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

REDAKSIONEEL

Versamelvoëls en hulle neste is kenmerkend van die 
Noord-Kaap. Wanneer jy daar ry, kan jy soms nie 

help om te wonder waarvoor die telefoonpale eintlik 
bedoel is nie – vir telefoondrade of versamelvoëlneste? 
El ke tweede telefoonpaal is toegebou met hierdie neste 
wat van ver af amper soos ’n hooimied lyk en waarin tot 
soveel as 500 voëls kan bly.

Anders as ander voëls wat in die broeityd hul neste bou, 
bou die versamelvoël reg deur die jaar aan sy nes. Die 
ver nuf waarmee hierdie voëls hul neste bou, is fassine-
rend. Een van die belangrike redes waarom hulle ’n hoë, 
gladde oppervlakte soos ’n telefoonpaal of ’n redelike kaal 
boom kies om hul neste in te bou, is sodat dit beskerming 
kan bied teen hul grootste vyand – slange. Die gladde, 
kaal oppervlakte maak dit moeilik vir hierdie predatore 
om die nes te bereik. Daarbenewens is hierdie broeders 
(en susters) mekaar se hoeders en waarsku hulle mekaar 
luidkeels wanneer gevaar dreig.

As uitgebreide voëlfamilies, is hierdie voëltjies in staat 
om vreedsaam as ’t ware “onder een dak” saam te woon. 
As jy hulle dophou, is dit opvallend hoe besig hierdie 
gesinne is. Wanneer jou ore tuit van hulle gekwetter, 
besef jy dat daar definitief ook nie ’n tekort aan sosiale 
interaksie is nie. Hul Engelse benaming, Sociable Wea
ver, verklap daarom ook iets hiervan. Hulle is gasvrye 
voëltjies wat graag ander spesies toelaat om hul neste vir 
broeidoeleindes te gebruik. Natuurlik is daar ook kon flik 
en wedywering, maar wanneer die Kalaharison sy kop 
agter die rooi duine gaan neerlê, kry elkeen sy plek kie 
in hierdie hooimiedhuisie. 

God moedig ons aan om wysheid uit die natuur te put 
(Spr. 6:6). Hierdie maand herdenk ons Pinkster – die uit-
storting van die Heilige Gees. Deur sy Gees versamel God 
sy kinders onder een dak as die liggaam van Christus, sy 
huisgesin (vgl. Jes. 43:5; 56:8 en Efés. 4:3-6). Hy moedig 
ons aan om te bou op die rots, Jesus Christus, sodat die 
huis staande kan bly (Mt. 7:24-25). Wanneer die gevare 
dreig, behoort ons mekaar luidkeels te waarsku (Hebr. 
3:13), terwyl vreemdelinge wat soekend is, ook hier ’n 

rusplekkie moet kry (Jes. 55:5). Met meer ywer as die 
versamelvoël behoort daar voortdurend aan hierdie huis 
gebou te word met die diepe bewustheid dat as die Here 
die huis nie bou nie, die arbeid tevergeefs is (Ps. 127:1). 
In ons Pinksterreeks word hierdie temas verder ontgin.

Hierdie huisgesin van God bestaan natuurlik nie net uit 
losstaande individue nie, maar word hoofsaaklik opge-
bou deur gelowige gesinne. Iets van dit wat tuishoort in 
die huisgesin van God, behoort dus reeds in die gesinne 
van gelowiges as mikro-weergawes van God se gesin na 
vore te kom. Daarom fokus hierdie uitgawe sterk op die 
Christelike gesin – sy doel en funksie. Dit maak nie saak 
of die gesin groot of klein is nie, dit behoort gekoester 
te word as ’n geskenk van God.

Helaas is God se kinders nie gevrywaar van die bedrei-
ging van die ou slang nie! Hy weet goed waar hy sy 
aan valle moet loods en gevolglik is die Christelike gesin 
toenemend in sy visier. Wanneer die boublokke van die 
samelewing vernietig word, raak dit ook die huisgesin 
van God. Dit gebeur dan ook soms dat hy dit regkry om 
amok te maak onder God se kinders en gesinne uitme-
kaar te skeur. As ’n mensemoordenaar van die begin 
af, verlustig hy hom in ’n gebroke wêreld. In die proses 
vernietig hy nie net gesinne nie, maar laat hy dikwels 
ook ’n rits onskuldige slagoffers na wanneer kinders die 
hartseer van ’n gebroke huwelik moet beleef.

Ons troos is egter dat daar in die huis van ons Vader 
baie woninge is. In sy huisgesin is daar ook plek vir die 
afvlerk-voëltjies. Ook hulle wat vermoeid en belas is, is 
genooi om tuis te wees in die huis van die Here tot in 
lengte van dae. 

As huisgesin van God is ons voëls van eenderse vere. Ons 
is versamelvoëls – versamel onder een dak en onder een 
Hoof deur die Gees van God. Wanneer dieselfde Gees 
ook werksaam is in ons gesinne, sal ons nie ons gesinne 
aanbid nie, maar sal ons gesinne wees wat God aanbid 
en saam met Josua getuig: ... maar ek en my huis, ons 
sal die Here dien! (Jos. 24:15). LIG IN DUISTERNIS
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AMPTELIK
LERAARS
Beroepe ontvang
•	 Prop. R van As na Brakpan en Leeudoringstad.
•	Ds. JC Gericke (Potchefstroom) na Orania.
•	Ds. HSW Strauss (Grootfotein Transvaal) na 

Cullinan-Rayton met beperkte opdrag.
•	Ds. JJ Venter (emeritus) na Tuinplaas met 

beperkte dienstermyn.
•	 Prop. JG Brink na Outjo/Grootfontein.

Beroepe aanvaar
•	Ds. JJ Venter (emeritus) na Tuinplaas met 

beperkte opdrag.
•	 Prop. JG Brink na Outjo/Grootfontein.

Beroepe bedank
•	Ds. P Janse van Rensburg (Dendron) na Orania.
•	 Prof. JAE Adendorff na Cullinan-Rayton.
•	Ds. MJL Jordaan (Standerton) na Petrus Steyn.
•	 Prop. R van As na Brakpan en Leeudoringstad.
•	 Prop. JG Brink na Clanwilliam en Tygerberg.
•	Ds. JC Gericke (Potchefstroom) na Orania.
•	Ds. HSW Strauss (Grootfontein-Tranvaal 

en Redakteur: Die Boodskapper) na 
Cullinan-Rayton met beperkte opdrag.

LERAARS OORLEDE
•	Dr. CI van Heerden is op 24 Maart 2018 

oorlede. Ons bid sy naasbestaandes die Here 
se troosryke nabyheid toe.

•	Dr. Kobus Bezuidenhout is op 3 April 2018 
oorlede. Ons bid sy naasbestaandes die Here 
se troosvolle nabyheid toe.

KONTRAK EINDIG
Ds. MJ van Schalkwyk (Tuinplaas – met beperkte 
diens termyn) se kontrak het einde Februarie 2018 
verstryk.

LERAARSVROU OORLEDE
Mev. Viljoen, eggenote van ds. JP Viljoen (emeritus) 
is op 15 Maart 2018 oorlede. Ons bid haar naas-
be staandes die Here se troosryke nabyheid toe.

OORGEGAAN NA ANDER LEWENSTAAK
Ds. NJ Swart (Middelburg) het op 11 Maart 2018 
oor gegaan na ’n ander lewenstaak – KO Art. 17.1.

ADRESVERANDERINGE
•	 AP Kerk Petrus Steyn: Ds. R van As: 

Besterstraat 4/Posbus 260 Petrus Steyn 9640; 
sel: 073 801 3714.

•	 AP Kerk Marble Hall: Ds. JC Jooste: 
Watsoniastraat 574/Posbus 635 Marble Hall 
0450; sel: 082 371 2184.

•	 AP Kerk Jeffreysbaai: Kassier: Dawie 
Schoeman: Plett 123 Seaview Resort 
Drommedarisstraat 29 Jeffreysbaai 6330;  
tel.: 042 293 1330; sel: 084 245 0706.

Susterskonferensie 2018
Tema: Die Woord van onse God hou 

stand in ewigheid (Jes. 40:8)

Datum:  
11-13 September 2018

Plek:  
WIA kampterrein Plot 227 Sysiestraat Kameeldrif, 

Derdepoort, Pretoria.  
GPS-koördinate L 25.67105 L 28.29682

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

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

Konferensiefooi:  
R650; R300 dagbesoeker.

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

R300.00 moet u inskrywing vergesel.

Opening:  
Dinsdag 11 September 2018 om 15:00.

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

webblad: www.apk.co.za

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

bied die Susterskonferensie aan.

AP KERK LEONARDVILLE

Namib Toer 2019
•	 Span	jou	4x4	voertuig	in!

•	 Stof	jou	kampeer	toerusting	af!

•	 Toerdatum	31	Maart	–	6	April	2019.

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

•	 5	nagte	se	verblyf,	aandetes	en	ontbyt	ingesluit.

Kontakpersoon: Ds. Albert Boshoff,  
tel. +264 81 726 5068 of  

epos: albertboshoff@gmail.com
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PINKSTER 2018

Die huisgesin van God
1. God se verbond met sy kinders
2. Een Hoof – een gesin
3. Die Heilige Gees seën ons as huisgesin van God!
4. Vrede binne die huisgesin van God
5. Verantwoordlikheid teenoor broers en susters
6. Die Heilige Gees in ons huis

1. God se verbond met sy kinders
         Génesis 15:1-21 (17-18)              Ges. 226:1, 3

Om te verstaan hoe die huisgesin van God funksioneer, is dit nodig om te verstaan waar dit vandaan kom. 
Die Heilige Gees leer ons in Génesis 15 van die verbond wat die Here ons God met Abram, die vader van 
die gelowiges, gesluit het. Wanneer God hierdie verbond met Abram sluit, beloof en gee Hy aan Abram 
baie meer as wat Abram ooit kan verwag.

God roep Abram uit Ur en belowe aan hom ’n nageslag 
en ’n land. Hy gee aan Abram die versekering van ’n 
huisgesin en ’n land waarin sy nageslag sal woon. Hy 
wil alle onduidelikheid by Abram uit die weg ruim. 
Hy wil hê Abram moet goed verstaan wat presies aan 
hom belowe word, sodat hy homself kan oefen in die 
suiwer geloof as kind van God. Daarom sê God: 

Ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van 
die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee.

Wanneer God dit belowe, is dit alreeds die derde keer 
dat God vir hom sê dat hy die land waarin hy nou woon 
aan hom gaan gee. Die eerste keer wat hy dit gehoor 
het, het hy vir die Here ’n altaar by Sigem ge bou en 
die Here se Naam daar aangeroep. Die twee de keer 
was nadat Lot van Abram af weggetrek het. Toe het 
Abram ’n al taar by Hebron gebou. Nou bevestig God 
weer die belofte, maar Abram bou nie ’n altaar nie, 
hy vra: Here Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in 
besit sal neem? Met ander woorde: “Waaraan sal ek 
weet dat hierdie beloftes waar is?”

Abram trek nie die Here se woord in twyfel nie. Deur 
die kragtige werk van die Heilige Gees glo Abram in 
die Here en hy weet dat die Here betroubaar is. Hy 
vra die vraag omdat hy na ’n teken soek om sy geloof 
in God en sy woord te verseël en te versterk. Vandag 
nog geniet ons tekens uit die hand van God wat ons 
geloof verseël en versterk. Die water by die doop en die 
brood en wyn by die nagmaal is tekens wat God aan ons 
gee om ons geloof in sy Seun Jesus Christus te verseël 
en te versterk. Dit is tekens waardeur ons die beloftes 
van sondervergifnis, kindwees van God en die ewige 
lewe nog beter kan begryp. Om te verseker dat daar 
geen onduidelikheid oor sy beloftes aan sy kinders is 
nie, laat Hy dit nie net in woorde hoor nie, maar gee 
Hy ook tekens om sy woorde te bewys en te verseël.

Neem vir My ’n driejaaroud vers en ’n driejaaroud bok
ooi en ’n driejaaroud ram en ’n tortelduif en ’n jong duif, 
beveel God. Soos dit ’n gehoorsame kind be taam, doen 
Abram soos God beveel. Hy sny die diere middeldeur 
en stel die helftes teenoor mekaar op, die voëls hou 
hy heel en plaas dit by die ander vleis.
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Ds. Henry Botes
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Wat Abram met die diere moes doen, het hy goed ge-
ken. Dit was die prosedure van daardie tyd wanneer 
’n verbond gesluit is. Hy het nog nie presies geweet 
wat God in gedagte gehad het nie, maar tog beskerm 
hy daardie vleis van die roofvoëls wat daarop wou 
toesak. Juis in afwagting van die openbaring van God 
beoefen Abram die suiwer geloof – in vertroue bly hy 
wag op die Here.

Wanneer daar ’n diepe slaap oor Abram kom, buig 
God in sy Goddelike majesteit neer tot in hierdie 
wêreld van die mens. ’n Rokende oond en ’n bran-
den de fakkel beweeg deur die twee rye vleis. Rook 
en vuur was nog altyd tekens waardeur God sy teen-
woor digheid bekendgemaak het. Dit is simbole wat 
bedoel is om die mens met diepe ontsag en heilige 
vrees vir God te vervul. Onthou ook dat God weer 
hier die simbole sou gebruik by Sinai om sy verbond 
aan Abram se nageslag, God se huisgesin, te bevestig 
(vgl. Ex. 19). 

Die simboliek wat God hier aan Abram deur die te-
kens wys, is tot groot troos vir die gesin van God. Die 
al magtige Skepper is bereid om ’n verbond met mense 
te sluit. Hy buig Homself diep neer tot sy kinders in 
hierdie wêreld. Dinge gebeur nie soos Abram dit ge-
ken het nie. Nie albei die partye wat die verbond met 
mekaar sluit, beweeg hier deur die stukke vleis nie. 
God beweeg alleen daardeur! God maak Abram en sy 
na ge slag deel van sy huisgesin en belowe om hom en 

sy kinders te bewaar, welwetende dat hulle nie hulle 
kant van die verbond sal kan nakom nie. 

Hier gee God Homself aan sy mense. Nie in beperkte 
hoeveelhede nie; nie halfpad nie, maar volledig! Hy 
neem die plig op Homself om die verbond tussen Hom 
en die gelowige nageslag van Abram te onderhou. Ja, 
ook die dreigement om gestraf te word wanneer die 
verbond verbreek word! In Génesis 17:7 gaan God so 
ver om dit ’n “ewige verbond” te noem. Die implikasie: 
Kinders van God; huisgesin van God tot in ewigheid.

In sy Seun Jesus Christus het ons dan ook daardie 
versekering van die ewige verbond. Deur Jesus Chris-
tus word ons ewige kinders in die huis van God die 
Vader. Dit wat die Vader destyds aan Abram gewys 
het, kom voer die Seun uit om in ons plek die gevolge 
van die verbondsbreuk op Homself te neem en ons te 
red van die pad na die dood. Verder stuur die Vader 
die Gees om ons in die herstelde verhouding te lei. 
Volledig gee God Hom aan ons as die Vader wat sorg 
en voorsien vir sy uitverkose huisgesin.

Ons is huisgesin van God. Deur sy genade en voor sie-
nigheid maak God ’n belofte aan sy kinders. ’n Belofte 
wat nie een van sy kinders verdien het nie: Ek sal vir 
hulle ’n God wees. God bind ons in sy huisgesin saam. 
Kom ons leef soos kinders van God, kom ons wees 
getrou aan die beeld van Jesus Christus die Seun van 
God ons Vader deur die krag van die Heilige Gees.

2. Een Hoof – een gesin
         Johannes 10:1-13 (14-16); 1 Korinthiërs 12:12-31 (18-20); HK V/A 54-56              Ges. 99:1, 2

So baie mense reken vandag dat die kerk nie meer belangrik is nie. Hulle sê prontuit daarmee dat dit nie 
nodig is om aan die kerk of dan as ’t ware aan die huisgesin van God te behoort nie.

Die Heilige Gees leer vir ons by wyse van twee beelde 
dat dit nie net ’n voorreg is nie, maar ook ’n lewens-
noodsaaklikheid om aan die huisgesin van God te 
behoort.

In Johannes 10 begin die Here Jesus om die voorreg 
om deel van God se huis te wees aan die mense rond-
om Hom te verduidelik. Hy doen dit met ’n beeld 

waarmee hulle goed bekend was in daardie tyd – die 
beeld van ’n herder wat na sy skape omsien.

Hy begin deur te sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 
Ek is die deur van die skape (Joh. 10:7). 

In die tyd van die Nuwe Testament het herders dikwels 
in die oop veld hulle skape opgepas. Om die kudde 
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te beskerm, is ’n takkraal gebou en die herder het 
dan snags in die ingang van so ’n kraal gaan lê. Enige 
iemand wat daardie eiendom van die herder wou 
ska de aandoen, sou eers deur die ingang moes gaan 
en verby die wakende herder kom. 

Die Here Jesus beskryf Homself as die deur na die 
skaap kraal. Wie deel wil hê aan die ryke seën van 
die Vader aan sy kinders, moet eers deur Jesus, die 
deur, in gaan. Geen ander ingang tot die gesin van 
God bestaan nie. Hulle wat ingaan, sal gered word 
(Joh. 10:9), sê die Here Jesus. Om deur Hom in te 
gaan, beteken om in Jesus Christus te glo – te glo dat 
Hy jou enigste Verlosser en Saligmaker is. Wanneer 
jy ingegaan het, sal jy tuis wees; jy sal weet dat jy by 
Christus veilig en geborge is. Daarom sal jy in- en 
uit gaan en weiding kry (Joh. 10:9).

Niemand beweeg op hulle eie deur die deur nie. Hulle 
word by die naam geroep (Joh. 10:3). God het tydens 
die verbondsluiting aan Abram belowe dat Hy aan sy 
nageslag huisvesting sal gee. Slegs daardie uit ver ko-
re gesin, hulle wat God in sy genade reeds voor die 
skep ping uitverkies het (Efés. 1:4), word geroep. Ons 
leer dat hierdie huisgesin van God se name in die 
boek van die lewe opgeskryf staan (Openb. 20:11-15).

Die uitstorting van die Heilige Gees wat jaarliks met 
Pinkster herdenk word, rus gelowiges toe met hierdie 
gawe van geloof sodat hulle daardeur deel van God 
se gesin kan wees. Niemand besluit op sy eie om deel 
van die kerk van God te word nie. Dit is nie in die 
mens se sondige aard om te doen wat God wil nie. 
Wees hiervan verseker, Jesus Christus self vergader 
sy kinders. Sy Heilige Gees het ons geloofsore en 
geloofsoë oopgemaak sodat ons die goeie Herder se 
stem kan hoor en sy stok en staf kan raaksien. Die 
Heilige Gees maak die weldade van Jesus Christus in 
ons harte ’n werklikheid.

Hulle wat glo, kan weet en vertrou dat Christus hulle 
enigste en volmaakte Verlosser is. Hulle is só belangrik 
vir Hom dat Hy sy lewe vir hulle afgelê het. In ons 
plek dra Hy die volle straf, toorn en vloek van God 
oor ons sonde. Soos die Here Jesus ons teen God se 
oordeel beskerm, beskerm Hy ons ook teen alles wat 
ons bedreig. Sy bloed en gebede beskerm ons só dat 
God nooit eers weer aan ons sondes of sondige aard 
dink nie (HK V/A 56). Trouens, God wil uit genade 
aan ons die skatte en gawes van Christus gee, sodat 

ons nooit in sy strafgerig sal kom nie (HK V/A 55). 
In Johannes 10:28-29 bevestig Christus dat Hy ons 
in sy hand vashou en niks ons daaruit kan ruk nie.

