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REDAKSIONEEL

Onderwys is nie vir sussies nie. Dit sal menige onder-
wyser kan beaam. Die uitdagings is groot. Daarvan 

getuig die sosiale media wanneer daar video’s versprei 
word van skoolkinders wat onderwysers aanrand, verbaal 
viktimiseer en uittartend verkleineer. Sekulêre morele 
standaarde lei tot die vernietiging van dissipline terwyl 
kinders se menseregte soos ’n blaasbalk op die vuur van 
blatante arrogansie is.

Die sosiale uitdagings is egter nie die enigste saak wat 
toenemend druk op onderwysers uitoefen nie. ’n Swak- 
funksionerende onderwysdepartement lei toe nemend 
daartoe dat die administratiewe las op onderwysers al 
groter word. Voeg daarby nog die druk van buitemuurse 
aktiwiteite en die onrealistiese verwagtinge wat aan 
onderwysers ten opsigte van kinders se prestasies gestel 
word en jy verstaan waarom die skouers so dikwels hang 
of die stewels sommer al vroeg-vroeg opgehang word.

Te midde van al hierdie uitdagings, is daar nog ’n ver-
dere swaard wat dreigend oor Christen-onderwysers se 
koppe gehou word: Wees polities korrek. Neutraliteit is 
die wagwoord. Gelykvormigheid is die basiese vertrek-
punt. Om openlik standpunt in te neem vir die Chris-
te like geloof, kan jou jou werk kos. Met ’n bitter smaak 
in die mond moet Christen-onderwysers dikwels hul 
ge wetens geweld aandoen deur die vakinhoud wat hulle 
moet oordra: Onbybelse morele waardes, onwaarhede 
oor die verlede onder die dekmantel van versoening en 
restitusie en die relativering van die enigste waarheid 
sodat dit gelykwaardig met ander sogenaamde waarhede 
kan wees.

Uit ’n koninkryksperspektief is onderwys en veral 
Christen-onderwysers strategies baie belangrik. Vir 
twaalf jaar vertrou ons ons kinders en hulle opvoeding 
aan onderwysers toe. Hulle lê die fondamente en bou 
die eerste stene. Wanneer ouers nie hul verbondsverant-
woordelikhede nakom nie, is hulle selfs in ’n posisie om 
af te breek wat reeds gebou is en nuut te begin. Christen- 
onderwysers veg dus in die voorste linie. Hulle is van die 
bes-geposisioneerde soldate in die stryd teen die Bose.

’n Organisasie soos die Vereniging vir Christelike 
Hoër Onderwys (VCHO) het hierdie strategiese waarde 

lank terug reeds geïdentifi seer en is sedertdien besig met 
die ontginning daarvan. Hulle spits hulself toe op die 
ves tiging van ’n Christelike lewens-en-wêreldbe skou ing 
en Christelike wetenskapsbeoefening. In hier die uit-
ga we het hulle ingestem om vir ons ’n verskeidenheid 
by draes in hierdie verband te lewer met die oog daarop 
om Christen-onderwysers wat in die voorste linie moet 
veg, te bemagtig.

Een van ons grootste uitdagings is dat onderwysers 
nie altyd daarin onderlê is om hul vakgebiede as Christus- 
belydende gelowiges aan te bied nie. Natuurlik speel iets 
soos opleiding ’n belangrike rol, maar die vraag is of 
on derwys al ooit regtig daarop ingestel was om God se 
heer skappy oor en betrokkenheid in elke vakgebied op 
die voorgrond te plaas? In die verlede is die Christelike 
geloof tot ’n groot mate veronderstel, maar die tydsgees 
waarin ons leef konfronteer ons vandag met nuwe rea-
liteite. Miskien is dit deel van God se voorsienigheid 
waardeur Hy ons juis die waarde van geloofsgebaseerde 
onderrig wil laat besef.

In Ontvang die Woord word ons daaraan herinner dat 
God die middelpunt van ons bestaan moet wees. Daarom 
word Christen-ouers en uiteindelik ook Christen-onder-
wysers opgeroep om hulle onderrig so in te rig dat God se 
gesag op elke lewensterrein en in elke vakgebied duidelik 
sigbaar is. Dit vra baie meer as om so nou en dan vir 
ons kinders uit die Bybel te lees. Tereg waarsku meneer 
Hugo Hayes dat gelowiges nie ’n dualistiese bestaan kan 
voer waar sekere standaarde en beginsels by die huis en 
die kerk geld wat teenstrydig is met dit waaraan my kind 
by die skool blootgestel word nie.

Wanneer jy in die voorste linie veg, dan weet jy hoe 
belangrik dit is om die regte toerusting vir die stryd te 
hê. Jy kan nie ongepantser tot die geveg toetree nie. Laat 
ons daarom as ouers en onderwysers onsself met die 
wapenrusting van God beklee sodat ons staande kan bly 
teen die aanslae van die Bose. Christus se waarskuwing 
behoort ons op te roep tot aksie: En elkeen wat een van 
hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter 
vir hom as ’n meulsteen om sy nek gehang en hy in die 
see gegooi word (Mk. 9:42). L
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In die voorste linie
Ds. Schalk Strauss
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ONTVANG DIE WOORD

Die Here eis my hart vir Hom
Ds. Henri Scherman

ONTVANG DIE WOORD

Die kamp was só opgerig dat die tabernakel in die 
middel daarvan staan en die stamme elkeen op sy plek 
daarrondom. Vir veertig jaar was die tabernakel die 
mid del punt van hulle lewe. Die tabernakel was meer 
as net ’n buitengewone tent waar godsdiens beoefen is. 
Wanneer Israel die beloofde land in besit neem, gaan 
elke stam sy eie grondgebied inneem wat beteken die 
ta bernakel is nie meer naby aan hulle nie, nie meer in 
die middel van hulle daaglikse bestaan nie.

In Deuteronómium word die volk daarop attent gemaak 
dat die tabernakel oor God en hulle verhouding met 
Hom gaan; dat Hy steeds die middelpunt van hulle 
be staan sal wees al is hulle nie meer binne sigafstand 
daar van nie. Om hierdie rede word die hart van die 
volk betrek by hulle verhouding met God (vgl. Deut. 
4:9; 4:29; 5:29; 6:5 en 6; 8:2, ens.). Dit is meer as wat net 
ge sien kan word. Wat Israel oor veertig jaar met die oë 
ge sien het, moet nie uit hul hart wyk nie. Hulle moet 
dit in die hart saamdra wanneer hulle die beloofde land 
in besit gaan neem. Israel leer hier dat God self saam 
met hulle die land in besit neem, waar ook al elke stam 
hulle nou gaan vestig. 

Die volk se verhouding met God is nie oppervlakkig 
nie; nie net wat gesien kan word nie. Dit is gesetel in 
al les wat hulle dink en doen. Daaruit spruit dat hulle 
God sal liefh ê met hul hele hart, hul hele siel en al hul 
krag (Deut. 6:5).

In die gedeelte wat gelees is, maak die Here dit duidelik 
wat vir Israel die belangrikste in hulle hele bestaan moet 
wees, nl. die gewillige en gehoorsame navolging van die 
wet van die Here. Deur hulle aandag daarop te vestig, 
kan hulle weet dat die Here nog steeds die middelpunt 
van hulle bestaan is al is die tabernakel nie meer in die 
middel nie. Dit is waarom die wet van die Here in die 
hart moet wees.

Meer nog, hierdie verbintenis tussen die volk en God 
moet van een geslag na die volgende oorgedra word 
so dat die Here God vir elke geslag in die middel van 
hul le bestaan sal wees. Ouers leer hulle kinders, daarom 
moet die wet in die hart van die ouers wees. Hulle ver-
houding met die Here moet die belangrikste aspek van 
hul hele lewe wees. 

Wat is vir ons wat ouers is die belangrikste in ons lewe? 
Dit waaraan ek baie waarde heg en waaraan baie tyd 
be stee word, is dinge wat vir ons belangrik is. Dit is 
die dinge wat die middelpunt van ons lewens uitmaak 
aan ge sien die meerderheid van ons kragte daarrondom 
ingespan word. Sou die vraag op die man af gevra word 
of ons die Here liefh et met ons hele hart, hele siel en met 
al ons krag, sal die meeste dit so bevestig. Voor ons eg-
ter antwoord, kom ons bedink waaraan ons die meeste 
van ons tyd bestee en wat maklik agterweë gelaat word 
wanneer tyd beperk is.

Skrifl esing: Deuteronómium 6:1-9 (6 en 7) en Matthéüs 22:34-40  •  Sang: Psalm 105: 6, 23; Gesang 66:1, 2, 3

Die gebeure in Deuteronómium speel af oos van die Jordaanrivier – die laaste plek waar Israel as volk op een 
plek kamp opgeslaan het met die  tabernakel in die middel van die kamp. Van hier trek Israel die beloofde land 
binne en neem elk van die twaalf stamme hul grondgebied in soos aan hulle gegee is. 
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Ons werk wat vir ons ’n inkomste gee om van te leef, 
neem die meeste van ons tyd. Die gevolg daarvan is dat 
broeders nie tyd het om op die kerkraad te dien nie – nie 
dat hulle nie wil nie, daar is net nie genoeg ure in die 
dag om daarby ook nog uit te kom nie. Ander aktiwiteite 
neem net soveel tyd in beslag: stokperdjies, ontspanning, 
kinders se aktiwiteite en vele ander bedrywighede. Ge-
woonlik is dit huisgodsdiens en persoonlike stiltetyd 
wat eerste nagelaat word om te doen wanneer die aan-
de laat raak van al die dinge waarmee ons so besig is. 
Wanneer ons op die punt kom om af te skaal, word die 
ampswerk eenkant toe geskuif om plek te maak vir wat 
vir óns belangrik is.

Kom ons wees maar eerlik, die werke van die Here, 
naam lik huisgodsdiens, stiltetyd, ampswerk, die ere diens, 
word dikwels nagelaat vir al die bedrywighede waarmee 
moderne mense besig raak. Dit beteken eenvoudig dat 
die werke van die Here nie vir ons die belangrikste is 
nie; die Here is nie in die middel van ons besige bestaan 
nie. Dit is om hierdie rede dat ons Here Jesus ons in 
Matthéüs 6:21 leer: 

want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Ons hart is eerder by die werk, op die stadion, langs die 
rivier of om ’n braaivleisvuur. So dikwels word hierdie 
dinge eerder gedoen as huisgodsdiens, stiltetyd, ouers 
wat kinders help met verbondsonderrig voorbereiding 
en bywoning van die erediens op ’n Sondag.

