Sel: 072 637 0380
E-pos: apkriversdal@gmail.com

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND
Die AP Kerk Namakwaland 

(Springbok) nooi alle besoekers, 
nuwe intrekkers, vakansiegangers 

en belangstellendes om 
Sondae oggende die erediens 

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

Navrae: 
Mev. S Homann 083 564 5637

AP KERK GEORGE
Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by die gemeente se eredienste elke Sondagoggend 

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

1 Julie 2018 tot 31 Desember 2018: om 08:30.
Bedienaar van die Woord: Ds. Hano Jones, tel.: 082 515 9730

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186
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STANDERTON

Belydenis van geloof afgelê
Op Sondag 11 Februarie 2018 het 4 jongmense 
hul belydenis van geloof afgelê. Hulle is nou 
belydende lidmate van die AP Kerk Standerton. 
Al vier nuwe belydende lidmate se vaders is 
ouoderlinge van die AP Kerk Standerton. 

Ons bid die Here se seën op hierdie 4 nuwe 
lidmate toe.

Ingestuur

PHALABORWA

26 Julie 1987 – 26 Julie 2017
2017 was ’n baie spesiale jaar vir die Afrikaanse Protestantse 
Kerk Phalaborwa. Getalle speel ’n baie belangrike rol, nie net 
in die Ou-Testamentiese geskiedenis nie, maar tot vandag toe 
nog. In die Bybel is die getalle 3, 4, 7, 10, 12, 40, 100, 144, 
ens., baie prominent. Ons hier in Phalaborwa is tans net ’n 
handjievol lidmate. Ons is ook nie almal ’n voorslag as dit by 
syfers kom nie. Tans sukkel ons met die getal 150!

• Op 26 November 1957 is ds. Louis Daniel Pienaar gelegitimeer as predikant in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. Hy lewer sy eerste intreepreek as volwaardige predikant op 5 Januarie 1958 
in Nairobi, Kenya, wat dan ook sy eerste gemeente was.

• Ds. Louis Daniel Pienaar is op 30 November 1957 getroud met Bes Potgieter.
• Ds. Louis is dus nou al 60 jaar predikant en hy en tannie Bes is al 60 jaar getroud.
• Op 26 Julie 1987 word die Afrikaanse Protestantse Kerk Phalaborwa gestig. Dus het ons nou ons 

30ste bestaansjaar gevier.

60+60+30=150 – of is dit onaanvaarbaar??!!

Ds. Louis en tannie Bes is al vir 30 jaar aan-
en-af nóú verbonde aan ons gemeente hier in 
Phalaborwa. Tydens hierdie tydperk het Phalaborwa 
al deur moeilike tye gegaan, maar meerendeels 
het ons baie gelukkige en voorspoedige tye beleef. 
Tans gaan dit goed met ons en nadat ds. Louis 
herstel het van die nagevolge van die aanval op 
hom en tannie Bes, bedien hy ons steeds twee 
keer ’n maand met vreugde. Nagmaal en ander 
spesiale geleenthede word ook nog deur hom aan ons bedien. Ons bid vir hom en tannie Bes die Here 
se sorg en troue hoede vir die toekoms toe en bid ook dat ons hulle nog lank in ons midde sal kan hê.

Ouderling Albert Wessels

Agter v.l.n.r.: Wian Starbuck en Marius Breedt. Voor v.l.n.r.: Marjulé 
van der Westhuizen, ds. Martin Jordaan en Marisssa Lourens.

Ds. Louis en mev. Bes Pienaar.

Gemeentelede AP Kerk Phalaborwa.
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Flikkerende kerslig wat die erdekruike, kommetjies len-
siesop en heuningkoek verlig. Figure geklee in los gewade 
en kleurvolle hoofb edekkings wat tussen palmtakke 
en koringare beweeg, oor en weer groet en opgewonde 
gesels oor wat hulle ervaar. ’n Samekoms uit die tyd van 
die Bybel? Nee! ’n Bybelse ete gereël deur die vroueaksie 
van Wesmoot. Maar dit was ’n Bybelse ete met ’n verskil. 
Soos ware pelgrims is die voetspoor van die Here Jesus 
gevolg en die boodskap van sy omwandelinge in die 
harte vasgeknoop.