Christus vergader, onderhou en beskerm sy gesin deur 
sy Woord en Gees. In Johannes 10:16 noem Hy die kerk 
een kudde met een Herder. Een gesin met een Hoof!

Om deel te wees van die kerk; deel van die gesin van 
God, is ’n persoonlike saak. Ek behoort te sê: Ek is ’n 
lewende lid van die huisgesin van God. Die Heilige 
Gees maak my lewend en wanneer iets lewe, werk 
dit ook.

Ons band met Christus kom eerste, daarna 
kom die band wat ons as broers en susters 
met mekaar het. Hierdie orde is vas. Sonder 
die band met Christus kan daar ook nie ’n 
band met mekaar wees nie. Die Heilige Gees 
leer dit vir ons in 1 Korinthiërs 12. Wanneer 
die onderskeie lede van die liggaam nie aan 
die Hoof verbind is nie, kan hulle ook nie met 
mekaar verbind wees nie.

Wanneer daar gekla word dat die gemeenskap van die 
heiliges nie tot sy reg kom nie, lê die fout nie eerste 
by die lidmate se verhoudings met mekaar nie, maar 
by hulle verhouding met die Hoof. Wanneer ons 
werklik deel het aan Christus; sy skatte en gawes, is 
ons so deurdrenk van dankbaarheid dat ons met ons 
geestelike en stoflike gawes ons medegelowiges en 
selfs hulle wat nie gelowiges is nie, wil help.

Jesus Christus bind ons as broers en susters in die 
Vader se huisgesin saam. Hy beveel ons om soos een 
liggaam saam te werk, maar deur sy Heilige Gees gee 
Hy ook vir ons die krag om so te leef! Aangesien die 
kerk vir God leef, leef gelowiges ook vir mekaar. Soos 
elke ledemaat van die liggaam die volgende ledemaat 
nodig het, so het ons as broers en susters van God se 
huisgesin mekaar ook nodig om voldoende te funk-
sioneer – om lewend te bly. As Christen is ek nie net 
vir my eie persoonlike verhouding met God verant-
woordelik nie. Ek staan ook vir my broer of suster voor 
God verantwoordelik. Aangesien my verhouding met 
die ander lidmate van my verhouding met Christus 
afhanklik is, beteken dit dat my lewe met die ander 
lidmate ’n toonbeeld van my verhouding met Christus 
behoort te wees.
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3. Die Heilige Gees seën ons as huisgesin van God!
         Johannes 1:1-51 (41)                Ges. 230:1-4

Ons bely in die Heidelbergse Kategismus Vraag en Antwoord 32 dat ons Christene genoem word omdat 
ons deur die geloof ’n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing sodat ons sy Naam kan bely 
en onsself as lewende dankoffer aan Hom kan toewy. Verder, dat ons in hierdie lewe met ’n vrye gewete 
teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer.

Die gebeure in Johannes 1 beskryf vir ons juis hierdie 
omstandighede waaroor ons as kinders van die Aller-
hoogste elke dag behoort te juig, want die Heilige Gees 
seën ons as huisgesin van God! Die vreugde hiervan 
behoort elke dag uit ons optrede te straal.

Met ’n borrelende opgewondenheid storm Andréas 
op sy broer Simon Petrus af en maak die wonderlike 
nuus aan hom bekend: Ons het die Messias gevind! 
Ons het die Christus, die Gesalfde van God, gevind! 
Hulle het na Hom gaan soek en toe hulle Hom kry, 
het hulle die hele dag by Hom gebly. Hulle ontvang 
die opdrag: Gaan verkondig dit aan die ander mense 
ook. Almal moet weet dat Hy gekom het!

Natánael twyfel egter oor die saak: Kan daar iets goeds 
uit Násaret wees? Sy broer Filippus por hom aan om 
te kom kyk wie hulle gekry het. Hulle het die Man 
gekry wat van ewigheid af deur God gesalf is om met 
’n mensgestalte die uitverkorenes op aarde te verlos. 
Broers vertel vir mekaar oor die wonderlike gebeure 
in hulle lewens; van die voorreg om die Gesalfde van 
God te kon ontmoet.

Die Heilige Gees het Johannes die Doper se verstand 
verlig sodat hy die belydenis in vers 29 kon maak: 
Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem! En weer in vers 33: ... ek het Hom nie geken 
nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, 
Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal 
en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. 

Hier word van iemand gepraat wat deur God ge salf 
word – die Messias, die Christus. God salf Hom met 
die Heilige Gees en beklee Hom met mag, liefde en 
majesteit. Hy word aan ons gegee. Hierdie Gesalfde 
roep ons tot bekwaamheid in die geloof. Net soos wat 
Hy deur God toegerus is, rus God sy kinders toe met 
die ga wes om te getuig soos Hy, te leer soos Hy en te 
dien soos Hy.

As Profeet, Priester en Koning het Christus vir ons 
die voorbeeld kom stel hoe ons in die huisgesin van 
God moet funksioneer as profete, priesters en ko-
nings kragtens ons verbintenis aan Hom. Binne die 
gemeen te van die Here werk dit juis so: Christus wys 
ons wat ’n leraar moet doen. As Profeet verkondig en 
leer Hy die kinders van God die weg van verlossing. 
Hy spreek van die liefde en oordeel van God. Hy preek 
dat dié God sy Gesalfde stuur om die wat aan Hom 
behoort uit die hand van die duiwel te skeur. Hierdie 
Profeet kom troos mense wat in sonde verlore is met 
die beloftes wat God aan hulle gemaak het. Hy preek 
verlossing uit ons smarte, lewensblydskap en ewige 
geluksaligheid. 

Ook die taak van die ouderling toon Chris-
tus in sy roeping hier op aarde aan: Hy is die 
gesalfde Koning. Hy regeer ons só dat ons die 
pad wat deur die Profeet gepredik word, kan 
bewandel. 

Wanneer ons volhard om vir God en vir mekaar te 
lewe, sal ons nie na die sin en betekenis van die kerk 
vra nie. Ons word deur sy Heilige Gees die geloof 
ge gee en in ’n verhouding aan die almagtige God 

verbind. Wanneer ons antwoord op die goeie Herder 
se stem en as liggaam van Jesus Christus in sy gesin 
saamleef, sal ons sy skatte en gawes geniet en tot sy 
eer aanwend. 

6  DIE BOODSKAPPER



P
IN

K
S
TE

R
R

E
E
K

S

Die Messias wys ook die taak van die diaken aan. As 
Priester leef Christus ’n lewe van liefdevolle diens-
baarheid. As ons ewige Hoëpriester, offer Hy nie net 
in ons plek nie, maar is Hy ook die offer. Die Messias 
is gestuur om ons as Priester met God te versoen. Die 
taak van die priester in die Ou Testament was om te 
offer en te bid vir die volk. Jesus Christus offer Hom-
self as die volmaakte Offer wat volledige versoening 
vir die kinders van God bewerk. Sy offer bemagtig 
en motiveer ons om ons lewens aan God te wy as ’n 
lewende, heilige en aan God welgevallige offer. 

As Hoëpriester sit Hy aan die regterhand van die 
Vader. Oomblik na oomblik tree Hy in en bid vir sy 
kinders. Deur Hom verwerf ons die onbeperkte ge-
nade van die Vader. Sy intrede vir ons by die Vader 
maak ons meer as oorwinnaars oor die sonde. Hy 
sorg daarvoor dat geen dood of lewe, of engele of 
ower hede of magte ons kan skei van die liefde van 
God nie.

Dit is egter nie net die kerkraad wat hierdie ampte 
van Christus dra nie. Elke gelowige wat deel van die 
huisgesin van God is, is profeet, priester en koning. 
Elke gelowige het die verantwoordelikheid om as 
profeet, priester en koning die weg van verlossing, 
die offer en regering van Christus aan ons broers en 
susters te verkondig en te bedien.

Andréas en Natánael het die Gesalfde van God gevind. 
Hulle het gegaan en aan hulle huisgenote vertel van 
die wonderlike openbaring wat aan hulle gemaak is. 
Hulle het met oorgawe en onophoudelike ywer ver-
kondig van die gawe wat aan hulle gegee is om Hom 
te kon ontmoet.

Die Heilige Gees wat Christus se weldade in ons 
harte ’n realiteit maak, spreek elkeen van ons aan. Hy 
versterk ons siele en bevestig al sy beloftes aan ons. 
Sy Gees getuig in ons binneste dat ons deel van die 
huis gesin van God is.

4. Vrede binne die huisgesin van God
         Efésiërs 4:1-16 (1)                Ges. 223:1, 2, 5, 7

In die Bybel word die kerk van Christus as ’n huisgesin voorgestel. God is die Vader. Hy is óns Vader, maar 
Hy is nie ’n gewone Vader nie. Hy is ons Vader in die hemel.

In enige huisgesin geld sekere reëls ter wille van 
orde. Vasgestelde tye vir eet en slaap, huisgodsdiens, 
ensovoorts. Reëls bepaal hoe ons optree – ouers teen-
oor kinders en kinders teenoor ouers. Ons spaar saam 
water en krag. Ons is lief vir mekaar. Ons neem mekaar 
in ag. So behou ons die goeie orde.

Die Bybel skryf ook voor presies hoe ons teen oor 
mekaar moet optree as lede van God se huisgesin. Hy 
doen dit alles ter wille van orde in sý huisgesin. Hier-
voor gee die Here aan ons sy Woord. In die besonder 
die tien gebooie. Dit kan in een woord saamgevat 
word: Liefde. Ons moet God liefhê met alles wat ons 
is en het en ons moet mekaar liefhê soos onsself.

In die teks gee die Here vir ons nog só ’n reël wat 
ons in sý huisgesin moet uitleef: Verdra mekaar. Net 
soos in enige gewone huisgesin, behoort lede van die 

huisgesin van God verdraagsaam teenoor mekaar te 
wees. Geduldig met mekaar se swakhede, onvolwas-
senheid en sondes.

Ons moet onthou dat die mense in Éfese aan wie 
Paulus hierdie brief skryf, voorheen heidene was. Die 
Here kom na hulle toe deur middel van sy Woord en 
Gees en bring hulle tot geloof. Nou verwag Hy van 
hulle om te lewe soos gelowiges; soos lede van die 
huisgesin van God wat deur sy Gees tot ’n eenheid 
gebind word. 

In vers 2 noem Paulus vier dinge wat hulle moet doen. 
Wees nederig, sagmoedig, lankmoedig – en verdra 
me kaar in liefde. As gelowige bevind ons onsself in 
hierdie nuwe huisgesin waartoe God ons geroep het. 
Dit is ’n unieke gesin waarin niemand sonder foute 
is nie. Jou broers en susters hier rondom jou is wel 
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geheilig deur die bloed van Christus, maar nie hulle 
of jy is al volmaak nie.

Daarom behoort ons nou teenoor hierdie huismense 
van ons op ’n sekere manier op te tree sodat hierdie 
huisgesin kan funksioneer soos God dit bepaal het.

Een van die dinge wat ons moet doen, is om mekaar 
in liefde te verdra. In ’n gewone huisgesin kom die 
woordjie mekaar as ’t ware vanself na vore. Die lede 
van ’n huisgesin het met mekaar te doen. Hulle bly 
saam onder dieselfde dak. Hulle praat met me kaar. 
Hulle lag en huil saam. Net so is dit ook in die huis-
gesin van God. Daarom sê die Here dat ons mekaar 
moet verdra. Dit beteken dat ons geduld met ander 
se swakhede het omdat ons weet ons is self nog  
sondaars.

In die kerk sal dit gaan soos in ’n gewone huisgesin. 
Jy gaan dinge doen waarvan die ander nie hou nie en 
hulle gaan dinge doen wat jou irriteer. Jy kan jouself 
nie oorplaas en weghardloop na ’n ander huisgesin 
waar daar nie sondaars is nie. Nee, daar is vir jou 
net een uitweg: Verdra jou mede-lidmaat in liefde! 
Liefde beteken: 

Jy soek die belang en voordeel van jou broer 
en suster in hierdie huisgesin van God. Jy stel 
hulle geluk en voorspoed bó jou eie.

As ons praat van liefde in ons eie lewens, kan ons 
dit nooit losmaak van die liefde wat Christus aan 
ons bewys het nie. In liefde het Hy ons beste belang 
ge soek. Hy het aan die kruis die allerverskriklikste 
dood gesterf om aan ons die ewige lewe te gee. Hy het 
Hom self voor God tot in die dood toe laat verneder 
en sy eie belange verloën.

As jy die liefde van Jesus Christus wil uitleef, moet jy 
vooraf weet dat dit van jou opoffering gaan vra. Jy sal 
jouself moet verloën. Jy sal ander se belange bó jou 
eie moet stel. In hierdie huis is daar gesinslede wat 
oud geword het, wat allerlei kwale het, wat hulle eie 
ou gewoontetjies het.

Jy moet hulle een-vir-een verdra en hulle help om 
oor die weg te kom sodat hulle steeds voluit deel van 
die gemeente voel. In hierdie huisgesin van Christus 
is daar ook armes. Jy moet hulle verdra en bystaan 
en ondersteun sodat hulle nie gebrek ly nie. Jy gaan 

moeilike en ongemaklike mense in die gemeente kry. 
Verdra hulle met hulle gebreke en al – jy het waar-
skynlik nog méér as hulle. Begelei mekaar eerder op 
die pad van heiligmaking.

Wanneer ’n mens mooi na Efésiërs 4:2 kyk, sien jy dat 
dit eintlik tussen twee pole staan. Aan die een kant: 
Jy is deur die Here geroep. Hy het jou in sý huisgesin 
geplaas en omdat jy sý kind is en deel van sý huisgesin 
vorm, moet jy die ander lede van die gesin verdra. Aan 
die ander kant: Wanneer jy verdraagsaam is, lewer dit 
’n be lang rike resultaat: vrede 

... strewe om die eenheid van die Gees te bewaar 
deur die band van die vrede (v. 3).

Binne die gemeente het God ons as ’n eenheid saam-
gesnoer op grond van die versoeningswerk van Jesus 
Christus. Ons is één liggaam met verskillende lede-
mate. Ons is ’n klomp gesinslede in één huisgesin.

Die Here wil hê ons moet in vrede met mekaar lewe. 
Hoe doen Hy dit? Hy bring vrede tussen ons tot stand 
deur vir ons te sê dat ons moet toesien dat ons dít 
wat vrede kan versteur, uit die weg ruim. Ons moet 
nie onverdraagsaam teenoor mekaar wees nie, maar 
juis doelbewus mekaar verdra – al vra dit watter off er 
en al is dit nie altyd vir ons aangenaam om ander te 
ver dra nie.

Natuurlik moet ons nie blind wees vir mekaar se foute 
en sondes nie, maar ons moet mekaar nie daaroor 
veroordeel asof ons self geen sonde het nie. Nee, ons 
moet met mekaar se swakhede en foute en tekort-
kominge geduldige medelye hê. 

Dit is tog wat God met ons doen – elke dag. Hy is met 
ons sondes en foute só geduldig dat ons Here Jesus 
in ons plek aan die kruis gesterf het. Die vermoë om 
te verdra, is ’n kwaliteit wat in volmaaktheid by God 
teenwoordig is. In Romeine 2:4 staan: God is ryk in 
goedheid, verdraagsaamheid en geduld!

Die Here stel vrede as ’n wesenlike kenmerk van sy 
kerk. Kolossense 3:15: En laat die vrede van God, 
waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte 
heers, en wees dankbaar. God verdra jou, het jou lief 
en vergewe jou. Deur sy Gees rus Hy ons ook toe met 
dieselfde gawes uit die hemel (v. 8) sodat ons mekaar 
kan liefhê soos Hy ons liefgehad het. 
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5. Verantwoordlikheid teenoor broers en susters
         Eségiël 3:16-27 (19)                Ges. 229:1, 2

Soos in ons huisgesin, is ons ook as lede van die huisgesin van God aan sekere verantwoordelikhede verbind.

Die Here spreek met Eségiël en hy gee hom die 
op drag om vir sy volksgenote te preek. God spreek 
hom as “mensekind” aan sodat hy sy swakke en brose 
menswees kan besef, maar ook sodat sy broer en suster 
aan wie hy die woord van God meedeel, dit kan besef. 
Elkeen wat sy boodskap hoor moet besef dat dit wat 
hy spreek nie sy eie woorde is nie, maar dat hierdie 
swaargelaaide woorde van God af kom.

God stel Eségiël as wagter oor sy kudde aan. Wanneer 
God dit doen, is dit nie met die doel dat Eségiël van 
bo-op die muur na buite oor die velde kyk, soos die 
gebruik van die wagters van daardie tyd was nie. Nee, 
hy moet na binne, na die huis self kyk en waghou oor 
sy broers en susters.

God staan agter Eségiël en Hy is die eintlike Bewaker 
van die stad. Eségiël moet oor die huis van Israel waak. 
Hy moet God se waarskuwings aan hulle oordra.

Dit is ’n baie maklike opdrag wat hy kry. Al wat hy 
moet doen, is om dit wat God hom beveel het aan sy 
volksgenote oor te dra. In die kerk van die Here is daar 
baie keer mense wat nie die pad loop soos dit hoort 
nie. Hulle is goddeloos en moet gewaarsku word. 
Die sonde veroorsaak dat die toorn van die Here 
hulle bedreig. Nou word Eségiël gestuur om hierdie 
gesinsgenote van hom te waarsku dat die Here Hom 
vertoorn oor hulle sondes en dat hulle hul daarvan 
moet bekeer.

Dit gaan in hierdie roeping oor die profeet self, oor sy 
Sender en oor die mense aan wie hy die berig moet 
bring. As Eségiël sy werk nie behoorlik doen nie, waar-
sku God hom dat hy self gestraf sal word. Eségiël mag 
nie stilbly oor die sonde van sy volksgenote nie. Hy 
mag nie stilbly uit skaamte of agtelosigheid of watter 
rede ook al nie. Elke Christen het ’n plig teenoor sy 
medegelowiges om hulle te versterk in hulle geloof 
en in liefde te vermaan tot bekering wanneer hulle 
sonde doen. Daarom dat God waarsku dat gelowiges 

wat nie hul plig teenoor hul broers of susters nakom 
nie, self ook gestraf sal word.

Dit gaan ook oor God self. Hy is die Gewer van die 
boodskap. Wanneer ons nie die waarskuwings aan 
ons gesinsgenote rig soos God ons beveel nie, maak 
ons sy Woord kragteloos. Die waarskuwing is nie om 
hulle wat sonde doen, te straf nie, maar eerder om 
hulle tot bekering te bring. Opregte vermaning loop 
oor van God se liefde en genade.

In die derde plek gaan dit ook oor die volk Israel; die 
huisgesin van God. Hulle moet weet van die oordeel 
van die Here wanneer hulle verkeerd doen. As Eségiël 
swyg, bewerk hy die toorn van die Here oor hierdie 
mense, want in plaas van om tot bekering te kom, 
gaan hulle in hulle sondes volhard en daarmee hulself 
die oordeel van God op die hals haal. God wil juis nie 
hê dat sy kinders sonder waarskuwing in die oordeel 
moet inloop nie.