Deur ons lewens stel ons vir ons kinders die voorbeeld 
hoe die Here in die middel van ons lewe moet wees of 
dan nie is nie. Wanneer alles eers aandag kry en die oor-
bly-tyd of afskeep-tyd aan Hom afgestaan word, gaan 
daar ’n duidelike boodskap na ons kinders toe dat werk, 
sport en ontspanning veel belangriker is as om die Here 
in ons binnekamer te aanbid en met mede-gelowiges by 
die erediens elke Sondag saam te kom en nog voorbereid 
te wees vir die verbondsonderrig.

In ons Skrifl esing kry die ouers van Israel die opdrag 
om die wet van die Here vir hulle kinders in te skerp. 
Dit is soos om ’n lem skerp te maak en skerp te hou. 
Die aksie word gereeld met groot noukeurigheid uit ge-
oefen. Die inskerp kan ook die betekenis dra van iets 
ingraveer met ’n skerp voorwerp. Dit kom weer neer op 
’n herhaalde aksie wat met deeglikheid en deur set tings-
vermoë gepaardgaan.

Hierdie werk is nie beperk tot sekere tye en geleenthede 
nie. Nie net by die huis nie, ook op die pad, as jy gaan 
lê en as jy opstaan. Dit neem jou werke (teken bind op 
jou hand) en jou denke (voorhoofsband tussen jou oë) in 
beslag. Die plek van die wet van die Here is oral in jou 
lewe sigbaar, jou deurposte en jou poort.

Die inskerp van die wet van die Here verg baie meer as 
net mooipraatjies. Woorde wat nie deur dade ondersteun 
word nie, is van geen waarde nie. Waarom moet kinders 
verbondsonderriglesse voorberei as pa en ma dikwels op 
’n Sondag nie eers kerk toe gaan nie? Kinders gaan nie 
maklik belangstelling toon om eendag self Bybel te lees 
indien huisgodsdiens voortdurend eenkant toe geskuif 
word of net nooit meer gedoen word nie.

As liefdevolle ouers wat soveel vir ons kinders doen 
en gee, kan ons nie nalaat om die wet van die Here vir 
hulle met toewyding te leer nie. Om dit nie na behore 
te doen nie, is gevaarlik. Indien kinders se hart nie op 
die Here gerig word nie, word die hart op die eie-ek 
gerig: Alles wat vir my lekker en genotlik is. Uiteindelik 
kom die vyand en steel ons en ons kinders se harte in 
die navolging van eie genot en belange. Ons Here Jesus 
stel dit baie sterk in Matthéüs 6:24: 

Niemand kan twee here dien nie; want óf hy sal 
die een haat en die ander liefh ê, óf hy sal die een 
aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én 
Mammon dien nie!

Laat ons nie moeg word om goed te doen aan ons kin ders 
nie. Die beste wat ons vir hulle kan doen, is om die wet 
van die Here vir hulle in te skerp. Die werklike moeite 
wat ons vir ons kinders doen is nie nog ekstra klasse of 
’n sportkliniek nie, maar wanneer ouers moeite doen om 
seker te maak kinders ken hulle verbondsonderrigles 
reeds voor die aanvang van ’n klas waar gesinne saam 
stil word voor die Here in aanbidding en belydenis, by 
die huis en in die erediens.

Ons Here se toewyding aan ons, is vir ons meer as be-
kend. Hy gee Homself as off er deur sy bloed wat ons 
harte deur besprinkeling reinig van alle sonde. Noudat 
die hart van klip uit ons binneste weggeneem is en ons 
’n hart van vlees het, wil ons saam met ons kinders die 
Here ons God met ons hele hart aanbid en met al ons 
krag en verstand dien. Hy het immers nou sy wet op 
ons harte gegraveer! L
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Waar pas die VCHO in 
ons volkshuishouding in?
Hugo Hayes1

Gepraat van die Vereniging vir Christelike Hoër On-
derwys (VCHO): Waar pas hierdie organi sa sie in 

ons volkshuishouding in? Is dit die een daar in Bloem fon-
tein, waarna soms verwys word? Hierdie en ander vrae 
mag moontlik by mense op kom, maar pleks van nader 
met VCHO kennis te maak, bly daar ’n onbekendheid 
by sommige. Daarom beskou ons dit as noodsaaklik 
dat VCHO ’n keer aan Christen- ge lo wiges van die Afri-
kaanse Prote stantse Kerk die hand reik met ’n: “Bly te 
kenne”. In werklikheid kan en wil ons nie sonder Chris-
ten-gelowige Afrikaners met ons roeping en lewens taak 
besig wees nie. Ons verwys na Chris ten-gelowiges vir 
wie die Woord van God en ons be lydenisskrift e regtig 
saak maak. Hulle vorm die rug graat van VCHO, van 
welke kerk verband van gereformeerde belydenis ook al. 

Wanneer ‘lewenstaak’ beklemtoon word, word  daarmee 
bedoel dat VCHO met sy onafl egbare roeping in God 
se koninkryk besig sal wees, ongeag. In die eerste plek 
gaan dit vir ons oor gehoorsaamheid aan God drie-enig 
en sy Woord en dan eers die vraag: Ten opsigte van wié 
en wát in hierdie grootse werklikheid van God? Hierdie 
vertikale en horisontale dimensies is van deurslagge-
wende belang in die uitlewing van ons roe ping. Die 
waarheid van ons Protestants-Christelike ge loof, vanuit 
dié vir die VCHO enigste gesagsbron, God se Woord, is 
primêr waaroor dit vir ons gaan. 

Die kern vraag sou wel wees: “Op welke wyse moet wat 
ons glo en bely toepassing vind in die werklikheid van 
ons bestaan?” Dáár moet die volle trefwydte van hierdie 
lewensnoodsaaklike waarhede grondvat, naamlik binne 
die Christelike onderwysgemeenskap. Indien gelowi ges 
in die AP kerkverband dit met ons hierin eens is, be-
staan daar ongetwyfeld gemeenskaplike grond vir groter 
samewerking. Sodanige samewerking met kerke van 
gereformeerde belydenis ag ons as onontbeerlik vir die 
uitvoering van ons lewenstaak. Ons oortuiging is dat 
die opvoeding/onderwys van ons kinders/jongmense 

belangrik genoeg is dat ons lewenstaak hierdeur in be-
slag geneem word. 

Die opvoeding en onderwysing van lede op pad na vol-
wassenheid in ons ouerhuise en lidmate in ons kerke 
is derhalwe waaroor VCHO se onontkombare roeping 
gaan. Tydens die stigting van die VCHO het ’n reg ge-
aar de kerklidmaat en stigterslid van die VCHO na die 
“groot saak” waarvoor ons staan, verwys. Die vraag is 
of ons nou, ná net meer as 65 jaar, nie steeds saam met 
die Afrikaanse Protestantse Kerk dieselfde verantwoor-
de likheid het nie? Wat anders sou u as lidmaat van en 
ouer in die AP Kerk begeer as dat u en ons kinders/
jong mense in die waarheid van die Christelike leer 
en lewenswandel opgevoed en onderrig word? Vanuit 
ons gemeenskaplike oortuiginge soos in die Woord 
begrond, beteken dit verantwoording betreff ende die 
opvoeding van kinders/jongmense in onderhorigheid 
aan die Here: Efésiërs 6:4: ... voed hulle op in die tug en 
ver maning van die Here. 

Hierdie opdrag spruit uit Deuteronómium 6:4-7 waar 
dit ingebed is in gelowiges se liefde vir God. Ook die 
Spreukeboek spreek van noodsaaklike lewenswysheid 
wat die verskil tussen lewe en dood beteken. 

Ons kan nie met twee stelle beginsels werk wanneer dit 
oor die opvoeding en onderwys van ons verbondskin-
ders gaan nie: een vir die kerk en een vir die skool. Dit 
sou op onhoudbare dubbele standaarde neerkom. Die 
een heids kenmerk van die geloof word deurgaans in die 
Skrif beklemtoon (vgl. Efés. 4). Daar is geen plek vir 
“hink op twee gedagtes” nie. Konsekwente, Christelike 
opvoe ding/onderwys vereis dat gelowige (verbonds-)
ouers hulle op een beginsel sal stel. Dit kom daarop neer 
dat daar t.o.v. die kerk en die skool geen onderskeide 
getref sal word nie. Dit beteken dat ons dieselfde moet 
______________________________________________________________

1 Uitvoerende beampte, VCHO.
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dink oor opvoeding by die kerk as by die skool. Of dit 
binne die verband van die kerk of binne die verband van 
die skool is, ons kinders bly verbondskinders. Natuurlik 
is die opdrag en taak van die kerk anders as dié van die 
skool. Soos die kerk, is ook die skool eiesoortig in sy op-
drag en taak. Dit gesê, is dit hoegenaamd nog nie ál nie.

Dit is juis t.o.v. laasgenoemde en die gereformeerde 
Christenmens se gelowige perspektief op die werklik-
heid van God, dat die VCHO sy roeping en opdrag vir 
homself uitgemaak het. Toe vrysinnigheid in die vorige 
eeu ook in ons land sy verskyning gemaak het en daar 
ander vreemde interpretasies oor die verstaan van ons 
wêreld begin kop uitsteek het, het dit nodig geword 
dat ’n organisasie soos VCHO tot stand gebring word. 
Die oorspronklik betekenisvolle rol wat die kerk hierin 
vervul het, word erken, te wete die inisiatief dat daar op 
georganiseerde grondslag behoudende optredes geneem 
word. Dit het in daardie tyd (vorige eeu) reeds dringend 
nodig geword dat vrysinnigheid, misleidende inter-
pretasie, ensovoorts op die terrein van die onderwys/
we ten skap teëgewerk word. Haas vanselfsprekend sou 
ons wil verklaar dat optredes in belang van Christelike 
onderwys binne die geloofsgemeenskap gestalte kry. 
Indien ons dit met mekaar roerend eens sou wees oor 
die beginsel van Christelike onderwys, kan die vraag 
te reg gevra word: “Waar is daardie (hoorbare) getuienis 
van die geloofsgemeenskap in 2018?” 