Die geregte was eg Bybels – lensiesop, brood, koring, 
groente, komkommerslaai, vrugte, dadels, neute en heu-
ningkoek. Weliswaar was daar nie kwartels nie, maar 
hoender. Die vroueaksie het hul bes probeer om kwartels 
te vind, maar dit is nie meer so volop soos van ouds nie!

Die saal was pragtig versier met palmtakke, erdepotte, 
geweefde matte en behangsels, kleurvolle kussings, ko-
per ware, olielampe, geïmproviseerde gebruiksar tikels 
uit daardie tydperk en ’n baie realistiese rekonstrue-
ring van die muur van Jerusalem. Elke uitstalling was 
ver teenwoordigend van die dorpe wat daar uitgebeeld 
is – plekke waar die Here Jesus se voetspore lê.

By elke dorp is ’n groot plakkaat aangebring waarop die 
aardrykskunde en geskiedenis asook besondere ken mer-
ke van die dorp aangebring is. Saam met ds. Nico het 
ons in die gees ons Meester se voetspoor gevolg vanaf 
Ná saret waar die Here Jesus sy kinderdae saam met sy 
ouers deurgebring het en Hy die skrynwerkersambag 
by sy vader, Josef, geleer het. En toe na Sigar, met die 
put van Jakob en die unieke gesprek van die Here Jesus 
en die Samaritaanse vrou. En dan uiteindelik Jerusalem 
– daar waar die einde eintlik ’n begin geword het. Ons 
het verby die wonderwerke en gelykenisse geloop, verby 
die laaste avondmaal en die instelling van die nagmaal, 
verby die bloedsweet van Getsémané, die verraad, die 
veroordeling, die géseling, verby die dra van sy kruis, toe 
die man van Cirene, Simon, sy kruis moes verder dra. 

Ons het by Gólgota en die opstanding verbygegaan, verby 
sy verskyning oor baie dae en toe – die hemelvaart. En 
tel kens as ons vir ’n wyle vertoef het, kon ons sy teen-
woor digheid byna tasbaar aanvoel in die gewyde stilte. 

Om ons te laat huis toe gaan met ’n positiewe boodskap, 
het Emilise Steenkamp, op die foto voor in die middel, 
by ’n voorstelling van die put van Jakob van haar diep 
geestelike belewenisse met haar reise in die huidige en 
moderne Israel vertel – hoe sy daar nog die teenwoor-
digheid van die Meester telkens ervaar het, hoe daar ook 
wonderwerke plaasgevind het en hoe Hy op ’n besondere 
manier Hom aan haar openbaar het en haar gelei het 
om daar in te tree vir ’n verloregaande wêreld. 

Wat ’n diep, verrykende, geestelike ervaring was dit nie 
vir haar nie – en ook vir ons!

’n Feesmaal soos in Bybelse tye: “Op sy voetspoor”
Elise Rautenbach

WAT DOEN MY KERK?
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Wat is kommunisme?
Om ’n kort defi nisie te gee, kan ons kommu nis  me 
be skryf as ’n politieke stelsel waarin die regering 
die produksie en vervaardiging van alle voedsel en 
goedere beheer en niemand sy of haar eie eiendom 
kan of mag besit nie.

Is daar nie ’n vibrasie in Handelinge 4 nie?
Dit is veral Handelinge 4, die bekende verhaal van die 
eerste Christelike gemeente in Jerusalem, wat dikwels 
aangehaal word as ’n voorbeeld van kommunisme in 
die Bybel. 

Hier word iets gelees van gemeenskaplike (kommunale) 
besit: 

En die menigte van die wat gelowig geword het, 
was een van hart en siel, en nie een het gesê dat 
iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het 
alles in gemeenskap gehad (v. 32).

Dit is sekerlik nie so ’n onregverdige vraag om te vra 
of ons nie ’n kommunistiese vibrasie in Handeling 4 

aanvoel nie? Om hierdie vraag te beantwoord, sal ons 
net eers so bie tjie dieper moet delf in die denke van die 
kommunisme.