Die opdrag het te doen met die goddeloses wat daar 
onder die volk van die Here was. Hulle is mense wie 
se hele lewe net om hulself gedraai het en wat onge-
lukkig voel wanneer dinge nie vir hulle voordelig is 
nie. Hulle is mense wat hulle eie lewenswette maak 
en hulle eie gerief, doelwitte en voordeel bo God stel. 
Hulle moet gewaarsku word. Hulle moet hoor hoe 
die Here oor hulle optrede voel en dan moet hulle 
omdraai en terugkeer na God toe.

As Eségiël nie gaan waarsku en sy plig as wagter uit voer 
nie, gaan God sy broer of suster se bloed van sy hand 
eis (v. 18). Dit is belangrik om daarop te let dat ons 
nie verantwoordelik gehou sal word wanneer ons wel 
iemand vermaan en daardie persoon nie ag slaan op 
die waarskuwing nie. Volgens vers 19 sterf so persoon 
deur sy eie sonde, maar hy wat gewaarsku het, sal lewe.

Wanneer ons hierdie dinge lees, dink ons baie keer 
dat God Eségiël uitgesonder het om ’n baie unieke 
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6. Die Heilige Gees in ons huis
         1 Korinthiërs 12:1-11 (1-3)                Ges. 225:1, 2

Om aan die huisgesin van God te behoort, is ’n groot voorreg. Om deel te mag hê aan sy verbond, liefde 
te mag beleef van broers en susters en verantwoordelikheid te mag dra vir die gesinslede van God, is ’n 
gawe wat op slegs een manier aan ons geskenk kan word.

Pinkstersondag is die tweede Sondag ná die Hemel-
vaart van ons Here Jesus Christus. Daardie Sondag 
toe Hy sy Heilige Gees in sy kerk uitgestort het soos 
Hy belowe het. Jesus Christus het gewis die Trooster 
aan die gemeente gestuur en daarvoor is ons Hom 
dankbaar.

As gelowiges bely ons dat ons God die lewende, 
drie-enige God is. Ons het gehoor dat God ons Vader 
is en alreeds eeue gelede met Abram ’n verbond ge sluit 
het. So het God ons sy huisgesin gemaak. Ons het ook 
gehoor dat Jesus Christus vir ons ’n voorbeeld kom 
stel het van hoe om binne die huisgesin van God te 
lewe. Vandag is God steeds in sy kinders teenwoordig 
deur die Heilige Gees wat ons as gemeente in liefde 
saambind.

God ons Vader het ons geskep en Hy versorg ons nou 
nog. God die Seun is ons Verlosser en God die Heilige 

Gees is ons Heiligmaker. Omdat ons in die drie-enige 
God glo, is dit noodsaaklik dat ons ook sal verstaan 
hoe die Heilige Gees in die kerk van die Here werk. 

Hoe werk die Heilige Gees in die huisgesin van God? 
Wat verwag ons moet in ons eie harte en lewens gebeur 
wanneer die Heilige Gees in ons woon en werk? Ge-
lukkig laat die Here ons nie in die duister hieroor nie. 

Daarom maak ek julle bekend dat niemand 
wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n 
vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat 
Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige 
Gees (v. 3)

Die maatstaf vir die werking en teenwoordigheid van 
die Heilige Gees is dit: Het die geestelike belewenis 
– die wete dat jy deel van God se huisgesin is – Jesus 

taak binne sy kerk te verrig en dat ons van so groot 
verantwoordelikheid gevrywaar is. Deur die Heilige 
Gees lê Hy egter ook dieselfde taak op elkeen van sy 
kinders se skouers.

Ons is baiekeer skrikkerig om broers of susters te 
waarsku wat verkeerd optree. Ons is bang ons ver-
loor hulle guns, hulle vriendskap of ons aansien in 
hulle oë. Die probleem is dat ons baiekeer dink óns 
moet die mense oortuig. God sê egter ons hoef net 
te waarsku: 

Maar as Ek met jou spreek, sal Ek jou mond 
open, en jy moet aan hulle sê: So spreek die 
Here Here. Wie hoor, laat hom hoor; en wie 
dit nalaat, laat hom dit nalaat; want hulle is 
’n wederstrewige huis (v. 27). 

Ons moet net getuig – dit is al! Die oortuigingswerk 
in mense se harte sal deur die Heilige Gees gedoen 
word. God self verander mense se harte. Ons kan dit 
nie doen nie.

Maar let ook op die saak wat terugsny na ons kant toe. 
Is jy nie dalk die persoon wat moet luister wanneer 
daar gewaarsku word oor jou sonde nie? Is jy nie dalk 
die goddelose wat die waarskuwing van die Almagtige 
moet hoor nie?

Kom ons wees getroue getuies van die Here Jesus 
Chris tus, maar ook getroue bekeerlinge. Kom ons 
wees wagters van God oor sy huisgesin, kom ons 
waar sku waar gewaarsku moet word – ons doen dit 
met sagmoedigheid, geduld en liefde. Kom ons luister 
waar ons ge waarsku word, omdat ons weet dat God 
self sy kin ders tot bekering roep.
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Christus se heerskappy in jou lewe meer volkome 
gemaak?

Die Here Jesus het sy Heilige Gees aan ons gegee om 
ons te herinner aan alles wat hy gesê het. 

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die 
waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; 
want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar 
alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekoms
tige dinge aan julle verkondig (Joh. 16:13). 

Wanneer die Heilige Gees ons herinner aan wat 
Christus gesê het, kom Hy met die Woord van God 
en Hy betrek ons hele menswees daarby. Met die 
Woord van God gryp Hy ons verstand aan sodat ons 
kan begryp wat God aan ons openbaar. Dan bring Hy 
ons wil in beweging en maak ons gewillig om God 
te gehoorsaam. Hoe meer ons gehoorsaam leef aan 
die Here, hoe meer raak ons in verwondering oor die 
onbeskryflike grootheid van God se liefde en genade 
in ons lewe. ’n Egte belewenis van die Heilige Gees 
se werk in ons, begin nie by ons emosies (soos baie 
mense dink nie), maar by die verstand en die wil 
wat aangespreek word. En omdat die Heilige Gees 
ons oortuig dat wat in die Woord geskryf staan die 
waar heid is, word ons emosies spontaan opgewek.

Kom ons maak dit nog makliker. ’n Egte belewenis van 
die Heilige Gees se werk is nie ’n toestand van ekstase 
en beswyming in die erediens of in jou binnekamer 
nie, inteendeel, dit is die heerskappy van Jesus Christus 
in ons hart en lewe. Sonder die kragtige werking van 
die Heilige Gees sal niemand sy heerskappy erken of 
aanvaar nie.

Wanneer die Heilige Gees in ons werk; wanneer Hy 
ons kinders van die Allerhoogste maak, bring Hy elke 
sondaar eers by die kruis van Christus. Daar oortuig 
die Heilige Gees ons van ons sondes en wys Hy ons die 
enigste Offer wat ons sondes kan wegneem, naamlik 
Jesus Christus, die Lam van God. Die Heilige Gees 
spreek tot ons verstand, want Hy maak geloofsfeite 
aan ons bekend. So bring Hy elkeen van ons tot die 
wilsbeslissing: Jesus Christus is ook my Verlosser en 

Here en daarom gaan ek my lewe aan Hom toewy. Dan 
maak Hy ons harte vol met dank en lof aan die Here. 
Hy vul ons met hemelse blydskap. Hy maak ons deel 
van die huisgesin van die allerhoogste God.

Die mens wat egter die werk van die Heilige Gees 
weerstaan en Jesus Christus se heerskappy in sy en 
haar lewe verwerp, is die mens wat uitroep: Vervloek 
is Jesus. Wanneer ’n mens sê dat iemand vervloek is, 
sê jy eintlik dat so ’n mens onder die vernietigende 
toorn van God is en in die hel tot niet sal gaan. Dit is 
wat die Jode gedoen het toe hulle vir Pilatus geskree 
het om die Here Jesus te kruisig. Vir hulle was Hy ’n 
vervloekte.

Die werk van die Heilige Gees het die teenoorgestel-
de uitwerking in die kinders van God. Wanneer die 
Heilige Gees ’n sondaar tot wedergeboorte en bekering 
lei, roep daardie mens gelowig uit: Jesus is die Here! 
Hy is my Verlosser! Daardie mens beleef ’n diepgaan-
de lewensverandering. Daar kom nuwe lewe – ’n lewe 
waarin elke gedagte, elke woord, gesindheid en daad 
dit vir almal duidelik maak: Jesus is Here van my lewe!

Wanneer ons bely dat Jesus die Here is, sê ons dat Hy 
ons Hoof en Koning is. In my werk, in my wandel, 
in my huwelik en in my huisgesin, in my houding en 
optrede teenoor almal wat my pad kruis, moet my 
lewe daarvan getuig dat Jesus Christus my Here is. 
My sosiale lewe en my verjaardagpartytjie, my sport-
beoefening en my gedrag by die onthaal daarna – alles 
moet verkondig dat Hy my lewe regeer en dat ek met 
my hele hart en siel vir Hom lewe.

Om deel te mag hê aan God se verbond, liefde te mag 
beleef van broers en susters en verantwoordelikheid 
te mag dra vir die gesinslede van God, is ’n gawe wat 
slegs deur die werking van die Heilige Gees in my 
hart kan plaasvind. Die vrug van die Heilige Gees 
se werk is dat ek en jy onsself geheel en al aan Jesus 
Christus se heerskappy onderwerp en sy seggenskap 
oor ons hele lewens erken en uitleef. Wanneer jy 
tuis is in die huisgesin van die Here; wanneer jy die 
ge borgenheid van sy liefde oor jou ervaar, weet dat 
dit slegs te danke is aan die inwonende krag van die 
Heilige Gees in jou hart. LIG IN DUISTERNIS
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Die gesin in die hedendaagse 
samelewing
Prof. Danie Goosen

Uit navorsing blyk dit dat die gewildheid van die hu we lik 
daarom ook besig is om te taan. Waar dit vroeër be lang rik 
was om te trou en ’n gesin te vestig, verkies ’n steeds gro-
ter wordende getal mense om eerder op hul loopbane te 
fokus as om in die huwelik te tree en met ’n gesin te begin.

Volgens syfers wat onlangs oor tendense onder jong 
Ame rikaners vrygestel is, sê minder as die helfte van 
jong mense tussen die ouderdomme 18-34 dat die hu-
we lik nog vir hulle belangrik is. Slegs enkele dekades 
ge lede was dit ondenkbaar. Toe het by verre die meeste 
jongmense die huwelik nog geïdealiseer. 

Geen wonder dat verskeie konserwatiewe waarnemers 
vandag van die “krisis van die gesin” praat nie. Maar dit 
bring ons by die saak waarop hieronder gefokus word. 
Wat is die oorsprong van die krisis?

Ons gaan nie probeer om hierdie vraag volledig te ant-
woord nie. Binne die beperkte ruimte tot ons beskik-
king, staan ons slegs by enkele aspekte daarvan stil. 
In die proses sal ons ook telkens na die aard van die 
tra disio ne le gesin verwys en in watter mate dit vandag 
aan span ning onderwerp word.

1. Die gesin as hoeksteen van die sosiale orde
In die tradisionele Christelike denke word beklem-
toon dat die gesin die hoeksteen van enige sosiale orde 
is. Daarsonder, sê Christelike denke, verbrokkel die 
so si ale orde.

’n Tipiese beeld wat in die verlede gebruik is om hierdie 
punt te illustreer, was om die gesin met die stam van ’n 

boom te vergelyk. Sonder die stam, het dit gelui, was 
die verskillende vertakkinge van die sosiale orde (skole, 
dorpe, stede, universiteite, state, kerke, ens.) nie moontlik 
nie. Indien die stam afgekap sou word, kan die ander 
takke waaruit die sosiale orde bestaan, nie uitloop en 
tot wasdom kom nie.

Ons lewe egter in ’n era waarin talle akade mi ci, 
woordvoerders in die media, ensovoorts, vy an-
dig teenoor die tradisionele gesin staan. Vol gens 
hul le is die gesin per definisie hiërargies, pa tri-
ar gaal en verdrukkend. As ’n argaïese instelling 
be hoort dit tot ’n primitiewe verlede. Ter wille 
van voor uitgang moet ons dit agterweë laat, 
sê hulle.

Interessant genoeg vind die vyandigheid jeens die tra-
disionele gesin ook telkens uitdrukking in ’n vyandig-
heid jeens die ou beeld van die boom en sy ingeboude 
hiërargiese betekenis. As ons met die tradisionele gesin 
wil wegdoen, sê kritici soos Gilles Deleuze en Felix 
Guat tari, moet ons die kop van die vader, om dit effens 
dramaties te formuleer, afkap – net soos wat ’n boom 
by sy stam afgekap kan word.

Is die oorlog teen die gesin gewen? In vele opsigte het 
die toekomsdroom van ’n sosiale orde sonder tradi sio-
ne le gesinne ’n werklikheid geword. Miljoene gesinne lê 
van dag aan flarde, terwyl groot getalle kinders sonder 
vaders grootword. Met reg kan ons era as die era van 
die afwesige vader beskryf word.

Een van die grootste vrae van ons tyd is die vraag na die welstand van ons tradisionele gesinne. Vanaf die ses
ti ger jare van die vorige eeu word die tradisionele gesin aan ernstige druk onderwerp. Nêrens blyk dit dui de
liker as uit die feit dat huwelike vanaf dié tyd wêreldwyd op ’n ongekende skaal verbrokkel nie. Anders as in 
voorafgaande eeue word kinders nou in groterwordende getalle deur enkelouers grootgemaak.
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Maar het dit die sogenaamde sosiale bevryding gebring 
waarop gehoop is? Of het dit eerder tot ’n sosiale nag-
merrie aanleiding gegee?

Omdat die gevolge van die era van die afwesige vader 
reeds op omvattende wyses deur talle geleerdes beskryf 
is, kan ons slegs enkeles daarvan herhaal, soos nei ginge 
tot vereensaming waartoe dit aanleiding gee, maar 
ook dinge soos depressie, ’n gevoel van sinloosheid, ’n 
ir ra sionele bevraagtekening van gesag, ’n adolessensie 
wat lewenslank duur, naïewe opvattinge oor wat in die 
po li tiek moontlik is, ’n gebrek aan sosiale binding en 
die verlies aan ’n sin vir gemeenskap.

Een van die ernstigste gevolge wat ons egter wil uitlig, 
lê op die terrein van godsdiens en kerk. In belangrike 
navorsing oor die krisis van die gesin het Mary Eberstadt, 
’n konserwatiewe Amerikaanse sosioloog, bevind dat 
daar ’n direkte verband tussen gesin en kerk bestaan. 
In haar boek, Why the West Really Lost God, maak sy ’n 
verstommende maar eenvoudige gevolgtrekking: Waar 
ook al daar groot gesinne is, gaan dit gepaard met goeie 
kerkbywoning. Maar die teendeel is eerder vandag waar: 
waar ook al gesinne uiteenval en enkel-ouerskap die 
norm word, gaan mense steeds minder kerk toe – dit 
wil sê as hulle nog hoegenaamd kerk toe gaan.

Kortom, Eberstadt het bevind dat daar ’n direkte ver-
band tussen die krisis van die hedendaagse gesin en ’n 
kerklose wêreld bestaan. Verstaan ons kerke hierdie feit 
voldoende? Indien kerke byvoorbeeld sou poog om by 
die ‘nuwe’ opvattinge oor die gesin aan te pas, sal hulle 
in gevolge die argument van Eberstadt slegs daaraan 
meewerk om die invloed van die kerk nog verder af 
te breek.

2. Die glimlag van die moeder
Dit bring ons by ’n tweede en ’n meer wesenlike eienskap 
van die tradisionele gesin. In en deur die gesin word die 
pasgebore baba as ’t ware in die wêreld ingelei. Trouens, 
vanweë wat Hans Urs von Balthasar so treffend as die 
“glimlag van die moeder” beskryf, word die pasgebore 
baba in die wêreld verwelkom. In en deur dié glimlag 
word aan die pasgeborene gesê dat ons jou liefhet en 
dat ons jou met ons lewe sal beskerm.

Volgens Balthasar is die gevolg daarvan dat kinders reeds 
van vroeg af die gevoel gegee word dat hulle ‘behoort’, 
dat hulle ‘veilig’ is en in hul gesinne ‘geborgenheid’ 
sal ervaar.

Nog belangriker, kinders word met die verwelkomende 
glimlag van die moeder gelaat met die vaste wete dat die 
werklikheid nie iets is wat hulle in die eerste plek self 
geskep het nie, maar dat hulle dit uit ’n bron van buite 
hulself – hulle ouers, maar uiteindelik God self – as ’n 
geskenk ontvang het. Geen wonder nie dat ’n houding 
van ‘dankbaarheid’ iets is wat elke gesonde gesinslid ten 
diepste sal kenmerk.

En vandag? Verskeie geleerdes het reeds herhaaldelik 
daarop gewys dat die era van die afwesige pa en die 
ver brok keling van gesinne gepaard gaan met presies 
die teen oorgestelde stemminge.

In plaas daarvan dat kinders hulself as welkom 
in die wêreld ervaar en daarom ook geborge kan 
wees, ervaar hulle hulself as onbeskermd, on-
veilig en aan onpersoonlike kragte uitgelewer.

Nog meer, in plaas daarvan dat hulle hul werklikheid 
ten diepste as ’n geskenk ervaar wat hulle uit die hand 
van God, ouers en tradisie ontvang, word dit vir hulle 
eerder ’n dreigende, onwelkome en onpersoonlike plek 
sonder gemeenskapsbindinge.

As daar hoegenaamd nog van ’n werklikheid sprake is, is 
dit nie iets wat ek as individu vanuit ’n bron buite myself 
ontvang het nie, maar eerder iets wat ek self gemaak, 
geproduseer of geskep het. So verdwyn dankbaarheid by 
die agterdeur uit en word dit vervang met die kille wete 
dat ek as individu die enigste bron van my eie lewe is. 

3. Hiperindividualisme as rede vir die krisis 
Ons kan vandag tereg aanvoer dat die hiper-indivi-
dualisme van ons tyd een van die belangrikste redes is 
waarom die gesin vandag in ’n krisis is.

Ons tyd staan bekend as die sogenaamde neo-liberale 
era van globalisme. Dit is ’n tyd wat by uitstek geken-
merk word deur pogings om elke vorm van grens tussen 
geslagte, lande, volke, tradisies, kulture en godsdienste 
op te hef. Grense, lui dit in dié tyd, verhinder mense en 
kapitaal om ongehinderd te kan beweeg.

Onderliggend aan hierdie geïdealiseerde, grenslose 
wêreld lê die gedagte dat die mens per definisie iets soos 
’n vrystaande individu is wat self moet besluit tot watter 
geslag, gesin, volk, land, kultuur, tradisie en godsdiens 
hy of sy wil behoort. Voortaan mag geen van genoemde 
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gemeenskapsvorme aan die individu voorskryf watter 
lewe navolgenswaardig is nie. Inteendeel, die individu 
moet self besluit.