Die primêre doel en strewe is destyds (1950) soos volg 
ge for muleer: “... die daarstelling van ’n inrigting waar-
heen ons met gerustheid ons seuns en dogters kan stuur, 
waar hulle opgelei kan word in die diens van die volk en 
in die diens van die Here” (VCHO s.a.). Voortspruitend 
het die VCHO sy mandaat soos vanuit die geloofsge-
meen skap ontvang, binne die kontoere van die grotere 
verbande daarvan uitgeleef en toegepas, m.a.w. deur dit 
na die breëre terreine van die onderwys en wetenskap 
te neem. Vanweë die dinamika van die onderwysomge-
wing, kon dit nie anders dat daar na wyere toepassings 
gekyk word nie. Destyds kon wel met die Universiteit 
van die Oranje-Vrystaat betekenisvolle ooreenkomste 
oor Christelike wetenskap bereik word, maar spoedig is 
besef dat daar op ’n groter skaal gewerk sal moet word. 
Die toespitsinge in belang van Christelike onderwys en 
wetenskap strek veel wyer sodat dit oor ’n veel breër front 
moes plaasvind. Gevolglik het VCHO-betrokkenheid 
daartoe gelei dat daar met sowel ander opvoedkundige 
in stellings plaaslik, asook met geesgenootlike instansies 
internasionaal, waardevolle betrekkinge aangeknoop is.

Die onderwyssituasie in ons land vra voortdurende 
en besondere aandag in ons tyd. Uitgaande van die 
stand punt dat ouers volle inspraak behoort te hê, volg 
dit dat hulle hul oor die soort onderwys wat Skrif-
matig beantwoord, moet kan uitspreek. Sonder om die 
eiesoortigheid van die skool te misken, bly ouers primêr 
verantwoordelik vir die opvoeding van hul kinders, selfs 
wanneer die opvoeding/onderwys van hulle kinders 
oorgaan op die skool. Die VCHO se standpunt bly dat 
daar nie téén die skool gewerk moet word nie, maar 
ondersteunend tot die skool. 

Die besluit egter dat toegesien moet word dat my kind 
Christelik-kultuureie onderwys sal ontvang, bly die 
onvervreembare reg van die ouer, al sou die owerhede 
anders daaroor dink. Indien ons egter vir mekaar sou 
sê dat dit vir die deursnee gewone ouer tog onmoontlik 
is om oor al die vakkundige kennis te beskik, ontstaan 
dus die vraag: “Hoe kan dan van hulle verwag word om 
hierdie besluit oor die regte soort onderwys vir hulle 
kinders te neem?” Waarop sal hulle sodanige besluit 
met die nodige gesag kan grond? Hierdie vraag is uiters 
be lang rik, aangesien ’n twaalfj aar-tydperk van onderrig 
en leer in die lewe van ons kinders nie ongedaan gemaak 
kan word nie. Dit is van kardinale belang dat ouers uit 
die staanspoor duidelikheid moet hê oor wat die regte 
soort onderwys behels.

Wanneer ons benadruk dat die Woord en belydenis sen-
traal in ons beoordeling van sake moet staan, geld dit 
ook die onderwys en die wetenskap. Dan moet dadelik 
verklaar word dat daar nie direkte toepassings vanuit 
die Woord gehaal kan word wat sonder meer op elke 
skoolvak (vakgebied tersiêr) van toepassing gemaak 
sou kon word nie. Die Bybel lewer nie direkte uitsprake 
oor die ‘hoe’ ten opsigte van ’n spesifi eke vakgebied nie, 
aan gesien dit nie die sentrale boodskap van die Bybel is 
nie. Binne die sentrale boodskap daarvan kom ons egter 
sekere beginsels teë wat ons norme bepaal. Sou dit dan 
wees dat die Here ten opsigte van een faset van ons lewe 
volkome gehoorsaamheid van ons verwag, maar nie van 
’n ander nie? Dit is tog onmoontlik!

VCHO werk sedert sy stigting met gelowige ouers saam 
in een en dieselfde onderneming en op dieselfde akker 
van ons volkshuishouding, naamlik die opvoeding/
onderwys. Daarom is VCHO ’n vereniging in die eerste 
plek vir die ouer, verwysende veral na die “hierdie leer” en 
“laat onderrig” van die doopbeloft e t.o.v. die for mele on-
der wys van hulle kinders, d.w.s. op skool of uni ver siteit. L
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Die noodsaak van 
Christelik-lewensbeskoulike 
vakonderrig op skool
Prof. EJ van Niekerk1

Die mens se brein is deel van ’n ongeloofl ike komplekse 
en wonderlike skeppingsorde. Vir die Christen-onder-
wyser behoort dit daarom ook eintlik vanselfsprekend 
te wees dat die Skepper en kennis van sy skeppingsorde 
by mekaar hoort. Wetenskapsbeoefening is deel van die 
kultuuropdrag in Génesis 1:28 waarvolgens die mens die 
skepping moet bewerk en bewaar. Wetenskaps beoefening 
moet dus ook in gehoorsaamheid aan God en sy veror-
deninge vir omgang met die skepping ge skied. Ook die 
onderrig van die onderskeie vakgebiede op skool behoort 
gevolglik in volle erkenning van die Skepper en sy veror-
deninge vir sy skepping te geskied. Vakonderrig moet dus 
vanuit ’n Christelik-lewensbeskoulike perspektief geskied. 
Om jou vak vanuit ’n Chris telike perspektief te onderrig, 
is egter makliker ge sê as gedaan, want die vermoë om dit 
te doen, word slegs deur moeisame opleiding verwerf.

Gedurende my skooljare het die meeste van die onder-
wysers in die algemeen erken dat God die Skepper is. 
Ek kan my egter nie aan een herinner wat my binne sy 
of haar vakgebied só onderrig het dat ek die Skepper 
binne sy skeppingsorde kon raaksien nie, ten spyte van 
hul voor beeldige lewenswandel. Vakonderrig was nie ’n 
inlywing in die orde van die skepping vanuit ’n Christe-
like perspektief nie – en dit onder die ou CNO-bedeling! 
Die wonder het daaruit verdwyn! Verwondering en 
inspirasie het gevolglik meestal in die onderrig ont-
breek. Geen wonder nie dat ek op universiteit ’n erge 
geloofskrisis beleef het toe hierdie proses van skeiding 
tussen kennis en geloof verder op die spits gedryf is deur 
blootstelling aan allerlei nie-Christelike perspektiewe in 

die wetenskap. Ek was op intellektuele gebied drywende 
tussen die verskeie humanistiese uitgangspunte. Die feit 
dat ek op universiteit nie aan ’n Christelike begronding 
van wetenskap blootgestel was nie, asook die gebrek 
aan Christelike vakonderrig op skool deur my onder-
wy sers, het veroorsaak dat ek as onderwyser ook nie 
oor die kennis beskik het om my vakke as deel van die 
skeppingsorde aan die leerders te ontsluit nie. My nege 
jaar in die onderwys kon ’n veel ryker ervaring gewees 
het indien ek vir Christelike vakonderrig voorberei was. 
Daardeur kon ek die volgende wen:

• ’n baie hoër vlak van begrip van my taak as onderwyser;
• ’n beter verstaan van die grondslae en kernbegrippe 

van my vakgebied;
• groter inspirasie en entoesiasme in die onderrig van 

my vak;
• ’n beter bydrae tot beskawingsontwikkeling deur my 

onderrig en
• roepingsbewuste, visioenêre dankbaarheidsdiens in 

die koninkryk.

Gelukkig is ek later as dosent deur die werksaamhede 
van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys in-
gelei in die geheimenisse van die Christelike wetenskap, 
opvoe ding en onderwys. Daardeur kon ek die uitda ging 
oorkom van ’n gebrek aan kennis oor Christelike vak-
onderrig. Ek moes egter self ’n wilsbesluit neem om iets 
daaraan te doen om my vakgebied, die Opvoed kun de, 
vanuit ’n Christelike perspektief te verstaan. Aan vank-
lik het ek die eenvoudigste standaardwerke oor die 

As jy ’n Christen is, is jy oortuig dat God die heelal geskep het en dat jy ’n deel van jou Skepper se handewerk is. 
Jy weet dat die ganse skepping van Hom getuig, dus ook die lewende en nie-lewende dinge, die tyd, die ruimte, 
syfers, die wonder van taal, die etiese, die moontlikheid van menslike juridiese omgang met die werklikheid 
en al die ander getuienisse van sy hand. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Professor EJ (Johan) van Niekerk is tans professor in Onderwysleierskap en -bestuur aan Unisa. Hy beywer hom vir Christelike vakonderrig aan skole en uni-
ver siteite as hoo  estuurslid van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys.
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Christelike fi losofi e en wetenskap gelees. Eers daarna 
kon ek die wonderwêreld van die Christelike wetenskap 
begin verstaan. Later kon ek selfs bydraes op my vak-
ge bied vanuit ’n Christelike perspektief lewer, wat op 
sig self ’n reis na beroeps- en roepingsvervulling was. 

Daar is moontlik Christen-onderwysers wat hulself afvra 
hoe hul ook deel van die opwindende reis na Christelike 
vakonderrig kan word. In my geval was selfopleiding die 
wyse waarop ek tot Christelike vakonderrig geskool is. 
Daarom weet ek ook dat onderwysers hulself sal kan 
skool indien hulle die nodige deursettingsvermoë aan 
die dag lê en moeite doen om die regte bronne te bekom 
om dit te kan doen. Gelukkig is daar ’n toename in die 
getal instansies wat vanuit ’n gereformeerde standpunt 
in opleiding in Christelike vakonderrig belangstel en 
wat reeds hulp kan verleen. Ek noem ’n paar wat deur 
belangstellendes gekontak kan word vir bronne en/of 
opleidingsgeleenthede: 

• Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys 
(VCHO) (051 525 2341)

• Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) 
(012 344 3960/1/2)

• Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies 
(Aros) (012 332 3227/8)

• Aksie Reformatoriese Skoolonderwys (Arso) 
(012 332 3227)

Gelukkig is die getal onderwysers wat in Christelike 
vakonderrig opgelei word, ook aan die toeneem. Dit sal 
inderdaad ’n wonderlike dag wees wanneer onderwysers 

self die inisiatief onder mekaar neem om mekaar te help 
met Christelike vakonderrig. Hulle moet die onderrig 
van hul vakke só ontwikkel dat enige nuwe leerkrag wat 
in Christelike vakonderrig belangstel, direk by kollegas 
in sy of haar vakgebied indiensopleiding kan kry. Dit is 
ook nodig dat onderwysers wat al jare in die onderwys 
staan, by hierdie groeiende beweging in die rigting van 
Christelike vakonderrig inskakel en hulself oplei om 
soveel meer in die onderwys te kan bied. Hulle sal dan 
ook soveel meer uit die beroep ontvang in die vorm 
van beroepsbevrediging. Ek dink dit is nodig dat Chris-
ten-onderwysers hul visie moet vergroot, want hulle dien 
’n groot Meester en dit betaam nie dat ons beperkend 
ten opsigte van ons roeping dink nie. Die belangrikste 
is om die besluit te neem en dan in te skakel by diegene 
wat jou op die pad kan help. 

