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Christus en Hanukkah
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

Wanneer ons aan Kersfees dink, is daar veral een hei-
dense fees wat sterk op die voorgrond tree. Dit is die 
Jood se fees Hanukkah (Fees van die Ligte). Hierdie fees 
het sy ontstaan te danke aan die Makkabeërstryd wat 
ge du rende die tweede eeu voor Christus gewoed het. Die 
Makkabeërs was Joodse rebelle wat teen die Romeinse 
oorheersing in opstand gekom het en in die besonder 
teen die Romeinse verontheiliging van die tempel. In 
die jaar 167 v.C. het keiser Antiogus Epifanus onder 
meer opdrag gegee dat daar op die 25ste van die maand 
Kieslev ’n altaar vir die Griekse god, Zeus, in die tempel 
opgerig moes word. 

As opvolger van sy vader, Matthias, lei Judas die Makka-
beër (die hamer) die opstand teen die Romeinse ower-
heid. In 165 v.C. word die tempel bevry en opnuut aan 
God gewy. Alle afgodsaltare en verfoeisels is vernietig. 
’n Nuwe altaar is in die plek van die verontreinigde een 
gebou. ’n Belangrike ritueel is weer heringestel – die 
aansteek van die kandelaar. In Levítikus 24:2 gee die 
Here opdrag dat daar voortdurend ’n lamp (kandelaar) 
met suiwer olyfolie in die tempel moes brand. Met die 
bevryding van die tempel, is hierdie kandelaar weer 
aangesteek as teken daarvan dat God se lig weer in die 
tempel teenwoordig was en as teken van die duisternis/
boosheid wat uit die tempel verwyder is. Vandaar die 
naam: Fees van die Ligte of Hanukkah. Hierdie fees 
word steeds elke jaar op die 25ste van die maand Kieslev 
gevier. Op die Gregoriaanse kalender wissel die dag van 
laat in November tot laat in Desember – soms selfs op 
die 25ste Desember.

In hierdie fees vind ons egter iets wat wyle prof. Pikkie 
Robbertze sou noem “’n onafh eid” – ’n stukkie onvol-

ledigheid of onvoltooidheid. Jy vind ’n geloofsgroepe ring 
wat steeds vashou aan aardse simbole soos die tempel 
as woonplek van God en die ewigbrandende kan delaar 
as simbool van sy teenwoordigheid in die tempel. In 
die proses is hulle oë egter verblind vir die sim bo liese 
waar de daarvan. Daarom spreek die geboor te van 
Chris tus as die lig van wêreld (Joh. 8:12) verhelderend 
tot hierdie heidense fees. 

In die geboorte van ons Here, Jesus Christus, sien ons 
hoe die onafh ede van die Ou Testament en selfs die 
onafh ede van Hanukkah vervul word. Stéfanus, die 
mar telaar, herinner ons daaraan dat die Allerhoogste 
nie in tempels woon wat met hande gemaak is nie 
(Hand. 7:48-49). Paulus beskryf gelowiges as die tempel 
of woonplek van God (1 Kor. 3:16) en in 2 Korinthiërs 
6:16 sê hy: 

Want julle is die tempel van die lewende God, 
soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en 
onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, 
en hulle sal vir My ’n volk wees. 

Dit is waarheen die tempel en die ewigbrandende kan-
delaar vooruitgegryp het – God wat vir ewig onder sy 
volk kom woning maak.

Kersfees, die ware Fees van die Lig, getuig daarvan dat 
Christus as die lig van die lewe onder sy mense woning 
kom maak het (vgl. Joh. 1:4). Sy bloed sou uiteindelik op 
die altaar van Gólgota uitgestort word, sodat sy tempel, 
die harte van sy kinders, daardeur gereinig kon word. 
Hy is Immánuel, God met ons en deur sy Gees vul Hy 

Die moontlikheid dat Christelike feesdae met heidense feesdae verbind kan word, maak gelowiges deesdae 
amper sku om hul feesdae met oorgawe te vier. Kersfees is natuurlik nie ’n uitsondering nie en is waarskynlik 
die een Christelike feesdag waaroor die meeste mense hulle bedenkinge het. 
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LERAARS
Beroep ontvang
Ds. MG Muller (emeritus) na Petrusburg.

Beroep aanvaar
Ds. IP du Preez (emeritus) aanvaar die 
beroep na Benoni/Kempton Park in 
kombinasie – met beperkte dienstermyn. 
Bevestiging: 18/11/2017.

Ds. Mechiel Adendorff oorlede
Ds. MC Adendorff, die eerste Direkteur van 
Kerkadministrasie van die AP Kerk, is op 
1 November 2017 oorlede. Hy het diep 
spore getrap wat toekomsvisie vir die AP 
Kerk betref en was ’n gevierde skrywer van 
publikasies van uitstaande gehalte. Ons bid 
sy naasbestaandes die vertroosting van die 
Here Jesus Christus toe.

ADRESVERANDERINGE
• AP Kerk Hoedspruit: Ds. J Ferreira: 

Plaas Grovedale/Posbus 633 Hoedspruit 
1380. Sel: 083 442 0354.

• AP Kerk Vryheid: Leraar: vakant.

IN AMP GESTUIT
Die Ringe van Outjo en Groblershoop het 
tydens ’n gesamentlike Ringsvergadering in 
Windhoek gehou op Vrydag 3 November 
2017 bevind dat ds. NJ Groenewald 
skuldig staan aan die oortreding van die 
7de gebod deur egskeiding. Hy is met 
onmiddellike effek vanaf 3 November 2017 
in die amp gestuit totdat afsetting deur die 
gekombineerde kerkrade van Grootfontein 
en Outjo bekrag tig word.

AMPTELIK

sy kinders se lewens as ewigbrandende lig. Net soos 
met die suiwer olyfolie, is daar ook geen onreinheid 
in Hom nie. Hy verdryf die duisternis en verwyder die 
verfoei sels uit die woonplek van God.

Dit is daarom te verstane dat die geboorte van Christus 
met soveel lig gepaard gegaan het. Die wyse manne uit 
die Ooste sien sy ster (Mt. 2:2) helder en duidelik aan die 
hemeltrans. Met hierdie lig-kompas stuur God hulle tot 
by die stal waarin die Messiaskoning gebore is sodat hulle 
aan Hom hulde kan bring. Die herders wat in die veld 
in die nag by hulle skape wag gehou het, word meteens 
oorval met die verskyning van die engel en ons lees: ... 
die heerlikheid van die Here het rondom hulle ge skyn ... 
(Lk. 2:9). Oorverdowend en hartsverblydend dawer 
die eggo’s van Jesaja: Die volk wat in duisternis wandel, 
het ’n groot lig gesien; die wat woon in die land van die 
doodskaduwee, oor hulle het ’n lig geskyn (9:1).

In die rubriek, Ek wou nog altyd weet, verduidelik dr. 
Breytenbach waarom die kerk Kersfees op die 25ste 
Desember vier. Onder meer noem hy dat Kersfees van 
die vroegste tye af gevier is as ’n getuienis teenoor die 
hei dense wêreld. Inderdaad is dit ’n getuienis, nie net 
teen oor die Jode nie, maar teenoor elkeen wat vasgevang 
is in die duisternis van sonde en dood. Dat Christus die 
lig van die wêreld is waardeur die duisternis oorwin 
word, is selfs in ons volk se geskiedenis bevestig tydens 
die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838. Gelof-
tedag roep dus meer as net die Afrikaner op om voor 
God te buig, dit roep elke gelowige op om te erken dat 
die Lig ook daardie dag die duisternis verdryf het.

Oktober was gekenmerk deur die sogenaamde “Black 
Monday”-optogte teen plaasmoorde en misdaad. Intus-
sen het dinge al weer van kwaad na erger gegaan. “Black 
Monday” simboliseer nie net iets van die rou waar in 
men se gedompel is oor die misdaad in ons land nie, dit 
sim boliseer ook iets van die duisternis waarin so baie 
mense in hierdie land van ons vasgekeer is. Dit ge tuig 
van plaasmoordenaars en verkragters, korrupte re ge-
rings amptenare en kindermolesteerders, van ower spelige 
mans en vrouens en straatvroue, van rebelse kinders en 
rassiste (swart en wit) se duistere kerkerlewe wat smag 
na die Lig van die lewe.

Hoe nodig het ons land nie die Lig nie? Hoe nodig 
het mense nie hiérdie Kersgeskenk nie? Mag hierdie 
Chris tusfees ons opnuut aanmoedig om waarlik lig in 
duis ternis te wees!

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Februarie 13 November 2017 25 Januarie 2018

Maart 18 Januarie 26 Februarie

April 20 Februarie 22 Maart

Mei 12 Maart 17 April

Junie 29 Maart 18 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 16 Augustus

Oktober 2 Augustus 20 September

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November
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Die Blye Boodskap ontdek: 
Gehoor, geglo, gedoen en deurgegee!
Ds. Nico Coetzee

ONTVANG DIE WOORD

Inleiding
Lank gelede, meer as 2 000 jaar terug, was daar ’n “kerk-/
Kersdiens” – die eerste Christusfees: 

• Die “kerkgebou” – sommer in die oop veld en nie so 
formeel soos vandag nie. 

• Die “erediensgangers” – skaapwagters, die nie-gere-
ken des in die samelewing. 

• Die kleredrag – ru en onopgesmuk, nagskofwer kers, 
nie fyn opgetooi nie. 

• Die prediker – ’n glansryke hemelboodskapper, ’n 
en gel – nie ’n dominee soos vandag, feilbaar en nie tig 
nie. 

So skryf dr. Lukas (vgl. Kol. 4:14) aan Th eófi lus – moont-
lik een van sy pasiënte – i.v.m. die engel-verskyning aan 
die skaapwagters in die Betlehem-omgewing. Volgens 
Lukas 1:1-4 het die skrywer deeglik navorsing oor 
Christus gedoen en vertel nou van die sonderlinge 
gebeurtenis.

Onverwags verdryf die glans van ’n hemelse lig die 
donkerheid van die nag. Die skaapwagters skrik en as 
hulle die oë ophef, sien hulle ’n magtige engelgestalte. 
Wat gebeur hier? God, in die volheid van die tyd (Gal. 
4:4) deurbreek die hemelse swye van baie eeue en praat 
weer met sy volk, die kerk van die Ou-Testamentiese 
bedeling en sedertdien ook met die kerk van die Nuwe 
Testament: 

Moenie vrees nie, want kyk ek bring julle ’n goeie 
tyding van groot blydskap ... dat vir julle vandag 
in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker 
wat Christus, die Here, is (Lk. 2:10, 11).

Wat gaan hulle met die blye boodskap doen? Hoe gaan 
hulle daarop reageer? Lukas vertel verder vir Th eófi lus 
wat hulle gesê het: Laat ons dan na Betlehem gaan en 
hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons 
bekend gemaak het (v. 15). Hulle is aangegryp deur die 
bekendmaking van “die Saligmaker wat Christus, die 
Here, is”. Die blye boodskap van Christus word vir hulle 
’n ontdekkingstog wanneer hulle dit hoor, glo, doen en 
deurgee. 

Ja, die blye boodskap (evangelie) van Jesus Christus is 
’n ontdekking wanneer die herders – en ook ons – dit 
op nuut hoor, glo, doen en deurgee. 

1. Die skaapwagters wat hoor 
Jy mag dadelik vra: Maar het die skaapwagters nie eers 
gesien nie, nl. die engel wat in ’n helder lig verskyn? Ja, 
dit is so en daarby was hulle nog verskrik ook, maar 
waar van ons hier breedvoerig lees, (v. 10, 11 en 12) is 
wat die engel gesê het en wat hulle gehoor het, nl.:

• van die goeie tyding;
• van die blye boodskap wat vir die hele volk sal wees;
• dat in die stad van Dawid die Saligmaker gebore is; en
• dat daar ’n teken sal wees van ’n Kindjie in doeke wat 

in ’n krip lê. 

Dit is die blye boodskap wat hulle gehoor het, want dit 
is God se “werksmetode” in sy koninkryk. In Romeine 
10:9 e.v. verduidelik die apostel Paulus dat die geloof uit 
die gehoor is en die gehoor “deur die woord van God” 
is. In hierdie geval by monde van die engele. ’n Mens 
sou seker kon dink: Die teken van die Kindjie in die krip 
en die verwysing na die Dawidstad (Betlehem), het dit 

Skrifl esing: Lukas 2:8-20 • Sang: Ges. 169; Ges. 160; Ges. 155
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vir die soekende herders maklik gemaak om die Chris-
tuskind te vind, maar eintlik was die tekens meer van 
’n struikelblok as ’n hulp, want: 

• Die Godstad is Jerusalem en nie Betlehem nie; 
• die Verlosser van Israel moet mos in ’n paleis versorg 

word en nie in ’n stal nie;
• die Kindjie moet in ’n goue wiegie lê en nie in ’n 

krip nie. 

Hierdie tekens was nie verhelderend nie, eerder verduis-
terend vir hulle wat so graag wou sien! Maar die herders 
het die engelwoord/Woord gehoor en vir mekaar gesê: 
“Laat ons dan na Betlehem gaan ...” (v. 15), wat duidelik 
aantoon dat hulle dit wat hulle gehoor het, geglo en dit 
daadwerklik opgevolg het – hulle doen ook.

2. Die skaapwagters glo en doen 
Dr. Lukas sou as ’t ware vir sy pasiënt kon sê: “Weet jy 
wat is hier opvallend, hooggeagte Th eófi lus? Die skaap-
wagters het nie getalm nie, maar dadelik na Betlehem 
vertrek.” Die “erediens” het seker nie lank geduur nie. 
Alles was gou verby. Nou kom die krisis: Wat gaan hulle 
met die boodskap doen? Baie van ons hoor die boodskap 
van Christus en stap by die kerkdeur uit sonder om 
verder daarop ag te slaan, maar die eenvoudige skaap-
wagters het nie net die Christustyding gehoor nie, maar 
daarop ag gegee, m.a.w. hulle het dit geglo. Dit is mos 
wat ware geloof is:

• as jy ag gee op wat jy hoor;
• as jy glo wat jy hoor;
• as jy “alles vir waar hou wat God aan ons in sy Woord 

openbaar” (HK V/A 21); 
• as jy die evangelie van Christus gaan beproef. 

Dit is geloof, die ware, saligmakende geloof. Presies só het 
die herders opgetree; hulle het gehoor, geglo en gedoen! 

Ons lees in Lukas 2:16: En hulle het met haas gegaan en 
Maria en Josef gevind en die Kindjie wat in die krip lê. Dit 
is wat gebeur – jy maak ’n ontdekking wanneer jy die blye 
boodskap van Christus hoor, glo en doen. Die volgende 
anekdote1 word vertel: Veronderstel die skaapwagters 
het i.v.m. die engelverskyning en die boodskap begin 
redeneer en later hewig gestry oor die korrekte verstaan 
daarvan ... Jare het verbygegaan en een van die herders 
het oupa geword. Eendag sit ’n seuntjie, sy kleinkind, op 
sy skoot en luister na die wonderlike “Kersverhaal”: die 
engele, die koorsang en die boodskap. Die oupa vertel 

rustig verder en bly dan eensklaps stil. “Maar Oupa is 
dit al? Wat het Oupa met die boodskap gemaak? “Was 
dit waar wat die engel gesê het? Het Oupa Betlehem toe 
gegaan?” Die ouman het ontkennend sy kop geskud: “Ek 
het nie gegaan nie. Ander het, hulle sê dit is waar. Hulle 
het ook die Kindjie gesien, maar ek weet nie.” Jy hoor die 
Christus-boodskap opnuut, maar glo jy dit? Het jy dit al 
opgevolg – dit gedoen – en ontdek dat dit regtig waar is?