Alhoewel die liberale wêreld reeds vanaf ten minste die 
sewentiende eeu deur die individualistiese opvatting van 
die mens gekenmerk word, het dit in die neo-liberale 
era tot die enigste ‘normale’ mensbeskouing uitgegroei.

Patrick Deneen toon in sy jongste boek, Why Liberalism 
Failed, met groot vaardigheid aan dat die liberale en 
individualistiese mensbeskouing nog in die verlede deur 
die ou gemeenskapsverbintenisse gekwalifiseer is. So 
asof die ou verbintenisse nog keerwalle teen die liberale 
individualisme opgerig het. Vanweë die vernietiging 

van die ou gemeenskappe gee die neo-liberale era egter 
vrypas aan die individualisme.

Wat staan ons te doen? Deneen sal saamstem met die 
voorstel dat daar ’n groot verpligting op ons rus om 
die idee te herstel dat ons as mense nie net losstaande 
individue is nie. Inteendeel, as mense kan ons kwalik 
sinvol lewe sonder om te behoort aan en deel te wees 
van ons gemeenskappe.

In die hart van hierdie voorstel staan die enorme taak 
wat op ons skouers rus om ons gesinne te herstel. Soos 
wat die ou beeld van die boom sê, kan die ander ge-
meen skappe immers ook nie sonder ons gesinne tot 
hul reg kom nie. LIG IN DUISTERNIS

S M E LT O O N D
•  Mei 2018  •

In die mees onlangse voorbeeld van hierdie “malligheid” 
het die organiseerders van die Boston Maraton (soos baie 
ander) aangekondig dat mans wat as vroue identifiseer, 
nou teen vrouens kan deelneem. Aangesien almal in elk 
geval saam hardloop, gaan dit bloot beteken dat hulle tye 
met die van die vroueatlete s’n vergelyk gaan word. As ’n 
man wat as vrou identifiseer die vroueafdeling wen, sal hy 
die prysgeld ontvang aangesien die prysgeld vir beide die 
mans en die vrouens in elk geval dieselfde is ($150,000 
in Boston)! 

Hoe vreemd dit ook al is, is daar wel mans wat as 
vrouens identifiseer! Die probleem is egter dat hierdie mans 
steeds mans is. Hulle is nie biologiese vrouens nie en daar
om is dit nie regverdig om biologiese mans teen biologiese 
vrouens te laat deelneem nie. Jy hoef nie ’n wetenskaplike 
te wees om die (onnatuurlike) onreg hierin te erken nie. 
Tog steur mense hulle deesdae nie meer aan hierdie feite 
nie. Al wat tel, is hoe hulle voel. My idee van moraliteit, 
my konsep van die waarheid en my werklikheid is wat tel.

Hierdie waansinnigheid is nie net tot Amerika beperk 
nie. Amanda Prestigiacomo skryf in die Daily Wire hoe dinge 
in Iran gaan. Die Irannese vrouesokkerspan het blykbaar 

’n skuiwergat gevind wat hulle nou uitbuit. In plaas daar
van om ’n span te kies wat uit (biologiese) vroue bestaan, 
het hulle agt volgroei de mans vir die span gekies. Hulle 
beweer dat hierdie mans transgender is en almal wag om 
geslagsveranderingsoperasies te ondergaan. 

Volgens The Telegraph is die span van onetiese gedrag 
beskuldig vanweë die feit dat hulle willens en wetens agt 
mans in ’n vrouespan gekies het. 

Mojtabi Sharifi, ’n beampte wat noue bande met die 
Irannese liga het, het erken dat agt spelers vir die Irannese 
vroue sokkerspan gespeel het sonder om geslagsveran de
ringoperasies te ondergaan. Lede van die nasionale span 
is aangesê om geslagstoetse te ondergaan. Die Irannese 
sokkerbeheerliggaam het lukrake geslagstoetse sedert 
2014 begin implimenteer toe dit aan die lig gekom het dat 
vier vrouespanne biologiese manspelers ingesluit het wat 
nooit geslagsveranderings ondergaan het nie.

Die ironie van hierdie storie is dat hoewel homoseksuele 
dade in Iran met die dood strafbaar is, kom geslagsveran
deringsoperasies eintlik baie algemeen in Iran voor en 
word dit selfs deur sommige geestelike leiers binne Islam 
op ho mo seksuele persone afgedwing.

Bisarre uiterstes van ’n verwronge samelewing
Die wêreld waarin ons leef is al hoe meer besig om in wat beskryf kan word as “kulturele waansin” te verval, 
skryf Michael Brown van The Christian Post.
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Die doodgewone Christengesin1

Dr. Tedd Tripp2

Die gedagte dat ouers, deur wie se liefde vir mekaar daar 
kinders voortgebring is, as huwelikmaats saamleef en 
saamwerk ten einde ’n Godvresende, stabiele huis vir 
hulle kin ders daar te stel, het al amper heeltemal verdwyn 
as kulturele ideaal.

Die gewone Christengesin is, eenvoudig gestel, sommer 
net doodgewone Christene wat in doodgewone om-
stan dig hede vanuit die buitengewone genade van die 
evan gelie leef. Dit sluit ook enkelouers in wat God in 
hul le huise eer en selfs baie grootouers wat moedig hulle 
klein kinders grootmaak in die afwesigheid van die ouers. 
Ek is geseënd met ’n skoondogter wie as enkelma hulle 
drie kinders opgevoed het sodat hulle al drie vandag 
Christene is wat hul eie kinders ook só opvoed. 

Sy het voortdurend haar kinders aan die By bel-
se beginsels vir die gesin herinner: “As julle ’n 
pa gehad het, sou hy nou dit gedoen het, maar 
om dat julle nie een het nie, doen ek dit nou.” 
Selfs in die afwesigheid van ’n pa het sy hulle 
geleer wat die rol en verantwoordelikhede van 
die man in die gesin is.

Gesinsdinamika
Efésiërs 5 beskryf die gewone Christengesin. Die man is 
geroep om liefdevolle leierskap in sy gesin uit te oefen. 
In 1 Thessalonicense 2 gebruik Paulus vaderskap as ’n 
metafoor vir die pastorale bediening. Hy herinner hulle 
almal aan sy moeite en swaarkry, hoe hy bedags vir 
hulle gepreek en in die nag gearbei het sodat hy nie vir 

hulle ’n las hoef te gewees het nie. Dit dien as ’n goeie 
voorbeeld van God se leiding. Paulus het sy lewe afgelê 
as ’n lewende offer. Wie met God se gesag optree, is nie 
daarop uit om diensknegte van ander te maak nie, maar 
kom juis na vore in diensbaarheid, in die aflê van jou 
eie lewe as ’n lewende offer.

Efésiërs 5 bied net só ’n boeiende beeld van die vrou. 
Net soos wat die Kerk aan die Christus onderdanig is, 
behoort die vrou die leierskap van die man te eerbiedig. 
Sy help hom om ’n suksesvolle leier van sy gesin te wees. 
Dit is nie maklik om ’n mens se lewe in onderdanig-
heid aan die leierskap van iemand anders te leef nie, 
maar Efésiërs 5 beskryf dit as die roeping van die vrou. 
Uiteindelik vertrou ’n vrou haarself aan God toe; kyk 
sy op na God om haar en haar gesin te seën terwyl sy 
onder die hoofskap van haar man leef.

Ewe-eens beloof God in Efésiërs 6 dat dit goed sal gaan 
met ’n kind wat sy ouers eerbiedig en gehoorsaam. 
Wyse ouers benadruk die noodsaaklikheid van gehoor-
saamheid op ’n positiewe manier by hulle kinders. Hulle 
moedig hul kinders tot gehoorsaamheid aan deur hulle 
te leer dat die rede vir gehoorsaamheid is omdat God 
aan die ouers gesag gegee het. Gehoorsaamheid is nie 
omdat ouers dit vir hulself opeis nie, maar dit is God se 
wil vir kinders. Binne die konteks van gehoorsaamheid, 
gaan dit goed met hulle. God seën gehoorsaamheid.
__________________________________________________________

1 Hierdie artikel is vertaal en verkort vir Die Boodskapper. Die oorspronk-
like kan besigtig word by: https://www.ligonier.org/learn/articles/or- 
di nary-christian-family/

2 Tedd Tripp is die senior leraar van die Grace Fellowship Church, Hazle-
ton, Pennsylvania.

Een van my volwasse kinders het anderdag teenoor my opgemerk dat hy reken die tradisionele siening van die 
gesin uitgedien is. Daar is bitter min doodgewone Christengesinne oor. Die moderne kultuur is besig om die 
gesin te herdefinieer – selfdegeslaghuwelike, allerhande verskillende saamblyopsies en die druk om iets soos 
poligamie te aanvaar, is alles aanslae op die Christengesin. 
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Dit is wonderlik wanneer kinders en jongmense hul self 
die waarheid dat God se weë goed is, toe-eien. Ek het die 
vreug de om my kleinseuns en -dogters dop te hou – ge-
wo ne kinders en tieners – en te sien hoe hulle hul ouers 
geniet en die feit dat daar gesagsfigure oor hulle aan gestel 
is wat hulle lief genoeg het om aan hulle gren se te stel, 
verwelkom.

Ek het onlangs geglimlag toe ek na ’n gesprek om ons 
etens tafel luister:

Tienerseun: Pa, mag ek koffie kry?

Pa: Natuurlik.

Laerskoolseun: Mag ek ook koffie kry?

Pa: Nee, seun, ek dink nie so nie.

Laerskoolseun: Dit is nie regverdig nie! Hy mag 
dan koffie kry.

Pa: Seun, dit is nie nodig dat ek regver
dig is nie, maar wel dat ek wys is.

Die gesprek het nie lank geduur nie en was vinnig 
ver gete. Ek het egter geglimlag omdat die jonger seun 
sy pa se oordeel aanvaar het sonder om te kla. Hy het 
ge leer om met blydskap sy pa se gesag oor sy lewe te 
er ken en aanvaar. Hy sal ook eendag ’n goeie en wyse 
ge sags figuur wees.

Sodra die verhoudingsdinamika in goeie Bybelse orde is, 
is daar drie dinge waartoe God die Christengesin roep: 
Die gesin is ’n skool vir teologie, ’n skool vir sosiale ver-
hou dings en ’n skool vir die verstaan van die evangelie.

Skool vir teologie
God se roeping vir alle mense word saamgevat in die 
twee tafels van die wet: 

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart 
en met jou hele siel en met jou hele verstand. En 
die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself (Mt. 22:37, 39). 

Om God en naaste lief te hê, is ’n goeie beskrywing van 
hoe die gewone Christengesin leef. 

Die gesin as skool vir teologie het te doen met die eerste 
tafel van die wet. Die gesin is die plek waar jy meegevoer 
moet raak oor die wonder van wie God is en waar daar 

’n diepgewortelde besef van die heerlikheid van God 
gekweek word. Die psalmdigter stel dit soos volg: 

Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle 
verkondig u magtige dade (Ps. 145:4). 

Hoe lyk dit wanneer dit gebeur? Waaroor praat ’n 
mens wanneer jy die werke van God aan die volgende 
ge slag oordra? Psalm 145 leer ons. Dit beteken dat jy 
die heerlike wonder van God se majesteit oordink; dat 
jy oor God se magtige dade praat; dat jy sy heerlikheid 
verkondig; dat jou mond oorloop van sy oorvloedige 
goedheid en jy van sy geregtigheid sing. Dit beteken 
dat jy ook oor die heerlikheid van sy koninkryk praat 
en sy lof verkondig (vgl. Ps. 145:5-20).

Liefde vir God word aangewakker wanneer ons sy goed-
heid en heerlikheid oordink. Sonder kennis van God sal 
kinders nooit tot vreugde in God gebring kan word nie. 
Wanneer ouers aan hulle kinders God se heerlikheid 
wys, dan moet hulle self ook daardeur meegevoer word.

Skool vir sosiale verhoudinge
Hier gaan dit oor die tweede tafel van die wet. Die ge-
sins lewe bied ’n wonderlike geleentheid om Christus se 
liefde aan ander te wys. Waarom? Aangesien die ge sins-
lewe meer as genoeg geleentheid vir verhoudingskon flik 
bied. Jakobus 4 spreek sosiale konflik aan deur ’n paar 
skerpsinnige vrae te vra: 

Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder 
julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle wel
luste wat in julle lede stryd voer nie? 

Ons is geneig om die rede vir konflik altyd buite onsself 
te gaan soek – “hy maak my kwaad” of “sy het vir my 
ge lag”. Jakobus keer dit om. Hy reken dat verhou dings-
kon flik afkomstig is van ons begeertes wat in ons bin-
ne ste stryd voer.

Ons voorliefdes en begeertes het dikwels konflik tot ge-
volg. Die gesin is die plek waar ons leer om die be geer tes 
wat binne ons stryd voer en tot konflik met ander lei, 
te verstaan. Dit is die plek waar ons die afstootlikheid 
van selfliefde kan identifiseer. Die gesinslewe bied die 
ge leentheid om die wonder van opofferende liefde vir 
ander te ervaar. Dit is ’n uitstekende plek om te leer 

Vervolg op p. 18

16  DIE BOODSKAPPER



Klein of groot gesinne –  
wees lief vir hulle1

Prof. Kevin DeYoung2

Dit is ’n Bybelse opdrag dat die mens vrugbaar moet wees 
en vermeerder (vgl. Gén. 1:28 en Mal. 2:15). Kinders 
word regdeur die Bybel as ’n seëning uit God se hand 
be skou (vgl. Ps. 127:3-5 en 128:3-4). ’n Kerk groei op 
twee maniere – deur die verkondiging van die evan ge-
lie en ook verbondsmatig. Daarom hou ek van groot 
ge sin ne. Ek en my vrou het reeds vier woelwaters en 
is sterk op pad na die ideaal van ’n groot gesin. Tydens 
berading is ek lief daarvoor om pasgetroudes uit te daag 
om mooi na te dink oor die redes vir geboortebeheer 
(waarteen ek nie gekant is nie) in plaas daarvan om dit 
sommer net as ’n gegewe te aanvaar. Ek waarsku teen 
die abortiewe gevolge van die pil. Verder probeer ek ook 
om jong paartjies te laat afsien van die gedagte dat ’n 
mens eers ’n hele paar jaar getroud moet wees voordat 
daar met ’n gesin begin word. Ek is baie sterk ten gunste 
van baie kinders.

Dit beteken natuurlik nie dat ek teen kleiner gesinne 
ge kant is nie. Waar ons op gelyke voet is en niks ons 
weer hou nie, moedig ek gelowige paartjies graag aan om 
meer as twee kinders te hê (bo die vervangingskoers). 
Ons omstandighede verskil egter almal van mekaar. 
Daar is net eenvoudig te veel dinge wat ek nie van an-
der mense en hulle omstandighede weet nie. Daarom 
durf ek nie oordeel nie. Ek weet nie wat hulle finansiële 
situasie is nie; ek ken nie hulle mediese agtergrond nie; 
ek weet nie watter druk daar vanuit hul families is of 
watter verwagtings hulle kultuurgroep het nie. Ek weet 
nie hoe lyk hulle huwelike nie en nog minder weet ek 
wat hulle gesindheid teenoor die Here is. Ek weet nie 
deur watter ander Godverheerlikende, selfopofferende, 
wêrelddienende geleenthede hulle besig is om te werk 
nie. Wanneer ons dus getroue Christene sien met twee 
of tien kinders, behoort ons God te loof sonder om die 
slegste van hulle te dink.

Ten spyte hiervan, sal enige dominee wat sy sout werd 
is en op hoogte is van wat in sy gemeentelede se harte 

leef en watter hartseer hulle met hul saamdra, vir jou 
kan sê dat daar baie spanning rondom die grootte van 
ons gesinne is. Dit bied ’n geleentheid vir die duiwel 
om onenigheid te saai. Aan die ander kant bied dit ’n 
wonderlike geleentheid om ons naaste lief te hê soos 
onsself en ons harte oop te maak vir gesinne wat anders 
lyk as ons eie (vgl. Mt. 22:39; 2 Kor. 6:11-13).

Dink net aan al die moeilikheid wat dit in die kerk 
veroorsaak wanneer ons veral oor hierdie saak so maklik 
die slegste van mekaar dink. Groter gesinne neem aan 
kleiner gesinne is selfsugtig. Kleiner gesinne neem aan 
groter gesinne wil graag iets bewys of selfs dat hulle 
onverantwoordelik is. Almal neem aan dat al die ander 
in die gemeente uit die staanspoor sekere opinies oor 
hulle het.

Dit is egter nie die weg van 1 Korinthiërs 13 se liefde nie 
en behoort te stop. Laat ons eerder uit die staanspoor 
die goeie van mekaar dink sonder om gedurig mekaar 
se motiewe in twyfel te trek en sonder om aan te neem 
ons word veroordeel net omdat iemand anders sterk 
voel oor hoe hy/sy dinge doen.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se gevoelens in 
plaas daarvan om fyngevoelig te wees oor dit wat ons as 
agterbaks en aanstootlik sien. In sekere kerke kan vroue 
onder druk voel om swanger te raak. Dalk beleef hulle 
hierdie druk omdat dit openlik verkondig word, dalk 
is dit iets wat tussen die lyne gekommunikeer word of 
dalk is hulle belewing daarvan verkeerd. Hoe dit ook 
al sy, dit word gevoel, so laat ons versigtig wees om nie 
by te dra tot die druk nie. In ’n kerk waar daar baie 
babas en swanger vrouens is en die gesprekke dikwels 
sentreer rondom die vreugdes van moederskap, moet 
__________________________________________________________

1 Hierdie artikel is vertaal en aangepas vir Die Boodskapper en kan besig tig 
word by: https://www.ligonier.org/learn/articles/love-big-and-small/

2 Kevin DeYoung is mede-professor in sistematiese teologie aan die Re-
for med Theological Seminary in Charlotte, N.C.
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ons versigtig wees dat ons nie jong vrouens wat nog nie 
swanger is nie, uitgesluit of minderwaardig laat voel 
nie. Waar skynlik voel hulle reeds so en daarom be hoort 
’n mens juis uit jou pad te gaan om hull inge sluit te  
laat voel.

Aan die ander kant is daar geen rede, in elk geval nie ’n 
Bybelse rede, om gesinne met vyf, ses, sewe, tien of selfs 
vyftien kinders ongemaklik te laat voel nie. Opmerkings 
soos: “Regtig, nóg een?” of: “Sjoe, dit lyk nie of hy sy 
hande van haar kan afhou nie”, is ongevraagd. Dit maak 
seer, net soos wat elke rol van die oë en elke oordrewe 
sug ook seermaak. Laat dié met agt kinders nie hulle 
met twee kinders veroordeel nie, maar laat hulle met 
een kind ook nie hulle met ses kinders veroordeel nie.