Dit is in ons pogings om onsself al hoe beter te skool, 
ook noodsaaklik om te weet dat daar internasionaal 
ook baie gedoen word deur mense en instansies van 
gereformeerde oortuiging. Hulle bronne is in die digitale 
era ook maklik verkrygbaar en jou poging om ook met 
hulle te skakel, kan tot verdere opwindende geleenthede 
lei. Verruim gerus jou denke op hierdie wyse. 

As onderwyser is dit jou taak om die leerlinge oor be-
paalde aspekte van die werklikheid te onderrig. Dit is jou 
taak in die klas. Jou dankbaarheid teenoor die Skepper 
kom in die klas na vore in die wyse hoe jy hierdie taak 
uitvoer. Laat jou dankbaarheid teenoor die Skepper 
daarin na vore kom hoe jy die jeug aan sy skepping deur 
Christelike vakonderrig blootstel. L
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Christelike Afrikaanse onderrig 
bevoordeel leerlinge

Afrikaanse skole en universiteite word al hoe minder. Elke 
ouer wil die beste vir sy/haar kind hê. Christen-Afri kaanse 
ouers ook! Afrikaanse ouers begin al hoe meer redeneer 
dat hulle eerder hulle kinders in Engelse en sekulêre 
skole moet sit sodat hulle makliker kan aanpas en beter 
voorbereid kan wees vir tersiêre studie in Engels. Dit is 
egter nie die beste vir ’n Christen- Afri kaanse kind nie.

Taal is nie net ’n kommunikasiemiddel nie, maar dit 
ver teen woordig ’n rykdom aan kultuurgoedere en is 
’n dra er van identiteit en waardes. Taal fasiliteer ons 
in tel lektuele en kulturele interaksies met ander mense. 

Volgens Th eo du Plessis, direkteur van die Eenheid vir 
Taalfasilitering en -bemagtiging van die Universiteit van 
die Vrystaat, het kinders hulle moedertaal nodig om 
kognitiewe ontwikkeling te verseker. Hy sê dat ’n té vroeë 
oorskakeling na ’n onderrigmedium wat nie die moe-
der taal is nie en sonder die behoud van die moedertaal 
in die onderwyssituasie, katastrofi ese gevolge kan hê vir 
die kognitiewe ontwikkeling van sulke kinders. Hulle kan 
dan uiteindelik intellektueel en akademies gesproke nie 
kers vashou by kinders wat die voorreg van langdurige 
moedertaalgebaseerde onderwys geniet het nie. 

As die taal wat jy tuis hoor, ooreenstem met die een 
waarin jy geletterdheid ontwikkel, kan dit beslis tot beter 
prestasie bydra. As die taal wat jy hoor met die klanke 
wat jy op papier sien, ooreenstem, gaan jy vinniger leer. 
Nasionale en internasionale navorsing het bewys dat leer 
deur die moedertaal vir ten minste die eerste ses jaar van 
’n kind se lewe, beslis leer bevorder. Moedertaalonderrig 
is een van die redes waarom Afrikaanse skole se leerlinge 
steeds volhoubaar presteer en uitstyg. 

Volgens ’n studie deur dr. Viatcheslav Wlassoff , weten-
skaplike en mediese konsultant wat by verskeie instansies 
wêreldwyd betrokke is, word moedertaal op ’n ander 
plek in die brein aangeleer as waar ander tale aangeleer 
word. Hierdie navorsing word ook deur Alison Mackey, 
’n professor in Linguistiek by Georgetown en Lancaster 
Universiteite, bevestig. 

Die sentrum van die brein waar jou moedertaal aange-
leer word, verwerk dinge vinniger as die deel van die 
brein waar ander tale verwerk word. Taalverwerwing 
en die gebruik van moedertaal is iets wat onbewustelik 
plaasvind. Die aanleer van ’n tweede taal is egter iets wat 
bewustelik gedoen moet word. Dit is waarom ’n mens 
moet dink as jy in ’n ander taal kommunikeer. 

Dit is dus noodsaaklik dat ’n kind so lank as moontlik 
in sy/haar moedertaal onderrig word. As hulle vroeg in 
’n tweede taal moet leer, moet hulle in wese dubbeld so 
hard werk, want hulle is nog besig om die tweede taal 
aan te leer en moet nou ook die leerstof bemeester. Dit is 
dus ’n wanopvatting dat ’n Afrikaanse kind bevoordeel 
word as hy/sy van jongs af in ’n Engelse skool is. Daar 
is meer navorsing wat die teendeel bewys, dus word 
hulle in wese benadeel. Leerlinge wat uit Afrikaanse 
skole kom, vaar baie goed op universiteit, selfs al is 
alles in Engels.

Waardegedrewe onderwys is ’n noodsaaklike sleutel 
tot sukses. FEDSAS het gedurende 2009 navorsing 
onder sy lidskole gedoen en onder meer gevra wat be-
skou kan word as die enkele grootste bedreiging vir 
gehalte-onderrig. Die antwoord was nie die kurrikulum, 
’n tekort aan geld of optrede van die regering nie, maar 

Onderwys is in ’n krisis! Christelike onderwys is in ’n krisis! Afrikaanse onderwys is in ’n krisis! Onderwys-
standaarde is in ’n krisis! Wat doen ons hieraan? Is ons die paddatjie wat saam met die water warm word of is 
ons die paddatjie wat in die room geval het en bly trap tot die botter styf genoeg is om uit te klim?
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’n gebrek aan dissipline. Onderwysers kla toenemend 
oor dissipline in skole. FEDSAS het in hulle navorsing 
bevestig dat die klem verkeerdelik op reëls en gefokus is 
om dissipline te handhaaf. Leerlinge word die hele tyd 
vertel wat hulle nie moet doen nie, in plaas van om op 
die positiewe te fokus. Ons moet leerlinge doelbewus 
leer wat hulle moet doen en nie aanvaar hulle weet dit 
nie. ’n Waardegedrewe benadering beklemtoon wat ge-
doen moet word en gee waarde aan reëls, aangesien dit 
die rede verskaf waarom dinge op ’n spesifi eke manier 
gedoen moet word. Waardes is dit wat optrede en ge drag 
dryf en beïnvloed. Waardes beïnvloed ons verhoudings 
en vorm die raamwerk vir ons lewe. Dit help om die basis 
van eff ektiewe leer te vorm omdat leerlinge makliker 
verantwoordelikheid ontwikkel en aanvaar. Th eodore 
Roosevelt het gewaarsku: 

“To educate a man in mind and not in morals is 
to educate a menace to society.”

In Flip Buys se woorde, moet ons leerlinge toerus vir 
hulle roeping en nie net oplei vir beroepe nie, want 
kwa lifi kasie gee werk, maar roeping gee ’n loopbaan, 
dus ’n toekoms. Ons moet dus weer die roepings ge-
dre wen heid van ons protestantse erfenis beklemtoon. 
Deur Christelike beginsels te beklemtoon, skep ons ’n 
visie en hoop vir die toekoms. Hier speel onderwysers 
’n sleutelrol. As die onderwyser wat elke dag voor die 
kinders staan nie die regte waardes oordra nie, word 
dit nie in die kind gevestig nie. Die onderwyser moet 
voorleef en nie net voorpraat nie. 

BCVO is ’n diensorganisasie wat in 1992 gestig is en 
tans 33 CVO-skole landswyd koördineer. BCVO is ge-
stig deur ouers wat wou seker maak dat hulle kinders 
waar degedrewe moedertaalonderrig sal ontvang. CVO-
skole is by die Departement van Onderwys geregi streer 
as on afh anklike skole. Dienste sluit in akademiese on-
der steu ning in die vorm van ’n vakadviesdiens, evalu-
e rings dienste in die vorm van inspeksies by skole en 
stan daardiseringsvraestelle om standaarde te verseker 
as ook die saamstel van leerplanne en handboeke. BCVO 
koördineer verder provinsiale en nasionale geleenthede 
vir sport en kultuur. 

CVO-skole se vertrekpunt is Christelike moedertaal on-
derrig. In ’n tyd wat die media en verskeie mense vra dat 
geloof uit die skole gehaal moet word, bly die Bybel en 
Bybelse beginsels ’n ononderhandelbare deel van CVO-
skole. CVO-skole is gebou op ’n Christelik-gereformeerde 

aard en karakter wat verbondsouers in hulle opvoe dings-
taak ondersteun. Die skool is dus ’n verlengstuk van die 
ouerhuis: 

Gee jou seun ’n goeie opvoeding, en jy sal gerus 
wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf 
(Spr. 29:17 – 1983-vertaling). 

Bybelse beginsels vorm ’n goue draad wat deur al die 
vak in houde verweef is. Bybelonderrig is ’n bevorde-
rings vak, m.a.w. leerlinge moet Bybelonderrig slaag om 
hul graad te slaag. In Bybelonderrig word erns gemaak 
met Bybelkennis asook kennis van die belydenisskrift e. 
In alle vakke word van Bybelse waarhede as enigste 
vertrekpunt gebruik gemaak. Christelike Onderwys is 
dus nie beperk tot die lesse in Bybelonderrig of open 
met Skrifl esing en gebed nie. 

In CVO-skole word geensins politiek of rassisme bedryf 
nie, inteendeel dit is dissiplineerbaar. Leerlinge word 
geleer wie hulle is en waar hulle vandaan kom, want dan 
weet hulle waarheen hulle op pad is. Deur ’n trots vir die 
eie te kweek en te vestig, word respek vir ander kulture 
en volke ontwikkel. ’n Trots word gekweek vir Afrikaans 
as moedertaal, vak- en onderrigtaal en leerlinge word 
aangemoedig om goeie Afrikaans te besig. CVO-ouers 
onderskryf die navorsing en bewyse waarna aan die 
begin verwys is, daarom wil hulle hê dat hulle kinders 
in Afrikaanse skole onderrig moet word. 