3. Die skaapwagters wat deurgee 
Lukas skryf verder vir Th eófi lus en vertel hoe die skaap-
wagters vertrek het. In Betlehem, waarskynlik ná heelwat 
navraag, kry hulle die Kindjie wat in die krip lê. Anders 
as die wyse manne uit die Ooste (Mt. 2:11) bring hulle 
nie geskenke nie. Lukas wil duidelik aantoon wat hulle 
met die boodskap doen, naamlik dat hulle dit opgevolg 
het omdat hulle dit geglo het en hulle dit geglo het omdat 
hulle dit as Woord van die Here (vgl. Lk. 2:15) gehoor en 
aanvaar het. Daarom het hulle die Christuskind gevind.

Maar dan – anders as die wyse manne – is hulle nie ge-
nood saak om “met ’n ander pad” terug te gaan nie. Ons 
lees in Lukas 2:17 ... oral (het) hulle die woord bekend 
gemaak wat aan hulle van die Kindjie vertel is. Hulle 
het nie slegs die engelwoord/Woord gehoor, geglo en 
dit opgevolg (gedoen) nie, maar dit ook deurgegee. So 
word hierdie groepie skaapwagters op wie almal – veral 
die rabbi’s van destyds – minagtend neergesien het, die 
eerste ”boodskappers” van die verlossingsboodskap. 
Hul le het toe reeds verstaan wat die Heidelbergse Ka-
te gis mus by vraag en antwoord 32 aan ons verduidelik: 
“Maar waarom word jy ’n Christen genoem?” Dan is die 
antwoord: “Omdat ek deur die geloof ’n lid van Christus 
is ... deel het aan sy salwing, sodat ek sy Naam bely ...” 
Eintlik sou ons al reeds van hulle kon praat as die eerste 
Christene (Hand. 11:26). Natuurlik is die belydenis van 
Christus se Naam ook deel van my lidmaatgeloft e ty-
dens my belydenisafl egging: “... beloof u om Hom (die 
Drie-enige God) van harte te dien, gereeld tot die Vader 
te bid, die Naam van die Here voor die mense te bely ... ?” 

Slot 
So sien ons hierdie skaapwagters by die eerste Chris tus-
fees 2 000 jaar gelede – as die eerste Christene – hoe hulle 
die blye boodskap van Christus gehoor het, geglo het, 
deurgegee/bely het en die heerlike ontdekking gemaak 
het dat dit waar is. Noem jy om dieselfde rede jouself 
ook ’n Christen? Amen. 
__________________________________________________________

1 ’n Gelykenis-verhaal.
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Volmaakte geskenke van 
’n volmaakte Vader
Ds. Pieter le Roux1

Geskenke tussen mense is gebroke
Tog is geskenke tussen mense nie altyd perfek nie. 
Ge skenke wat ménse vir mekaar gee, skiet maar altyd 
op die een of ander wyse tekort. Die rede waarom dit 
te kort skiet – die rede waarom ’n geskenk van ’n mens 
af nie perfek is nie – is omdat ’n mens nie perfek is nie! 

• Gebroke gewers gee gebroke geskenke.
• Onvolmaakte gewers gee onvolmaakte geskenke. 

Wanneer ’n méns iets gee, kan dit wees dat die 
ge skenk
• onopreg is: Soos wanneer jy ’n geskenk gee om 

iemand se guns te wen – of dalk ’n omkoop-
geskenk of wanneer jy gee met by be doelings;

• onvanpas is: Soos om vir iemand wat bv. glad 
nie wyn drink nie – wyn te gee; of om vir ’n 
dia beet ’n sakkie lekkers te gee of vir iemand 
wat op ’n dieet is, ’n sjokolade te gee;

• onvoldoende is: Mense stuur dalk vir ’n ge-
sin in nood kos, maar dit is nie noodwendig 
genoeg kos om die gesin eers vir een ete te 
voed nie – veral as jy weet jy kan meer gee;

• sinneloos: Soms koop mense vir hulle kinders 
die won derlikste speelgoed en duurste klere, 
maar eintlik het die kinders dalk net tyd en 
aandag nodig. 

Menslike gee skiet tekort, dit is gebroke en onvolmaak. 
Omdat die gewers onvolmaak is, is die geskenke ook 
on vol maak. 

Gawes van Bo is volmaak
Teenoor menslike gawes leer ons in die Bybel van vol-
maak te geskenke/gawes. Jakobus 1:17 praat van vol-
maak te gawes, maar leer ons ook waarvandaan sulke 
ga wes kom:

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo 
af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar 
geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Volmaakte gawes kom van Bo af, van die Vader van die 
ligte – van ons hemelse Vader af! Volmaakte gawes is 
ga wes waarop nie verbeter kan word nie – dit is immers 
volmaak. Die rede waarom hierdie geskenke volmaak 
is, is omdat die Géwer van hierdie gawes volmaak is! 

Geskenke wat van Bo kom, is
• altyd opreg en sonder bybedoelings
• altyd gepas
• altyd voldoende/genoeg
• altyd sinvol

God is volmaak
God word dikwels in die Bybel met volmaaktheid be-
skryf: 
• Sy weë is volmaak:

Psalm 18:30 Die weg van God is volmaak.
• Sy wil is volmaak:

Romeine 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvor-
mig nie, maar word verander deur die vernuwing van 
julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en 
welgevallige en volmaakte wil van God is.

Afrikaners is mense wat hou van geskenke gee. Veral oor Desember wanneer Suid-Afrika in ’n feestelike luim 
is. Geskenke het alles met gee te make. Gee is oor die algemeen ’n goeie ding – niemand kan daarmee stry nie. 
Gee behels opoff ering. Dit behels dikwels dat ek myself iets ontsê om vir iemand anders te kan gee. Die Here 
Jesus het self eenmaal gesê dat dit saliger is om te gee as om te ontvang (vgl. Hand. 20:35). Om die waarheid 
te sê, is gee presies waaroor die Christelike liefde handel – om ten koste van jouself vir ander te kan gee!
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• Sy werke is volkome:
Deuteronómium 32:4 Die Rots – volkome is sy werk.

• Sy Woord is volmaak:
Psalm 19:7 Die wet van die Here is volmaak: dit ver-
kwik die siel; die getuienis van die Here is gewis: dit 
gee wysheid aan die eenvoudige. 

Só is ook sy geskenke volmaak. Omdat God volmaak 
is, is sy geskenke ook. 

Voorbeelde van geskenke van Bo
Hierdie volmaakte geskenke uit die hand van die Here is 
dinge waarby ons so dikwels verbykyk. Hierdie geskenke 
is oorvloedig; dit omring ons elke dag en tog is ons oë 
nie altyd daarvoor oop nie! Die Bybel noem verskeie 
dinge geskenke/gawes van die Here: 

• Kinders: Psalm 127 noem kinders geskenke van die 
Here – of hulle nou biologiese, aanneem of geestelike 
kinders is. 

• Kos en drank: In Prediker 3:13 staan: En ook – dat 
el ke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy 
moei tevolle arbeid; dit is ’n gawe van God. 

• Gesondheid: Volgens Prediker 5 is ook die feit dat 
jy kos kan eet en geniet – dat jy die gesondheid het 
om hoegenaamd te kan eet – ’n gawe van God. 

• Sonskyn: Die Bybel verwys ook na dinge soos son-
skyn as ’n gawe van die Here. 

God gee Homself as geskenk
Die heel grootste geskenk wat ons van God ontvang, 
is egter Homself. Hy gee sy eie Seun – wat volmaak en 
son der sonde was – as ’n gawe aan ons: 

... en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief-
gehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe 
en off er aan God tot ’n liefl ike geur (Efés. 5:2). 

Jesus Christus het Homself vir ons oorgegee as ’n gawe. 
God gee Homself aan ons as geskenk! Dit is aangrypend. 
Psalm 16 sê dat die Here die deel van my erfenis is. 

Jesus Christus stort Homself vir ons uit aan die kruis 
op Gólgota. Hy sterf vir ons sondes. Daardeur kom heel 
Hy ons gebrokenheid. Dit wat die sonde geskend het, 
kom maak Hy heel. Maar nie alleen dit nie – op grond 
van sy werk aan die kruis, stort Hy vyft ig dae later die 
hemelse gawe van die Heilige Gees op ons uit. Só gee 
God Homself aan ons as geskenk. 

En wanneer ek nou hieruit begin gee; wanneer ek in 
die wete van Jesus se kruis en opstandig begin gee, dan 
maak Hy ook die geskenke wat ek in gebrokenheid gee, 
heel. Hy maak dit toenemend vir my moontlik om ook 
te kan gee: 

• Geskenke uit opregtheid
• Gepaste geskenke
• Voldoende geskenke
• Sinvolle geskenke 

Om dus geskenke buite die Here te gee, het geen waarde 
nie. Dit is ’n mors van geld en energie. Hý maak ons 
ge skenke rein en goed. Hy maak egter ook dat ek een-
vou dige dinge, klein dinge in die lewe as geskenke van 
Hom kan waardeer. 

Om ’n geskenk te kan geniet
Dit help weinig dat ek ’n geskenk ontvang, maar ek kan 
dit nie geniet en waardeer nie! Prediker leer ons ’n baie 
belangrike beginsel as dit by geskenke kom: Want wie 
kan eet en wie kan geniet sonder Hom? (Pred. 2:25).

Ek kan geen gawe werklik geniet sonder die Here 
nie. Enige geskenk wat ’n mens ontvang, kan 
eers waarlik geniet word wanneer dit met dank-
segging uit die hand van die Here ontvang word. 

Afgodery is om een gawe te verhef bo God self
Wanneer ek gawes ontvang, maar nie God as die goeie 
Gewer dank nie, dan kan dit maklik gebeur dat ek een 
van die gawes bó God verhef. Dan word die gawe van 
God vir my ’n afgod. As ek bv. materiële sukses nie met 
danksegging uit die hand van God ontvang nie, dan kan 
die gawe vir my ’n afgod word! 

As ek nie verstaan dat my eintlike gawe God self is nie, 
dan sal ek ander dinge (gawes) verhef tot my god. As 
ek nie verstaan dat my diepste rykdom en geskenk God 
self is nie – dan gaan ek my behoeft es probeer vul met 
gawes – wat dit nooit sal kan vul nie. God alleen kan. 
Hy is my erfdeel. As ek Hom het, dan het ek alles wat 
ek nodig het. 

Word self ’n gawe van God aan ander
Wanneer God Homself aan my as gawe gee; wanneer die 
Heilige Gees in my kom woon; dan begin ek self verander 

Vervolg op p. 8
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Die wyse manne en hul geskenke
Ds. Willem van Schalkwyk

In hierdie artikel hanteer ons slegs twee sake rondom 
die gebeure van Matthéüs 2:

Wie was die wyse manne?
Die Griekse woord wat ons met wyse manne vertaal, 
is magoi en wys op die wyse manne van die Persiese 
en Babiloniese ryke. Hierdie was ’n algemene term om 
die waarsêers, towenaars, maar ook sterrekundiges en 
wyses mee te beskryf. Na alle waarskynlikheid was die 
magoi van Matthéüs 2 sterrekundiges wat hulle besig 
gehou het met die bestudering van die sterretekens. 
Hulle het geglo dat hulle in die sterretekens die geboor-
te van aardse konings kon sien. Juis daarom is hulle in 
Jerusalem om navraag te doen na die geboorte van die 
Koning van die Jode.

Eerder as om te glo dat aardse konings se geboorte 
werk lik in die sterre gelees kan word, moet ons God 
se hand in hierdie gebeure sien. Dit is Hý wat die Oos-
ter linge lei om ’n ster te volg wat vir hulle die presiese 
huis aandui waar hulle die Here Jesus sou vind. Geen 
ster kan so laag beweeg om presies bo ’n bepaalde huis 
tot stilstand te kom nie. 

Die boodskap wat duidelik vanuit die teks tot ons roep, 
is dat die verlossing nie net vir die volk Israel beskore is 
nie. Teenoor die ongeloof van die Joodse Skrifgeleerdes 
roep God die ongelowige Oosterlinge om aan sy Seun 
hulde te bewys.

Wat was die betekenis van hul geskenke?
Die gebruik van die mense van die antieke wêreld was 
om ’n koning met geskenke te eer wanneer jy hom be-

soek. Kosbaarhede van die eie land is saamgeneem en 
aan die koning as eerbewys gegee. Die gebruik was 
verder om voor die koning neer te buig, met jou gesig 
na die aarde en amper in ’n aanbiddende houding voor 
hom te staan.

Wanneer die sterrekundiges die Here Jesus ontmoet en 
Hom erken as die groot Koning, doen hulle presies dit. 
Hulle buig voor Hom neer en hulle gee kosbare geskenke 
uit hul eie land. 

Ons lees van drie geskenke: Goud, altyd ’n gepaste ge-
skenk vir ’n koning. Die wierook is ’n hars wat verkry is 
van die sap van sekere bome en was ’n baie duur item. Die 
wierook is gebruik in medisyne, parfuum en na tuurlik 
om as wierook in huise en tempels te brand. In Israel 
is wierook ook gebruik tydens off erseremonies (Lev. 
2:1-2, 15-16) of tydens koninklike optogte (Hoogl. 3:6, 
7). Mirre was ook ’n parfuum, goedkoper as wierook, 
maar steeds baie waardevol. Dit is hoofsaaklik gebruik 
as parfuum, as skoonheidsmiddel (Est. 2:12), om reuke 
te verwyder, as antiseptiese middel en in lykbalseming 
(Joh. 19:39, 40). In Israel is mirre ook gebruik in sal-
wingsolie (Ex. 30:25-31). Wierook en mirre was ’n luukse 
en hoofsaaklik in die huise van rykes gebruik sodat hul 
geure en aromas die huis kon vul.

Deur die eeue was daar egter verskillende pogings om 
simboliese betekenisse aan die geskenke van die wyse 
manne te koppel.

Irenaeus was die eerste kerkvader wat geleer het dat 
die geskenke van die wyse manne heengewys het na 

Ná die geboorte van ons Here Jesus kom daar Oosterse wyse manne in Jerusalem aan en vra na die geboorte 
van die Koning van die Jode (Mt. 2). Deur die eeue van die Christelike kerk se bestaan, het die geskiedenis 
van die geboorte van die Here Jesus die gelowiges aangegryp. Ook die wyse manne en hul geskenke het al tot 
baie spekulasie aanleiding gegee.
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Christus se verlossingswerk. Die goud verteenwoordig 
sy Koningskap, die wierook sy Godheid en die mirre sy 
komende dood. Origenes het dieselfde geleer, maar gesê 
dat die mirre op sy mensheid wys. Nog verkla rings is dat 
die geskenke na die Drie-eenheid wys of na Christus se 
drie ampte, nl. koning, priester en profeet of na geloof, 
hoop en liefde.

Daar moet eerder saam met Calvyn en ander (Gros hei de, 
Keller) gestem word dat daar geen gronde is om so oor 
die geskenke te dink nie. Volgens die gebruik van die 
mense van die destydse wêreld het die wyse manne van 
die produkte van hul eie land geneem om as geskenke 

aan die Here Jesus te gee. Dit is hoe jy ’n koning in daar-
die tyd sou vereer.