Onthou gerus Romeine 12:15: ... wees bly saam met die 
wat bly is en ween saam met die wat ween. Vir die meeste 
gelowiges is daar amper geen groter vreugde as om ’n 
babatjie te hê nie en amper niks so swaar as om nie in 
staat te wees om kinders te kry nie. Dit veroorsaak ook 

heelwat ongemak in die wandelgange van die kerk: “Moet 
ek vir haar sê dat ek swanger is? Sy probeer al so lank. Ek 
is bang my nuus gaan haar hartseer maak. Miskien moet 
ek haar vertel as ons alleen is, maar dit kan haar weer 
laat voel dat ek haar uitsonder.” Daar is nie ’n oplossing 
vir hierdie probleem nie. Kinderloosheid maak seer 
en as iemand ’n nuwe babatjie kry, maak dit die wond 
dikwels dieper. Die raad van Romeine 12 is egter ’n stap 
in die regte rigting. Laat elke jong vrou bly wees saam 
met haar vriendin wat swanger is en laat elke swanger 
vrou huil saam met haar vriendin wat nog nie of dalk 
nooit dieselfde vreugde as sy sal ervaar nie.

Wanneer dit by babas kom, wil ek nie voorgee om al 
die antwoorde te hê nie. Ek is baie seker daarvan dat ek 
ook al soms baie onsensitief was. As leraar probeer ek 
egter om die regte atmosfeer te skep en die spanning te 
ontlont waar ek kan. Ek moedig elke man en vrou aan 
om die beste van ander te dink. Dit laat nie al die span-
ning verdwyn nie, maar ek hoop dat dit sal help dat ons 
mekaar se gesinne, groot of klein, sal liefhê.

wat dit beteken om ander se belange op die hart te dra. 
Gesinskonflik is nie ongewenste onderbrekings van die 
gewone loop van die lewe nie. Dit is noodsaaklik sodat 
ons kan leer hoe om in liefde met mekaar saam te leef 
ten spyte van verskille.

Skool vir die evangelie
Eindelik is die Christengesin ook die plek waar die evan-
gelie uitgeleef behoort te word. Konflikte wat ontstaan 
wanneer ons daarna streef om in liefde saam te leef, wys 
maar net hoe afhanklik elkeen van ons van die genade 
van die evangelie is. Ons kan nie God of ons naaste liefhê 
sonder genade nie. Christus het mens geword en sonder 
sonde geleef sodat sy geregtigheid ons toegereken kan 
word. Hy het vir ons sondes gesterf en ten volle aan die 
eise van God se wet voldoen. Selfs nou is Hy besig om 
vir ons in te tree sodat ons sy genade kan beleef en kan 
leef as mense wat sy vergifnis leer ken het deur dit ook 
aan ander uit te deel.

Die gewone Christengesin is nie ’n plek van volmaakt heid 
nie. Ons sondig gedurig en daar sal ook voortdurend 
teen ons gesondig word. Die versoeking is groot om ons 

menslike wysheid te gebruik om konflikte op te los, maar 
ons mis die voordeel wat konflik vir ons inhou wanneer 
ons dit probeer oplos sonder die evangelie as verwysings-
raamwerk. Die onvermydelike konfliksituasies binne die 
gesin bied wonderlike geleentheid om liefdevol, barm-
hartig en vergewensgesind teenoor mekaar op te tree, 
soos God ons ook in Christus vergewe het (Efés. 4:32).

Ouers wat begryp dat hulle self soms deur hulle begeertes 
en voorliefdes tot sonde verlei word, het groter begrip 
vir hulle kinders wat sondig. ’n Ouer wat beide die pro-
bleem van sonde en die genade en krag van die evangelie 
verstaan, is nie net in staat om sy kind te verstaan nie, 
maar ook om hom te help wanneer hy sondig. 

Vir Christene is die idee van gesinne wat God liefhet en 
Hom eer in die manier waarop hulle saamleef, die ideaal. 
Ons moet egter weet dat sulke gesinne nie die ideaal vol-
gens die wêreld se idees is nie. Gewone Christengesinne 
is slegs moontlik wanneer gewone, vlees-en-bloed mense 
bereid is om hul lewens af te lê as lewende offers. Sulke 
gesinne beklemtoon die waarheid en skoonheid van die 
Christelike geloof.

Vervolg vanaf p. 16
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Aan die (kinder)slagoffers  
van egskeiding1

Prof. Paul Maxwell

Net soos wat daar ’n herstelpad ná die trauma van ’n ern-
stige motorongeluk is, moet kinders wat slagoffers van 
’n egskeiding was ook ’n herstelpad stap aangesien hulle 
’n ander soort gewelddadige en traumatiese ervaring 
gehad het. Hulle emosionele bloedvergieting en gebroke 
ver houdingswelstand moet aandag kry – dikwels nog 
lank nadat die egskeidingsbevel uitgereik is.

Sommige mag reageer dat hulle nie hulp nodig het of 
slagoffers is nie. Ek verstaan dit. My ouers is geskei toe 
ek nege jaar oud was. Ek is nie ’n slagoffer nie, maar hulle 
eg skeiding het my onmeetbare skade berokken. Omdat 
ek nie tóé die hulpbronne gehad het om deur die trauma 
te werk nie, beleef ek steeds jare ná die egskeiding sekere 
vorme van gebrokenheid as natuurlik en normaal.

Daar word soms gesê: “Die breuk wat plaasvind tussen 
pa en ma tydens ’n egskeiding, gebeur binne-in die kind.” 
Egskeiding val die persoon aan aangesien die persoon 
gevorm word deur die geborgenheid van ’n familie wat 
aan sy lewe betekenis gee. Indien dit vernietig is, is dit ’n 
wesenlike gevaar dat kinders beleef hulle het hul plek en 
doel in die lewe verloor. Ek het self meer as dit verloor. 
Ek het my vermoë om met my hemelse Vader gemeen-
skap te beoefen, verloor. Dit het vir my gevoel asof God 
gevoelloos staan en niks te sê het oor die trauma wat 
my lewe getref het nie. Tog is dit nie waar nie. Hy praat 
daaroor en Hy gee om.

Egskeiding raak jou tog

1. Elkeen in ’n gesin is organies, emosioneel en 
geestelik aan mekaar verbind

Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die 
ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou 
julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig (1 Kor. 
7:14). Hoewel dit nie die hoofsaak is waaroor die teks 
handel nie, kan drie dinge tog uit hierdie teks afgelei word:

a. ’n Gesin vorm ’n eenheid – ’n organies-verbinde 
enkelvoudige entiteit (“deur/as gevolg van die vrou 
... deur/as gevolg van haar man);

b. Die kind se geestelike welstand is verweef met die 
integriteit van die ouers se huwelikswelstand (“is 
geheilig ... is geheilig ... nou is hulle heilig”);

c. ’n Gebroke huwelik het ’n vernietigende effek op die 
kind (“anders sou julle kinders onrein wees”).

2. Kinders beleef egskeiding soos ’n gewelddadige 
storm

Maleági stel dit duidelik dat God ’n Goddelike nageslag 
begeer (2:15). Hy soek dus “kinders van God”. Die Here 
verduidelik egter wat met ’n kind gebeur wanneer ouers 
nie “ter wille van [hulle] gees” hul huwelike oppas nie. Ek 
haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat ’n 
mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van 
die leërskare ... (v. 16). Egskeiding gaan altyd met een 
of ander vorm van geweld gepaard – ’n vreesaanjaende, 
vernietigende storm in en om die gesin.

Egskeiding skeur wat nie geskeur kan word nie

3. Egskeiding bring nie net verwydering tussen 
ouers nie

Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie 
(Mt. 19:6). Ons vergeet dikwels dat lewensmaats nie die 
enig stes is wat “geskei” word nie. ’n Huwelik kan geskei 
word, ten minste op ’n bepaalde vlak, maar ’n kind kan 
nie opgedeel word nie. ’n Kind is ’n onverminderbare een-
heid – ’n enkelvoudigheid wat nie van homself geskei kan 
word nie. En tog gebeur dit. Die skeiding wat ouers op 
’n verhoudingsvlak beleef, beleef die kind in sy binneste.
__________________________________________________________

1 Hierdie artikel is vertaal en verkort vir Die Boodskapper. Die oorspronk-
like kan hier besigtig word: https://www.desiringgod.org/articles/to- 
the-sons-and-daughters-of-divorce

2 Paul Maxwell is professor in filosofie by die Moody’s Bible Institute.
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4. Egskeiding verwyder jou van jouself

Wanneer jou ouers wat jou eerste voorbeeld en maatstaf 
is van wat eenheid en sekuriteit in ’n verhouding is, dus 
van mekaar geskei word, word die kind op ’n manier 
verskeur waarvoor hy/sy nie bedoel is nie. Jy is net jy en 
nou voel dit asof jy opgebreek is in twee halwes. Selfs al 
ervaar jy nie hierdie emosies so duidelik nie, ervaar jy 
steeds die spanning en reageer daarop, want die skeiding 
is ’n werklikheid.

Ongeag of die egskeiding geregverdig of Bybels was, 
word egskeiding as ’n stuk geweld beleef. Wat die mens 
ty dens ’n egskeiding “skei”, gebeur binne-in jou ook. 
Wat tussen jou pa en ma gebeur, gebeur binnein jou. 

... daar is geen heel plek in my vlees nie (Ps. 38:8). 

Die gevolge is verreikend; selfs meer verreikend as 
wat ons aanvanklik dink. Depressie, angs, verslawing, 
woede, kompulsiewe gedrag en aandagafleibaarheid is 
alles moontlike gevolge wanneer ’n kind só uitme kaar-
geskeur word.

In die konfrontering van gebrokenheid is vryheid

5. Gebrokenheid is nie ongeregtigheid nie

Veral twee etiese uitdrukkings wat deur die Skrif ge bruik 
word, is hier belangrik: “geregtelik” en “vernuwend”. 
Die eerste is ’n regsterm. Dit het te doen met reg en ver-
keerd. Die Skrif praat van “regverdig” en “onregverdig”. 
“Vernuwing” is iets wat binne-in jou gevoel word. Dit 
help jou, maar dit kan ook seermaak. Die Skrif gebruik 
die uitdrukkings “heilig” en “gebroke” daarvoor. Om 
dit eenvoudig te stel: Die geregtelike is ’n beoordeling 
van buite terwyl die vernuwende te doen het met die 
interne toestand van ’n persoon. Ten einde te herstel, is 
dit nodig om te onderskei tussen ons gebreke.

6. Jy het niks verkeerd gedoen nie, maar het steeds 
genesing nodig

Tydens terapie sal kinders wie se ouers geskei het dikwels 
daaraan herinner word: Jy het niks verkeerd gedoen nie. 
Dit is ’n geregtelike kategorie en is waar. Jou ouers se 
egskeiding is nie jou skuld nie. Ongelukkig en tragies 
genoeg, breek dit jou steeds. Jy beleef steeds intens hoe 
jy oorweldig word deur ’n las wat te swaar is om te dra 
en hoe jou lewe so deurmekaar is soos ’n verstrengelde 

stuk vislyn. Jou probleme is net te kompleks om in een 
beradingsessie opgelos te word.

Die kind het nie ’n keuse of hy/sy die gebrokenheid 
van hul ouers se egskeiding wil ervaar nie. Die kind 
moet wel besluit of hy/sy dit bewustelik gaan verwerk 
of onbewustelik gaan onderdruk. Om bewustelik die 
realiteit van jou gebrokenheid te konfronteer, is deel 
van die genesingsproses.

Om weer voor God te staan nadat jou ouers geskei 
het

7. Die huwelik en egskeiding sê iets van God se 
liefde

Op ’n priesterlike en profetiese wyse, in die goeie en die 
slegte, beeld ouers iets van Christus se gesindheid jeens 
sy kinders uit (vgl. Efés. 6:1-4). Dit gebeur nie net in die 
direkte ouer-kind verhouding nie, maar ook wanneer 
man en vrou se openbare optrede en verhouding as 
voorbeeld vir die kind dien (vgl. Efés. 5:25-33).

Wanneer ouers skei, kommunikeer hulle iets (eintlik ’n 
drogbeeld) van God se liefde wat baie sterker as woorde 
spreek. Net soos pa en ma mekaar nie meer liefhet nie, 
ervaar die kind dat God (en niemand anders) hom/haar 
meer liefhet nie en dat liefde nie vir altyd hou nie. Kinders 
soek na ’n sin van geborgenheid en ’n manier om hulself 
te oortuig dat die leuens wat hulle in hul eensaamheid 
en verwerping beleef, nie vir ewig sal voortduur nie.

8. Jy is vir God kosbaar

In nie een van die tekste wat tot dusver hanteer is, word 
iemand wat deur ’n egskeiding is, veroordeel nie. In-
teen deel, die tekste handel meestal oor die kind en God 
se omgee vir hulle wie se ouers skei – selfs al is hulle al 
volwasse. God spreek van die geweld wat kinders tydens 
hul ouers se egskeiding ervaar (vgl. Mal. 2:15). Hy maak 
dit duidelik dat jy vir Hom kosbaar is.

God se beskermende versorging vir die slagoffers van 
egskeiding is duidelik. Hy het strukture daargestel om 
na die weerbares om te sien en Hy rou ook daaroor wan-
neer hierdie strukture (die huwelik) geweld aangedoen 
en verbreek word. God is egter al een wat in staat is om 
ook in hierdie omstandighede verlossing, genesing en 
herstel te bied. Sy troos lê veral in sy liefdevolle teen-
woordigheid (vgl. Jes. 43:2).

Vervolg op p. 22
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Sewe gevaartekens wat daarop  
dui dat jy jou gesin verafgod1

Jason Helopoulos2

Ek is dankbaar oor die toenemende 
klem op die Christelike familie 
in evangeliese kringe. Ons twee 
kinders ontvang tuisonderrig. Ons 
wend ook ’n poging aan om elke 
aand van die week as gesin saam te 
aanbid. Ek is ook nie daarteen dat 
kinders geleer word om die Here te 
aanbid nie. Tog is die gevaar groot 
dat ons met skeefgetrekte idees 
en verkeerde beklemtoning kan 
wegbeweeg van gesinne wat aanbid 
en verval in die aanbidding van ons 
gesinne.

Die volgende is moontlike 
tekens daarvan:

Ons speel min gasheer vir ander: 
Wanneer ons huis ’n tuiste word 
wat ons sogenaamd teen die wêreld 
beskerm, is daar ’n probleem. ’n 
Huis wat Christus-gesentreerd 
is, sal gekenmerk word deur 
oorvloedige gasvryheid. Ons nooi 
ander graag om in te kom om 
te rus, hulle te bemoedig en te 
versterk.

Ons reik min uit na ander: 
As ons gesin so geïsoleerd is dat 
ander ons nie ken nie, is daar ’n 

probleem. ’n Christelike gesin wat 
vol liefde en lofprysing is, moet 
dit aan ander oordra. Bure en 
medewerkers kan dan nie help om 
aangeraak te word deur die liefde 
wat in ons gesin gedy en daaruit 
voortvloei nie.

Ons dien selde in die kerk: 
As ons gesin so besig is om net 
’n gesin te wees dat ons nie in die 
week die Bybelstudie bywoon nie; 

as ons as gesin so besig is om as ’n 
gesin saam op ’n Sondag te verkeer 
dat ons nie kans sien om te help 
met ver bonds onderrig nie, is daar 
’n probleem. As ’n Christelike gesin 
moet ons onsself as deel van die 
gemeente sien en aktief aan die 
werksaamhede daarvan deelneem.

Ons het selde tyd: 
As ons gesin altyd besig is met 
ons eie aktiwiteite, of dit nou 

________________________________________________________________________________

1 Hierdie artikel is vertaal en aangepas vir Die Boodskapper. Lees gerus die oorspronklike hier: https://
www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/7-signs-we-are-worshipping-the-family/

2 Jason Helopoulos is medeleraar by die University Reformed Church in Oos-Lansing, Michigan, VSA.

Ek is lief vir my gesin. Ek hou daarvan om ’n man vir my vrou te wees. Ons het al 16 jaar se getroude lewe 
agter die rug en ek kan my nie voorstel dat ek my lewe met iemand anders wil deel nie. Ek hou daarvan om ’n 
pa te wees. Ek het twee kinders wat vir my baie vreugde verskaf. Ek kan nie wag om hulle in die môre te sien 
voordat ek werk toe vertrek nie en is altyd gretig om hulle in die aand te sien as ek by die huis kom. Met dit 
gesê, moet ek tog versigtig wees om my gesin nie buitensporig lief te hê nie.
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rugby, klavier, ballet, uitstappies 
of gesinsvakansies is sodat ons 
selde tyd vir ander het, is daar 
’n probleem. Die verryking en 
groei van ons kinders, selfs met 
godsdienstige aktiwiteite, beteken 
nie dat ons ons van ander moet 
afskei nie, maar eerder dat dit ons 
nader aan ander moet trek. Dit is 
belangrik dat ons ons kinders moet 
leer om met liefde na ander uit te 
reik – belangriker as om aan jou 
eie aktiwiteite aandag te gee.

Ons offer selde op: 
As ons gesin teësinnig is om 
ruimhartig te gee omdat dit die 
gesin iets gaan kos, is daar ’n 
probleem. Ons huiwer om bo 
en behalwe ons tiende ook aan 
sendingaksies, die plaaslike kerk 

die boufonds of haweloses geld te 
gee omdat ons voel ons kinders se 
opvoeding moet eerste kom. Ons 
het altyd ’n verskoning en dit is 
altyd ons gesin se behoeftes wat 
as verskoning gebruik word. Die 
Christelike gesin behoort eerder 
ruimhartig te gee, selfs tot by die 
punt van opoffering.

Ons is selde inskiklik: 
As ander voel dat hulle altyd iets 
onderbreek as dit by ons gesin kom 
wanneer hulle bel, of besoek aflê 
of ’n kuier voorstel, dan is daar 
’n probleem. Ander mense begin 
voel dat ons gesin se roetine onder 
geen omstandighede onderbreek 
mag word nie. Ons gesin behoort 
eerder gekenmerk te word deur 
ons aanpasbaarheid/inskiklikheid 

en vreugde wanneer ander in die 
verbygaan inloer, vriendelikheid 
ervaar wanneer hulle bel en ons 
beskikbaarheid ervaar wanneer 
hulle ons nodig het.

Ons praat selde mooi van ander: 
As ons gesin ’n arrogante 
houding weerspieël, is daar ’n 
probleem. Ons gesprekke is heel 
moontlik te dikwels krities en 
veroordelend. Ons gesinne moet 
gevul wees met dankbaarheid 
teenoor God ten opsigte van 
ander mense. Ons kinders moet 
hoor hoe ons ander se beste 
belange op die hart dra.

Laat ons Christus altyddeur loof 
vir die geskenk van ons gesinne en 
sy eer voorop stel. 

Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm 
die Here Hom oor die wat Hom vrees (Ps. 103:13). Eg-
skeiding veroorsaak dalk dat hierdie vers nie veel vir 
jou beteken nie, want jou ervaring van ’n “vader” was 
nie positief nie. Dit verander egter niks aan die feit dat 
God jou oneindig liefhet nie. Hy het jou lief soos jou 
eie vader jou moes liefgehad het!

Om ander mense te konfronteer ná jou ouers se 
egskeiding

9. God versterk jou om ander te help

Iemand wat al hartseer en pyn beleef het, is baie meer 
ingestel op ander se hartseer en pyn in die wêreld. Ons 
almal worstel deur teenspoed, van watter aard ook al, 
sodat ons ander wat swak is in hulle teenspoed kan by-
staan (vgl. Spr. 24:10-11) wanneer ons ná ons teenspoed 
weer deur die Here versterk is. Aan die einde (en self 
midde-in) jou pad van herstel, sal jy uitsonderlike krag 
beleef waardeur God jou nie net sal verlos nie, maar wat 
jou ook in staat sal stel om ander wat dieselfde pad as 
jy moet stap, te dra. 