CVO-skole volg ’n verrykte, kennisgedrewe kurrikulum 
en strewe na uitnemende onderrig wat getuig van kwa-
liteit en hoë standaarde. Kritiese en ondersoekende denke 
word aangemoedig om te verseker dat ’n kind optimaal 
as mens kan ontwikkel. Graad 12-leerlinge skryf aan 
die einde van hulle skoolloopbaan die IEB (Indepen-
dent Examinations Board) se matriekeindeksamen in 
Afrikaans. CVO-leerlinge het dus ’n wettige en er ken-
de matrieksertifi kaat wat deur enige tersiêre instansie 
erken word, dus kan leerlinge toegang kry tot verdere 
opleiding nasionaal, maar ook internasionaal.

’n Bewys van hoë standaarde is die feit dat oudleer-
linge in hulle onderskeie kursusse ná skool presteer en 
uit styg in die gemeenskap. Heelwat CVO-oudleerlinge 
het al hul grade aan verskeie tersiêre instellings met 
on der skeiding voltooi. Bitter min leerlinge wat tersiêre 
studie onderneem, is onsuksesvol of laat hulle studie 
on voltooid. Ons skryf die sukses toe aan waardegedrewe 
moedertaalonderrig. Verskeie oudleerlinge het nou ook 
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Christelike onderrig: 
Stel die regte doelwitte
Pieter Bisschoff 1

Christenouers se doelwitte is anders as die doelwitte 
van ander ouers, want iemand se innerlike oortuigings 
en siening van die lewe bepaal die oogmerke wat hy of 
sy nastreef. 

Dikwels is dit so dat dit wat vir die gemeenskap belang-
rik is, ook bepaal watter formele doelwitte die gemeen-
skap se skolestelsel sal nastreef. Hierteenoor is die 
oog mer ke van die staat dikwels sterk ideologies van 
aard. Aspekte soos nasiebou, sosiale geregtigheid en 
gods diens gelykheid staan byvoorbeeld in die Lewens-
oriëntering-sillabus voorop. Dit is omdat die owerheid 
‘goeie’ landsburgers wil kweek wat aan sy vereistes 
voldoen.

Net so speel die dinge waaraan ouers of onderwysers 
waarde heg ’n belangrike rol in die dag-tot-dag onderrig 
van kinders. Al formuleer hulle selde hul persoonlike 
doelwitte op ’n formele wyse, beteken dit beslis nie dat 
hulle nie ook sekere doelwitte nastreef nie. Die doel kan 
wees om leerlinge op te lei om ten alle koste te presteer. 
Daarteenoor beklemtoon gelowige onderwysers weer 
die doel om leerlinge te leer om die Here in alles te dien. 
So is daar uiteenlopende onderrigbenaderings tussen 
ouers en onderwysers.

Hoofdoelwit
Die aard en karakter van gelowige ouers en onder wy sers 
sal bepaal hoe hulle onderwys beskou. Vir die Chris-
ten ouer of -onderwyser sal God en sy Woord be palend 
wees. Onderwysers wat God as Koning oor alle lewens-
terreine (ook die onderwys) sien en erken, sal vanuit 
hier die begronding hul taak verrig. 

Vir sulke onderwysers het alle akademiese, sport, kul-
turele en sosiale aktiwiteite by die skool slegs een doel. 
Dit staan in die eerste sendbrief van die apostel Paulus 
aan die Korinthiërs waar hy beveel dat hulle alles tot 
eer en verheerliking van God moet doen (1 Kor. 10:31). 
Die eer van God sal en moet gelowige onderwysers se 
doen en late rig. 

Vanuit God se eer as die oorkoepelende doel vir gelo wi-
ges se lewens kan ’n meer gerigte en konkrete doel vir 
Christelike onderwys geformuleer word. In sy tweede 
brief aan die jong Timótheüs skryf die apostel Paulus 
dat die hele Skrif deur God ingegee is om mense deur 
lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing tot 
volkomenheid te lei, volkome toegerus vir alle goeie 
werk. Die doel van Christelike onderwys is immers om 
leerlinge tot volwassenheid in Christus te lei sodat hulle 
God se wil kan doen en Hom kan verheerlik. 

Verdere doelwitte
In die Bybel vind ons ’n hele paar doelwitte wat ouers, 
on derwysers en ander leermeesters onder leiding van die 
Heilige Gees moet nastreef om hul kinders of leerlinge 
tot geestelike volwassenheid te begelei. Dit sluit onder 
meer die volgende in: 

• Om leerlinge te begelei sodat hulle God in en deur sy 
Woord leer ken. So word hulle toegerus om Hom reg 
dien. Die norme wat God in sy Woord openbaar, moet 
aan die leerlinge oorgedra word. Dan leer hulle ook 

______________________________________________________________

1 Pieter Bisschoff  was vir 23 jaar in die onderwys, waarvan hy 15 jaar lank 
skoolhoof van die Gereformeerde Skool Dirk Postma in Pretoria was. Hy 
was betrokke by Aros en is tans bestuurshoof by Bo-Karoo Opleiding te 
Ora nia, waar hy steeds gemoeid is met Christelike onderwys.

Of Christenouers dit nou wil weet of nie, hulle het sekere doelwitte in gedagte met die opvoeding en onderrig 
van hul kinders, al is dit net om hulle gesond en gelowig groot te kry. Dalk is die doelwitte vaag en nie formeel 
nie. Dalk wil ouers tog net nie ’n demper op hul kinders se ontwikkeling plaas nie. Dalk wil hulle net sorg vir 
hul kinders se veiligheid sodat hulle volgens hul eie aard kan ontwikkel. Hoe dit ook al sy, daar is doelwitte.
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om al meer op Hom te vertrou. Dit is die ware geloof. 
Om dit te kan doen, moet Christen-onderwysers 
hulle verdiep in die rykdom van God se Woord om 
sy wil en norme aan hul leerlinge te kan oordra. 

• Om bewus te wees van God se skepping en dit ook 
reg te verstaan. Daarom het Christelike onderwys 
altyd ten doel om die geskape dinge in God se lig 
te sien en te beoordeel. Leerlinge in die Natuur- en 
Skeikundeklas moet byvoorbeeld leer dat God nie 
net die natuurkragte daargestel het nie, maar dit ook 
steeds onderhou. Christelike onderwys het ten doel 
om leerlinge te wys dat alle fasette en terreine van 
hul lewens en die samelewing onderdanig aan God 
se ewige koningskap is.

• Om leerlinge in hul onderskeie fases van ontwikke-
ling te begelei. Christelike onderwys moet leerlinge 
se Christelike karakter vorm. So moet leerlinge in die 
Lewensoriënteringklas leer dat dit dwaas is om op 
hul eie insigte of vermoëns te vertrou. Hulle behoort 
hul daarin te oefen om die Here met hulle hele hart, 
siel en verstand lief te hê en te vertrou. 

• Om verhoudings op regverdigheid te stig en te on-
der hou. Daarom het Christelike onderwys altyd 
ten doel om aan leerlinge te toon hoe hulle teenoor 
an der volgens Bybelse norme moet optree: netjies 
en beleefd. So moet leerlinge in Ekonomiese en 
Be stuur wetenskappe leer om die belange van hul 
naas te ook in die ekonomie te eerbiedig. Daardeur 
wil Christelike onderwys ’n gesonde, Godvresende 
gemeenskap skep.

Samevattend
Die doel van Christelike onderwys is om leerlinge te leer 
om in die regte verhouding met God te leef, hulle eie 
ongeregtigheid grondig te ken en te besef hoe afh anklik 

hulle van Jesus Christus se verlossingswerk aan die kruis 
is. Uit dankbaarheid vir hierdie verlossing wil hulle God 
gehoorsaam en Hom met hul hele wese dien. Wat ’n 
voorreg is dit nie vir gelowige onderwysers om hierdie 
doelwit elke dag te mag uitleef nie!

Doelwitte in die praktyk
In die praktyk rus daar ’n groot en verantwoordelike 
taak op gelowige ouers en onderwysers. Van hulle word 
ver wag om deurlopend te besin of hul nog Christus se 
wil voor oë het en of hulle nie dalk hul eie of die se ku-
lê re samelewing se oogmerke najaag nie. Dit kan so 
mak lik gebeur dat selfs gelowiges meegesleur word deur 
’n strewe om van die kind ’n ‘sukses’ in die oë van die 
wêreld te maak. Dan gaan dit nie oor die eer van God 
nie, maar om vir die kind die bes moontlike voorsprong 
in die lewe te gee. 

Vra die Here in gebed om wysheid en insig vir 
die regte doelwitte en ook om dit op die regte 
wyse na te streef.

Alle mense, ook kinders, het ’n sondige aard en is ge-
neig om die wêreld en al sy begeerlikhede te soek. Dit 
bemoeilik Christen-opvoeders se taak. Kinders is van 
nature geneig om hul eie doelwitte voorop te stel en ’n 
self ge sentreerde lewe te lei. Slaag onderwysers egter 
daar in om leerlinge in afh anklikheid van die Here te 
leer leef, gaan die Here Jesus se woorde aan die ower-
pries ters en skrifgeleerdes al meer in vervulling dat 
kin ders en suigelinge vir God die lof sal toebring wat 
Hy vir Homself berei het. Sulke lofuitinge aan die Here 
stuit die Bose in sy planne.

hulle kinders by CVO-skole begin inskryf wat ’n bewys 
is van hulle vertroue in die stelsel. Dit is dus ’n mite om 
te dink dat kin ders wat aan CVO-skole gematrikuleer 
het, geïsoleerd groot geword het, nie toegang tot tersiêre 
instellings kry nie of sukkel om in ’n hoofsaaklik Engelse 
omgewing aan te pas. CVO-leerlinge se fondamente is 
stewig en goed gelê, daarom kan hulle hulself handhaaf. 

’n CVO-skool strewe daarna om ’n leerling in alle 
op sig te as gebalanseerde volwassene voor te berei. 

Mas sa deel name in sport- en kultuuraktiwiteite word 
aangemoe dig. Daardeur kry hulle dus geleentheid om 
moontlik on ont dekte talente te ontwikkel. 

Daar is ’n plek waar Christelike Afrikaanse kinders nog 
onbeskaamd kan dink, droom en werk aan ’n hoopvolle 
toekoms; waar hulle trots kan wees op wie hulle is en 
waar hulle vandaan kom en hulle roeping kan uitleef. 
CVO is nie net ’n naam nie, dit is ’n leefwyse! BCVO: 
Ter wille van ons kinders, tot eer van God!