Kommunisme: dieper gedelf
Om kommunisme slegs as ’n politieke stelsel te beskryf, 
is heeltemal te sag. Kommunisme is eintlik ’n gods diens, 
wat as stelsel beslag wil lê op die hele mens. Kom mu-
nis me soek die mens se denke, gevoel, wil, liggaam, siel, 
sy tyd en ewigheid.1

In die kommunisme word geen ruimte gelaat vir die 
individu nie. Dit gaan vir die kommunis oor die groep, 
die gemeenskap of die versameling van mense. Hierdie 
siening is egter nie net ’n idee van gemeenskaplikheid 
nie, maar word verklaar vanuit ’n fi losofi ese begronding 
wat Karl Marx (eintlik maar die vader van kommunisme) 
uitgewerk het. Marx was ’n denker met ’n doktorsgraad 
in fi losofi e.

Marx het die stelsel van kommunisme uitgewerk vanuit 
die vraag: Wat is die mens? Kortliks kan sy redenasie 
soos volg weergegee word: Alles bestaan uit materie – dit 
is die grondstof (oerstof) van die heelal. Die mens is nie 
net deel van hierdie materie nie, maar hy is ook materie. 
Daarom is die mens niks anders as ’n produk van die 

Nie alles wat Christelik klink, is noodwendig Christelik nie. Ons lesers sal byvoorbeeld bekend wees met hoe die 
gay-agenda ruimskoots in die term “liefde” gemarineer word, om op ’n vervalste wyse ’n basis vir sogenaamde 
Christelike denkwyses te stimuleer.

Die woord “kommunisme” sit met dieselfde gevaar, om dat die betekenis van “gemeenskap” in die woord in-
ge bed is. In die 12 Artikels, waar ons die gemeenskap van die gelowiges bely, vind ons dat die woord kommunis 
sterk uitspring in die Latynse vertaling: sanctorum communionem.

Hoe verskil kommunisme 
van die Christendom?
Aubrey Hough

EK WOU NOG ALTYD WEET

__________________________________________________________

1 Heyns, JA, Die Mens.
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prosesse van die heelal nie. Selfs die siel van die mens, 
redeneer hy, is niks anders as denkende materie nie. 

Die mens is die hoogste vorm van die materie van die 
heelal, maar nooit los van die materie nie. Daarom mag 
die mens nooit loskom van die materie nie en moet 
voort durend daarmee besig bly. Wanneer die mens 
hom self dan besig hou met die materie, is die mens na 
sy diepste wese arbeider.

Sonder om Marx te verteken in sy denke, sien Marx nie 
ruimte vir privaatbesit nie, want die mens as materie 
kan nie materie besit nie. Daarom is individualisme ook 
vir die kommunisme eintlik ’n sonde teen die natuur, 
want alles moet gaan om die mensheid in sy geheel (die 
gemeenskap).

Kommunisme en godsdiens
Marx se siening oor die mens as materie, kan nie anders 
as om ook bepaalde sienings oor godsdiens te hê nie. 
Hy is bekend vir sy stelling dat godsdiens opium vir die 
volk is. Wie aan opium verslaaf is, kom in ’n toestand 
van bedwelming, leef in ’n wêreld van fantasie en gee 
hom kritiekloos oor aan droomgeluk.2

Lenin, nog ’n bekende kommunistiese vader, het 
byvoorbeeld geskryf: “Die idee van godsdiens en 
’n god is ’n afskuwelikheid wat deur die mens wat 
die politieke mag het en ryk is, vasgehou word. 
Juis daarom is dit ’n gevaarlike pes”. 

Dit is daarom belangrik om daarop te let dat kommu-
nisme nie net terloops teen godsdiens is nie, maar dat 
hier ’n berekende uitgewerkte fi losofi e is sonder enige 
ruimte vir godsdiens.

Die kommunis se siening oor die ekonomie3

Omdat die kommunisme teen privaatbesit is, het hulle 
ook ’n bepaalde siening oor die ekonomie. Kom mu-
nisme sien alle wins wat op ’n produk gemaak word, 
as diefstal. 