’n Mens moet baie versigtig wees om simboliek in alles 
in die Bybel in te lees. In die meeste van die gevalle is 
goud maar net goud en wierook maar net wierook. As 
’n mens met die Bybel wil omgaan asof daar in alles 
een of ander simboliese betekenis verskuil is, loop jy 
die gevaar om soveel in die Bybel in te lees dat jy die 
teks geweld aandoen. Die grootste gevaar is dat ons 
ons dan nie meer besig hou met die uitleg van die Skrif 
nie, maar met die inleg van ’n klomp goed wat nie daar 
staan nie.

en word ek nou self ’n gawe aan ander! Ek word ’n off er 
aan God – wat vir Hom welgevallig is – maar ek word 
ook ’n gawe vir die mense om my! 

Omdat ek die Gees in my het, word ek bruikbaar, is ek 
nie meer ingestel op myself nie en gebruik ek my ga wes 
tot voordeel van die ander mense in die kerk en die 
sa melewing. 

Die Here het immers in sy verbond met Abraham gesê: 

En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde 
geseën word (Gén. 22:18).

Kom ons fokus hierdie feesseisoen op die grootste Ge-
skenk – en word self verander om ’n seën vir die na sies 
te wees!

Vervolg vanaf p. 6

Volmaakte geskenke van ’n volmaakte Vader

__________________________________________________________

1 Ds. Pieter le Roux is predikant in die Gereformeerde Kerk Won der boom poort. Hy het grootgeword in Hobhouse in die Vrystaat en aan Grey College matri-
kuleer. Hy is getroud met Karyna en saam het hulle vier kin ders. Voorheen was hy ook by Aros as Bybelkunde-doesent betrokke.
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Bestek Bybelkennis-eksamen 2018
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 9 (20) Matthéüs 7 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 12 (20) Lukas 5 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 7 (20) Handelinge 9 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 26 & 27 (35) Efésiërs 4-6 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 1-4 (35) 1 Johannes Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 33-36 (35) 2 Timótheüs & Judas (35) Les 1-9 (30)
Graad 10 Job 6-11 (35) Galásiërs 5 & 6, Efésiërs 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Joël & Nahum (35) Openbaring 1-5 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Daniël 5-9 (35) Filémon & Jakobus (35) NGb Art 25-29 (30)
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Geloft edag: 
Off er dank aan God
Albert Bierman

Bloedrivier gaan nie oor wat die boere gedoen het nie, 
maar oor wat God gedoen het. Daarom mag die Afri-
ka ner homself nooit op die skouer klop nie.

Met die 1881 Paardekraal-saamtrek het president Paul 
Kruger gesê dat die ellendes wat oor ons land (ZAR) 
ge  kom het, is omdat ons die viering van Geloft edag 
ver  waarloos het en het hy elkeen vermaan om die dag 
nooit te verwaarloos nie. Het president Kruger reg ge had? 
Moes die volk se algehele geestelike welstand nie dalk 
aan gespreek gewees het nie? 16 Desember is ’n spe siale 
dag omdat daar ’n geloft e afgelê is, maar as dankbare 
geloft evolk het ons nodig om meer te doen as om slegs 
op 16 Desember feesdae te reël. In dankbare erkenning 
behoort ons elke dag God se wil te eerbiedig. 

Om Geloft edag met die verkeerde motiewe te vier, is 
verkeerd. Dit kan so maklik gebeur dat ons dit as ’n 
hefb oom beskou waardeur ons God kan manipuleer. 
Die Afrikaner het nog altyd die dag gesien as ’n teken 
van hoop en afwagting. 16 Desember is ’n baie belang-
rike dag in ons geskiedenis. President Paul Kruger is 
op 16 Desember 1904 begrawe; die Vrouemonument 
is op 16 Desember 1913 ingewy, die hoeksteen van die 
Voortrekkermonument is op 16 Desember 1938 gelê en 
op 16 Desember 1949 is dit ingewy.

Ons moet egter nie ons hoop op 16 Desember plaas nie, 
maar op die God van Gólgota, anders maak ons dieselfde 
fout as die Israeliete wat teen die Filistyne geveg en hulle 
hoop op die verbondsark geplaas het om hulle van die 
Filistyne te red. Dit was nie die verbondsark wat hulle 

moes red nie, maar die God van die verbondsark. God 
laat Hom tog nie manipuleer nie. 16 Desember gaan 
ons nie red nie, maar die God van Bloedrivier wat ons 
genadig sal wees. Dit mag ons nooit vergeet nie. 

Die volk het belowe om elke jaar die dag en datum soos 
’n sabbat deur te bring: 

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel 
en aarde om ’n geloft e aan Hom te doen dat as 
Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal 
gee, ons die dag en datum elke jaar as ’n dankdag 
soos ’n sabbat sal deurbring, en dat ons ’n huis tot 
sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons 
aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin 
moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende 
geslagte, want die eer van sy Naam sal verheerlik 
word deur die roem en die eer van die oorwinning 
aan Hom te gee.

As ’n dankdag soos ’n sabbat – die vraag is waar die 
klem moet lê? Na my mening op die feit dat ons dit as 
’n dankdag sal deurbring. Die eerste veronderstel die 
twee de – soos ’n sabbat. Deur dit soos ’n sabbat deur te 
bring, val die fokus juis op die God van ons verlossing; 
die Een wat aan ons rus gee – ook van ons aardse vyande. 
Die roem en die eer van die oorwinning word aan Hom 
gegee. Laat ons dus nie vergeet nie dat dit wat die Here 
oor die deurbring van die Sabbat sê, ook op hierdie dag 
van toepassing is (vgl. Ex. 20:10; Neh. 9:14; 13:15-17; 
Jes. 58:13).

Nahum 1:15: Vier jou feesdae, o Juda, betaal jou geloft es! Op 16 Desember 1838 het die slag van Bloedrivier 
plaasgevind. Voor die geveg is ook ’n geloft e afgelê. Dit is vir God belangrik dat ons die geloft es wat ons teenoor 
Hom afgelê het, moet nakom. Deuteronómium 23:21 As jy aan die Here jou God ’n geloft e doen, moet jy nie 
versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word 
(vgl. ook Pred. 5:3)
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Wie is verplig om die geloft e te hou? Elkeen wat aan die 
Afrikanervolk behoort, omdat ’n volk as ’n eenheids-
gemeenskap gebind is. Geloft edag is deel van ons erfenis 
en om dit te wil vergeet of te wil verkleineer, is dwaas. 
Wie dit nie wil herdenk nie, vra dat die verlede vergeet 
moet word en ignoreer God se groot dade in ons volk 
se geskiedenis. Geloft edag behoort ’n fees tot eer van die 
Here te wees en mag nooit selfgerig wees nie. Die Afri-
kanervolk het niks om op te roem nie. Die Voortrekkers 

sou nie met die slag van Bloedrivier die oorhand gekry 
het as dit nie God was wat die oorhand gegee het nie, 
Daarom herinner Paulus ook vir ons dat die wat roem, in 
die Here [moet] roem (1 Kor. 1:31). God se Woord moet 
weer die sentrale plek in ons volk se lewe inneem. Laat 
ons Bloedrivier saam met die Reformasie vier as erfenis 
van genade tot die behoud van die evangelie. 

Waar is jy op 16 Desember? L
IG

 IN DUISTERN
IS

S M E LT O O N D
•  Desember 2017/Januarie 2018  •

Volgens die wette van die isika moes die heelal homself reeds kort ná sy ont staan vernietig het. Evolusionis-tiese wetenskaplikes wat die oerknal- 
(Big Bang)-teorie aanhang, gaan uit van die veronderstelling dat daar aan die begin van die heelal slegs energie bestaan het. Soos wat die heelal egter groter geword het, het van hierdie en-ergie oorgegaan in materie. Wanneer energie na materie omskakel, het die reaksie altyd ’n gelyke hoeveelheid antimaterie tot gevolg – partikels met ’n teenoorgestelde lading. So byvoorbeeld het ’n proton materie ’n positiewe lading, terwyl ’n proton an-ti materie, ’n antiproton, ’n negatiewe la ding besit. Aangesien teenoorgestel-de pole mekaar aantrek en as daar dan ’n gelyke hoeveelheid materie en antima terie in die begin bestaan het, moes hul le mekaar uitgewis het.Vroeër hierdie jaar het wetenskaplikes vir die eerste keer ’n manier ontwik-

kel waardeur antimaterie gemeet kan word. Hulle hoop dat hierdie ont-dekking toekomstige navorsers sal kan help om uit te pluis hoe die heelal oorleef het. Des kundiges is van me-ning dat daar een of ander verskil, een of ander asimmetrie, tussen materie en antimaterie moet bestaan wat die twee in die begin teen ’n noodlottige aantrekkingskrag beskerm het. Ver-skillende moontlikhede is tot dusver nagegaan, insluitend vorm en massa, maar geen verskille is gevind nie.Die mees onlangse studie waar navor-sers van die European Organization 
for Nuclear Research in Switserland mag netisme ondersoek1 het, het steeds geen antwoorde opgelewer nie. Hierdie stu die word beskryf as die noukeurigste mag netiese toets wat nog uitgevoer is. Die span was in staat om die magne tiese krag van die antiproton te meet op ’n vlak wat 350 keer meer akkuraat as ooit tevore was. 

Nadat die eksperiment uitgevoer is, het navorsers besef dat daar ’n sim-metrie tussen materie en antimaterie bestaan wat na hul mening nie moont-lik behoort te wees nie. “All of our observations ind a com-plete symmetry between matter and antimatter, which is why the universe should not actually exist,” sê Christian Smorra van Japan se RIKEN Instituut en eerste outeur van die CERN-studie.Volgens Brian Miller, navorsings koör-di neerder van die Discovery Instituut se Center for Science and Culture, is hier die bevindinge nie verrassend nie. Dit is maar net nog ’n voorbeeld van hoe haarfyn die skepping saamge-stel is en hoe dit alles heenwys na die bestaan van ’n Skepper.
----------------------------------------------------------------1 Die bevindinge van hierdie studie is gepubliseer in die vaktydskrif, Nature. Lees dit hier: https://www.nature.com/articles/nature24048

Wetenskaplikes: 
Die bestaan van die heelal – ’n raaisel vir die isika
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Kersfees in die Kalahari
Mej. Elmarie Lubbe1

As ’n oupa en ouma, 14 ooms en tannies en meer as 
20 kleinkinders saamtrek vir Kersfees in die Kalahari, 
voorspel dit ’n kuierfees! 

Kerstyd in die Kalahari gaan hand aan hand met ’n groot 
gepakkery. Vir ’n paar dae lank verruil ons die stad se 
liggies en ons roetine-gejaagde lewens vir die klank van 
’n Lister-enjin en die sterrelig. In ’n reistas vir Kersfees 
in die Kalahari moet daar genoeg beddegoed wees vir 
mooiweersaande en onweersaande. Jou tas sluit genoeg 
klere in vir braaivleisvure, maar ook vir die volgende 
dag se netjiese familiefoto’s, want niemand wil te veel 
soos Adoons se familie lyk nie. As alles gelaai is, is daar 
byna nie plek vir elke familielid om in die voertuig te 
pas nie, maar soos ’n wyse oom een keer gesê het: “As 
die deur net eers toe is, is almal in.”

Ons kom van ver. Party uit die ou Noord-Transvaal, 
party van die Vrystaatse vlaktes en ander diep uit die 
Kalahari. Hierdie is ’n tyd vir afskakel en om die gewoel 
van die jaar agter te los, tyd vir familie en stil raak, tyd 
vir boekevat ná ’n jaar ...

Tyd vir Christusfees. 

Kuier is bo aan elkeen se agenda. Wanneer die son 
vroegoggend die Kalahari-lug begin verkleur, word 
die grond vir die jukskeibaan gereed gekry. Of jy geen 
ta lente ontvang het om ’n pen raak te gooi nie, en of 
jy net duskant provinsiale kleure is ... jukskeityd is 
kuiertyd! Groot opgewondenheid heers wanneer die 
eerste skei die pen tref. Kinders en grootmense wat op 
riempiestoele langs die veld onder die bloekombome 
sit, moedig die spelers aan. Hier onder die bome kry 
jou siel tyd om jou lyf in te hardloop ná die lang jaar. 
Dit is tyd vir rustig raak. Tyd om te vra hoe dit gaan 
en rustig genoeg te wees om te wag vir die antwoord. 
Tyd om in mekaar se oë te kyk en regtig te waardeer, te 
begryp en om te gee. 

Laatmiddag word die draadstoele nader getrek en vorm 
ons klein groepies op die grasperk en ou leiklipstoep. 
Daar is die kaartspelers, die vingerbord-groep, die Mo-
nopoly-span, die Pick-up-Sticks-klompie, en die grapver-
tellers. Aan die ander kant van die huis sit die kleiner 
neefs en niggies en speel in ’n groot sandput wat oupa 
natgespuit het. Neefs en niggies verlekker hulle in wat 
die ander nefi e of niggie se speelgoedkoff ertjie oplewer. 
Hulle ploeg en plant en bou krale en kuier oor en weer 
by die “buurman”. As die spanning in elke spel opbou 
en jy nie meer weet of die ‘joker’ ’n goeie of swak kaart 
is om in jou hand te hê nie, word daar halt geroep vir 
waatlemoen en spanspek. Die kleintjies kom aange-
hardloop van die sandput met hulle vuil knieë en tone. 
Die waatlemoen word uit die plaasdam geduik waar 
hy koel gehou is voordat hy baie strategies gesny word 
sodat daar twee skywe vir elke kleinkind is en genoeg 
kroon vir al die grootmense. 

Wanneer dit stil raak in die aand en die tortelduiwe en 
bome se ritseling plek maak vir grondgeitjies en draai jak-
kalse wat roep, is dit ook tyd om die dag se jukskei-stof 
af te was. Teen hierdie tyd het die Lister-enjin ook die 
aand verwelkom en stil geraak. Kerstyd in die Kalahari 
leer ’n kleinkind wat dit beteken om ’n donkie te stook. 
Die donkie is geduldig, maar hou van geselskap en 
iemand wat elke nou en dan ’n ekstra houtjie sal insit 
sodat die water nie kans kry om af te koel nie. Alhoewel 
die jukskeistof en waatlemoenstroop elke aand afge was 
word, bly die liefde en omgee wat gedurende die dag 
uitgedeel is aan jou lyf vasklou. 

In die Kalahari is Kerstyd net ’n voortsetting van die 
Christusfees wat gelowiges dwarsdeur die jaar vier. 
Saam met die naggeluide wat aandskof werk en die 
daglewe afl os, is dit ook tyd vir die mens om stil te word 
voor God. In ’n plaashuis se sitkamer kreun die stoele 
en mat van tevrede mense. Alhoewel ons die hele dag 
bewus was van God in die natuur, maak ons ook tyd 
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om te sien wat God vir ons in sy Woord sê gedurende 
hierdie tyd van die jaar. Oupa sit onder sy leeslamp en 
lees vir ons voor uit God se Woord. Saam met die soel 
aandlug wat deur die vensters kom, beleef ons God se 
heiligheid en word ’n lofl ied hoorbaar in 40 stemme: 
“Loof die hemelse Kind!”