10. Reik uit na ander wat deur dieselfde swaar is

Ons kan dit nie ontken nie: Dit is baie, baie moeilik wan-
neer ’n mens se ouers skei. Dit gaan dikwels gepaard met 
trane, vrese, woede en onsekerheid. Jy moet die sware las 
dra van die wete dat jou ouers nie meer getroud is nie.

Ek wil nie voorgee dat ek jou situasie ken, weet hoe jou 
ouers is of waardeur julle gesin gegaan het nie. Wat ek 
wel weet, is dat dit geweldig pynlik is en dat God daar-
die seer ken en verstaan. Deur sy genade sal dit jou nie 
vernietig nie, maar jou juis sterker maak (vgl. Jes. 43:3-
5). Paulus het besef dat hy swaarkry beleef juis sodat hy 
ander in hul verdrukking kon bystaan (vgl. 2 Kor. 1:4). 
Hy het geleer hoe om sterk te wees wanneer hy swak is.

Die grootste hulp in my seer het ek gekry deur met ander 
wat deur soortgelyke situasies gegaan het, te gesels. Soek 
bewustelik daardie seuns en dogters van God op. Praat 
met hulle en word deur hulle versterk. 

Jy is nie pateties nie. Jy is nie alleen nie. God het jou 
on voor waardelik lief. Hy sal jou dra! 

Vervolg vanaf p. 20

Aan die (kinder)slagoffers van egskeiding

LIG IN DUISTERNIS

LIG IN DUISTERNIS
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Enkele aspekte van  
afwykende1 denke
Dr. CF Bekker

Tydens die genesing van die verlamde man het die Here 
Jesus daarvan bewus geraak dat die skrifgeleerdes by 
hulleself godslasterlike dinge van Hom sê. Hy sê toe vir 
hulle: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? 
(Mt. 9:4). 

Toe Hy ook hoor dat die Fariseërs Hom beskuldig dat 
Hy deur Beëlsebul duiwels uitdryf, sê Hy vir hulle: Ad
der geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg 
is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond 
(Mt. 12:34). 

As Hy in die Bergpredikasie sê dat ons ons vyande moet 
liefhê, sê Hy met gesag: Want as julle liefhet die wat vir 
julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie 
ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat 
besonders doen julle dan? (Mt. 5:46-47).

Wat die mens dink, sê en doen sê wat die mens is en toon 
ook aan wat die godsdienstige grondmotief is. 

1. Afwykende denke en die religieuse grondmotiewe
(a) Die Griekse grondmotief van Vorm en Materie is 

deur Aristoteles ( 384-322) in 400 v.C. aangewend. 
Boeke van hom oor onderwys, logika, staatkunde, 
metafisika, biologie, fisika, psigologie, digkuns en 
retoriek vertoon hierdie grondmotief. Volgens em-
piriese waarneming kom hy tot die wete dat alles 
wat is, vorm en materie het. Weens sy afwykende 
denke kon hy nie verduidelik waarvandaan materie 
en vorm kom nie. Die beste wat hy kon doen, was 
om te verwys na die Vorm van vorm.

(b) Die grondmotief van die Christendom is Skepping, 
Sondeval en Verlossing en is in die eerste eeu ná 

Christus as ’n nuwe beskawingsnorm gegrondves. 
Afwykende denke wil nie van skepping weet nie, 
maar slegs van evolusie. Volgens die Heilige Skrif 
is God die Almagtige, Alomteenwoordige en Al-
we tende wat uit niks die hemel en aarde met alles 
daarop en daarin geskep het. Afwykende denke sê 
die mens is nie in sonde gebore nie en verlossing 
deur Christus se soendood is wensdenkery.

(c) Die Rooms-Katolieke grondmotief is dié van Na
tuur en Bonatuur wat die Griekse grondmotief 
in korporeer.

(d) Die grondmotief van die moderne wêreld is Natuur 
en Vryheid wat probeer om die vorige grond mo-
tie we met mekaar in ’n sinkretisme te versoen. Dit 
word gedoen op die grondslag van die waardigheid 
van die menslike persoonlikheid soos opgebou deur 
afwykende denke.

2. Afwykende denke en die “ismes” in gedrang
Die “ismes” in gedrang is die wat betrekking het op die 
struktuur van die werklikheid en hulle is die volgende: 

(a) Materialisme. Die antieke eksponent van mate ria-
lisme is Demokritus (460-400 v.C.) Volgens hom 
bestaan alles uit atome – mens, dier, plant en die 
heelal bestaan uit stofdeeltjies. Thomas Hobbes 
(1588-1679) was ’n voorstander van wetenskap li ke 
materialisme wat impliseer dat geestelike ver skyn-
sels openbaringsvorme van materie is. Volgens 
die kommunistiese teorie is alle produkte van die 
eko nomiese struktuur die resultaat van produksie-
verhoudings en dit is die werklikheid.

Benewens die honderde verwysings in die Bybel na afwykende denke, is daar drie verwysings van die Here 
Jesus daarna in vrae wat Hy volgens Matthéüs gestel het wat betrekking het op wat die mens dink, wat hy sê 
en wat hy doen. Dit bepaal eintlik wat die mens is.

__________________________________________________________

1 Die skrywer het oorspronklik die uitdrukking “aweregse denke” 
gebruik
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(b) Biologisme. Dit is ’n verabsolutering van die biotiese 
aspek soos wat ons dit vind by Charles Darwin met 
sy Origen of Species (1859) en by Herbert Spencer. 
Dié afwykende denke verafgod die bloed wat deur 
ons are vloei soos wat die geval was by die nasio-
naal-sosialisme wat die Ariese ras en die Germaanse 
bloed verafgod het.

(c) Vitalisme. Van hierdie rigting is Friedrich Nietzsche 
die hooffiguur wat leer dat die mens niks is nie – 
die lewe is alles. Henri Berson (1859-1941) met sy 
élan vitalbegrip (noodsaaklike krag of impuls in 
’n organisme) sien die lewe as lewenstroom. Hy is 
nie realisties nie en beklemtoon graag die wil van 
die mens.

(d) Psigologisme. Die psigiese wet bepaal alles soos 
byvoorbeeld bestudering van die geskiedenis, mis-
daad, opvoeding, ekonomie en politiek soos af wy-
kende denke dit wil hê.

(e) Historisme. Om die historisme te kan verstaan, 
moet ’n mens die geskiedfilosofie bestudeer en 
on der meer kennis neem van: die geskiedenis as 
ver le den heid (O. Spengler); geskiedenis as veran de
ring (H. Bergson); geskiedenis as ideeontplooiing 
(G.W.F. Hegel); geskiedenis as beheersende vorming 
(H. Dooyeweerd); geskiedenis as ontmoeting (M. 
Buber) en geskiedenis as toegesprokenheid (A.E. 
Loen). By die bestudering van die invloed van 
afwykende denke op die geskiedenis vind ons by 
H. Bergson intuïsionistiese temporalisme; ob jek
tiewe idealisme by G.W.F. Hegel; calvinistiese le
galisme by H. Dooyeweerd; chassidistiese nihi lis
me by M. Buber en christelike eksistensialisme by  
A.E. Loen.

3. Afwykende denke en die Godsbeskouing
Teenoor die algemene Christelike Bybelse beskouing 
(teïsme) van God, as die Drie-eenheid: Vader, Seun en 
Heilige Gees met die religieuse grondmotief van skep-
ping, sondeval en verlossing, vind ons die volgende 
af wykende beskouings: die panteïsme wat leer God 
is alles en die wêreld bestaan nie (akosmisme) en die 
wêreld is alles en God bestaan nie (pankosmisme). Di-
rek teenoor die panteïsme vind ons die deïsme wat leer 
God het wel alles geskape, maar Hy bemoei Hom nie 
meer daarmee nie. Voorstanders hiervan was Epikuros, 
Cicero en John Locke (1632- 1704). Die uiterste vorm 
van die ontkenning van God (ateïsme), vind ons in die 
moderne tyd by die Franse eksistensialis, Jean Paul Satre 
wat in sy romans, toneelstukke, joernalistiek en filosofie 
uitermate aweregs is.

4. Afwykende denke en die humanistiese rigting
Afwykende denke in die humanisme kom neer op die feit 
dat alles van die mens, deur die mens en vir die mens is. 
Die rigtings is dialektiese materialisme [kommunisme; 
die neo-positiwisme (Carnap e.a.); die eksistensialisme 
(Heidegger, Jaspers, Satre e.a.) en die Christelike eksi
sten sialisme (Leon en Degenaar)].

Humanistiese afwykende denke in ons moderne tyd 
kom in ons land voor waar op gewetelose, on ver skillige 
wyse die beleid van radikale transformasie en grond
onteie ning toegepas (sal) word. Dat daar ook ’n ge or-
ga ni seerde mag aan die werk is om ’n bepaalde etniese 
be volkings groep uit te wis, blyk gewis te wees. Die Swart 
Maandagveldtog sal ons nie vergeet nie. Soos aan die 
begin gemeld, het afwykende denke te doen met wat die 
mens dink, wat hy sê en wat hy doen. Redeneer ons nog 
uit die religieuse grondmotief van skepping, sondeval 
en verlossing en is daar ’n ware geloof wat bestaan uit ’n 
Skriftuurlike kennis en ’n hartlike vertroue in God (HK 
So. 7 V/A21)? Leef ons tot eer van God ná Hom toe, of 
wég van Hom af op die weg van ongeloof? Waarheen 
beweeg u?

Kultuur mag nie met beskawing vereenselwig word 
nie. Die afwykende denke wat rasverbetering (Eugene-
tiek) as ’n beskaafde Christelike beskaafsheid aansien, 
dwaal geheel en al, want kultuur en beskawing is nie 
sinonieme nie. 

Op wrede wyse is Piet Retief en sy manne in Dingaan 
se kraal vermoor. Andries Pretorius en die Voortrek-
kers het vir agt dae gebid en ’n gelofte aan die Here 
gedoen. Hulle het besef hulle moet hulself ook verdedig 
en toe het hulle iets daadwerklik gedoen deur laer op 
te slaan langs Bloedrivier. 10,000 Zoeloes het die 470 
Voortrekkers aangeval. Die slag van Bloedrivier het 
plaasgevind en nie een Voortrekker het omgekom nie. 
Die slag is geslaan en gedurig herinner Geloftedag ons 
aan die krag van gebed en die gereedheid vir aardse 
krisisse. Mag die Here ons verligte oë van die verstand 
gee (Efés. 4:18). Is dit nie wreed, barbaars en ontstellend 
om aan die geweldige hoeveelheid plaasmoorde te dink 
nie? Dink aan Piet Retief. Hy het nie met afwykende 
denke rekening gehou nie en hy en sy makkers is wreed 
vermoor! Daar is maar net een moontlikheid oor en 
dit is om werklik in Jesus Christus as Verlosser te glo, 
gedurig te bid en met verligte verstand elke staatkun-
dige en politieke gevaar in die land te identifiseer en 
met oorleg te handel. LIG IN DUISTERNIS
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Nederigheid –  
die vergete deugsaamheid (4)1

Gerhard Fourie

God moet middelpunt wees
Die werklik nederige persoon lewe vanuit ’n teosentriese 
ingesteldheid, dit wil sê so ’n persoon se lewenswyse 
stre we altyd daarna dat God die middelpunt van alles 
is. Dit staan in skrille kontras met die hoogmoedige 
persoon in wie se lewe die mens die middelpunt van alles 
is. So ’n persoon is sy eie gesagvoerder en alles en almal 
bestaan om hom te dien en sy behoeftes te bevredig. 

Die resultaat is dat so ’n persoon op die troon van sy 
eie hart sit. Hy aanbid homself. Op ’n baie subtiele wyse 
word ander ook gemanipuleer om hom byvoorbeeld oor 
sy sukses in sy organisasievermoë, sy finansiële stand 
en sy besittings te prys. So ’n persoon lewe in die aan-
sien van ander. Hy is hoogmoedig en aanbid as ’t ware 
hierdie sogenaamde voorspoed aangesien sy aansien 
daarvan afhanklik is. 

Wie op sy eie hart vertrou, hy is ’n dwaas; maar hy 
wat in wysheid wandel, word gered (Spr. 28:26). 
Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verderwe 
is dit; wie kan dit ken? (Jer. 17:10). 

Die selfgesentreerde persoon is iemand wat op sy eie 
hart vertrou vir sy sukses in die lewe. Die hoogmoedige 
neem dit op homself om te verklaar wat die Here doen 
en wil hom nie aan die Here onderwerp soos wat Hy 
Hom in sy Woord openbaar nie.

Vele mense is al deur voorspoed vernietig!
Die wierookdampe van voorspoedspopulariteit het die 
denke van menigte in ’n ander rigting gedraai. Deur die 

bewieroking van menigtes het duisende laag gedaal. Baie 
mense wat eens in klein gehuggies gebly het, het God 
toe gevrees, maar nou in hul mensgemaakte paleise het 
God vergete geraak.

Toe mense nog met sweet in hulle oë hul brood 
verdien het, het hulle God gedien en met 
blydskap na sy huis opgegaan. Maar mense se 
sogenaamde geloof verdwyn egter wanneer hul 
skaaptroppe en beeskuddes vermeerder en hulle 
goud en silwer vermenigvuldig het. Dit is glad 
nie maklik om staande te bly in die wedloop 
van voorspoed en rykdom nie. Wat die storms 
van beproewing nie kan voortbring nie, sal 
die sagte hand van die heksery van voorspoed 
volvoer. Voorspoed is soos die Delila van ouds 
wat menigte vasstaande Simson se geestelike 
geloofskrag en afhanklikheid van God vernietig 
het (Charles Spurgeon).

Geld, besittings en die ewigheid
Elke goeie gif en volmaakte gawe daal van bo af neer, van 
die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of 
skaduwee van omkering is nie (Jak. 1:17). Geestelike, 
liggaamlike, finansiële en aardse besittings het nog 
nooit aan die mens behoort nie. So dikwels roem mense: 

... want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien (Mt. 4:10). Dit is die antwoord 
wat die Here Jesus vir die duiwel gee toe Hy deur hom versoek is (Mt. 4:111). Wat met hierdie verskriklike 
sonde van hoogmoed gepaard gaan, is die vraag na wie op die troon sit. Soos in deel een gesê, is hoogmoed nie 
om die rug op God te keer nie, maar ’n direkte verheffing of aanslag teen God en uitdaging van sy heerskappy.

__________________________________________________________

1 ’n Reeks aan die hand van die boek Humility the forgotten virtue deur 
Wayne A Mack en Joshua Mack.
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Ek het dit of dat verdien; ek het hard gewerk of goeie 
besigheidstransaksies beklink. Die eie hoogheid staan 
vooraan en dan word daar verskonend gesê: “Ek wil nie 
dweep nie”, terwyl daar so terloops na die Gewer vanuit 
die hemel verwys word. 

Volgens Lukas 17:11-19 eis God dankbaarheid en er-
ken ning. Toe die Samaritaan wat van sy melaatsheid 
genees is in dankbaarheid voor die Here Jesus se voete 
neerval, het die Here Jesus in teleurstelling gevra waar 
die ander nege dan is? Die persoon wat tot ’n diepe besef 
gekom het van hoe God hom uit sy sondemelaatsheid 
gereinig het, sal met al sy kragte en vermoëns afsien van 
hoogmoed en sal God eer en verheerlik en dankbaar 
wees vir alles wat hy besit. Die kind van God durf hom 
nie beroof van sy eer en heerlikheid nie.

Hoe sien ons koninkryksgedagtes daaruit? 
Dit bring ons by die Een wat aan ons die koninkryk 
van God sigbaar kom maak het: Jesus van Násaret 
(Mt. 2:23). Násaret was ’n nederige dorpie wat deur 
voor aanstaande, patriotiese Jode as agteraf beskou 
is. Daarom kom daar ook later die hoogmoedige en 
snobistiese vraag: Kan daar iets goeds uit Násaret kom? 
Op die inwoners van uit Galiléa was daar neergesien, 

daarom was die Here Jesus vir die elite-Jode in Jeru-
salem ’n probleem. In die profetiese vervulling dat Hy 
Nasaréner genoem sal word, kom hierdie Man en Hy 
leer hulle omtrent die koninkryk van God. Dat Hy die 
Gesalfde was en hulle wou leer, het teen hulle grein 
ingegaan.

Hy het niks besit nie
In Matthéüs 6:20 preek Hy: ... maar maak vir julle skatte 
bymekaar in die hemel ... Dan sê Hy verder: ... want waar 
julle skat is, daar sal julle hart ook wees (v. 21). Die vraag 
is hoe volg ons die nederige Man van Násaret, Hy wat 
alles opgegee en niks besit het nie? Hy het nie eers ’n 
plek gehad om te slaap nie. Kan ons ons werklik ver-
eenselwig met iemand wat niks besit nie? Om die Here 
Jesus te volg vra dat ons dit sonder voorwaarde sal doen 
en selfs bereid moet wees om ons familie op te gee. Ons 
mag nie vas wees aan aardse besittings nie, net so ook 
nie aan die gevreesde vyand, die eie-ek nie – hy moet 
sterwe. Om die Man van hierdie agtertangse dorpie te 
volg, beteken dat ons dit na sy voorbeeld moet doen. 
Dit moet in nederigheid geskied, want niks is my eie 
nie. Hy, die Nederige, is die Een waaraan ons verbind 
moet wees. Aan Hom kom toe die eer, die majesteit en 
die heerlikheid! LIG IN DUISTERNIS

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

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

’n Reformasietoer beplan vir lidmate 
en belangstellendes.

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

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

Koste: 
R23 000 pp (vlugte, reis en verblyf 
en sommige etes ingesluit). 

Vir meer inligting en om te bespreek, kontak gerus vir ds. 
Attie Boshoff by attie.boshoff@apk.co.za of 071 229 3035.
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VOLKSHULP 2000
•	 Hierdie	is	’n	geregistreerde,	nie-winsgewende	

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

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

•	 Belastingkortingsertifikate	is	op	aanvraag	beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2018

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

Skakel Liezl vir tariewe 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 Dasse
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RUSTENBURG

Verskeie geleenthede
Op 4 Maart 2018 is lidmate 
Antonie Jacobs en Charlotte le 
Roux in die huwelik bevestig. 
Die gemeente wens hulle hartlik 
geluk. Mag die Here hulle ryklik 
seën en lank vir mekaar spaar.

Op 11 Maart 2018 het Etienne 
Aucamp belydenis van geloof 
afgelê. Daarna is sy en Elmarie 
se seuntjie, Abrias, gedoop, asook Abrie en Hannelie Roothman se seuntjie Dewald. Die gemeente se 
hartlike en opregte seënwense word hulle toegebid.

Ingestuur

V.l.n.r.: Abrie en Hannelie Roothman met Dewald, 
ds. Nico Grobler, Abrias, Etienne en Elmarie Aucamp. 

Antonie Jacobs en  
Charlotte le Roux

THABAZIMBI

Ontvangs: Ds. Roelf Smit
Gedurende die naweek van 28 en 29 Oktober 2017 is ds. Roelf 
Smit in ons gemeente as leraar bevestig. Ons was baie dankbaar 
en opgewonde, want ons gemeente was byna ’n jaar lank sonder 
’n predikant.