Volgens die kommunis moet die koste van ’n produk 
bloot soos volg bereken word:

Grondstof + arbeid = koste van produk

bv. R10 + R10 = R20

Volgens die kommunis bereken die kapitalis dieselfde 
som só:

Grondstof + arbeid + diefstal 
(wins) = koste van 

produk

bv. R10 + R10 + R5 = R25

Die kapitalis beskou sy berekening só:

Grondstof + arbeid + risiko = koste van 
produk

bv. R10 + R10 + R5 = R25

Uiteraard beteken dit nie dat daar nie growwe wanprak-
tyke in kapitalistiese ekonomiese stelsels plaasvind nie. 

Die Bybel en ekonomie
Om ’n volledige bespreking oor die Bybel en die eko-
no mie te gee, is nie moontlik nie, daarom slegs ’n paar 
pen ne strepe ter wille van perspektief. 

Eerstens ’n ernstige waarskuwing: In ’n sekere sin kan 
die opgang van kommunisme tot ’n groot mate op die 
rekening van die Christendom geplaas word wat nie 
hulle Christelike roeping nagekom het nie.

In die negentiende eeu het groot veranderings in Eu ro pa 
en Engeland op die terrein van tegnologie plaasgevind. 
Verskeie uitvindings het reuse fabrieke laat ontstaan wat 
derduisende mense na die stede gelok het. Oorgenoeg 
werkers was dus beskikbaar. Die gevolg was dat die 
fabrieksbase hulle arbeiders al hoe minder betaal het. 
Indien ’n werker nie vir ’n sekere bedrag wou werk nie, 
was daar iemand anders wat gereed gestaan het en tog 
te dankbaar was vir ’n inkomste. Werkers het ook nie 
gewaag om te kla nie, want sodra hulle dit sou doen, 
was hulle maklik afgedank en vervang. 

Hierdie toedrag van sake het vir die werkers tragiese 
ge volge gehad: klein salarisse, onmenslike lang werkure, 
on gesonde werksomstandighede, kinders wat vir hon-
ger lone werk, swak huisvesting, uitbuiting van goedkoop 
vroue-arbeid, ellendige armoede.4

Die tragiese werklikheid is dat dit juis hierin sou wees 
waar die krag van Marx gelê het. Die politieke en sosiale 
behoeft es van die miljoene werkers is deur Marx en sy 
__________________________________________________________

2 Idem.
3 Pieter J. Rossouw, Die Christen en kommunisme.
4 Idem.
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geesgenoete raakgesien en hulle het planne bedink om 
die mense te help. 

Dit is ’n hartseer getuigskrif vir die kerk as haar stem 
op sekere terreine van die lewe stil geword het. Hierin 
word die kerk dan ook opgeroep om daadwerklik lig te 
bly wat alle lewensterreine vanuit die evangelie verlig.

Tweedens kan ons sê dat die gedagte van geen privaat-
besit nêrens vastrapplek in die Bybel vind nie. Uit die 
bekende gelykenis van die Here Jesus oor die talente wat 
die diensknegte van hulle baas ontvang (Mt. 25:14), is 
dit duidelik dat die Here verantwoordelike wins toelaat.

’n Derde gedagte oor die Bybel se siening oor ekonomie 
kan ons in die tiende gebod vind, waar die Here uitdruk-
lik begeertes teenoor jou naaste se eiendom verbied. 
Hierin is die implikasie duidelik dat privaatbesit nie 
deur die Here afgekeur word nie.

Wat gemaak met Handelinge 4?
Uit al bogenoemde kan ons die vraag beantwoord of 
Handelinge 4 spore van kommunisme dra. Die Jerusa-
lem- gemeente en kommunisme se verskille kan ons 
soos volg weergee:

• Die grootste verskil is dat die Jerusalem-gemeente 
hul le ganse aksie doen vanuit hulle liefde vir God en 
nuutgevonde vryheid in Jesus Christus; die kom mu-
nisme vertrek vanuit die mens en erken God glad nie 
in die bestaan van die mens nie.