Kleintjies word tot by hulle beddens op die stoep gedra 
waar hulle ’n laer rondom oupa en ouma se bed vorm 
voordat die grootmense ook katel toe gaan. Die groter 
neefs en niggies luister nog vir ’n oomblik na oupa se 
wysheid en ouma se vermaaklike stories oor ons pa’s en 
ma’s toe hulle kinders was voordat die laaste ster vir die 
aand verskiet en almal die nag se stilte indrink en in ’n 
soete slaap wegraak. 

Kersaand span ons uit op die rooi sand. Aan die voet van 
’n kliprantjie word bakkies en ’n Bedford-lorrie reggetrek 
vir die nag in die natuur. Op die vlakte loop kleinkinders 
rond om fyn houtjies op te tel om die kampvuur lewe 
te gee, terwyl die grootmense die kampstoele gesellig 
in ’n kring skuif. Die laaste koel sand kielie tussen jou 
tone voordat dit tyd raak om jou toe skoene aan te trek 
voor dat die skemer die donker welkom heet. Die stem me 

van mense wat in ’n gemaklike ritme mekaar af wissel 
en mense se aansteeklike lag vul die aandlug, terwyl 
kinders om die vuur staan en stokbrood braai. Saam-
wees en saamsing rondom die kampvuur vul die ure 
van die aand. Wanneer die aandster al hoog sit, kom die 
gedagte van ’n spreekwoord by my op dat alhoewel ons 
familie soos die takke van ’n boom is wat in verskillende 
rigtings groei, ons wortels een in Christus bly. 

Wanneer ons die dag afsluit op ons rûe, ingepak soos 
’n sardientjie bo-op die Bedford, is die aandlug vars 
in jou gesig. Die noordewind dra die beloft e van die 
eers te reën, die grondgeitjies jubel en die melkweg wil 
dit uitroep: “Ere aan God in die hoogste hemel” en die 
men sekind wil antwoord: “Stille nag, heilige nag. Jesus, 
Heer, voor u mag, voor u ryk moet die duisternis swig 
en bly U die lig.”

Here, gebore, gesterwe en opgestaan, ook vir elkeen 
wat bymekaar is onder ’n sterredak van ’n uitgestrekte 
Kalahari-land. 
__________________________________________________________
1 Elmarie Lubbe het grootgeword op die plaas Witkrantz tussen Askam 

en Van Zylsrus. Sy is lidmaat van Moot-Sentraal en doseer Afrikaans by 
Aros.
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Koster en Faktotum/Tuin/Sekuriteitsbeampte
Die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos het die vakatures van koster en faktotum/tuin/sekuriteitsbeampte 
beskikbaar. Aansoeke word ingewag tot en met 30 November 2017. 

Diensaanvaarding: 3 Januarie 2018. 
U kan u CV faks (012 361 5776) of e-pos (admin@apkpo.co.za) na die kerkkantoor. 

Koster – verkorte pligtestaat:
1. Netheid van die kerkkompleks, kantore en kombuis.
2. Eredienste – bywoning, gereedmaak van die kerk 

en lokale.
3. Huwelike, begrafnisse en ander besprekings.
4. Kerklike byeenkomste volgens die jaarprogram.

Faktotum/Tuin/Sekuriteitsbeampte – verkorte 
pligtestaat:
1. Verantwoordelik vir die veiligheid van die geboue, 

inhoud en parkering (alarms stel, hekkontroles, ens.).
2. Bank van gelde.
3. Instandhouding sover moontlik.
4. Toesig oor en instandhouding van die tuin.

Voordele:
1. Salaris onderhandelbaar.
2. Gratis inwoning op die kerkterrein (2 slaapkamer 

woonstel).
3. Gratis water en elektrisiteit.
4. Aangename werksomstandighede.
5. Jaarlikse verlof.

Vereistes:
1. Lidmate van die AP Kerk.
2. ’n Getroude, energieke en gesonde paar.
3. Eie vervoer.
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Oor kinders en Kersfees1

Rachel Jankowitz2

As ouers voel ons dikwels verplig en onder druk om 
aan ons kinders die perfekte Kersfees te gee. As jy self 
kin ders het, weet jy presies waarvan ek praat!

Weke en weke van dolle gejaag, inkopies, beplanning 
van spyskaarte en versierings. Moenie vergeet van al 
die liters eierdrankies (eggnog) wat geskink word en die 
skoon maak van taai lekkergoedkolle op vloere en matte 
nie! Met skok besef jy dat die pakkies wat jy nog wou 
pos, nooit gestuur is nie; dat jy die internetbestellings 
te lank gelos het om van die gratis afl ewering gebruik te 
maak en dat jy ook nooit saam met die kinders daardie 
gemmerbroodhuisie gebak of versier het nie! Om alles 
te kroon, is jy sowaar vier dae agter om aan die gesin 
hulle Adventkalender-sjokolades uit te deel!

Dan is daar natuurlik al die dinge wat anders as die vorige 
jaar moet wees; ons moet tog immers uit die foute van 
die verlede leer. Hierdie jaar moet ek seker maak die 
geskenke is beter deurdink as die vorige jaar.

Jy plaas jouself onder onnodige druk oor die mees sin-
nelose goed soos om vir almal handgemaakte slaap kle re 
gereed te hê of om die kerskouse self te brei in plaas 
daar van om die gekooptes te kry! Wonder jy nie ook 
soms waarom jy nog ná middernag besig is om karamel-
lek kers te maak nie? Wat is die doel daarvan om ’n regte 
boom met lig gies en varsgebak aan die takkies te hê?

Om dinge net nog meer interessant te maak, is dit ty-
dens die feestyd amper onmoontlik om die kinders in 
toom te hou. Hulle raak selfsugtig en sien nie eens jou 
moeite raak nie. Boonop wil niemand saamsing aan 
die kersliedere en deelneem aan die feestelikheid nie.

Nie juis die perfekte prentjie nie
Kersfees vind plaas onder regte gesinne binne die regte 
lewe. Meer dikwels kry ’n mens eerder die idee van een 
groot sirkus as die perfekte prentjie wat ons in ons koppe 

het. Die kalkoen verbrand; die vleissous is dik en klon-
terig; geskenke wat ek gedink het batterye insluit, het toe 
nie en hier en daar is daar tot geskenke in swartsakke 
toegedraai. Die kinders raak afk nouerig rondom die 
kersboom en grootmense wat nie van hulle geskenke 
hou nie, probeer dit nie eens verbloem nie. En ja, selfs 
’n hoofpyn laat nie op hom wag tydens die Kerstyd nie. 
Dit is nou maar eenmaal hoe die lewe werk!

Is hierdie dinge nie dalk die rede waarom ons dikwels 
voel ons lewens val uitmekaar tydens die feestyd nie? 
Wat het van ons geestelikheid en feestelikheid geword 
dat ons al vyf weke voor die gebeurtenis in wrakke ver-
ander? Ware Christene is veronderstel om die dag te 
herdenk deur rustig oor geestelike dinge voor die kaggel 
na te dink, kosbare handgemaakte geskenke uit te ruil 
of net in liefde saam te wees. Op so ’n Kersdag sal daar 
geen spanning wees nie, net rustigheid. Daar sal slegs 
genoeg kos wees om almal te vul en nie ’n oordadige 
oorvloed van pasteie, lekkers en verlore borde koekies 
nie. In hierdie geval sal daar matigheid wees in alles. 
Wat is ons regtig besig om ons kinders oor Christelike 
fees dae te leer? Waarom is ons so tevrede daarmee om 
saam deur die wêreldse stroom van kommersialisme 
mee gesleur te word? 

Aardskuddende wonder
Ek respekteer die verskillende maniere en tradisies 
waarop mense Kersfees vier. Daar is egter een baie be-
lang rike element waarvan ons almal vergeet en wat op 
al mal van toepassing is.

Kersfees is ten diepste die viering van die materiële. Die 
tyd wat God mens geword het. Die Woord het vlees 
ge word. As ons hieroor gaan nadink, sal ons vind dat 
baie mense alle tekens van materialisme uit die Kerstyd 
wil wegneem en dit bloot verander in ’n geestelike dag. 
Die ander kant van die munt is ook waar. Sommige wil 
natuurlik alle geestelike konnotasies uit die dag verwyder 
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en dit slegs ’n fees van aankope en plastiek maak. Die 
wonderlike van Kersfees was egter nog altyd die feit dat 
die materiële en geestelike mekaar ontmoet. Daarin lê 
juis die vreugde en goeie nuus; die uitbundigheid en 
paradoks van hierdie aardskuddende wonder opgesluit! 
Die ewige Woord het ’n regte baba geword.

Om die waarheid te sê was daardie eerste Kersfees nie ’n 
tyd vir stilword en oordenking nie. Maria en Josef pak 
inderhaas ’n moeilike reis aan; sy is ver swanger en haar 
vervoermiddel is ’n donkie. Dit moes inderdaad ’n baie 
moeilike reis gewees het so sonder ’n behoorlike kamer 
of selfs ’n bed met die Baba wat op pad was. Hierdie 
was egter nie enige baba nie. Maria het geweet dit is die 
Verlosser wat gebore gaan word. Engele en herders maak 
deel uit van hierdie geboorteverhaal. Maria kon vir seker 
nie regstaan, mooi aangetrek en met peuselhappies vir 
haar gaste regstaan nie! Nee, sy was in ’n stal met slegs 
’n krip beskikbaar om die Koning van die konings, die 
Here, in neer te lê. Verder twyfel ek of hulle kamermaats, 
die diere, so dierbaar en vredeliewend was soos wat dit 
in Kinderbybels uitgebeeld word ...

Dit is in der waarheid hoe dit lyk as die geestelike ver-
an der na die materiële; wanneer God mens word. Dit is 
beslis ook nie maklik nie – die hele wêreld word omge-
dop en is oorstelp van vreugde!

Wanneer ons fokus verloor
Wanneer ons tydens die Kerstyd feesvier, behoort alles 
dus ook nie glad en sonder moeite, met slegs stilte en 
rustigheid te verloop nie. Dit behoort gevul te wees 
met soveel gelukkigheid, vreugde en grootsheid as wat 
moontlik denkbaar is!

Natuurlik is die gesindheid waarmee alles aangepak 
en gedoen word baie belangrik. Indien die huis gevul 
word met feestelike vreugde, maar ma raas en mor die 
hele tyd oor die sneeustewels wat by die voordeur lê, 

het iets nog nie tuisgekom nie. As die kersete perfek 
uitgekom het, maar niemand sien kans om dit saam te 
geniet nie, is daar êrens groot fout. Al loop alles skeef 
en niemand se gesindheid is reg nie, al voel jy gefrus-
treerd en ongewaardeerd, is die merkwaardige dat niks 
verander aan die wonder en boodskap van Kersfees nie.

Daardie eerste Kersfees was genoeg vir ’n ewigheid en 
niks wat ons doen, kan dit verander nie – al kla en mor 
ons oor alles. Die enigste ware skade wat ons kan aanrig 
deur fokus te verloor tydens Kersfees, is die seer wat ons 
ons kinders aandoen.

Ons is Kersfees vir ons kinders
Wat ons doen tydens Kersfees is ’n lewende getuienis 
van ons geloof. Vir ons kinders IS ons Kersfees. Ons is 
hul le stories en herinneringe. Ons verteenwoordig die 
herders op die velde met hulle probleme en daaglikse 
lewens, maar ook die engele wat singend aankondig: 
Ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde.

Ons mag nooit ophou om hierdie kant van die ewigheid 
die herders te wees nie. God wil ook nie hê ons moet 
daarmee ophou nie. Deur die storie heen wil Hy hê dat 
ons al die pad herders sal bly: Herders wat luister; wat 
vrees; wat volg en wat aanbid! Ons neem as ’t ware ons 
kinders mee wanneer ons uit die wêreldse velde kom 
terwyl ons lywe na skaap ruik om aan die voete van ’n 
Babakoning in ’n krip te kniel. Dit is waaroor Kersfees 
gaan. Sloof jou dus maar af tot ná twaalf saans om die 
fudge klaar te maak en doen dit met ’n glimlag. Wys 
vir jou kinders dat ons die Woord wat vlees geword 
het, dien!
__________________________________________________________

1 Die ar  kel is deur Doreen Strauss vertaal en kan in sy oorspronklike vorm 
by hierdie skakel besig  g word: h  ps://www.desiringgod.org/ar   cles/
of-kids-and-christmas

2 Rachel Jankowitz is huisvrou en ma van ses. Sy is die skrywer van die vol-
gende publikasies: Loving the Li  le Years: Motherhood in the Trenches 
en Fit to Burst: Abundance, Mayhem, and the Joys of Motherhood.
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Vyfde evangelis getuig 
in die verste ruimtes
Mev. Charlotte Möller

Toe daar aan die mediese dokter, bioloog en veelsydige 
skrywer Lewis Th omas (1913-1993) gevra is watter ge-
tuienis van menslike prestasie saam met ruimtesendings 
die grootse heelal ingestuur moet word, was sy antwoord 
sonder aarseling: Die som van Johann Sebastian Bach se 
komposisies. Maar, die musiekwortels van dié NASA-
barokgetuienis moet veel verder terug opgegrawe word 
– terug tot by die sowat halfeeu-oue monnikspore in die 
Augustinerkloster in Erfurt, Duitsland.

Die Wittenbergse nagtegaal
Die Augustynse monnik en kerkdeur-baanbreker, Mar tin 
Luther (1483-1546), was ’n entoesiastiese mu siek lief-
heb ber en self ’n begaafde musikant en komponis. As 
der tien jarige in Magdeburg, ’n stad aan die Elberivier, 
be gin hy sy skoolonderrig in Latyn en musiek. Om maag 
vol en vlees geklee te hou, het hy in die Magdeburgse 
strate van deur-tot-deur gesing. Vir hom was hierdie 
nie afsloofwerk nie, maar ure se pure musiekgenot. In 
dié tyd ontluik hy ook as ’n uiters bedrewe luitspeler.

Reeds as monnik word Luther goed onderrig daarin en 
sou kerkmusiek later vir hom ’n belangrike en onont-
beerlike komplement tot die Woordverkondiging word 
– in der waarheid die gevoelshand waarmee die Woord-
verkondiging vasgegryp moet word. Hy het die waarde 
van musiek só hoog geag, dat hy selfs wou sien dat 
mu sikale bedrewenheid by leraars en onderwysers as 
voorvereiste tot die bediening moes geld. 

Die Reformasie en kerkmusiek
Die Reformasie het ’n beduidende invloed op die ontwik-
keling van kerkmusiek gehad. Aan die een kant is Lu the-
ranisme gekenmerk deur ’n rykdom van nuwe gewyde 
liedere deur Luther self geskryf en getoonset is. Hy was 
mees ter daarvan om die Latynse sekulêre Middeleeuse 
volkslied só te hervorm, dat dit uiteindelik as eerbiedige 

Skrifwoord, hand-aan-hand met die gepaste melodie, as 
gewyde Duitse kerklied die Woordverkondiging kon 
ondersteun.

Calvinisme weer, wou dat die kerklied outentiek Skrif-
woord moes wees. Die Psalms, vertaal in Frans, is voor-
sien van gepaste melodieë en het bekend gestaan as die 
Geneefse Psalter (1561).

Die musikant in Luther wou nóg vaarwel sê vir die koor 
as gemeentesang-leiding, nóg vir die kunslied as kerk lied. 
In sy voorwoord tot die Walther-koraaldele (1524) laat 
hy hom soos volg daaroor uit: Dit is nie my siening dat 
daar, op grond van die evangelie, weggedoen moet word 
met alle vorme van kuns – soos sommige oor-gods diens-
ti ges (Duitse pië tis te) voorgee – nie. Maar ek sien graag 
al le kuns, veral musiek, in die diens van Hom wat daardie 
ga we geskape en gegee het.