Ds. André van den Berg het die bevestiging op Saterdag 
28 Oktober waargeneem en Bennie Coetzee het as orrelis die 
begeleiding waargeneem. Die Skriflesing was uit Efésiërs 4:11-16 
en sy boodskap was dat ons as gemeente moet onthou dat 
Christus self voorsien het. Ouderling Louis Bezuidenhout het as 
seremoniemeester opgetree. Die Ring van Mooinooi is deur prof. 
Danny Nel verteenwoordig. Daar was ook afgevaardigdes van die 
Gereformeerde Kerk en die NG Kerk teenwoordig.

Ds. Roelf Smit en sy gade, Annelize, het geleentheid gekry om op die groeteboodskappe te reageer. 
Daarna is ’n buffet-ete in die saal bedien. Die gemeente glo en bid dat ds. Roelf en sy gesin geseënd 
sal wees in hul arbeid hier in die AP Kerk Thabazimbi.

Kotie Grimes

AP Kerk Standerton 30 jaar
Op 25 Mei 2018 is AP Kerk Standerton 30 jaar oud. Alle oudlidmate en leraars word uitgenooi om ’n gesellige 
samesyn op Sondag 27 Mei 2018 by te woon ter viering van hierdie geleentheid. Die erediens en nagmaal begin 
om 09:00. Daarna sal ’n ete in die Louis Spies Kerksaal aangebied word. Bevestig asb. u teenwoordigheid voor 
of op 11 Mei 2018 by een van die volgende persone: Gert Koch – 083 566 7157 of Saars Worth – 083 460 9419.
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Die Afrikaanse Protestantse  
Akademie NPC
webblad: www.apa.ac.za 
epos: info@apa.ac.za 
Adres: Farendenstraat 430,  
Clydesdale, Pretoria, 0002
Geregistreer by die Departement van 
Onderwys. Registrasienr. 1999/HE08/001

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

GHOLFDAG – TEOLOGIESE STUDENTEFONDS
WIE: AP Kerk Middelburg (Mpu) 

WAAR: Middelburg Buiteklub
WANNEER: 28 September 2018

WAAROM: Teologiese studentefonds (3 studente)

Kontak ons gerus vir meer inligting!
Antonie 082 994 2733 / Riaan 083 629 5979 / Nico 066 472 5397

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

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

vir ernstige siekte of begrafnis (addisionele 
vergoeding). 

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

Kontakpersone: 

Voorsitter: 
Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102

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

Doop van Meyer van Staden
Die gemeente kon die naweek van 11 Maart weer 
deel in ’n wonderlike en unieke pa-, seun- en 
kleinseungebeurtenis – klein Meyer van Staden, seun 
van Riaan, gedoop deur oupa Adri. Riaan en Adel 
was tot onlangs lidmate van die AP Kerk Wesmoot 
waar Riaan as ouderling gedien het. Hy het pas weer 
sy status as predikant ontvang en wag op ’n beroep. 

Die erediens en doop is waargeneem deur sy pa, 
ds. Adri van Staden, wat vir jare Argivaris van die 
AP kerkargief was en dikwels vir Wesmoot dienste 
gehou het. 

Hier staan die oudste seun Janderik by sy ma, Adel. Ouma Elsie hou vir Meyer in haar arms. Hy 
dra die pragtige dooprokkie wat deur Adel se ma, Manda Els, handgemaak is en waarin al drie die 
seuns gedoop is. Oupa Adri staan langs Riaan met kleinboet Diaan op die heup. Die susters van die 
gemeente het gesorg vir heerlike verversings om saam met die gesin fees te vier. 

Ingestuur

MOSSELBAAI

Dankie aan senior burgers
Die ouer garde moes Saterdag 10 Maart 2018 ’n bietjie 
vroeër klaarmaak om betyds by “Stoepsit” te wees. Dit is 
nou ’n eet- en kuierplek tussen die rustige landerye en 
weivelde van Boggomsbaai (op pad Vleesbaai toe).

Dit was nou regtig die ideale oggend vir ’n kuiertjie 
en ontbyt. Gou-gou was die saal (eetplek) stampvol 
en het dit gegons van al die pratery. ’n Mens kom 
agter dat ons mense ’n behoefte het aan lekker 
kuier. Deesdae beroof die tv-kyk ons van die kosbare 
geleentheid. Nadat ds. Dawie Pretorius geopen en die 
seën gevra het, is daar ingeskep en weggeval aan die 
heerlike ontbyt.

Dit is met soveel dankbaarheid dat ons ons “oumensies” 
kon bederf. Hulle werk en toewyding in die gemeente is 
van onskatbare waarde. Dankie. 

Terwyl almal lekker gekuier en -eet het, het ds. Dawie 
maar die lande bewerk. Iemand moet werk!

Ingestuur

MEI 2018  31

Gemeentenuus



AP KERK SUIDKUS 
Eredienste	09:00.	AP	kerkgebou,	Alexanderweg	58,	Gayridge,	Margate.	

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

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

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

Kontakpersone:  
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of  

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

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

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709
AP KERK WARMBAD  

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

Navrae:  
Wilma Smith  

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

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe  

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word.  

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak:

Saakgelastigde en Kassier: 
Annalize Horn 

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

AP KERK MOSSELBAAI  
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND
Die AP Kerk Namakwaland  

(Springbok) nooi alle besoekers,  
nuwe intrekkers, vakansiegangers  

en belangstellendes om  
Sondae oggende die erediens  

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

Navrae:  
Mev. S Homann 083 564 5637

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

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

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

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

Mirretee
Mirretee? Toe dit aangekondig word as tema 
vir die damesoggend, het dit menigeen laat 
wonder. Wat sou dit beteken? Maar toe die 
dames een vir een opdaag, het dit hulle stoutste 
verwagtinge oortref. Die geur van wierook (verkry 
van brandende wierookstokkies) het almal begroet 
en met die eerste oogopslag vind hulle die tafels 
pragtig gedek en versier – alles in pienk en ligpers! 
Almal het met ’n gevoel van opwinding uitgesien 
na wat sou volg. 

Elise het ’n praatjie gelewer met die tema 
“Lekkerruik, ’n eeu-oue kuns” en dit gebaseer 
op die oorsprong en gebruike van parfuum in 
die Bybelse tyd. Parfume, olies en poeiers is op 
verskillende metodes vervaardig uit welriekende struike soos nardus, saffraan, henna, wierook en 
mirre waarvan die blare of die bas of die gom wat uit die bas drup, gebruik is. Behalwe as parfuum is 
veral mirre ook gebruik as ’n geneesmiddel en vir salwingsdoeleindes. 

Om die werklike lekkerruik-ervaring self te beleef, het elkeen ’n botteltjie met mirre-olie ontvang 
met ’n kaartjie daarby waarop ’n eienskap of gebruik van mirre en die geestelike betekenis daarvan 
beskryf is. Op elke tafel is ook mirre-olie in ’n spesiale houer met ’n brandende kers onder in ’n 
bakkie bo-op verhit sodat almal die welriekende geur wat dit vrystel, kon ervaar. Elkeen kon ook ruik 
aan die werklike mirreparfuum en room wat deur ’n firma hier in ons land vervaardig word asook 
lekkerruikroom vir hande en lyf vervaardig uit rose en granaat – ook plante van die Bybelse tyd. 

Heerlike verversings en gesellig kuier het bygedra om hierdie oggend ’n ware “lekkerruikervaring” te 
maak wat elkeen wat daar was nog lank sal onthou. 

Ingestuur

Gelukkige dames by een van die tafels – baie in hulle skik met 
die pragtig versierde tafel wat gedoen is deur Reinette Venter, 
heel links. Langs haar sit Danell en haar ma Hanlie Venter met 
langs haar nog ’n dogter en ma, Maretha Jonker en haar ma. 

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

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

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

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

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

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

Fees- en vakansiedae 2018
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INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068  

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

A
n

tw
o

o
rd

e: (A
pril 2018, p. 20)

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

Loopafstand van die strand. Pragtige see-uitsig.  
Motorhuis en onderafdak parkering in sekuriteitskompleks. 

Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738
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ADVERTENSIETARIEWE: Die Boodskapper 2018

Grootte
mm (hoogte  
x breedte)

Prys  
swart & wit

Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 250.00 R4 200.00

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 850.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

297 x 210 mm Volkleur R4 950.00

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

10 agtereenvolgende adverten sies – voor uit betaalbaar.

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

Hatfieldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

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

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

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

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

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

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

Kontak Nico 082 414 4616  
facebook.com/IvanstanVakansiehuis

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!

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

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

Naby groot winkelsentrums.  
Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Junie 29 Maart 18 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 16 Augustus

Oktober 2 Augustus 20 September

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

Skoolkwartale 2018
Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

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

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember
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HOE WERK MY KERK?

Finansies (geld) en begroting  
vir gesin en organisasie
Gys Jansen van Rensburg

Inleidend
Geld dien as ’n middel tot ’n doel. Om die doel reg te be-
gryp, moet die regte bron as riglyn ingespan word. Soos 
met ander sake behoort die een wat wil hoor, kennis te 
neem uit die Bron van alle bronne, naamlik die Bybel.

Ter wille van perspektief, enkele aanhalings uit 
die Skrif:

1. Génesis 2:15: “Toe het die Here God die mens 
geneem en hom in die tuin van Eden gestel 
om dit te bewerk en te bewaak”.

2. 2 Thessalonicense 3:10: “Want toe ons by julle 
was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand 
nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.”

3. Spreuke 30:9: “dat ek nie, as ek oorversadig 
ge word het, U nie verloën nie, en sê: Wie is 
die Here? En dat ek nie, as ek arm geword 
het, steel en my aan die Naam van my God 
vergryp nie.”

4. Matthéüs 19:21: “Jesus antwoord hom: As jy 
volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en 
gee dit aan die armes en jy sal ’n skat in die 
hemel hê, en kom hier, volg My.”

5. 1 Timótheüs 6:7: “Want ons het niks in die 
wêreld ingebring nie, dit is duidelik dat ons 
ook niks daaruit kan wegdra nie.”

Bogenoemde teksverwysings verduidelik rentmeester
skap. As ’n huis of ’n motor of ’n geweer of ’n aandeel 
of ’n verband oor eiendom in jou naam geregistreer is 

(aardse besittings), beteken rentmeesterskap bloot dat 
jy niks besit nie, maar verantwoordelikheid ontvang 
het om dit namens die Een te bestuur wat dit aan jou 
toevertrou het. 

Rentmeesterskap word nie uitgedruk in terme 
van die waarde van batebesit nie. U pensioen-
be lang wat een oomblik baie werd is, kan binne 
die volgende oomblikke baie minder werd wees 
wanneer die bateklasse wat die waarde daarvan 
bepaal, begin waarde verloor, en andersom.

Die gevolg van harde werk oor die langtermyn is egter dat 
genade saam met seën tot groei in batebesit lei. ’n Volk 
of gemeenskap raak welvarend as hulle rentmeesterskap 
beoefen volgens die opdrag in Génesis 2:15, nl. om te be
werk en bewaak dit wat die Here tot hul gemeenskaplike 
beskikking gestel het. 

Verslag oor finansies
Ter illustrasie gebruik ons die geouditeerde syfers van 
die GKK vir die afgelope finansiële jaar (2017).

’n Belangrike verslag in ’n stel finansiële state is die re-
ken meester of ouditeur se verslag. Hierdie verslag stel ’n 
bepaalde perspektief waaruit ’n mens na die finansiële 
re sultate kyk. Dit kom van iemand wat nie deel aan die 
aktiwiteite gehad het nie.

Die verslag word gerig aan die eienaar of die lede van 
die gesin of die lede van die organisasie. Almal het op 

Twee kritiese aspekte (ter wille van oorlewing) in finansies word in hierdie artikel uitgelig, nl. verslag oor 
finansies en begroting.
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een of ander manier deelgeneem aan aktiwiteite en wil 
graag weet hoe dit finansieel gaan/gegaan het. 

Finansiële state bied op ’n bepaalde  tydstip ’n aanduiding 
van geldelike middele beskikbaar en hoe dit aangewend 
is, asook hoe dit deur die jaar gevloei het. Die verslag 
word aan die einde van ’n tydperk, gewoonlik ná ’n 
finansiële jaar of ’n kwartaal, uitgereik.

Terwyl sommige mense wil voorgee dat hulle nie finan-
siële state kan lees of daarin belangstel nie, is daar nie 
een persoon wat kan sê dat hy/sy nie hou van geld uitgee 
nie (jy moet darem seker nuuskierig genoeg wees om te 

weet hoeveel daar nog oor is om uit te gee, of waarop 
jy uitgegee het).

Rentmeesterskap roep jou tot verantwoording om seker 
te maak dat geldelike middele aangewend is vir die doel 
waarvoor jy dit gegee het; ook in die gemeente.

Juis hierdie laaste aspek maak dit so noodsaaklik dat 
elke persoon van kindsbeen af moet leer hoe om met 
geld te werk. Dit is ’n vaardigheid wat jy gebruik vanaf 
spandering by die snoepie tot by die begrafnisplan wat 
jy vir jou oudag uitneem.

Ten slotte: Begroting
Mense dink dat begrotings hul vryheid inperk, daarom 
stel hulle nie begrotings op nie en wil so min as moontlik 
daarmee te doen hê.

’n Begroting is ’n noodsaaklikheid en onvermydelik. 
Wanneer dit nie gevolg word nie, is die gevolg dat 
die bank out maat sê: “Onvoldoende fondse”. Dit is ’n 
mag te lose gevoel wat voorkom kon gewees het indien 

Omvattende Inkomstestaat

Gemeentebydraes (15%) R14,367,000

Ander inkomste (skenking en rente) R472,000

Aanwending van inkomste –

AP Akademie (1/3) R4,789,000

GKK administrasiekoste R4,636,000

Hulp aan emeriti R3,016,000

Hulp aan gemeentes R1,337,000

Publikasiekoste R1,637,000

Die tekort word gefinansier met die rente verdien deur 
die Reserwefondsbelegging.

Afrikaanse Protestantse Kerk

Aantal lidmate 31 532

Belydend 25 440

Doop 6 092

Finansiële posisie

Eiendom en toerusting R9,093,000

Lenings en studielenings R5,418,000

Beleggings van Sinodale fondse R52,692,000

Netto Bedryfsbates R563,000

Algemene en Reserwefonds R31,094,000

Sinodale Fondse R36,672,000

Ander statistieke: Aantal gemeentes volgens grootte

Belydend Transvaal Vrystaat Natal Kaap SWA Totaal

1–100 42 24 9 44 5 124

101–200 25 8 0 8 2 43

201–300 15 5 0 3 0 23

301+ 14 1 0 3 0 18

Totaal 96 38 9 58 7 208

’n Basiese verslag om die aktiwiteite en die finansiële posisie van die GKK vir 2017 aan te dui, lyk soos volg:
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’n begroting gebruik is. ’n Effektiewe begroting help 
om betyds regstellende stappe te kan neem. ’n Effek-
tiewe begroting dui spanderingspatrone aan en wys  
foute uit.

’n Begroting is ’n “lewende” bestuurshulpmiddel. Elke 
persoon, ongeag ouderdom of nering, wat ’n bankreke-
ning besit en/of een of ander vorm van inkomste ont-
vang, behoort volgens ’n begroting te lewe. 

Uiteindelik bepaal die begroting die kontantvloei. Die 
kontantvloei is maar net ’n ander term vir die geld wat 
no dig is om mee te oorleef en ’n aanduider van hoe 
rent meesterskap uitgeleef word met die middele wat 
tot elkeen se beskikking gestel word.

Waak egter daarteen om ander wat oordeelkundig hul 
rentmeesterskap uitleef, te veroordeel en te diskrediteer 
indien u dalk onoordeelkundig te werk gegaan het en 
’n tekort ervaar.

’n Laaste opmerking oor begroting: Geld wat stom is, 
maak nie noodwendig altyd reg wat krom is nie. Maak 
doodseker dat geld uitgegee word op noodsaaklikhede. 
Moet nie geld uitgee bloot uit gewoonte omdat dit in die 
sak brand nie. Moet nie “vooruit” spandeer op ’n bonus 
of moontlike inkomste wat nog nie gerealiseer het nie.

Vir enige navrae oor hierdie oorsig oor die kerk se fond-
se, is u welkom om die Gemeenskaplike Kerkkantoor 
te kontak. LIG IN DUISTERNIS

90 SKOOLVERLATERSKAMP
Die Skoolverlaterskamp vir matrikulante (skoolverla ters) vanaf DV Sondag 24 Junie–Saterdag 30 Junie 2018

’n Skoolverlaterskamp was vir elke jongmens wat dit 
tot dus ver meegemaak het ’n eenmaal-in-’n-leeftyd 
ge leent heid. Daarom beveel ons dit ook baie sterk aan 
vir iedere en elke skoolverlater (matrikulant) van 2018. 
Of indien jy tuisonderrig ontvang, sou jy verlede jaar 
belydenis van geloof afgelê het. 

Dit is ’n geleentheid wat jy nooit weer in jou lewe kan 
meemaak nie en dit is ons ervaring dat die Here met 
hierdie kamp ’n unieke geleentheid vir elke skoolverla-
ter gee om geestelik te groei en om voorbereid tot die 
volwasse lewe toe te tree. Terselfdertyd getuig almal 
wat dit voorheen bygewoon het van die besonderse pret 
wat hulle kon beleef saam met mense wat uit dieselfde 
ag ter grond kom wat dit ook juis so ontspanne maak. 
Kom kyk of ons jou kan verras met hoe lekker ’n mens 
kan leer en kamp en wat nog alles. Wees verseker dat 
ons jou verwagtinge ver gaan oortref!

KAMPBESONDERHEDE:
Kampterrein: ESPERANZA (sentraal geleë – ongeveer 
20km buite Viljoenskroon, minder as 70km vanaf 
Pot chef stroom). 

Bymekaarkom by Esperanza Kamp ter rein: Om 14:00 
op Sondag 24 Junie 2018 (sal GPS koördinate deurstuur 
op versoek). Ons wil graag 15:00 met die Ken mekaar-
program begin!

Koste: R900 per skoolverlater. Kerkrade moet asseblief 
skoolverlaters probeer subsidieer indien hulle dit moeilik 
vind om die volle kampgeld te betaal. Die vrug hiervan 
kom weer terug in die gemeente. Indien ’n gemeente nie 
’n skoolverlater kan subsidieer nie, kan die kamporga-
ni seerders finansiële hulp soek, maar finansies moet nie 
’n rede wees om nie die kamp by te woon nie.

Kampgelde kan in die volgende bankrekening inbetaal 
word:
Bank: CAPITEC
Rekeningnaam: APK Skoolverlaterskamp
Takkode: 470010
Rekeningnommer: 1309 417 359
Verwysingsnommer: Naam en van (van skoolverlater)

Inskrywingsvorms kan per e-pos aangevra word en 
moet voor/op Sondag 10 Junie 2018 na ds. Attie Boshoff 
te rug gestuur word. E-posadres: attie.boshoff@apk.co.za. 
Kyk ook op ons webblad by www.apk.co.za vir meer 
besonderhede.
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Ons raak geholpe by ’n ou oom en tannie wat hulle 
motorhuis in verblyf vir die sokkerwêreldbeker omskep 
het. Toe ons goed ingeburger is, vertel Tina dat die ou 
oom haar gevra het of al agt kinders ons s’n is. Ons lag 
daar oor, want ons is al gewoond aan mense se opmer-
kings. Die volgende môre het die oom met die gasteboek 
by Francois opgedaag en aangedring dat hy elke kind 
se naam neerskryf en aandui watter kinders syne is en 
watter Tina s’n. Agt keer moes hy skryf: “Ons kinders”. 