• Die Jeruselam-gemeente leef nie vanuit ’n politieke 
ideaal nie, maar vanuit die eenheid in Christus; die 
kommunisme streef ’n politieke koninkryk na.

• Die Jerusalem-gemeente tree op vanuit ’n spontane 
liefdesdaad; die kommunis dwing sy burgers tot ’n 
kom mune.

• Die Jerusalem-gemeente kon steeds besittings hê en 
het die keuse gehad om te koop of te verkoop (Hand. 
5:4); die kommunisme laat nie privaatbesit toe nie.

• Die Jerusalem-gemeente wil juis deel as getuienis van 
hulle onselfsugtigheid; die kommunis is in wese ’n 
self sugtige wese wat nie iets vir ander wil gun nie.

• Die Jerusalem-gemeente grond hulle eenheid in 
Chris tus; die kommunis se eenheid is in gedeelde 
materie.

Wêrelde uiteen
Die naaste wat die Christendom en kommunisme met 
mekaar kom, is dat die kommunisme ’n woord gebruik 
wat ’n sterk betekenis vir die Christendom dra. 

Terwyl daar nog veel geskryf kan word oor hierdie 
on der werp, moet dit vir die leser belangrik wees om 
te be gryp dat die vertrekpunte van die Christelike en 
kom mu nis tiese wêreldbeskouings inderdaad wêrelde 
uit een is. 

Die Christen se diepste lewensteug vind hy in die ver-
lossing in Christus; die kommunis vertrek vanuit die 
denke dat die mens heerser van die wêreld is. Inderdaad: 
onversoenbaar! 

eis hulle erkenning van hul besetting (en besitting) van 
Jerusalem. Daardie eis is bemoeilik deur die Arabiere, 
spesifi ek die Palestyne wat buite Jordanië se amptelike 
grense in die ou Palestina val. Hulle maak aanspraak op 
Oos-Jerusalem as hoofstad van ’n toekomstige Palestynse 
staat. Die Palestyne se eis is lank (en vandag steeds) 
aan die lewe gehou deur die steun wat hulle vanuit die 

Arabiese lande ontvang. In Desember het dit geblyk 
dat die invloed van daardie Arabiese lande, spesifi ek in 
die VSA, begin taan. Dit leer ons dat besetting ’n baie 
sterker waarborg van eiendomsreg (besitting) word as 
’n titelakte wanneer die reg vloeibaar en veranderlik 
word, veral weens ’n verskuiwing in die belange van die 
groot wêreldmagte.

Vervolg vanaf p. 16

Besitreg of besetreg en die aanspraak op eienaarskap van Jerusalem

L
IG

 IN DUISTERN
IS

In ’n vraag aan dr. DF Malan na die verskil tussen die Christendom en kommunisme, het hy soos volg geantwoord: 
Die Christen sê: Wat myne is, is joune. Die kommunis sê: Wat joune is, is myne.

L
IG

 IN DUISTERN
IS
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FLIEKRESENSIE

Gedurende 2017 het Protestante wêreldwyd die 500-jari-
ge herdenking van die Reformasie gevier wat op 31 O kto-
ber 1517 ontvlam het toe Maarten Luther sy 95 stel lings 
teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het. Die 
vervolgdes, martelare en geloofshelde van die 16de 
eeu was instrumente in God se hand, toegerus met be-
sondere gawes om die dwaalleer te beveg – vandaar die 
benaming “Protestante”. Hulle wou gelowiges teruglei na 
die Lig. Die pad wat hulle moes loop, was bitter moeilik 
en dikwels met bloed deurdrenk. Hulle put hul krag en 
standvastigheid uit die wete dat hulle verloste kinders 
van God is. Hulle vertrou hul hemelse Vader. Hy sal uit-
koms bring op die regte tyd. Hy is die regverdige Regter.