Met hierdie verklaring was die musikaal- en kunstigver-
sorgde kerklied, wat tot eer van God voorgedra word, 
voortaan steeds welkom in die Lutherse erediens. Luther 
het dus nie die musikale inkleding van die Roomse 
kerkdiens afgeskaf nie, maar net die off ertorium (off er-
toria – Roomse priesterlike off erande van brood en wyn 
op die altaar). Laasgenoemde het hy met die Woordver-
kondiging vervang. 

Die vyfde maestro-evangelis
Johann Sebastian Bach (1685-1750) se stamboom bevat 
nie minder nie as vier-en-sestig professionele musi kan te! 
Alhoewel hy ’n begaafde orrel- en klavesimbel virtu oos1 
was, eer ons sy nagedagtenis ook as dié van briljante 
kom ponis. Die orrel was Bach se gunsteling instrument 
en hy kon vir bykans twee ure aaneen rondom een 
musiektema improviseer. Hierdie grootse gawe het hom 
sy eerste eretitel, koning van die orrel, besorg.
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Watter twee-honderd-jaarverloop se musiekwortel-ver-
bintenis is daar te trek tussen komponis en refor mator? 
Ten aanvang moet die volgende vermeld word: As Luther 
nie self fynbesnaarde digter-skrywer en begaaf de mu si-
kant-komponis van kerkmusiek was nie, sou dit nie vir 
Bach geoorloof gewees het om gewyde “konsertstyl-musiek” 
vir kerkdoeleindes- en gebruik te komponeer nie.

Bach se jongseun-sopraanstem was, soos dié van die 
Wit ten bergse nagtegaal, enige kerkkoor tot aanwins. 
Soos die kerkdeur-baanbreker het Bach ook naas La-
tyn, By belse Grieks aangeleer en was hy heel vaardig 
daarin.

Geografi e verdien ook plek binne hierdie wortelverbin-
tenis ... Die dorp Eisenach, geboorteplek van Bach, was 
eertydse woonplek van Luther. Hier het albei dieselfde 
skool bygewoon en in dieselfde kerkkoor gesing. Toe 
Luther op 26 Mei 1521 voëlvry verklaar is weens sy 
teo lo giese aanval op die Roomse kerkleer en die pous, 
het vriende hom na die beskerming van die Wartburgse 
kasteel digby Eisenach geneem. Dit is in afsondering in 
hier die kasteel met die alias van Junker Jörg, waar Luther 
die Nuwe Testament vanuit die Griekse grondteks in 
Duits vertaal het. 

Leipzig, belangrike baken van die vroeë boekdruk kuns, 
nestel ook Luther- en Bachspore. Op 24 Junie 1519 vind 
die belangrike woordestryd oor die kwessie van die 
oppergesag van die pous, die Roomse leer van die va ge-
vuur, die afl aatstelsel en boetedoening, ook bekend as die 
Leip zigse Dispuut, tussen Luther en die pouslike teo loog 
dr. Johannes Eck plaas. Bach weer word in 1723 tot met 
sy dood koor-en kapelmeester van die Sint Th omaskerk, 
asook musiekonderwyser aan die Sint Th omasskool. 
Volgens die vroegste Bach-biograaf, Nicholas Forkel, het 
Bach gedurende sy verblyf in Leipzig sowat 265 kantates 
(gewyde digwerk wat getoonset en gesing is) geskryf – ’n 
nuwe kantate elke maand!

EN DAN – Johann Sebastian Bach was nie net geogra fi es 
nie, maar ook teologies ’n Lutheraan in murg en been en 
Luther se musiekslagspreuk: Die edle Kunst der Musik 
ist neben dem Wort Gottes der grösste Schatz der Welt 
(musiek as voortrefl ike kunsvorm is naas die Woord 
van God, die grootste skat ter wêreld) was ook Bach 
se belydenis. Hierdie onbeskaamde “credo in musica” 
be sorg hom sy tweede eretitel – Die vyfde evangelis. 

Sy teologiese boekery het die Lutherse Bybel inge sluit, 
met talle kantaantekeninge. Rondom 1 Kronieke 25, 
waar dit handel oor die telling en verdeling van die 
hei lige sangers, skryf Bach: Hierdie hoofstuk is die ware 
fondament vir alle Godvererende musiek. By 2 Kro nieke 
5:11-14, waar die aanbidding van die tempel musikante 
ver haal word, skryf Bach nog eens: 

Waar daar eerbiedig musiek gemaak word, is die 
genadige God altyd teenwoordig. 

Luther se beskouing dat die mens se kerklike en wêreld se 
arbeid albei onder die heerskappy van en verantwoor-
ding aan God staan, vind weerklank in Bach se siening 
oor sy eie komposisies – gewyde kerklied of sekulêre 
kan ta te bestaan slegs maar vanweë God se genadige 
roe ping daartoe. 

Bach het geglo dat sy musikale bydraes tweedoelig was: 
Dem höchsten Gott allein zu Ehren (tot die verheerli king 
van God alleen) en Dem Nächsten draus sich zu belehren 
(tot die verkwikking en opbouing van die broederlike 
gees). Hierin eggo hy Luther se teologiese sentiment 
deur sy gewyde én sekulêre komposisies te onderteken 
met die afk ortings J.J. – Jesu juva (Jesus, help my) en 
S.D.G. – Soli Deo Gloria (aan God alleen die eer).

Viva vox evangelii
Vir Luther was musiek die lewende stem van die evan-
gelie – ’n gawe van God om in haar volheid aangebied te 
word in aanbidding van die Drie-enige God. Wanneer 
musiek só innig, intiem en rein verbind word aan die 
Woord, word sy vir Luther Frau Musica.

Luther gaan nog verder wanneer hy onder meer sê dat 
die oorwinning oor die veroordeling van die wet deur 
die evangelie, die ontvangs van die saligheid in Christus 
en die bevryding deur die Heilige Gees, die Nuwe-Tes-
tamentiese Geesvervulde aanbidding is – dit alles dring 
die gelowige om sy dankbaarheid in die gesproke woord 
van aanbidding, maar ook in die gewyde sang en gebed 
vergestalting te laat vind. Hierin was Bach getroue Luther 
dissipel wanneer hy gekomponeer het. 

Sy Leipzigse komposisies (1723-1750), wat die meerder-
heid van sy kantates insluit, sing van die diepgaande 
ver band wat daar vir Bach tussen Woord van God en 
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musiek was. Hy kon met teologiese insig Bybelse dogma 
deur middel van musiek aan die gewone lidmaat leer. 
Robin Leaver verduidelik dit só: Die meerderheid van 
Bach se kantates het dieselfde uitleg. Die aanvangskoor lei 
die probleem in: die eis van die wet van God. Dan volg ’n 
aria wat die implikasie hiervan weergee. In die middeldeel 
van die kantate word die probleem opgelos: die saligheid 
in Christus word verkondig. Daaropvolgende arias ba-
suin klank die vreugde oor hierdie verlossing. Die kantate 
word dan afgesluit met ’n koraal wat die boodskap van 
die saligheid in Christus beklemtoon deur middel van ’n 
ge loofsverklaring.

Bach se bedoeling met sy kantates was dus nie om bloot 
as musiek of kuns waardeer te word nie – dit moes ook 
die slagspreuk van die Reformasie deur die eeue laat 
eggo: Sola Scriptura. Die laaste van Bach se kantates 

was heel waarskynlik Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 
80, gebaseer op die bekende koraal van Martin Luther. 

Johann Sebastian Bach se aansien as die grootste kom-
ponis van die Lutherse kerk is onbetwisbaar. Sommige 
beskou hom selfs, naas Martin Luther, as die belangrik ste 
Lutheraan in die geskiedenis. 

Luther het gesê dat God die evangelie nie net in die By bel 
laat opskryf het nie – Hy skryf dit ook op in bome, in 
blomme, in die wolke en in die sterre. Wanneer ons dus 
saans die naghemel instaar, moet ons die ore ge spits hou 
vir die klanke van Johann Sebastian Bach se evangelie-
verkondiging vanuit die verste ruimtes ...
__________________________________________________________

1 Die klavesimbel was ’n vleuelvormige klawerbordinstrument wat later 
deur die klavier vervang is.
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91-95
van Luther se 95 Stellings1

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

Weg daarom met al daardie profete wat aan die volk van Christus verkondig: “Vrede, vrede” terwyl daar 
geen vrede is nie (Jer. 6:14). 

Salig is egter al die profete wat vir die volk van Christus sê: “Kruis, kruis,” ook as daar van die kruis niks 
te merk is nie.

Christene behoort aangemoedig te word om Christus, hul Hoof, deur lyding, dood en hel heen getrou na 
te volg

en gevolglik hoop te hê dat hulle die hemel sal ingaan deur baie verdrukking heen eerder as om hul hoop 
op ’n valse vrede te plaas (Hand. 14:22).

95

94

93

91

92
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Uit Diep van Donker Nagte

Vanaf 25 tot 28 Oktober was die kerkgebou van die 
Ge re formeerde Kerk Centurion waar die produksie 
aan gebied is, elke aand stampvol. Gelowiges van oral oor 
en van uit verskillende kerklike agtergronde het bank vas 
ge sit in afwagting om as ’t ware in die geskiedenis te rug 
te tree, saam met die karakters deur die eeue te stap en 
eerstehands iets van die Reformasie te proe. 

Ná ’n jaar se beplanning en ses maande se repetisie, skop 
die produksie af in die jaar 1500 met ’n Rooms-Kato-
lie ke mis in Latyn – ’n taal wat die gewone lidmate nie 
kon ver staan nie. Die (Gereformeerde) Pous (ds. Mar tin 
van Helden) lei die mis, maar besef nie dat sy lidmate 
ondervoed en geestelik honger is nie. Martin Lu ther se 
wor stelende soeke na ’n genadige God ver sin ne beeld die 
honger van baie gedurende die Mid del eeue. Uiteindelik 
ontdek hy die lafenis van God se regverdiging deur 
die geloof alleen. In weersin van die Rooms-Kato lieke 

Kerk se afl aatbriewe, spyker hy sy 95 stellings teen die 
kerkdeur van Wittenberg vas. Só oortuig is hy van dit 
waarin hy glo dat hy tydens die Ryksdag van Worms nie 
anders kan nie as om te verklaar: Hier staan ek, want 
ek kan nie anders nie. 

Al moes hy in die Wartburgkasteel skuil, gebruik God 
hom om sy volk se hongerpyne na die Lewensbrood in 
hul moedertaal te stil toe hy die Nuwe Testament in 
Duits vertaal.

Daarna spring die verhaal met sprinkaanspronge die 
toekoms in. In Parys laat koning Frans I ses martelare 
op die brandstapel verbrand, maar dit was olie op die 
vuur van die Reformasie wat soos ’n veldbrand versprei 
het. Oral het Pro testantse gemeentes ontstaan en in 
die ge heim by een gekom. Uiteindelik het die nuus oor 
die Protestantse vervolging Johannes Calvyn in Basel, 

REFORMASIE 500

’n Breinkind wat gegroei het uit Jan van Riebeeck se gebed vir Suid-Afrika: ... [om] 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. Dit is hiérdie verhaal wat deur die produksie, Uit Diep van 
Donker Nagte, vertel word, maar dit is ’n verhaal wat eeue voor 1652 begin het en reeds voor die grondlegging 
van die wêreld in die Almagtige se raadsplan vasgepen was.

Arie Oelofse Cathy Dafel Ds. Henning Dafel Nicolaas Appelgryn
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Switserland, bereik. Ten spyte van sy brief aan die koning 
(wat later sy institusie sou word), gaan die vervolging 
voort. Die verskrikking van die moord op die Hugeno-
te in Vassy en tydens die st. Bartholomeusnag-slag ting 
bereik uiteindelik ook Nederland waar Guido de Brès 
(skrywer van die Ne der landse Geloofsbelydenis) as 
martelaar sterf. Hierdie periode word afgesluit met die 
beleg van Leiden.

Hierna volg die Goue Eeu in Nederland. Die VOC word 
ge stig. Jan van Riebeeck land in Suid-Afrika en vestig nie 
net ’n halfwegstasie nie, maar as ’t ware ’n sending sta sie 
van waar die gereformeerde leer ook in Afrika sy wor tels 
kan inslaan. Hierin is hy bygestaan met die koms van 
die Franse Hugenote. Die verhaal eindig in die hede deur 
aan te toon hoe die groot opdrag van Matthéüs 28:19 in 
Suid-Afri ka ontvou – ’n Engelse-, Zoeloe-, Tswana-, Ven-
da- en Afrikanergesin lees elkeen die Woord in sy eie taal.

Hierdie produksie, wat jare gelede as ’n skoolkonsert in 
Orania opgevoer is, het tydens die 2001 Aardklop-kuns-
tefees tot ’n volwaardige produksie gegroei. Mev. Ina 
Op perman en haar man, Gustav (wat toe met sy teologie-
se studies op Potchefstroom besig was) met hulle ryke 
ervaring by die SAUK, het hul gemeente aangemoedig 
om meer te doen as om net nog ’n kosstalletjie by die 
fees te hê. Hulle hartsbegeerte was om die gemeenskap 
met die Brood van die lewe te bedien.

16 Jaar ná Uit Diep van Donker Nagte se Aardklop- 
debuut, is hierdie produksie weer opgevoer. Baie het 
egter verander sedert 2001. Die Gereformeerde Kerk 
Cen turion het hul kerkgebou beskikbaar gestel en ’n 
reuse rol gespeel in die befondsing van die projek as 
deel van die 500-jarige herdenking van die Reformasie. 

Altesaam 120 persone uit elf denominasies het aan die 
produksie deelgeneem.

Die AP Kerk was sterk verteenwoordig. Ds. Henning 
Dafel wat saam met sy vrou Cathy in die kamerorkes 
gespeel het, het ’n reuse bydrae gelewer met die grafi ka 
en musikale verwerkings. Psalm 130 is as temamusiek 
uitgebou terwyl die hele produksie ’n operette-gevoel 
geskep het met die spelers wat ook as sangers opgetree 
het. Ds. Dafel se vertolking van De Brès was net so 
aangrypend as sy musikale verwerkings.

Arie Oelofse (AP Kerk Pretoria-Oos) het beïndruk as 
verteller. Volgens mev. Opperman onder wie se regie 
die produksie gestaan het, was hy die eerste van die 
drie vertellers om sy woorde uit sy kop te ken. Toe die 
vroue verteller tydens ’n repetisie lighoofdig geraak het, 
het hy soomloos voortgegaan en haar vertellings oor-
geneem. Ander AP-kaners wat deel van die produksie 
was, is Adriaan Appelgryn (soldaat/AP Kerk Hendri-
na); ds. Johan en Christine Schütte en hul gesin (Afri-
kanergesin/AP Kerk Kleinfontein) en Johan Wiesner 
(Hugenoot en mede-gevangene van De Brés/AP Kerk 
Verwoerdburg).