Voorheen was die opmerkings al baie, maar vandat ons 
by tien kinders verby is, is dit nog erger. Dit lyk vir mense 
net eenvoudig onmoontlik, onlogies, totaal vreemd en is 
buite hulle verwysingsraamwerk. Ons word nou eerder 
aangesien as ’n kinderhuis of toergroep of so iets. 

Die vraag in baie mense se gemoed is: Hoekom 
het ons so baie kinders?

Ons is oortuig dat kinders ’n seën van die Here is (Ps. 
127 en Ps. 128). Hy is ons liefdevolle Vader en weet wat 
goed is vir ons en Hy sal ons dan ook seën met kin ders 
wat goed is vir ons. Ons en ons kinders behoort im mers 
aan Hom. Ons aardse skatte kan ons nie saam met ons 
hemel toe vat nie, maar as die Here wil, ons kinders wel. 

Ons is oortuig dat daar te min Christen-Afrikaners in 
Suid-Afrika is. Dit is so dat party mense nie met baie 
kin ders geseën word nie of selfs nie kinders kan hê nie. 
Ons neem egter Christen-Afrikaners as groep kwalik, 
want dit is onmoontlik dat daar so baie onvrugbaarheid 
kan wees dat Afrikaners tans net 1.7 kinders per vrou 
het?1 Wat beteken hierdie syfer? As Afrikaners hulle 
ge talle wil handhaaf, moet hulle gemiddeld 2.1 kinders 
per vrou hê. Volgens die huidige syfers beteken dit dat 
Afri kaners se getalle elke twintig jaar met 20% daal. Ons 
is besig om selfmoord te pleeg.

Natuurlik is daar uitdagings daaraan verbonde om so 
’n groot gesin te hê. Gelukkig word die kinders een op 
’n slag gebore (ons het ongelukkig geen tweelinge nie)! 
Ná elke nuwe geboorte is daar net een meer lid in die 
gesin. Watter vreugde is dit nie vir al die boeties en sus-
sies om die nuwe baba te verwelkom en vas te hou nie! 
Soos wat die kinders ouer en meer word, het ons maaltye 
stadig maar seker groter geword en die was goed meer. 
Ons probeer maaltye eenvoudig, billik en goedkoop 
hou. Vooraf-beplanning help baie sodat etenstyd jou 
nie onverhoeds betrap nie. Groot een pot- ge regte soos 
bredies, sop en voedsame slaaie is gewild. 

Wasgoed is nimmereindigend, maar die probleem word 
verlig deur twee groot wasmasjiene wat elke dag, behal-
we Sondae, werk. Drie tot vier 13 kg-bondels per dag is 
normaal. Almal help saam ophang, afhaal, opvou en bêre. 

__________________________________________________________

1 https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaners-se- 
toekoms-le-in-groter-konsentrasie/

Dit is al laatmiddag. Ons is moeg. Sewe ure op die pad tussen Orania en Calvinia is nie vir sissies nie – veral nie 
met agt kinders in die kar nie. Ons is op pad om blomme in Namakwaland te gaan kyk en ons moet dringend 
blyplek vir die nag kry. Dit is op sigself ’n groot uitdaging, gesien ons buitengewone gesin.

Van Deventer Veertien
HOE WERK GROOT GESINNE?
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Ons ry meestal in twee voertuie. Ons pas net glad nie 
meer almal in een voertuig in nie. Soms probeer ons nog 
om almal in ons gesinsvoertuig (’n bussie) in te pas – dan 
leer ons weer om lief te wees vir mekaar! 

Een uitdaging is byvoorbeeld om almal betyds aangetrek 
en gevoed te kry voor Sondagoggend se erediens of vir 
enige ander geleentheid. Ons het ’n Boesemstelsel (“Bud-
dy”-stelsel) ontwikkel, waar elke ouer kind verantwoor-
delikheid neem vir ’n jonger kind. Op hierdie manier 
leer die kinders nie net verantwoordelikheid nie, maar 
ontstaan daar ook goeie samewerking en vriendskap.
 
Nog ’n uitdaging is om almal geskool te kry. Ons het 
gekies om tuisonderwys te doen. Gevolglik kan boeke 
en programme wat ’n ouer kind gebruik het, weer deur 
jonger kinders gebruik word. Een van ons kinders het 
op 16 alreeds die Amerikaanse matriek met lof geslaag. 
Twee ander is tans besig om ook hierdie roete te volg. 
Hierdie model werk baie goed vir ons, want dit leer die 
kinders selfvertroue en onafhanklike denke terwyl ons 
die vryheid het om ons gereformeerde wêreldbeskouing 
in die onderwys in te bou. 

Ons maak wel van tutors gebruik, want ons weet nie altyd 
hoe om die kinders Manderyns of gevorderde Wiskunde 
of Musiek te leer nie. Dit het al gebeur dat besigheids-
manne die potensiaal van die kinders raaksien en dan 
aanbied om kursusse in besigheidsbestuur gratis vir hulle 
aan te bied. Twee kinders het reeds hul eie besighede 
begin. Hierdie model is goedkoper as wat dit sou kos 
om die kinders in ’n gemiddelde Model C-skool te sit.

In terme van Naskoolse/Universiteitsopleiding dink ons 
dat ’n model waar die ouer kinders kan werk en geld 
verdien om hul eie studies mee te befonds, die beste 
model is. Op hierdie manier kan hulle reeds praktiese 
ondervinding opdoen terwyl hulle nie met studieskuld 
opgeskeep gaan wees teen die tyd wat hulle begin werk 
nie. Verder moedig ons die kinders aan om hul eie be-
sighede te begin. Dit is ook moontlik om aanlyn-kursusse 
by universiteite te volg terwyl die kinders nog jonk is. So 
skryf ons kinders UNISA musiekeksamens terwyl ander 
weer kursusse gedoen het by MIT, die AP Akademie, 
Udemy en Khan Academy. 

Ons word dikwels die vraag gevra oor hoe al die kinders 
genoeg aandag kry en of tuisonderwys genoeg indivi-
duele aandag bied. As ons aan elke kind ’n halfuur 
per dag individuele aandag kan gee, dink ons doen ’n 

mens nog beter as wat die skole sou kon regkry, want 
daar word hulle in groepe van twintig, dertig of meer 
hanteer. Tuisonderwys bied aan ons unieke gesin die 
buigbaarheid om almal te akkommodeer. Eerstens kan 
ons as gesin funksioneer sonder te veel druk van die skool 
en tweedens kan elke kind sy eie unieke passie in die 
lewe vind en ontwikkel. Weens elke mens se uniekheid 
moedig ons hulle aan om hul talente te ontdek en tot 
God se eer aan te wend.

“Vir wie is jy nou die liefste?”, word ons soms gevra. Ons 
antwoord: Die een wat nou spesiale aandag vereis. As 
boetie se seer toon nou aandag moet kry, dan is ek nou 
die liefste vir hom. As ’n tiener nou wil gesels, dan is 
ek op daardie stadium die liefste vir haar. Ons probeer 
baie gesinstyd inwerk en skermtyd beperk. Die kinders 
is maar ’n kort tyd vir ons geleen, dan is hulle groot en 
uit die huis uit. 

Vir seker leer die kinders (en ouers) om mededeelsaam te 
wees – dat die warm water in die geyser nie onbeperk is 
nie, dat ’n pakkie van tien koekies eers halveer moet word 
sodat almal ’n stukkie kan kry en dat jy moet stadig met 
die tamatiesous, sodat die ander ook kan kry. Hulle leer 
om klere wat aangestuur is vanaf ouboet soos nuwe klere 
te waardeer. Hulle leer om te spaar vir iets wat hulle baie 
graag wil hê of doen, want geld groei nie op ons rug nie.

Ons kan ons nie indink om ’n kleiner gesin te wees 
nie. Dit het al gebeur dat van die kinders vir ’n paar 
dae uitstedig was omdat hulle aan toernooie of toere 
deelgeneem het en dan voel die huis leeg. Ons mis hulle 
en op hierdie stadium geniet ons die feit dat almal nog 
onder ons dak bly. 

O ja, van dak gepraat, almal wil weet hoe groot ons 
huis is. Ons bly in ’n drie slaapkamerhuis met verskeie 
buitekamers. Daar slaap op hierdie stadium meer kinders 
in buitekamers as in die huis. Hulle deel ook kamers.
 
Daar is baie vreugdes aan ’n groot gesin. Een daarvan is 
seker die feit dat hulle altyd maats het om mee te speel 
of te gesels. As hulle kwaad is vir die een, is daar nog 
baie ander om mee te speel. Dit is ook lekker om tydens 
huisgodsdiens ons eie ‘koor’ te hê as ons Psalms sing. 
Om saam musiek te maak, is vir ons heerlik. Kampvuur, 
sommer op ons eie voorstoep, met lekker-sing liedjies 
en malva-lekkers braai is ook ’n groot gunsteling. Elke 
dag bring hope vreugdes en verrassings. Van een ding 
kan ons getuig: Die Here is baie goed vir ons. LIG IN DUISTERNIS
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BOEKE ... BOEKE ... BOEKE

Handleiding vir Kerklike Administrasie
Ds. LD Greyling  |  Prys: R125.00
Omdat dit so volledig is en alle moontlike onderwerpe dek wat vir gemeentelike admi-
nistrasie belangrik is, is dit nodig dat elke saakgelastigde, skriba en kassier in die AP 
kerkverband hierdie handleiding byderhand hou en dit gereeld gebruik om seker te maak 
hoe elke saak in die kerkkantoor hanteer behoort te word. Kerkrade/kerkkantore wat nog 
nie oor hierdie handleiding beskik nie, word aangeraai om die boekie so gou moontlik 
aan te skaf. Daar is ’n CD met verskeie dokumente en vorms wat afgelaai en gebruik kan 
word wat in Afdeling C van hierdie handleiding aanbeveel word.

Die Rabbi op die berg
Dr. EM Viljoen | Prys: R95.00
Nooit het enige mens gespreek soos hierdie Rabbi nie! Wie na Hom luister en sy Woord 
bewaar, sal beslis lewe. Wie egter na sy woorde luister en dit nie doen nie, is so goed as 
klaar verlore. Niks gebeur toevallig nie. Alles in die groot heelal – tot die fynste detail 
in jou lewe – staan stewig onder God se almagtige beheer. Hy laat dinge meewerk ten 
goede vir dié wat Hom liefhet.

LIG IN DUISTERNIS

AP KERK WONDERBOOM

Bloedrivier 180

Vir meer inligting skakel Rudi by 082 536 1917

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

Koste: 12 jaar en jonger @ R1 340 p.p.  
 ouer as 13 @ R1 600 p.p.

BLOEDRIVIERTOER: 1-4 OKTOBER 2018
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Wanneer ’n klein seuntjie vol vertroue 
van ’n muur af spring en sy pa hom 
elke keer vang, is dit ’n prentjie van 
hoe God ons nooit uit sy hand sal laat 
ruk nie (Joh. 10:29). Of wanneer ’n 
ma elke aand ’n bord kos voor haar 
kinders neersit, sê dit iets van hoe 
God elke dag vir sy kinders sorg (vgl. 
Mt. 7:11).

Ek is dus veronderstel om na my pa 
en ma te kyk en deur die manier hoe 
hulle vir my omgee, iets te sien van 
hoe my hemelse Vader vir my omgee 
(eintlik sê Mt. 11:7 mos dat Hy baie 
meer as ’n pa of ma vir my omgee).

Ons ouers se omgee vir ons stop nie 
as ons kos in ons mae en klere aan 
ons lyf het nie. Hulle leer ons ook 
belangrike lewenslesse, byvoorbeeld 
om hard te werk of om eerlik te wees. 
God se omgee eindig ook nie net by 
die dinge wat ons nodig het nie. Hy 
gee byvoorbeeld ook om oor die 
soort mens wat jy word. Hy wil 
hê jy moet meer en meer 
soos die Here Jesus word 
(vgl. Rom 8:29)!

Om dit te laat gebeur, 
het ons hemelse 
Vader vir ons ouers ’n 
spesiale taak gegee. 
Hulle moet ons leer 
wat dit beteken en 
help om meer en 
meer soos die Here 
Jesus te word. Hulle 

moet ook vir ons ’n voorbeeld wees 
van hoe dit lyk wanneer ’n mens meer 
en meer soos Jesus word. Dan moet 
hulle jou help om te oefen om meer 
en meer soos Hy te word (vgl. 1 Tim. 
4:7 en 2 Tim. 3:14 & 15).

Daar is dus ’n goeie rede waarom 
God gesê het dat jy jou vader en jou 
moeder moet eer (Ex. 20:12). Hy wil 
hê dat jy Hom as jou hemelse Vader 
moet ken en soos Hy moet word. Die 
vyfde gebod is die manier hoe Hy dit 
laat gebeur!

As ek my ma en pa nie eer nie en 
nie na hulle luister wanneer 
hulle my wil help om ’n 
dissipel van Christus 
en beelddraer van 
God te word nie, 
dan laat ek hulle 
nie toe om 
hulle werk 

te doen nie. As ek hulle nie toelaat 
om die werk te doen wat God wil hê 
hulle moet doen nie, sê ek eintlik vir 
God dat ek Hom nie wil toelaat om 
my lewe te verander om meer en 
meer soos die Here Jesus te word 
nie. Erger nog: Ek sê eintlik vir God 
dat ek Hom nie as my hemelse 
Vader wil ken nie.

Die Bybel praat baie oor die vyfde 
gebod – God is baie ernstig oor die 
vyfde gebod. Waarom? Want Hy gee 
baie vir sy kinders om!

Eer jou vader en moeder 

en jy eer God

Groete,
Ds. Henning

TEL. (012) 362 1390 • FAKS (012) 362 2023
POSBUS 25139 Monumentpark 0105

Wanneer die Here Jesus ons in Matthéüs 6 leer bid, leer Hy ons om aan 
God te dink as ons “hemelse Vader”. Die Here Jesus gee vir ons ’n prentjie 
wat ons kan help om ons verhouding met Hom en ons verhouding met 
ons ouers beter te verstaan. 

Die vyfde gebod is ’n gebod met ’n belofte!  
Eer jou vader en jou moeder,  

dat jou dae verleng mag word in die land  
wat die Here jou God aan jou gee.

Die gebed wat die 
Here Jesus sy dissipels 
geleer het word die 

“Onse Vader” genoem.



i n k l e u r p re n t

Vir die Here is dit baie belangrik dat ons as famil ies vir mekaar l ief sal wees en mekaar sal ondersteun. In ons 
l iefde teenoor mekaar, moet ons altyd onthou dat ons die Here bo al les en almal moet l iefhê.

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

Hierdie inkleurprent gaan oor Naómi en 
Rut. Jul le kan die verhaal in die boek Rut 
in die Bybel lees. In Rut 1:16 staan hierdie 
woorde: . . . waar u gaan, sal ek gaan; en 
waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is 
my volk, en u God is my God.
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As jou lewe deur jou ouers se 
egskeiding geraak is, kan dinge 
soms sommer baie deurmekaar en 
onseker wees. Emosies soos pyn, 
woede en vrees is nie onbekend nie 
en heel moontlik is jou verhoudings 
omgekrap en stormagtig. Egskeiding 
is ingewikkeld en jy mag dalk nooit 
antwoorde op jou vrae kry nie. Daar 
is egter ’n paar dinge waarvan jy 
seker kan wees! Die eerste is dat God 
altyd by jou is en tweedens dat jy 
’n verantwoordelikheid ten opsigte 
van jou eie toekoms het. Om nou 
teen God en die lewe te rebelleer, 
kan maak dat jy vorentoe groter 
probleme het as nou. Daarom deel 
ek vandag met jou ’n paar stukkies 
praktiese raad wat jou kan help om 
deur die moeilike tye te kom en aan 
jou toekoms te bou.

Om egter net te huil, is nie goed nie 
en dit is ook nodig om van die slegte 
gedagtes en seer af weg te kom. 
Doen dinge wat vir jou lekker is of pak 
’n uitdaging soos ’n nuwe stokperdjie 
of sportsoort aan. Om dagboek 
te hou kan ook baie help om jou 
kop skoon te hou. Hierin kan jy jou 
gedagtes en gevoelens vaspen van 
hoe jy probleme opgelos het en hoe 
dit met jou gaan.

Dit is goed om te praat wanneer dit 
met jou sleg gaan. Soms wil ’n mens 
net jou hart leeg praat en ander 
kere het jy raad nodig. Kyk dus uit vir 
twee of meer mense – soos ’n broer 
of suster, ’n maat, ’n onderwyser, jou 
predikant of ’n afrigter wie jy vertrou 
en wat hierdie rolle kan vervul. As 

daar nie dadelik iemand is aan 
wie jy kan dink nie, stel ek voor 
dat jy aan ’n aktiwiteit deelneem. 
Sodoende leer jy meer mense ken 
en ontmoet jy dalk iemand wat 
jy genoeg kan vertrou om jou te 
ondersteun. Boonop kan hierdie 
aktiwiteit jou help om jou energie 
op ’n positiewe manier te gebruik! 
Jy behoort maklik ’n sportsoort 
of oefeninge te kan identifiseer 
waarvan jy hou en wat by jou 
omstandighede inpas.

Jou lyf en emosies werk as ’n span 
saam en as dit met die een goed 
gaan, help dit die ander om 
deur slegte tye te kom. Gesonde 
eetgewoontes en oefening is dus 
van groot belang. Dit is moeilik om 
jou eetgewoontes aan te pas as jy 
nie self kan besluit wat op jou bord 
kom nie! Praat dus met jou ouers 
oor gesond eet sodat hulle dit in 
gedagte kan hou wanneer inkopies 
gedoen word. 

Die volgende stukkie 
raad gaan dalk 
moeilik wees 
om te volg as 
jy kwaad is vir 
een van of 
vir beide jou 
ouers: werk 
aan ’n goeie 
verhouding 
met albei jou 
ouers. Kinders 
wat goeie 
verhoudings 
met hul ouers 
het, verwerk 

’n egskeiding beter. Hulle is dus 
gelukkiger en kan selfs raaksien hoe 
hul ouers se egskeiding hulle gehelp 
het om emosioneel en geestelik 
te groei!

Die belangrikste is om aan jou 
verhouding met God te werk. Hy het 
jou nie langs die pad gelos nie en jy is 
nie alleen nie. As jy kwaad is vir God, 
moedig ek jou vandag aan om jou 
Bybel op te tel en te begin lees. Praat 
met God, vertel Hom hoe jy voel en 
deel met Hom al die dinge waaroor 
jy wonder. As jy hiermee volhard, sal 
jy met verloop van tyd sien hoe Hy 
ook hierdie terugslag in jou lewe ten 
goede laat meewerk.

As my ouers skei

Huil sonder om 
daaroor sleg te voel. 
Jy mag huil en dit is 
goed vir jou. Op ’n 
manier was dit jou 

van binne af skoon.
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