Vervolg vanaf p. 10
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Beginsels van Christelike 
opvoeding en onderwys
Prof. Irmhild Horn1

Bewustelik of onbewustelik word die boodskap aan ons 
kinders in publieke skole en deur die media oorgedra 
dat die mens (individu) op die troon sit – bevry van ou-
to ritêre gesag en dat sukses in die lewe materiële suk-
ses is en op ’n geloof in hulleself berus. Christene moet 
derhalwe nou, meer as ooit tevore, presiese kennis hê 
van wat bedoel word met Christus se bevel om sy lam-
mers te versorg. Ons moet gehoor gee aan Christus se 
bevel en daarom moet ons weet wat die beginsels van 
Christelike opvoeding en onderwys behels. 

Volgens die Bybelse lewens- en wêreldbeskouing moet 
die volgende beginsels in opvoeding en onderwys geld:

• God is op die troon. Hy, en Hy alleen, is Here en 
Red der.

• Voed kinders op na die voorbeeld van Christus. 
• Geestelike en morele waarhede word bevat en oorge-

dra in akademiese inhoud.
• Kinders se natuur is sondig. Begrensing deur reëls 

en dissipline is nodig. 
• Om goed en reg te leer lees is belangrik. Die Chris-

telike godsdiens berus op heilige Geskrift e. 
• Die onderwyser is ’n oordraer van kennis.
• Onderrig geskied deur middel van verduideliking 

en studies, gekombineer met praktiese toepassing. 
• Voorsiening word gemaak vir kinders se individuele 

leerbehoeft es.
• Die begrip en vaslegging van kennis is belangrik en 

dus is memorisering en herhaling belangrik. 
• Die handhawing van hoë akademiese standaarde is 

belangrik. Christelike onderwys moet mense met ’n 
goeie werksetiek kweek en ook denkende mense wat 
met die onfeilbaarheid van die Bybel as vertrekpunt-
punt, logies en sistematies kan redeneer (1 Petr. 3:15). 

Bostaande beginsels is dalk nie direk te vinde in die By-
bel nie, maar kan nogtans uit die Bybel uit afgelei word. 
Dit is duidelik dat die Bybel ’n hoë waarde op ken nis 
plaas, beide kennis van God self en van sy werke. Dit 
sluit alles in – die natuur, geskiedenis, taal, kultuur en 
die mens self. 

Die Bybel vermeld nie skole nie, maar ons weet dat 
sko le wel deel van die antieke Hebreeuse en Jood se 
sa me lewing was. Die term Christelike opvoeding en 
on der wys is ook nie te vinde in die Bybel nie, maar die 
By bel gee duidelike morele en geestelike instruksies aan 
gelowiges in die algemeen, asook besondere instruksies 
vir die behandeling en grootmaak van kinders (vgl. 
Deut. 6:4-7). 

Vanaf die oomblik van geboorte is daar kragte wat die 
kind se ontwikkeling beïnvloed. Die kind se eie ingebore, 
oorgeërfde eienskappe en vermoëns kom na vore en is 
in wisselwerking met sy/haar omgewing. Deur middel 
van hierdie prosesse word die kenmerke van die persoon 
se eie volwassenheid gevorm. Opvoeding en onderwys 
is die middele waardeur rigting aan die kind se totale 
ontwikkelingsprosesse gegee word om ’n bepaalde doel 
te bereik. 

Die doel met Christelike opvoeding en onderwys is om 
die kind se ontwikkelingsprosesse ooreenkomstig God 
se doel met die mens te rig, naamlik om soos Christus 
te wees in karakter, m.a.w. in woord en in optrede. Alles 
moet gedoen word om godvresende kinders te kweek 
______________________________________________________________

1 Prof. Irmhild Horn was vir 20 jaar werksaam aan Unisa as dosent in Op-
voedkunde. Sy het einde 2010 afgetree. Haar belangstelling was en is nog 
steeds Chris tenopvoeding en -onderwys, asook heersende idees wat 
teen strydig daarmee is.

Ons leef in tye waar Christus se opdrag: “Versorg my lammers” (vgl. Joh. 21:15) meestal geswig het onder die 
bevel: “Bevry my lammers” wat tans in opvoedkundige en onderwysteorieë heers. 
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wat voorberei is en ‘ten volle toegerus [is] vir elke goeie 
ding wat Hy wil hê ons moet doen’ (vgl. 2 Tim. 3:17). 
Kinders moet in die huisgesin van kleins af van God ge-
leer word, op sy Woord te antwoord en die bevele daarin 
te gehoorsaam. Sodoende word die kind voorberei om, 
wanneer die Heilige Gees deur God se genade hom/haar 
tot bewuswording en oortuiging van sy/haar eie sonde 
bring, geredelik en met volle begrip Christus as sy/haar 
Here en Redder te aanvaar. Die Bybel gee ons ook die 
gerusstelling dat kinders wat geleer is om die regte, eer-
bare pad te kies, nie daarvan sal afwyk wanneer hulle 
volwasse is nie (Spr. 22:6). Timótheüs is byvoorbeeld 
van kleins af deur sy moeder en grootmoeder in die 
Skrift e onderrig (2 Tim. 1:5; 3:15). 

In die Bybel vind ons twee sosiale instellings voor wie se 
deur die opdrag tot opvoeding geplaas word. Opvoeding 
begin by die gesin (Gén. 18:19; Deut. 6:6-9), maar is ook 
die taak van die kerk wat verantwoordelik is vir geestelike 
lering sowel as evangelisasie (Mt. 28:19-20; Hand. 2:42; 
2 Tim. 2:2). Dit is egter duidelik dat die ouers die eerste 
en belangrikste persone in die opvoeding van hul eie 
kinders is. Die Christenskool is ’n verlengstuk van die 
gesin en die kerk en het der halwe ’n Bybelse mandaat 
om op te voed. Om Christene te verbied om privaat 
Christenskole met Christelike vakinhoud te stig, is ’n 
ontneming van hulle reg om hulle geloofsoortuigings 
uit te leef. 

Die beginsels van Christelike opvoeding en onderwys 
berus op die erkenning dat alle waarheid van God is. 
Hy is die God van waarheid (Ps. 31:5); sy Seun is die 
Here der waarheid (Joh. 14:6) en sy Gees is die Gees 
van waarheid (Joh. 14:16-17). Gevolglik moet die Bybel 
die beginpunt van alle soeke na kennis en alle behoor-
lik geargumenteerde afl eidings wees. ’n Christelike 
kurrikulum is derhalwe in die Bybel gegrond, terwyl 
Bybelse waarhede deur alle vakgebiede vervleg is. Chris-
ten-leerlinge moet God deur die bestudering van sy 
openbaring van Homself in sy Woord en in sy werke 
(die natuur, geskiedenis, taal, kultuur en die mens self) 
leer ken. Eerbied vir die God van waarheid, noodsaak 
eerstens sorgvuldige akkuraatheid in alle areas van 
feitlike ondersoek en tweedens dat afl eidings, idees en 
teorieë aan die toets van die werklikheid en die Bybel 
moet voldoen.

In ’n Christenskool moet die metodiek van onder-
rig daad werklike onderrig wees wat behels dat leer-
in houd verduidelik, geïllustreer, voorbeelde verskaf, 

vereen vou dig en herhaal word. In heersende opvoed kun-
dige en onderwysteorieë is daadwerklike onderrig egter 
vervang met die idee dat intellektuele leer gefasiliteer 
kan en moet word. Die idee van die fasilitering van leer 
is gegrond in die aanname dat alle kognitiewe vermoëns 
natuurlik ontwikkel, maar die aanname is nie waar nie. 
Kog ni tie we vermoëns is tweevoudig, naamlik primêre en 
se kon dêre vermoëns. Primêre vermoëns is psigomoto-
riese vermoëns, spraak en basiese numeriese telling. Dié 
vermoëns volg ’n defi nitiewe, universele ontwikkelsgang 
wat plaasvind deur alledaagse sosiale interaksie met die 
ouers en ander volwassenes. Sekondêre vermoëns is lees, 
skryf en reken en al die intellektuele leer wat plaasvind 
nadat dié vermoëns bemeester is. Sekondêre vermoëns 
ontwikkel nie op ’n natuurlike wyse nie. Indien hulle sou, 
sou lees en skryf in alle kulture ontwikkel het, wat nie 
gebeur het nie. Daadwerklike en doelgerigte onderrig 
is dus nodig, want daarsonder ontwikkel sekondêre 
vermoëns gebrekkig of selfs glad nie. 

Die Christenonderwyser moet aktief onderrig, maar 
moet terselfdertyd van die leerlinge hulle eie aktiewe 
deel name en harde werk vereis. Sonder vermoeienis is 
dit wat geleer word gou vergete. Hardwerkendheid is 
immers ’n Bybelse beginsel.

Ons lewe in ’n tyd van vrysinnige, kind-gesentreerde 
opvoeding en onderwys met die klem op kinders se 
reg te ten koste daarvan om hulle verantwoordelikheid 
te leer. Die Bybelse wyse van kinders grootmaak en 
on der rig is nie vrysinnig nie, maar behels toonaan-
ge wing, leiding, onderrig, teregwysing en dissipline. 
Dis sipline is ’n grondbeginsel van Christelike opvoe ding 
en onderwys. Slegs deur middel van dissipline kan die 
fondament van die lewe van die regverdige gelê word. 
Dissipline vereis standvastigheid met teregwysing, 
maar moet met aanmoediging en verdiende lof gepaard 
gaan. Kinders moet leer om tussen reg en verkeerd te 
onderskei. Soms behels dit ook straf. Die Bybel beveel 
ons om kinders te dissiplineer en lyfstraf toe te pas (Spr. 
13:24; 19:18; 22:15; 23:13-15; 29:15, 17). Die Bybel sê 
dat dissipline streng en pynlik moet wees om daaruit 
volgens God se wil te leer lewe (Hebr. 12:11). Lyfstraf 
is onwettig in alle Suid-Afrikaanse skole en derhalwe 
moet ander nie-fi siese vorms van straf in ons skole 
toegepas word. Om enigsins eff ektief te wees, moet 
kinders dié strafvorms as hoogs onaangenaam en/of 
emosioneel pynlik ervaar. Die Bybel keur streng straf 
goed, maar waarsku ook om kinders nie tot moedeloos-
heid te dryf nie (Efés. 6:4; Kol 3:21). Gevolglik moet 
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God openbaar Hom 
in elke vakgebied
Pieter Bisschoff 

Kan jy jou indink dat sommige Christen-onderwysers 
dink dit is onmoontlik om hulle vakgebied vanuit ’n 
Chris telike verwysingsraamwerk aan te bied? Hulle is 
verder bekommerd dat geloof ’n weersin by leerlinge sal 
wek as dit by wyse van spreke in hul keelgate afgedwing 
word. Daarom dink hulle geloof en wetenskap moet 
geskei word: geloof slegs by die kerk of in die huis en 
wetenskap by die skool. Geloof sou dan subjektief wees 
en wetenskap sogenaamd objektief.