In Uit Diep van Donker Nagte, wat sy inspirasie put uit 
die dramatiese gebeure wat tydens die Reformasie die 
lewens van gewone gelowiges ingrypend geraak het, 
verskuif die blik van hierdie vervolgde gemeenskap na 
die Verlosser, Jesus Christus. En dit bring perspektief. 
Een van die mooiste, aangrypendste tonele in die pro-
duk sie is die opstandingstoneel: die gesig op ons hemel se 
toekoms. Dit is die verhaal wat ons vir die wêreld moet 
vertel en wat ons kinders moet hoor!

Uit Diep van Donker Nagte is ’n gemeenskapsprojek, 
aan gebied deur toegewyde gelowiges vanuit verskeie 
ge meentes en gereformeerde kerkverbande. Dis ’n DVD 
van die teaterproduksie vol hoop, geloof en blymoedig-
heid te midde van ’n verwarde, angstige en gewelddadige 
wêreld. Dit skyn die lig op die Waarheid, uitgepers in 
die belydenisse van Luther, Calvyn en De Brès. Die 
ska du kant van die geloofstryd teen die bose word uitge-
beeld, maar die werklike Verlosser tree na vore. Uit Diep 
van Donker Nagte ... kom die boodskap van Lig, hoop, 
blydskap, vreugde!

Uit Diep van Donker Nagte – Resensies
“Met hierdie aangrypende produksie is ons weer te-
rug gevoer na een van die donkerste tye in die ge skie-
denis van die kerk ... maar ons het ook gesien hoe die 
Here in sy genade deur die bloed van die martelare sy 
kerk teruggebring het na sy Woord en vasgeanker het 
in sy Waarheid” – Jorrie Jordaan, Emeritus professor 
en Rektor, Teologiese Skool, Potchefstroom.

“’n Credo de force ... ’n cum laude triomfproduksie met 
meesterlike regie en woordinhoud ... ’n weergalose 
verrykende ervaring” – Eddie Davey, musikus/orrelis.

“’n Uitstekende geesteswroegende produksie” – Arie 
van der Plaats.

“Baie besonders en diep aangrypend. Nie net ’n baie 
goeie historiese perspektief met besondere relevansie 
vir die hede en ook vir ons in Suid-Afrika nie, maar 
as sodanig ’n uitnemende geloofservaring. Mag dit 
groot vrug dra terwille van die Koninkryk van die 
hemele!” – Hoffi  e Hofmeyr, Emeritus professor in 
Kerk geskiedenis, Universiteit van Pretoria.

“Musiek-ensemble en instrumentaliste puik ... elke 
tussenspel treff end ... uitstekende verwerkings ... sang 
besonder oortuigend ... soliste hartroerend mooi ... 
groots en uit die hart!” – Babs Brouwer, Koorleidster, 
Potchefstroomse Mannekoor.

“Ontstellend, ontroerend, insiggewend, opbouend. 
Dit bied opnuut waardering vir die stryd om die 
Waarheid en die krag van God se genade in dié wat 
Hom opreg vertrou. Ons het ’n kosbare erfenis!” – 
Jan Buitendag.

Uit Diep van Donker Nagte – DVD beskikbaar1

Geskryf en opgevoer deur Ina Opperman – Gereformeerde Kerk Centurion, 
25-28 Oktober 2017.

Uit Diep van Donker Nagte is ’n verhaal vanuit die oorsprong en verloop van 
die Reformasie. Die Roomse Kerk het oor eeue heen die evangelie van God se 
reddende genade aan sy kinders verduister. Vir hierdie gelowiges het dit nag 
geword – ’n troostelose bestaan met vrees in hul harte vir die vagevuur en ’n 
veroordelende God.

__________________________________________________________
1 DVD beskikbaar in die Boekwinkel @ R200.00 elk.
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NUWE BYBELSTUDIEBOEK

God met ons op pad
Bybelstudie uit Exodus 1-20 
– Prof. dr. Danny Nel

Prys: R60.00

Menige skrywer het die lewe al as ’n reis bestempel. 

Die lewe is “op pad wees” … Die volk Israel was slawe in 

Egipteland en die HERE het hulle uitgelei op pad na die 

beloofde land. Kom verken opnuut hoe Hy met hulle op 

pad was en vir hulle gesorg het ...
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As slegte goed gebeur ...