Die produksie was ’n dawerende sukses en komplimente 
stroom van oraloor in. Baie was teleurgesteld omdat hulle 
nie kaartjies vir die vertoning kon kry nie. Die goeie nuus 
is egter dat daar ’n uiters professionele DVD-opname 
van die vertoning gemaak is. Hierdie opname behoort 
vanaf middel Desember gereed te wees en kan bestel 
word by die volgende nommer 083 650 2186 of deur ’n 
e-pos te stuur na reformeer@gmail.com. Bestel dit ge rus 
en mag die woorde van mev. Opperman waar word: “As 
dit die Here se wil is, sal sy Woord voortgaan.” L
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Antw
oorde: Die spinnekop-generasie 

(N
ovem

ber 2017, p. 36)
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(28 Januarie 1937 – 31 Oktober 2017)
’n Huldeblyk deur prof. Izak Brink

In die vriendskap wat hier begin het, sou ek vinnig be sef 
dat hierdie stil man innerlik baie sterk was met vaste 
oor tuigings en ’n fyn humorsin. Waar hy in debatte op-
ge tree het, was deeglik van sy standpunte kennis ge-
neem. Inderdaad ’n besondere persoon wat op die reg te 
tyd na vore gekom het en reeds voor die stigting van AP 
Kerk rigting gegee het aan baie volksge note wat met 
verwarring en onsekerheid na die verwikkelinge op die 
kerklike terrein gekyk het.

In sy ouerhuis het hy Christelike lewenswaardes ge leer 
wat hom dwarsdeur sy lewe bygebly het. Oor die plaas 
kon hy lekker gesels en in sy hart was daar maar altyd 
’n heimwee na die oop natuur of die stap agter ’n bok kie 
aan. Sy liefde vir fotografi e vertel dat hy die mooi in die 
skepping gesien en waardeer het. Hy word predikant 
van die NG Kerk in 1967 in Barberton. Later was hy in 
Brakpan-Oos, Rosendal en Sonhoogte voor hy by die 
AP Kerk aangesluit het. Aan die Oos-Rand sou hy in ’n 
stadium vyf gemeentes gelyktydig bedien. In 1990 word 
hy Direkteur van Kerkadministrasie en beklee die pos 
tot en met sy aft rede in 2005. Hierdie pos het hom die 
geleentheid gegee om werk van onskatbare waarde in 
ons kerkverband te doen. Vir hierdie jong kerk het hy 
en sy span die strukture en administratiewe stelsels in 
plek gestel. 

Reeds by die eerste sinode was hy skriba waar hy, getrou 
aan sy perfeksionistiese aard, gesorg het dat alles korrek 
gedoen word. Wie sal ooit die oplettendheid waarmee 
notules gelees en verslae voorberei is, kan vergeet! Hy 

het ’n natuurlike aanvoeling vir die Afrikaanse taal 
ge had en kon die bedoeling van vergaderings presies 
boek staaf. Tydens sinodesittings, toe al die nuwerwetse 
elek troniese hulpmiddels nog nie beskikbaar was nie, 
is letterlik deurnag gewerk om notules gereed te kry 
vir die volgende dag waar dit goedgekeur moes word. 

Hy was egter nie net die heeldag op kantoor nie. Steeds 
was hy betrokke by ’n gemeente en doseer in ’n stadium 
selfs Latyn by die AP Akademie. Hiermee saam sou baie 
lank gesels kon word oor die talle vergaderings dwars-
deur die land om te beplan of raad te gee. Die aantal 
ki lo meters wat afgelê was en die ure wat op die pad 
deur ge bring is, is ongelukkig nie bygehou nie. Dikwels 
was die reistyd in die nag sodat die kerkrade bedags of 
saans besoek kon word. Tydens hierdie lang ure op die 
pad was min gepraat en het hy graag bandjies ge speel 
oor onderwerpe wat aandag vereis. So het hy almal in 
die kar stilgehou en kon hy rustig slaap. Ná een so ’n 
lang vergadering het ons besef ons gasheer by wie ons 
sou oornag, was nie meer daar nie. Hy was heel rustig 
daaroor en het net opgemerk ons kan maar huis toe ry, 
daar is ’n paar bandjies in sy tas.

By die afsterwe van ’n geliefde of ’n goeie vriend word 
daar vasgehou aan her inneringe. Foto’s kry skielik waar-
de, want dit vertel ’n storie. Ds. Mechiel het vir ons baie 
her inneringe nagelaat in die vrug van sy skrywers ta lent. 

Voordat hy deel van die AP Kerk was, het hy reeds 
artikels, kommentaar en selfs ’n strokiesreeks geskryf. 

Op 1 November 1986, tydens ’n byeenkoms te Verwoerdburg, het ek 
ds. Mechiel ontmoet. Ek het toe reeds van hom gehoor en gelees wat 
hy geskryf het en die ontmoeting was daarom vir my baie aangenaam. 
Die gedagtes wat daardie dag by my opgekom het was dat hierdie man 
’n besondere denker is wat op ’n stil manier meer ingesien het as wat hy 
laat blyk het en tog was hy baie nederig. ’n Stil mens wat hom selfs tussen 
mense eenkant gehou en nie aandag gesoek het nie. 

Ds. Mechiel Christiaan Adendorff 
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Deur strokiesprente het hy ’n ware situasie op kostelike 
wyse uitgebeeld omdat hy die humor kon raaksien en die 
waarde daarvan besef het. Dit was so getrou gedoen dat 
van die karakters in die verhaal hulself herken het, maar 
nie die humor raakgesien het nie. In ons eie argief en 
boekwinkel is talle werke wat deur ds. Mechiel geskryf 
is en wat geloofsversterking vir baie gebring het. 

Dit is duidelik dat daar baie studie gedoen is voor hy sy 
hand op papier gesit het. Hy was die afgelope tyd juis 
besig met die skryf van dagstukkies vir die Kerkjaar-
boek. Enkele dae voor sy dood het hy die Lig in Duister-
nis-prys vir 20161 ontvang vir sy studie oor Hoséa. Vir 
baie jare was hy betrokke by die skryf van boodskappe 
aan die mynwerkers in die blad van die destydse 
myn werkersunie. 

Ds. Mechiel was ’n mens wat nie graag oor sy persoon li-
ke sake gepraat het nie. Oor sy kleinkinders het hy soos 
baie oupas altyd baie gehad om te sê. Hy was baie lief 
vir sy kinders en kleinkinders en hy het dikwels gekla 
om dat hy sy gesin afgeskeep het omdat hy by soveel 

ander dinge betrokke was. Soos dit gaan as iemand in die 
openbare oog sy werk doen, het kritiek nie uitgebly nie. 
Wat in sulke tye opgeval het, was sy kalmte waarmee hy 
sy seer gedra het. Oor sy betrokkenheid by buitekerklike 
verenigings sou ook baie gesê kon word.

Die een saak wat my altyd sal bybly, is sy geloof 
en sy erns om dit uit te leef. Geleenthede toe ons 
saam gebid het voor belangrike samesprekings of 
openbare optrede en sy aanhaling van Bybelverse 
om rustigheid en rigting te bring, bly by. 

Hy was iemand wat nooit sy eie eer gesoek het nie, maar 
hy wou God verheerlik; iemand wat ons jonger manne 
kon teregwys as ons voortvarend wou raak; iemand wat 
die Bybel geken en dááruit geleef het. Hy is nou weg 
en daarom bring ons die dank en eer aan God wat ds. 
Mechiel aan ons gegee het. ’n Groot, maar nederige leier 
het ons voor uitgegaan.
__________________________________________________________

1 Kyk ar  kel op p. 35

L
IG

 IN DUISTERN
IS

22  DIE BOODSKAPPER



DESEMBER 2017/JANUARIE 2018  23



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

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

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

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

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

Modern toegerus. 

Skakel 082 677 6171. Kosie

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

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!

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

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

Naby groot winkelsentrums. 
Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

BAPSFONTEIN GELOFTEFEES
SATERDAG, 16 DESEMBER 2017

Dahlwinnie, plot 244 Bashewa, Garsfonteinweg 

(M30) • Tyd: 10:00 • Prediker: Ds. Schalk Strauss 

Spreker: Ds. Willem van Schalkwyk

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

INSKRYWINGSVORMS: DIE BOODSKAPPER 2018

Inskrywingsvorms vir Die Boodskapper vir 
gemeentes en enkelintekenare vir 2018 op die 

webblad beskikbaar: www.apk.co.za

EERSTEJAARSKAMP
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SANNIESHOF

Unieke gebeurtenis
Op Sondag 24 September 2017 
vanaf 08:00 vind ’n uiters seldsame 
gebeurtenis in die AP Kerk Sannieshof 
plaas. ’n Gesin van vier volwassenes 
het tydens ’n unieke erediens 
belydenis van geloof afgelê waarna 
die doop aan twee verbondskinders 
uit dieselfde gesin bedien is!

Die plaaslike leraar, ds. Pieter Steyn, 
en die ouderlingeraad het maande 
lank op kerkordelike wyse die hele 
Nortjé-gesin (Pa Neels, Ma Caroline 
en 2 seuns Cornelius en Izak) 
wat eers aan die Ou Apostelkerk 
behoort het, gekatkiseer en ook die 
doopgesprek gevoer met Izak en Leanri (néé Pretorius). Sy het reeds as jong dame belydende lidmaat 
van die AP Kerk Sannieshof geword. Hierdie hele huisgesin is geruime tyd al baie aktief betrokke by 
die gemeente.

Ongelukkig was ds. Steyn in die hospitaal en kon hy nie die afsluiting van sy onbaatsugtige en 
onvermoeide pastorale werk waarneem nie. Ds. Danie Malan (emeritusleraar) het dit op versoek van 
die kerkraad gedoen. Dit was vir hierdie “dõmeritus” ook ’n eerste ervaring en ’n besondere voorreg. 
Die preektema uit Deuteronómium 6:6, 7 was Die Christelike opvoeding. 

Uiteraard is die gebeure iets besonders omdat die AP Kerk Sannieshof (en die AP kerkverband) 
hierdeur gegroei het. AP Kerk-lidmate het dus nie net van een gemeente na ’n ander verhuis nie. Aan 
ds. Pieter Steyn wat onder moeilike persoonlike omstandighede steeds sy leraarsamp nagekom het en 
aan die kerkraad van die AP Kerk Sannieshof, groot waarderende skouerkloppies met hierdie stukkie 
lofwaardige AP kerkgeskiedenis!

Aan die Here wat sy kerk uit alle volke, nasies en tale – asook uit verdwaaldes – versamel en 
bymekaar roep, al die eer. Met dankbare oortuiging sing ons dan graag in hierdie vyf eeu herdenking 
van die Kerkhervorming Gesang 266: Hou Christus self sy kerk in stand – vergeefs die hel se woede.

Ingestuur deur ds. Danie Malan (Stilfontein/AP Kerk Coligny)

V.l.n.r.: Cornelius Nortjé, Izak en Leanri Nortjé met baba Zak, ds. Danie Malan, 
Caroline en Neels Nortjé met baba Lian. Agter: Oudle. Riaan Janse van Vuuren, 

Jaco van Dyk, Fanie Visser en diakens Bertus Filmater en Hennie Buys, 
oudl. Hennie Buys en diak. Pieter van den Heever. 

Die Afrikaanse Protestantse 
Akademie NPC
webblad: www.apa.ac.za
epos: info@apa.ac.za
Adres: Farendenstraat 430, 
Clydesdale, Pretoria, 0002
Geregistreer by die Departement van 
Onderwys. Registrasienr. 1999/HE08/001
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GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

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

Vakansie-geleentheid vir PredikanteDie AP Kerk Suidkus bied die volgende:• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). • Pligte: Preekbeurt vir 2 agtereenvolgende Sondae. • Indien nodig, hospitaalbesoek of huisbesoek vir ernstige siekte of begrafnis (addisionele vergoeding). • Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.

VAKATURE
Privaatskool Hoëveldrif vir Christelik 
Gereformeerde Volkseie Onderwys, Bethal

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

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

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

Sluitingsdatum: 15 Desember 2017
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TYGERBERG

Mini-basaar
Op Saterdag 28 Oktober het ons ’n mini-basaar gehou, sommer 
daar op ons terrein in Parow. Daar was van alles te kies en te keur. 
Die dames het al weke voor die tyd begin bak, van beskuit en 
droë koekies tot terte en koeke en van ingelegde beet tot konfyte. 
Die manne het fluks bymekaar gemaak aan wit olifante en vroeg 
die vure opgesteek vir die wors en roosterkoeke. Pannekoek, kerrie 
en rys en worsbroodjies was ook onder die gunstelinge. Ons is die 
Here ewig dankbaar vir ’n wonderlike dag van heerlike samesyn, 
spanwerk, maar bo al vir die welkome inkomstetjie ter stuiwing 
van ons fondse.

Anton van der Westhuizen

’n Mens kan maar net wonder wat 
dr. Ellis en br. Hennie Lategan, Voorsitter 

van die Kerkraad, hier bespreek?

Daar was selfs lekker vars groente 
so in die middel van die stad

Die wit olifanttafel, wat toevallig 
een van die uitblinkers was met 
die tweede hoogste inkomste

Heerlike ontbyt van roosterkoek met spek 
en eiers wat jy kon afrond met tee en koffie

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

Eenmanswoonstel te huur: Bellville

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

in Bellville waar jy rustig kan woon.

Skakel 082 685 7556 indien jy belangstel

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

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

Beskikbaar vanaf 01/01/2018

Kontak: Inge Viviers 084 701 7353

GELOFTEFEES Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste (Psalm 50:14).
AP Kempton Park, Rietfonteinstraat 91, Glen Marais, Kempton Park (koffi e en beskuit voor die diens). 

Diens begin om 08h30. Navrae: 082 123 4567.
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AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

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

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

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

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

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

072 151 7211

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

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

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

Navrae: Mev. S Homann 083 564 5637

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

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

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

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

Huldeblyke
In ’n kort tydjie het ons 5 van ons kosbare gemeentelede aan die dood afgestaan.

Johanna Magrietha van Niekerk
Oorlede 15 Julie 2017, 98 jaar. 
In die nag sit ek hier langs Ouma se sterfbed en hoor Ouma rustig 
asemhaal. Wat ’n voorreg was dit dat God my gekies het om op hierdie 
spesifieke tyd Ouma se hand te kon vashou en met Ouma te kon praat! 
Liefde, Karien. Tannie Johanna, jy het so baie bygedra en ons sê dankie!

---------------------------------------------------------------------------------------

Cornelius Petrus Stoltz
Oorlede 23 Julie 2017, 78 jaar.
Oom Corrie, jy gaan so gemis word vir jou onbaatsugtige bydrae in 
ons gemeente. Oom Corrie was jare lank Voorsitter van die Kerkraad 
en Ouderlingeraad en ook van die Finansiële Komitee. Hy was ook 
verantwoordelik vir die finalejaar katkisante. Hy het ook gereeld die 
gemeente verteenwoordig by ringsittings en sinodes.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hendrik Sebastiaan Kriek Potgieter
Oorlede 30 Julie 2017, 71 jaar.
Oom Hennie, jy was die stil man wat maar net altyd geglimlag het. So 
baie kere het ons jou by die pannekoektafel gesien waar jy uitgehelp het. 
Eggenoot en vader van 3 seuns. Jou kleinkinders is trots op hulle pa’s en die 
manier waarop jy hulle grootgemaak het.

---------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Catharina Pentz – tannie Babs
Oorlede 9 September 2017, 89 jaar.
Ons as familie en gemeente neem met hartseer afskeid van tannie Babs. 
Altyd met ’n glimlag en ’n mooi woordjie. Ons weet dat God alles ten 
goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet!