Ook is daar onderwysers wat dink ’n Christelike skool is 
waar die dag met Skrifl esing en gebed begin en met ge bed 
afgesluit word en dit is waar dit ophou. Dalk is daar nog 
ruimte vir ’n Bybelperiode of twee, sodat leerlinge die 
Here en sy Woord beter kan leer ken. Dit is belangrik 
dat skole hierdie dinge doen, maar maak dit van so ’n 
skool ’n volwaardige Christelike skool? 

God se Woord en nie ouers of onderwysers se sienings 
nie, is bepalend oor hoe gelowiges hul kinders moet 
onderrig en laat onderrig. Volgens die Skrif is God Ko-
ning oor alle fasette van die lewe. Daarom ook oor die 
kind se onderrig en opvoeding. Daarom kan Christelike 
onderwys nie net nog ’n aspek by ’n skool wees nie. Die 
Christelike geloof is bepalend vir alles wat geleer en 
gedoen word. 

’n Skoolgemeenskap wat dit besef, sal anders as die 
on gelowige wêreld kyk na die wyse waarop die skool 
be stuur word, watter onderwysers aangestel word en 
veral na die onderriginhoud van elke vakgebied. 

God openbaar Homself in die eerste plek deur sy 
werke
Met die skepping van Adam en Eva was daar geen By-
bel waaruit hulle God kon leer ken nie. As hoof moes 
Adam God se skeppingswerke bestudeer om aan al die 
diere van die veld en die voëls van die hemel name te 
gee. Daardeur het hy God se almag en sorg leer ken. 

On der wysers hou hulself, soos Adam, ook met hierdie 
opdrag besig. 

Elke vakgebied op skool vorm deel van God se skep pings-
werke wat bestudeer moet word. Soos Adam die diere 
moes benoem, omskryf ’n onderwyser ook sy vakgebied 
vir sy leerlinge in woorde. Dit verg baie gebed en navor-
sing om uit te vind wat God in jou vakgebied openbaar.

In sy brief aan die Romeine verduidelik Paulus aan sy 
lesers dat God se hand duidelik in sy skeppingswerke 
sigbaar is (vgl. Rom. 1). Daarom is daar geen veront-
skuldiging vir enige persoon om te beweer dat hy of sy 
nooit met God te doen gekry het nie. Paulus sluit daar-
deur by Dawid aan wat in Psalm 19 sê dat die uitspansel 
die eer van God verkondig. God se Naam staan groot bo 
alles geskryf – ook oor elke vakgebied op skool. 

’n Gelowige onderwyser moet God se hand raaksien in 
elke stukkie van die vakgebied wat hy of sy bestudeer 
en moet dit aan die leerlinge oordra. Die prag van God 
se werke is byvoorbeeld duidelik sigbaar in elke mooi 
mu siekstuk wat ’n musiekonderwyser ’n leerling aanleer 
of elke goed geformuleerde gedig wat die onderwyser in 
sy klas behandel. Dieselfde in biologie, natuurwetenskap, 
aardrykskunde, tale en selfs wiskunde. Dit is soos ’n roos 
wat oopvou. Hoe meer jy kan raaksien, hoe meer staan jy 
verwonderd oor die middele en vermoëns wat God gee. 

Elke vak of leerarea wat onderrig word, vorm deel van 
God se werke. Die lewe, tyd, orde of vermoë om te kan 
kom munikeer, is alles dinge wat deur God daargestel 
en steeds onderhou word. As gevolg van die sonde 
sukkel die mens egter om God reg te ken uit sy werke. 
Die sonde veroorsaak dat die mens nie sonder God se 
Woord dinge reg kan verstaan en vertolk nie. Daarom 
kom God die mens tegemoet deur aan hom sy Woord 
te gee waarin Hy Homself duideliker en meer volkome 
openbaar. Dit beteken egter nie dat God sy beheer van 
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en teenwoordigheid in sy werke onttrek het nie. Dit 
be teken egter wel dat ’n onderwyser sy Bybel moet ken 
en verstaan. Daarsonder kan ’n onderwyser nie die 
skep ping reg sien nie. 

Hoe om na God se werke te kyk
As iets bekendgestel word, veronderstel dit dat daar ie-
mand is wat reeds weet, ’n wese wat alles ken. God wil hê 
dat die mens sal besef dat Hy die Almagtige is. Daarom 
gebruik Hy gewone (sondige) mense as instrumente 
om hierdie kennis en insig van sy werke en Woord aan 
’n volgende geslag oor te dra. ’n Gelowige onderwyser 
wat dit besef, stel homself as instrument in God se 
hand beskikbaar om God se wil, ook in sy vakgebied, 
aan sy leerlinge oor te dra. As leerlinge byvoorbeeld die 
verskillende stelsels van die liggaam in die vak Biologie 
bestudeer, moet die onderwyser hulle daarop wys hoe 
wonderlik God die mens se liggaam geskape het. 

Ongelukkig is daar baie onderwysers wat bewustelik of 
onbewustelik nie God se hand in hul vakgebied raak-
sien nie. Tog verkondig elke atoom, elke organisme, 
elke mooi kunswerk, elke wiskundige wetmatigheid 
en elke belangrike gebeurtenis wat plaasvind sonder 
ophou die ewige krag en majesteit van God. Daarom 
is ’n onderwyser altyd opgewonde as hy iets nuut in sy 
vakgebied raaksien. 

Die aartsvader Abraham kon na die sterrehemel opkyk 
en sien wat God se beloft e van ’n groot nageslag vir hom 
beteken. Vandag kan ons met behulp van moderne te le-
skope soveel beter die omvang van hierdie beloft e sien 
en verstaan. 

Die onderwyser se taak in elke vakgebied 
God openbaar sekere norme in elke vakgebied waarvol-
gens die leerlinge hul lewens moet inrig: van Ekono-
miese Wetenskappe, waar God se sorg voorop staan, 

tot Liggaamlike Opvoeding waar leerlinge leer om hul 
liggame op te pas en in diens van God en hul naaste te 
stel. Die leerinhoud van Kuns of Wiskunde mag daar-
om nie in stryd wees met dit wat leerlinge tydens By-
belperiodes leer nie. Dit ondermyn die Skrif se gesag as 
’n onderwyser tydens opening uit die Bybel lees dat God 
alle dinge geskape het, maar later in die Biologie klas leer 
dat alle dinge deur ’n ‘oerknal’ ontstaan het. 

Die onderwyser mag ook nie enigiets waaroor God se 
openbaring duidelik is, terughou nie. God openbaar 
byvoorbeeld dat dit Hy is wat lewe gee. ’n Sosiale We-
ten skaponderwyser moet dit daarom met sy leerlinge 
bespreek by die behandeling van die eienskappe van 
lewende en nie-lewende dinge. Geen onderwyser kan 
of mag God weglaat of skei van sy werke nie. 

Onthou, ’n onderwyser kan ook ’n leerling afvallig van 
die Here maak deur hom of haar niks van die Here te 
leer nie. Christus waarsku dat sulke persone eendag 
rekenskap van hul dade sal moet gee.

’n Goeie onderwyser sal verseker dat daar nie ’n dua lis-
me ontstaan tussen dit wat God in die Bybel openbaar 
en dit wat hy in sy vakgebied onderrig nie. Indien dit 
wel gebeur, word die Bybel óf nie reg gelees nie, óf die 
mens se denke oor die saak skiet steeds te kort. In so ’n 
ge val is meer gebed om insig, asook studie of navorsing 
nodig. Leerlinge moet van jongs af leer dat dit dieselfde 
God is wat Homself deur sy skeppingswerke en deur die 
Bybel openbaar. Die Bybel en wetenskap kan mekaar 
nie weerspreek nie, want God weerspreek Homself nie. 
Daarom kan daar ook nie sprake wees van iets soos 
neutrale wetenskapsbeoefening nie. God is Koning oor 
alle lewensterreine, ook alle skoolvakke en ander skool-
aktiwiteite. ’n Onderwyser wat dit regtig besef en beleef, 
sal die hand van die Here in sy vakgebied raaksien en 
dit aan sy leerlinge oordra.

straf streng wees, maar altyd regverdig en toepaslik vir 
die oortreding. Daarbenewens moet ouers en onder-
wysers die Bybelse deugde wat hulle die kinders wil 
leer, weerspieël en uitleef. 

Ter afsluiting
Die dryfk rag van Christenouers en onderwysers moet 

liefde en vrees vir God wees. Ons word beveel om die 
Here God met ons hele hart, siel en verstand lief te hê 
en dié liefde, wat altyd met aanbiddende vrees vir Hom, 
die Almagtige, gepaard moet gaan, moet deur al ons 
opvoedings- en onderwyshandelinge aan ons kinders 
oorgedra word, sodat hulle Hom as die Here in elke 
aspek van hulle lewe aanvaar en dien.

Vervolg vanaf p. 14

Beginsels van Christelike opvoeding en onderwys

L
IG

 IN DUISTERN
IS

L
IG

 IN DUISTERN
IS

16  DIE BOODSKAPPER



Nederigheid binne die gemeente1

Gerhard Fourie

Hoe moes die gemeente daar uitsien? 
En Ek sal julle trotse mag verbreek ... (Lev. 26:19). In 
Le ví tikus 26 word God se seën en straf aan die volk 
voor gehou. Dit gaan ten diepste daaroor dat die volk 
(ge meen te) aan die gesag van God onderdanig moet 
wees. Hy vra onverdeelde trou. Voor Hom moet die 
ge meen te haar in nederigheid verootmoedig. Deute-
ro nó mium 8:1-17 handel oor hoe om in nederigheid 
en in liefde teenoor God te lewe. Dit waarsku teen self-
verheffi  ng en dat die “gemeente” nie kan lewe uit eie 
krag en in eie wysheid nie, maar uit God, die Bron van 
alle krag (v. 17-20).