Partykeer gebeur dinge met jou wat nie lekker is nie. Miskien moet jy groente 
eet waarvan jy nie hou nie – dit is nie lekker nie, maar dit is darem nie so erg 
nie. As jy jou oë toeknyp, is dit binne ’n japtrap verby. Met ander dinge is dit 
nie so maklik nie. Dit maak jou bang en dit gaan nie so maklik weg nie! Ja, 
sommige goed maak selfs dat Pappa met ’n kwaai gesig rondloop terwyl 
Mamma in die kamer huil.

Die Here wil hê dat sy kinders ’n paar dinge moet onthou wanneer so iets met een van hulle gebeur. Romeine 8:28 sê 

dat alles ten goede meewerk vir die wat God na sy voorneme geroep het! As ons dit op 
’n maklike manier probeer verduidelik, kan ons sê dat:

1. God kinders het
2. God sorg dat alles (ook die slegte dinge) goeie gevolge (einde) vir sy kinders het.

Hierdie vers beteken vier dinge:

God kom leer ons ook wat sy groot plan met ons lewens is: Hy wil al sy kinders vir altyd by Hom hê! Al die mooi en lekker 
dinge, maar ook die seer en die slegte dinge moet God se kinders voorberei en laat uitsien om vir ALTYD EN ALTYD BY 
HOM TE WEES! Wanneer daar iets met jou gebeur wat jou bang of seermaak, onthou die vier lesse wat God aan sy 
kinders in Romeine 8:28 leer!

Groete, 
Ds. Henning

Vir God se kinders het selfs die slegte dinge ’n goeie doel. Dit maak nie saak hoe sleg iets is nie, dit 
maak nie saak hoe seer iets jou maak nie, dit maak nie saak hoe rof dinge nou gaan nie – iewers gaan jy 
agterkom dat hierdie slegte dinge iets goeds laat gebeur het. Dit is wat God aan al sy kinders belowe!

dit 
y 01

As slegte dinge nog nie by die goeie doel uitgekom het nie, wil God hê dat sy kinders moet weet dat 
Hy nog nie klaar gewerk het nie. Onthou: God het ’n wonderlike belofte aan ons gemaak: “alles sal 
ten goede meewerk!”.

Die derde ding wat hierdie vers ons leer, is dat die dinge wat die mooiste en beste is, nie van ons af weggevat kan word 
nie. Niemand kan maak dat God nie meer lief is vir sy kinders nie. Niemand kan God se kinders van Hom af wegvat nie. 
Johannes 3: 16 sê mos:

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

Niemand kan dit verander nie. Nie eers jyself nie. Jy kan nie iets doen wat lelik of dom genoeg is dat God van 
jou wil vergeet nie. Daar is ook niemand wat iets aan jou kan doen wat sal maak dat God eerder van jou 
wil vergeet nie. Dit kan nie gebeur nie! Hy gee vreeslik baie vir sy kinders om, want Hy het ons volmaak lief!

Romeine 8:28 leer ons nog ’n laaste les. Dit is: Die beste wag nog! Die vers leer ons dat “alles ten goe de 
meewerk.” Dit beteken dat God gaan toelaat dat ’n klomp mooi én minder mooi dinge met jou gebeur. 
Dit beteken dat God hierdie dinge gebruik omdat dit deel van ’n groot plan is wat Hy met jou lewe het. Al 
hierdie dinge moet soos ’n legkaart inmekaar pas sodat God se plan uiteindelik mooi uitwerk.

dat
al 02

van 
u 03

eur. 
Al 04



i n k l e u r p re n ti n k l e u r p re n t

En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitj ies, plante En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitj ies, plante 
wat saad gee en bome wat, volgens hul le soorte, vrugte dra, wat saad gee en bome wat, volgens hul le soorte, vrugte dra, 
waarin hul le saad is, op die aarde. En dit was sowaarin hul le saad is, op die aarde. En dit was so -- Génesis 1:11 . -- Génesis 1:11 .