---------------------------------------------------------------------------------------

Jan Frederik Jacobs
Oorlede 11 September 2017, 73 jaar.
Oom Jan, jou plek in die hemel was gereed! Ons as familie en gemeente 
berus in die wil van ons hemelse Vader. Ons sal altyd jou rustige glimlag 
onthou.

Ingestuur deur Alet van den Berg
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VOLKSHULP 2000
• Hierdie is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

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

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2017

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

Skakel Liezl vir tariewe 076 994 1187

OORNAG TE BLOEMFONTEIN

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

vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1-4 en 1-5. Naby N1

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

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die middel van 

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

Kontak Debbie: 082 326 5714

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

APK DasseAPK Dasse
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Wie mag preek?
Ds. Albert Boshoff 

“Ons verwelkom vandag op die kansel ...”
In baie gemeentes is dit ’n baie welkome aankondiging 
wat voor die erediens gemaak word!

Die gemeentes wat oor voltydse leraars beskik, is seer 
se ker dankbaar dat hulle nie die woorde baie gereeld 
hoor nie – dalk net tydens die leraar se verloft yd of 
wan neer daar kanselruiling plaasvind of ’n dergelike 
reë ling voorkom. Daar is egter gemeentes wat gereeld 
hier die voorstellingswoorde moet hoor.

Wie verwelkom ons op die kansel?
Vanaf die stigting van die AP Kerk was die opleiding 
van leraars ’n baie dringende en nodige saak. Daar moet 
leraars voorsien word om in ons gemeentes se behoeft es 
te voorsien. Maar dan nie net sommer leraars nie: manne 
wat in die dampkring van die AP Kerk onderrig is. Ons 
wil graag leraars in ons onderskeie gemeentes laat optree 
wat dink soos ons dink en praat soos ons praat!

Die praktyk wat ons beleef, is dat ons heeltemal te min 
leraars vir die aantal gemeentes in die kerkverband het. 
Daar is leraars wat in kombinasies tussen gemeentes en in 
bedieningsooreenkomste tussen gemeentes optree. Ons 
het ook groot waardering vir ’n hele aantal emeriti wat 
nog steeds kans sien om eredienste in gemeentes waar 
te neem. Tog is daar steeds heeltemal te min leraars vir 
ons getal gemeentes ...

Waar die praktyk wys dat ons te min leraars uit eie kring 
het, wys die praktyk van ander kerkverbande weer dat 
daar in sommige gevalle te veel leraars op die mark is. 
Hoe nou gemaak? Kan ons nie maar van sulke “oortol-
lige” beskikbare leraars gebruik maak om eredienste in 
ons AP kerke te lei nie? Ons het dan die behoeft e aan 
’n leraar! En in baie gevalle weet ons mos dat ’n “ouder-
lingdiens of leespreek” nie lekker werk nie!

Helaas het die geskiedenis dit al uitgewys dat die ge-
bruik van leraars uit ander kerkverbande dikwels lei 
tot verwarring, onrustigheid en spanning in die ge-
meente – veral waar hulle op ’n al meer permanente 
basis begin optree. As die “uithelpende” dominee dan 
afwyk van die AP Kerk se manier van doen, skep dit 
probleme.

In die AP kerkverband is dit van vroeg af al bepaal wie 
ons met ’n geruste hart kan toelaat om die Woord in ons 
gemeentes te bedien. In diepe erkentlikheid en afh ank-
likheid is biddend na oplossings gesoek. Sinodebesluite 
word nie ligtelik geneem nie. Elkeen wat al by ’n sinode 
betrokke was, sal daarvan kan getuig!

Sinodebesluite is bindend op elkeen wat hom by die 
verband skaar. ’n Gemeente wat homself verbind aan 
die kerkverband kan dan nie ander reëlings gaan tref 
wat indruis teen die akkoord, die erewoord wat ons vir 
me kaar in die kerkverband gegee het nie. Wanneer ons 
ge meentes besluite neem en reëlings tref wat indruis 
teen ons gemeenskaplike akkoord, die Kerkorde, dan 
is die gemeente besig om homself van die kerkverband 
te distansieer en los te maak!

Wat is dan nou die reëling in ons Kerkorde?
Die amptelike Woordbediening in ’n AP kerk mag 
geskied deur:

i. ’n leraar (wat teologiese dosente insluit) of ’n afgetrede 
leraar (emeritus) van die AP Kerk;

ii. ’n leraar van die AP Kerk wat eervol van ’n gemeente 
losgemaak is.

Hier gaan dit dus om broeders leraars wat deur die AP 
Kerk se kanale beweeg het en beskikbaar gestel is vir 
bedieningswerk in die AP kerkverband.

HOE WERK MY KERK?
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Die kerkordelike reëling stel verder die volgende uit-
sonderings (let tog mooi op dat dit UITSONDERINGS 
en nie die reël is nie!):

iii. ’n dienende en/of geëmeriteerde manlike leraar van 
die NG Kerk/NH Kerk/Geref. Kerke, as familielid 
by geleentheid van ’n AP Kerk-lidmaat se doop/be-
ly denisafl egging/bevestiging as ampsdraer, mits hy 
daartoe uitgenooi is deur die plaaslike kerkraad (hy 
mag egter nie die bediening van die sakramente of 
die afl egging van geloofsbelydenis of die beves tiging 
van ampsdraers as sodanig behartig nie).

Ons moet raaksien dat dit gaan oor manlike leraars – 
die AP Kerk het hom baie duidelik uitgespreek teen die 
vrou in die amp. Dit gaan verder oor ’n leraar uit een 
van die erkende gereformeerde kerke – NG, Hervormde 
en Gereformeerde kerke. Baie belangrik is dat hy op 
uitnodiging van die plaaslike kerkraad optree. En dat 
hy dan geen formulier in die erediens kan hanteer nie.

iv. ’n dienende/geëmeriteerde leraar van die NG Kerk/
NH Kerk/Geref. Kerke – slegs by wyse van hoë uit-
sondering en as tydelike maatreël – mits dit geskied 
met die medewete en goedkeuring van die SKK en/
of die dagbestuur van die Kuratorium. Sodanige 
toestemming deur die SKK en/of die dagbestuur van 
die Kuratorium moet verkieslik skrift elik geskied ná 
behoorlike skrift elike motivering. Hy mag egter nie 
die bediening van die sakramente of die afl egging 
van geloofsbelydenis of die bevestiging van amps-
draers as sodanig behartig nie.

Baie duidelik blyk dit dat dit nie die normale manier van 
doen kan wees in ’n gemeente nie! Die nodige toestem-
ming en goedkeuring moet by die SKK of Kuratorium 
verkry word!

v. Waar kerkrade dit verlang, kan kanselruiling tussen 
leraars van die AP Kerk en die Afrikaanse Reformato-
riese Kerk, Vrye Gereformeerde Gemeente De Deur, 
Gereformeerde Protestantse Kerk Brakpan en Die 
Gereformeerde Gemeente Die Môrester plaasvind.

By hierdie uitsondering lees ons dat dit gaan oor kansel-
ruiling – daar is dus ’n eie leraar wat by die ander ge-
meen te gaan optree.

In elkeen van bogemelde gevalle moet die ouderlingerade 
daarop gewys word dat hulle geen opsig, toesig of tug-

bevoegdheid oor leraars van ander kerkverbande het nie. 
Dit kom daarop neer dat geen regstellende optrede teen 
’n besoekende leraar geneem kan word as hy ’n saak wat 
téén die AP Kerk se etos indruis in ’n AP Kerk waar hy 
optree, kom bevorder nie! 

Daar is tog nog moontlikhede wat nagevolg kan word 
om iemand op die kansel te kan verwelkom!

1. Die spreek van ’n stigtelike woord (dit wil sê ’n eie 
preek, maar sonder die uitspreek van die seën/seën-
groet met uitgestrekte hande) mag in die AP Kerk 
ge skied deur:
• ’n proponent van die AP Kerk;
• ’n manlike teologiese student van die AP Kerk 

wat by die Kuratorium preekvergunning gekry 
het. Hy doen dit onder toesig van die plaaslike 
ou der lingeraad.

In die kerkverband het ons ook ’n ordelike reëling wat 
lees dienste betref.

2. ’n Leesdiens mag in die AP Kerk waargeneem word: 
• Deur enige bevoegde manlike lidmaat van daar die 

plaaslike AP Kerk self wat deur die plaaslike kerk-
raad daartoe versoek is, in welke geval hy gebruik 
moet maak van ’n preekbundel wat amptelik deur 
die AP Kerk goedgekeur is of van ’n geskrewe preek 
van ’n leraar van die AP Kerk.

So ’n persoon mag nie sy eie voordrag opstel en lewer 
nie. ’n Mens besef dat daar nie baie persone is wat be reid 
is en die vrymoedigheid het om selfs ’n leespreek waar 
te neem nie – ’n mens het dus waardering vir diegene 
wat bereid is om dit te doen. Maar daar moet gewaak 
word teen diegene wat net bereid is om dit te doen as 
hy sy eie preek kan gebruik.

Lees ’n mens die hele bylaag in die Kerkorde oor wie in 
die AP Kerk mag preek, is daar ten slotte ’n paar gedagtes 
waarvan ons moet kennis neem: soos dat voormalige 
leraars sonder status nie sonder meer selfs leespreke 
in gemeentes teen betaling mag hanteer nie; en dat die 
verbygaan van hierdie amptelike reëlings die gevaar skep 
dat ’n gemeente homself buite die kerk verband kan stel.

’n Laaste oplossing in hierdie verband is natuurlik die 
gebruik van die internet en elektroniese mediums. Daar 
is heelwat gemeentes wat alreeds baie moeite doen om 

Vervolg op p. 35
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In 476 n.C. is die laaste keiser wat in Rome regeer het, 
onttroon. Tot op daardie tyd is die jaartelling in die Wes-
terse Romeinse Ryk bereken op een van twee maniere: 
Soms is die jaartelling gekoppel aan die vestiging van 
die stad Rome, maar meer dikwels is dit bereken met 
verwysing na die jaar van regering van ’n bepaalde Ro-
meinse keiser. Omstandighede het nou ’n ander ma nier 
vereis om die jaartelling aan te dui.

In 525 n.C. het Dionisius Exiguus, ’n geestelike in die 
Roomse kerk, die weg gewys deur die jaartelling te 
ver bind aan die geboorte van Jesus Christus. In sy be-
re ke ning het hy gewerk met die regeringsjare van die 
Ro mein se keisers en toe teruggereken na die regering van 
kei ser Augustus om te bepaal in watter jaar Hy gebore is. 
Hy het ongelukkig twee berekeningsfoute gemaak. Die 
eerste is dat hy nie die jaar nul in bere ke ning gebring het 
nie. Die jaartelling spring van 1 v.C. na 1 n.C. – en daar-
mee is die telling al klaar ’n jaar uit. Die tweede is dat hy 
nie die vier jaar wat Augustus onder die naam Octavius 
regeer het, in berekening gebring het nie. Daarmee het 
hy sy jaartelling met nog vier jaar uit pas gegooi.

Bring ’n mens die gegewens in die Nuwe Testament in 
be rekening, lyk die prentjie só: Herodes die Grote, in 
wie se regeringstyd Christus gebore is (Mt. 2:1), is in 
4 v.C. oorlede. Die sensus onder Ciréneus, op bevel van 
kei ser Augustus, het waarskynlik in ongeveer die jaar 6 
v.C. plaasgevind (Lk. 2:1-2). Die jare 27-29 n.C. is die 
pe riode waarin die gegewens van Lukas 3:1-2 inpas. 
Toe was die Here Jesus ongeveer 30 jaar oud. Alles in 
ag genome, is geleerdes redelik eenstemmig daaroor dat 
Hy tussen 6 en 4 v.C. gebore is. 

Teen die tyd toe Dionisius sy nuwe jaartelling bekend-
gestel het, was die viering van Christus se geboorte al 
ou nuus in die Westerse en Oosterse kerk. Aanvanklik is 
sy geboortedag nie gevier nie – trouens, Origines skryf 
in 245 n.C. dat net sondaars hulle verjaarsdae vier. Toe 
was daar egter al lankal pogings om vas te stel op watter 
dag Jesus gebore is! Clemens van Alexandrië (150-220 
n.C.) noem dat Hy volgens sommige op 25 Mei en vol-
gens ander op 21 of 22 April gebore is. Sextus Africanus 
(160-230 n.C.) meen weer dat die datum 25 Maart is. In 
Rome stel Hippolitus (170-235) dat die datum 2 April 
of 25 Desember is. 

Teen die vierde eeu was dit egter in die Westerse kerk 
al gemeen aanvaar dat Jesus op 25 Desember gebore is, 
terwyl die Oosterse kerk sy geboortedatum op 6 Janu-
arie vasgestel het. Hoe het die datum 25 Desember en 
6 Januarie dan algemene byval gevind, terwyl daar voor-
heen so wyd verskil is? Dit het te make met die manier 
waarop bereken word wanneer die diensbeurt van die 
priesterafdeling van Abía was (Lk. 1:5). Sommige het 
die berekening só gedoen dat dit in Juniemaand was. 
Dit beteken dat Johannes die Doper in Maart gebore is. 
Maria het in Desember by Elisabet besoek afgelê, die 
maand van Jesus se ontvangenis volgens die berekening. 
Dit beteken dat Johannes in Maart en die Here Jesus in 
September gebore is.

Die berekening wat wyer aanvaarding gevind het, stel 
die diensbeurt van Abía aan die einde van September en 
die begin van Oktober. Dit bring die besoek van Maria 
by Maart en die ontvangenis van Jesus ook in Maart. 
Daarvandaan bereken is Hy dan gebore aan die einde 

Die presiese datum waarop die Here Jesus gebore is, is nie bekend nie. Ons weet darem so min of meer in watter 
jaar Hy gebore is, maar die maand en dag van sy geboorte kan ons nie meer vasstel nie.

Is die Here Jesus op 
25 Desember gebore?
Dr. Hendrik Breytenbach

EK WOU NOG ALTYD WEET
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van Desember of begin van Januarie. In die Westerse 
kerk is die datum 25 Desember en in die Oosterse kerk 
6 Januarie as sy geboortedatum aanvaar. Die datum is 
verder in die Weste gevestig deur Cyrillius van Jerusalem 
(348-386 n.C.). Hy het die sensus wat Augustus beveel 
het, as vertrekpunt geneem. Die sensusrekords is na 
Rome gestuur, en hy het versoek dat dit nagegaan moes 
word om te sien of die Here Jesus se geboorte daarin 
aangeteken staan. Cyrillius het berig dat die rekords 
getoon het dat Hy op 25 Desember gebore is – maar dit 
kan nie bevestig word nie.

Daar is nogal in baie kerke deesdae die beswaar dat 
Kers fees as feesdag eintlik ’n heidense oorsprong het. 
Verder word beweer dat die kerk in Rome die heidense 
gebruike geakkommodeer het in die viering van die dag. 
Daarom behoort ons as gelowiges dit nie te vier nie.

Die vroegste datum wat ons vir die viering van die Here 
Jesus se geboorte het, is 336 n.C. Dit beteken egter nie 
dat dit nie toe al ’n ingeburgerde gebruik was nie – dit 
is net maar die eerste keer in 336 as feesdag aangeteken. 
Johannes Chrysostomos (347-407) skryf dat Kersfees op 
25 Desember gevier is “... sodat, terwyl die heidene met 
hulle profane seremonies besig is, die Christene hulle 
heilige rites ongehinderd kan beoefen”.