Die Here skep vir ons ’n pragtige aarde

(Uit: My Eerste Kleuterboek deel I)
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Leidrade: Voltooi blokkie met behulp van Psalm 148

Daleen Pienaar 2018



Ek maak deel uit van die vyfde geslag (sover ons weet) wat op hierdie plaas 
grootgeword het, en hopelik ook eendag gaan boer. As ek sê “hopelik”, bedoel 
ek nie dat ek die saak nog eers moet oorweeg nie, ek bedoel wanneer God 
se wil dit toelaat. Ek wil nie gaan boer omdat dit goed klink, of omdat ek dalk 
’n lekker bakkie kan ry nie. Nee, ek wil gaan boer omdat ek wil; omdat die vyf 
Venter-geslagte voor my ook wou en hulle met trots op Deelsdam geboer het 
en die plaas opgebou het tot wat dit vandag is. Met dieselfde trots wil ek op 
Deelsdam arbei en die plaas eendag aan my kinders oorgee as hulle ook 
eendag wil boer. 

Die stok in die speke is egter die realiteit. Die drie grootste realiteitskrisisse is: Die 
droogte, plaasaanvalle en daarmee gepaard grondonteiening. As gevolg 
van die droogte is die finansiële stand van die plaas nie van so ’n aard om 
nog ’n salaris te dra nie. Daarom is ek genoodsaak om eers ’n bietjie geld in 
die stad te maak vir so lank as wat dit kan. Dit is nie lekker om in sulke droë 
omstandighede op die plaas te wees nie, maar as ’n gelowige en iemand 
wat in die natuur grootgeword het, verstaan ’n mens dat die natuur, net soos ’n 
mens se lewe, verskillende fases moet deurgaan.

Dan volg plaasaanvalle en grondonteiening. Nee, nie een van die twee punte 
verhoed my om te gaan boer nie. Deur die geloof glo en vertrou ’n mens dat 
hierdie goed nie met jou sal gebeur nie en ’n mens bid dat dit tot ’n einde 
sal kom, maar tog is daar iets in jou agterkop wat jou ongemaklik, bang en 
onseker laat voel. Wie weet wanneer is dit jou naam wat op die voorblad gaan 
verskyn as gevolg van nog ’n plaasaanval of wanneer die planne rondom 
grondonteiening uitgevoer gaan word? Wat my wel dalk kan verhoed om te 
gaan boer, is die idee rondom ’n vrou en kinders. Is dit regverdig teenoor hulle 
om hulle lewens daagliks aan hierdie gevare bloot te stel?

Dit bring my dan by die belangrikste punt: Boer is definitief ’n passie, ’n lewenstyl 
en ’n onvervangbare voorreg, maar bo dit alles sien ek dit as ’n opdrag van God 
– ’n opdrag waarin daar van my verwag word om die stukkie grond wat aan my 
toevertrou is, na die beste van my vermoë te bewoon, te bewerk en te bewaar; 
om die natuur nie net te gebruik om te boer nie, maar om in so ’n noue ver bin-
tenis daarmee te wees dat dit nie anders kan as dat God se Naam daardeur 
verheerlik word nie – om die verhouding tussen die natuur en die Skriftuur raak te 
sien en om daardeur te kan getuig van ’n Skepperhand wat regeer. 

Romeine 1:20: Want sy onsigbare dinge kan van die skepping 
van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, 
naamlik sy ewige krag en goddelikheid ...

Daarom ag ek dit as ’n opdrag en is dit niks anders as ’n voorreg om te kan 
boer nie!

AN
TW

O
O

RD
E (p. 3)

12. Here; 13. Volk; 14. Loof; 15. Vuur; 16. M
aan

My naam is Dirk Venter en ek het grootgeword op die plaas Deelsdam, 

in die Reddersburg-distrik. Dit is ’n veeplaas waar die rooigras in die 

reënseisoen so aan heuphoogte wil-wil raak en die veld goud skyn 

wanneer die son sak en die wind met die grassade speel. Die mooiste 

van hierdie plaas is nie dat dit ’n veeplaas is nie, maar ’n familieplaas!

Ek wil boer

DIRK VENTER
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