Watter profane seremonies word bedoel? Dit is glad nie 
seker na watter seremonies verwys word nie, maar dit 
was waarskynlik seremonies of feeste wat te doen gehad 
het met die wintersonwending. Soos uit Chrysostomos 
se woorde afgelei kan word, het die kerk nie probeer om 
die heidense gebruike en seremonies te akkommodeer 
of plek te gee in die Christelike Kersfeesviering nie. Dit 
het eerder as teenvoeter vir die heidense uitspattig hede 
gedien. 

’n Ander geskrif uit daardie tyd (met die gewigtige titel, 
vry vertaal: Oor die verband tussen die sonwending en 
sonstilstand op die ontvangenis en geboorte van onse 
Here, Jesus Christus en Johannes die Doper) word gesê: 
Hulle noem dit die geboorte van die Onoorwinlike. Maar 
Wie is so Onoorwinlik as ons Here? Of, as hulle sê dat 
dit die geboorte is van die son: Hy is die Son van gereg-
tigheid (Mal. 4:2; Openb. 1:13, 16). Die ware Lig het na 
die wêreld gekom (Joh. 4-5). Weer eens word hei dense 
feeste afgewys en nie geakkommodeer nie.

Die beswaar dat die kerk die heidense feeste geak kom-
modeer en hulle gebruike in die viering van die geboorte 
van Christus oorgeneem het, word nie langer deur ern-
stige historici aanvaar nie. Daar is te veel aanduidings 
uit daardie tyd dat dit juis anders was. Die kerk se groei 
het die ander godsdienste gedwing om die Christelike 
gebruike te akkommodeer en op te neem in ’n poging 
om hulself teenoor die kerk te handhaaf.

Teen die middel van die vierde eeu is die geboorte van 
Chris tus dwarsdeur die Westerse kerk gevier en ’n eeu 
la ter was dit ook so in die Oosterse kerk. ’n Faktor wat 
daar toe bygedra het, was die stryd teen die dwaalleer dat 
die Here Jesus nie regtig as mens gebore is nie (docetisme). 

Kersfees het beklemtoon: Jesus, die Seun van 
God, is gebore as ’n ware mens en het onder ons 
as Immánuel kom woon. 

Dit maak nie regtig saak of ons presies weet op watter 
datum Christus gebore is nie. Dit is immers nie die datum 
wat die fees maak nie, maar sy geboorte. Of ons dit vier 
op 25 Desember en of ons dit vier op 6 Januarie, maak 
geen verskil nie. Ons vier nie ’n heidense fees nie – net 
soos ons nie op Goeie Vrydag ’n Joodse fees vier nie. 
Ons vier die geboorte van ons Here, Jesus Christus – en 
dit is uit en uit ’n Christelike fees. Sy wortels is nie in die 
heidendom nie, maar in geloof – en die fees behoort ’n 
uitdrukking te wees van ons geloofsvreugde in die koms 
van ons Verlosser.

Net soos met ander Christelike feeste, beveel die Bybel 
ons nêrens om Kersfees te vier nie. Vroeër het ons almal 
gepraat van Kersfees, maar deesdae hoor ’n mens al meer 
en meer dat gelowiges daarvan praat as Christusfees. Dit 
is ’n verandering wat ons hartlik verwelkom. So behoort 
ons 25 Desember as feesdag, as Christusfees, te vier.

As Christusfees moet ons dit opnuut vier as ’n teen-
voeter vir die verwêreldliking en kommersialisering van 
Christus se geboorte. As Christusfees moet ons op nuut 
met die viering van sy geboorte uitdrukking gee aan ons 
geloof: Jesus, die Seun van God, is gebore as ’n mens 
om ons te verlos van sonde en dood. As ons dit só vier, 
wys ons mos opnuut die valse liberaal-humanistiese 
mensvergoddeliking af. Dan is dit ’n feesdag tot eer van 
die Here, soos dit hoort.
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eredienste deur voltydse leraars regstreeks op die inter net 
uit te saai.1 Sodanige dienste kan ook afgelaai word en 
la ter teruggespeel word – veral waar die internetspoed 
nie lewende inskakeling moontlik maak nie!

As hierdie saak vir ons kerkverband nie so belangrik was 
nie, sou daar nie alreeds soveel ure aan hierdie kwessie 
bestee gewees het nie. Kom ons volg die riglyne wat be -
staan. Kom ons bly binne die akkoord wat ons binne die 
kerkverband met mekaar aangegaan het.

Mag die Woord van die Here met blymoedigheid en 
vry moedigheid uitgedra word. Mag die Here wat self sy 
kerk in stand hou, die AP Kerk, ook die gemeentes son der 
voltydse leraars, in sy genade aansien en voor sien dat die 
Woord reg, suiwer en betroubaar gebring word.
__________________________________________________________

1 h  p://www.apk.co.za/index.php/laaikas/beeldspraak/direkte-uitsen dings
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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

Ds. Mechiel Adendorff  ontvang 
Lig in Duisternis-prys 2016

Die Lig in Duisternisprys vir 2016 is op 12 Oktober 
2017 tydens die Publikasiekommissie-vergadering 
aan ds. Mechiel Adendorff  oorhandig vir sy 
publi kasie Hoséa – ’n Bybel studie vir vandag 
(Kategorie 1). Ds. Lee Greyling, Voorsitter van die 
PK, het die prys aan ds. Mechiel oorhandig. 

In die oorkonde wat tydens die geleentheid aan 
ds. Mechiel oorhandig is, is die volgende vermeld: 
Ds. Mechiel Adendorff  is een van Lig in Duisternis 
Uitgewers se gevierde skry wers. Ons het hom oor 
die jare leer ken as ’n besondere meester van die 
woord wat Bybelse geskiedenis kan omswaai na die 
hedendaagse werklikheid sodat jy jouself midde-in 
die situasie bevind.

Met hierdie publikasie bied ds. Adendorff  aan die 
leser ’n oneindige skat van kennis oor die agter-
grond van die volk Israel in die jaar 925 v.C. Die 
boodskappe van etlike van die profete van daardie 
tyd waarsku Israel teen afgodery, owerspel en veral 
hul afvalligheid van die Here. In die woorde van 
die skrywer: Dit herinner ons vaagweg aan die helse 
smart wat die hemelse Bruidegom ervaar het toe Hy 
die boodskap van God se liefde in beeld gebring het.

Afvalligheid van die Here is aansteeklik, maar die 
heiligheid en die liefde in ons persoonlike ver hou-
dings is ook aansteeklik. ’n Fyn humorsin duik 
telkens op in hierdie Bybelstudie.

Is die mens besig om die aarde te verwoes soos wat 
wetenskaplikes en ander kundiges waarsku? Watter 
dringende maatreëls moet hierteen getref word? Die 
antwoord op al ons vrae vind ons telkens in die Skrif: 
Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, 
beywer julle dat julle vlekkeloos en onberis pelik voor 
Hom bevind mag word in vrede (2 Petrus 3:14).

Ds. Adendorff  was die heel eerste pryswenner van 
die Lig in Duisternis-prys in 1988. Die Publikasie-
kommissie oorhandig met agting en erkentlikheid 
aan ds. Mechiel Adendorff  die prys vir die beste 
publikasie van 2016. Veels geluk!
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E-pos: versending@apk.co.za

Bybelstudie: 
Génesis tot Openbaring
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Elektroniese Bybelstudie

Bestel by:
 Vryheidsbediening@gmail.com
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Dag maats,
Hierdie tyd van die jaar is die meeste 
van ons se gunsteling tyd. ’n Lekker 
lang vakansie lê voor, die eksamens 
is agter die rug en ons het niks voor-
bereiding vir volgende kwartaal nie. 
Wat hierdie vakansie nog lekkerder 
maak, is die feestelike atmosfeer, 
die Kersliedjies en -versierings en die 
vooruitsig van familie en spesiale 
vriende wat ons gaan sien. En 
natuurlik daardie kersete waaraan 
ons oumas en mammas en tannies 
so lank beplan en voorberei. Dit bly 
nou maar net ’n wonderlike tyd van 
die jaar; ’n hoogtepunt op almal se 
kalenders!

Vir die kind van God is Kerstyd selfs 
nog beter, want dit is op Kersdag 
wat ons die grootste Kersgeskenk 
ooit herdenk. (Lees meer hieroor in 
ds. Henning se bydrae agterop.)

Op Kersdag word die Here Jesus (wat 
100% God is), as mens gebore, om 
namens ons ’n perfekte, sondelose 
lewe te leef. Die lewe wat Hy vir ons 
vuil lewe vol sonde ruil. Deur hierdie 
wonderwerk op Kersdag breek God 

die lyn van sonde wat van Adam af 
deur elke mens loop. Die Here Jesus 
word gebore sonder sonde, want 
Maria het nie deur ’n sondige mens 
swanger geword nie. Deur die Heilige 
Gees het sy swanger geraak.

Maria was ’n maagd (Mt. 1:23). Baie 
mense wil deesdae vir ons vertel dat 
Maria nie ’n maagd was nie, maar 
ons kan dit nie glo nie. Sulke mense 
wil hê dat ons moet twyfel of Jesus 
regtig God was. In die AP Kerk glo 
ons dat die hele Bybel die Woord 
van God is en daarom glo ons die 
hele Bybel net soos dit daar staan. 
As my Bybel sê dat Maria ’n maagd 
was en dat die Here Jesus uit haar 
gebore is, dan glo ek dit omdat God 
so gesê het.

Het jy al gedink wat dit sou beteken 
as die Here Jesus nie regtig God 
was nie? Dan was Hy ook maar 
net ’n mens soos ek en jy. Dan kon 
Hy nie ’n sondelose lewe leef nie. 
Dan het Hy uiteindelik ook maar 
net doodgegaan en kon Hy nie uit 
die dood opstaan nie. Dan sou ons 
sondes nie vergewe kon word nie 

en moes ek en jy nog steeds die 
straf op ons eie sondes betaal het. 
Daardie straf is verskriklik – dit is die 
hel, want die loon van die sonde is 
die dood (Rom. 6:23). 

Kan jy sien hoe belangrik dit vir ons 
geloof is dat ons die Bybel glo pre-
sies soos God dit vir ons gegee het? 

Veral met Kerstyd sê ons vir ons 
hemelse Vader baie dankie vir alles 
wat Hy vir ons doen en gee en dat 
Hy soveel opgeoffer het om ons 
uit die kloue van die duiwel te haal 
en ons sy kinders te maak. Ons kan 
weet ons Verlosser, Jesus Christus, 
is waarlik God. Hy is die Seun van 
God wat mens geword het om ons 
sondes te vergewe. 

Nou kan ons uitsien na ’n ewigheid 
saam met die Here Jesus en 
ons Vader; ’n ewigheid wat die 
opgewondenheid, blydskap 
en vrede van hierdie Kerstyd 
onvergelykbaar sal oortref!

Groete, 
ds. Stephan Coetzee (Voorsitter KJV)
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i n k l e u r p re n ti n k l e u r p re n t Die wyse manne

(Uit Bybelinkleurboek deel III – Ryna Enslin)

Lees Matthéüs 2:7-12Lees Matthéüs 2:7-12

En hul le het in die huis gegaan en die Kindj ie by En hul le het in die huis gegaan en die Kindjie by 
Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Maria, sy moeder, gevind en neergeval en 
Hom hulde bewys. Daarop maak hul le Hom hulde bewys. Daarop maak hul le 
hul skatte oop en bring vir Hom hul skatte oop en bring vir Hom 
geskenke: goud en wierook en geskenke: goud en wierook en 
mirremirre (Mt. 1:28). (Mt. 1:28).
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Spr. 2: 1-7
My seun, as jy my woorde 
aanneem en my gebooie by jou 
bewaar, sodat jy jou ......... laat 
luister na wysheid, jou hart ......... 
tot verstand; ja, as jy na die insig 
........., na die verstand jou ......... 
verhef, as jy daarna ......... soos na 
silwer en dit naspeur soos verborge 
ska  e, dan sal jy die vrees van die 
Here verstaan en die kennis van 
God vind (want die Here ......... 
wysheid, uit sy ......... kom kennis 
en verstand, en Hy bewaar hulp vir 
die opregtes, Hy is ’n skild vir die 
wat regskape wandel ...).



Nog ’n lang en wilde jaar is verby. Dit is amper weer 
Kersfees. Oral hoor ons kersliedere en die wêreld is vol 
liggies en blink papier. Jy het seker klaar begin wonder 
wat jy hierdie jaar vir Pa en Ma as kersgeskenke moet 
koop? Dalk het jy ook al begin wonder wat jy hierdie jaar 
vir Kersfees gaan kry?

Wanneer ons deur die winkels met al die liggies en die 
liedjies loop, begin ons al na goeie idees soek. Wat kan 
ek bekostig? Wat kan ek vir dié een en vir dáái een koop? 
Dit is baie opwindend, nie waar nie? 

Jy wil tog graag iets vir iemand kry wat hy of sy graag 
wil hê. Daar is min dinge so lekker as om vir iemand ’n 
geskenk te gee waarvan hy of sy regtig hou. Daardie 
oomblik wanneer daardie liggie agter hulle oë aangaan 
nadat hulle die pakkie oopgemaak het ... Dit maak ’n 
mens sommer opgewonde! Dit is baie spesiaal.

Agter al die wonder is daar tog ook so bietjie bang wees: 
Gaan hulle van my geskenk hou? Gaan ek van my 
geskenke hou? Niemand wil tog ’n rukkie later agterkom 
dat hy of sy niks van die geskenk hou wat ek vir hom of 
haar gegee het nie. Dit maak sommer seer. Net so min 
hou enige iemand daarvan om iets te kry waarvan hulle 
regtig nie hou nie.

Ons wil graag goeie geskenke gee, en ons wil graag 
goeie geskenke kry, nie waar nie? Wanneer die Here 
Jesus in Matthéüs 7:11 besig is om met sy dissipels te 
praat, sê Hy vir hulle: 

As julle wat sleg is, dan weet om 
goeie gawes aan julle kinders te 
gee, hoeveel te meer sal julle Vader 
wat in die hemele is, goeie dinge 
gee aan die wat Hom bid!

Die Here Jesus sê hier dat ons foute maak en sonde 
doen, ons maak mense seer en word deur ander 
mense seergemaak. Ons is gebreek, maar selfs al is ons 
stukkend en sleg, wil ons graag iets mooi en goed aan 
die mense gee wat ons liefhet. 

God is egter nie soos ons nie. Hy is goed en nie sleg nie. 
Hy weet presies wat ons regtig nodig het, selfs al weet 
ons dit nie self nie. Hy is baie lief vir sy kinders, daarom 
het Hy ook vir ons ’n geskenk kom gee. As God, wat so 
wonderlik groot is, aan ons ’n geskenk kom gee, kan ons 
verwag dat dit ’n volmaakte geskenk gaan wees, nie 
waar nie? Dit is wat Johannes 3:16 sê: 

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.

Dít is God se geskenk aan jou. Is dit nie wonderlik nie? 
Hy gee sy geliefde Seun sodat jy die ewige lewe kan 
hê! Wanneer ons nou hierdie jaar geskenke koop om 
vir mekaar te gee, kom ons gee geskenke aan mekaar 
wat ons aan hierdie groot Geskenk herinner. Ek dink dit 
is die spesiaalste soort geskenk wat enige iemand ooit 
kan gee.

My Grootste Kersgeskenk

Ds. Henning Dafel
Antw

oorde (p. 3)
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