Dissipline
Tydens die volk se woestynreis het God sy volk nede-
righeid geleer en hulle ook op die proef gestel om Hom 
alleen te gehoorsaam en te vertrou. Hy het met hulle 
ge handel in liefde en barmhartigheid en gedissipli neer 
soos ’n vader sy seun. In die beloofde land vra God 
dank baarheid en nederigheid. Hy het hulle uitgered. 
Is ons binne ons gemeentes werklik dankbaar en ne de-
rig-gedissiplineerd voor God tydens ons woestynreis, 
of het ons fokus verloor omdat ons te besig is?

Is die gemeente se fokus reg?
Selfs binne die gemeente kan die fokus so maklik ver-
skuif. Gaan al ons gemeentelike aktiwiteite werklik 
gepaard met nederigheid, of het die grootsheid van die 
lewe al hier en daar ingesluip? Handhaaf ons nie soms 
die staatsteater-model nie? Die grootsheid van die lewe 
is mos iets waaraan ons onsself kan meet. Die mens 
moet uitstaan (Th e power is in me). Op hierdie manier 
gaan die Bybelse karakter van die gemeente verlore. Die 
gemeente moet die voorbeeld van die Hoof van die Kerk 
nastreef. Sy voorbeeld spreek van nederigheid en geen 
aansien nie. Ons moet besef dat ons niks is nie en Christus 
alles! Hierdie hoogmoed in my wat roep om aansien, 
moet ek afsterf. Dit is nie uit die Vader nie, maar is uit 
die wêreld (vgl. 1 Joh. 2:15-17)!

Om in Hom te bly 
Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel 
soos Hy gewandel het (1 Joh. 2:6). Die gemeente moet ten 
alle koste eie aansien beveg. Al doen en bereik ons wat 
ook al binne die gemeente met ons Godgegewe talente 
bly dit slegs genadegawes van ’n almagtige Skep per. God 
is die belangrikste Persoon. Hy het die seggenskap. Soos 
die Seun Homself in Goddelike nederigheid onderwerp 
het aan die wil van die Vader, so behoort ons ook in ne-
derigheid stil te wees voor God. Hierdie wêreld en wat 
my in aansien wil laat wees, is ’n simbool van alles wat 
sondig en vyandig teen God is. Dit hoort nie by ’n kind 
van die lig en die gemeente nie. Een van die letsels van 
die sondeval is dat die mens ’n liefh ebber van homself 
ge word het. Het ek dalk ’n slaaf van ander se opinies oor 
my geword? Dit is hier waar die slaggat lê. Hoe meer die 
persoon homself wil bewys, hoe meer sal die persoon 
eenkant toe geskuif word. Dit is die ware gevolg wanneer 
na erkenning gestrewe word.

Jou waarde word deur God bepaal
Die evangelie staan ook in die teken van om aan jouself 
te sterf (HK Sondag 1). Romeine 12:16 sê: ... moenie na 
hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Om 
die knie voor Christus te buig en aan jouself te sterf, 
be teken ’n geboë fi guur – in hart, siel en verstand. Ek 
moet myself onder ander mense inskuif. Eer, aansien en 
die off ers wat gebring word se waarde word deur God 
be paal, nie deur menslike opinies nie!

Daar is net Een wat eerwaardig is en dit is die Jesus 
Chris tus, die Hoof van die Kerk. Hy moet sentraal staan. 
Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 
’n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam 
van Jesus sou buig elke knie ... in die hemel en ... op die 
aarde en ... onder die aarde ... (Filip. 2:9, 10).  

______________________________________________________________

1 ’n Reeks aan die hand van die boek Humility the forgo  en virtue deur 
Wayne A Mack en Joshua Mack.
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AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE
AMPTELIKE OPENING
Datum: Sondag, 20 Januarie 2019  |  Tyd: 18:00 Openingsdiens
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos. Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

TEOLOGIESE DAG
Datum: Maandag, 21 Januarie 2019  |  Tyd: 9:00–13:10. Verrigtinge word met ’n vleisbraai afgesluit.
Tema: Verhouding tussen kerk en staat en die hedendaagse rol van die N.Gb. Art. 36 
Departement: Diakoniologie en Missiologie
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos. Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

Tyd Onderwerp Persoon/persone 
verantwoordelik

9:00-9:15 Opening en verwelkoming Prof. GDS (Gerrit) Smit

9:15-10:00 SESSIE 1: Dordt se betekenis vir die AP Kerk oor 
volkere verhoudinge in kerk en staat

Ds. JL (Johan) Schütte

10:00-11:00 Bespreking en samevatting Prof. GDS (Gerrit) Smit

11:00-11:20 Koffi  e/tee

11:20-12:00 SESSIE 2a: N.Gb. Art. 36 – Teks en interpretasie Prof. J (Johan) Bosman

12:00-12:40 SESSIE 2b: Die Teo-politiese aard van N.Gb. Art. 36 Prof. CA (Alwyn) Swanepoel

12:40-13:00 Bespreking en samevatting Prof. JAE (Koos) Adendorff 

13:00-13:10 Afsluiting Prof. JAE (Koos) Adendorff 

13:10 Middagete

RSVP voor of op 16 Januarie 2019 per e-pos na info@apa.ac.za of skakel 012 344 3960.

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

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

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

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

Wanneer? (13 dae) DV – 25 September tot 7 Oktober 2019. 

Verwagte koste? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 
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’n Afskeidsgebed: “Hemelse Vader, U het prof. Hen-
drik Schalk Th eron se lewensboek oopgemaak op 31 
Augus tus 1928 en dit op 15 Augustus 2018 voltooi. 
Vir meer as 65 jaar was hy en tannie Sannie getroud. 
Dankie vir die voorreg wat sy geliefde eggenoot, 
kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, asook die 
Afrikaanse Protestantse Kerk Kempton Park, gehad 
het om hom te ken, vir die tyd wat U hom aan ons 
geleen het. U beloft e: Ons lewe maar sewentig jaar, 
of as ons sterk is tagtig en dié is vol swaarkry en leed 
... Leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid 
bekom (vgl. Ps. 90).

Dankie dat U ons troos deur 
die inspirasie van prof. Hennie 
se voorbeeld van innige liefde 
vir sy Skepper, Verlosser en 
Leidsman, sy onwrikbare ge-
loof, sy geestelike krag en sy 
gehoorsaamheid aan U.”

As gemeente het ons prof. Hen-
nie nie net as leraar geken nie, 
maar ook as waardevolle en ge-
troue vriend wat kon troos in 
hart seer tye, maar ook kostelike 
staal tjies kon vertel wat hy in sy 
ryklik gespaarde lewe beleef en 
ervaar het.

Prof. Hennie het nog vanjaar die 24ste Junie en 1ste Ju-
lie 2018 by AP Kerk Benoni en AP Kerk Kempton Park 
die ere diens te waargeneem en soos altyd besielende 
bood skappe gebring. Hy het feitlik nooit afgekyk op aan-
tekeninge nie, maar met ons gepraat. Hy het die bood-
skap uit die Woord so verstaanbaar aan ons gebring. 
Soos hy die Weg geken het, het hy dit vir ons geleer en 
deur sy geloof in God het hy vir ons ’n voorbeeld gestel. 

Ons sou nie ons dierbare en geliefde prof. Hennie pro-
beer terugbring na die sorge en moeite van hierdie 
on sekere lewe terwyl hy reeds deel in die vreugde van 
die heerlikheid en die teenwoordigheid van God nie!

Elize Visagie

Prof. Hennie het ons uitgehelp vanaf November 2014 
toe ds. Gerrie Kruger die beroep na AP Kerk Karee-
douw aan vaar het tot en met Maart 2017 toe die AP 
Kerk Kempton Park/Benoni kombinasie gestig is en ds. 
Hen ning Dafel as le raar vir die kombinasie beroep is. 
Aanvanklik het prof. Hennie ingestem om ons vir ses 
maan de met die eredienste en begrafnisse uit te help, 
maar die ses maande het toe twee jaar en vier maande 
geword. Prof. Hennie was al 86 en het nog self van 
Pretoria af sy motor bestuur tot by Kempton Park in 
die twee jaar. 

Elke Vrydag as ek hom gebel het om die ere diens-
besonderhede te kry, het hy eers gevra hoe dit gaan 
en dan gevra ek moet hom net kans gee om by sy 
kantoor te kom. Sy kantoor was op die boonste 
verdieping van hul woonstel en hy moes dan eers 
die trappe klim om by sy dag boek te kom. Toe hy 
egter Sondag 24 Junie en Sondag 1 Julie 2018 by 
ons afgelos het, het twee ouderlinge beurte gemaak 
om hom te gaan haal. Hy moes al vieruur in die 
oggend opstaan om halfsewe reg te wees vir sy 
geleentheid, want hy moes eers by AP Kerk Benoni 
preek en dan by AP Kerk Kempton Park. Niks was 
vir hom moeite nie, al was dit vir hom moeilik om 
so vroeg op te staan. Ons is so dankbaar dat hy ons 
nog kon kom help het. Dit was soos ’n totsiens aan 
’n ge meente wat hom baie na aan die hart gelê het. 

Sondae ná die erediens het prof. Hennie altyd tee ge drink 
en omdat hy ’n diabeet was, het die dames gewoonlik 
gesorg dat hy iets te ete saam met die tee kry. Dan het hy 
lekker met almal gesels. Hy was altyd reg met ’n grappie, 
maar het ook nie geskroom om jou daarop te wys as jy 
verkeerd is nie.

Persoonlik het ek prof. Hennie Th eron nie so lank geken 
nie, maar hy het ’n groot impak op my lewe gehad. Ek 
sal hom nooit vergeet nie. 

Hy sit nou aan die voete van die Een wat hy so liefgehad 
het en Wie hy gedien het. Mag ons eendag weer in die 
Vaderhuis ontmoet, Prof. Tot dan: Rus in vrede.

Marietjie Snyman

Huldeblyk: Prof. Hennie Th eron
31/08/1928 – 15/08/2018
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Christene in China gaan die afgelope paar maande weer gebuk onder ernstige vervolging deur die Chinese regering. Volgens die nuusagentskap, CBN, het president Xi Jinping ’n vyf-jaarplan van stapel gestuur waarvol-gens hy alle godsdienste in China wil verinheems sodat dit meer Chinese karaktereienskappe vertoon. Dit sluit onder meer in lojaliteit teenoor die Chinese kommunistiese party.
Hierdie verinheemsing maak nie juis sin wanneer in ag geneem word dat Chinese Christene in wese inheems is nie. Hulle praat Mandaryns of een van die ander Chinese tale, hulle lees die Bybel in hul moedertaal, preke is in Mandaryns of ’n Chinese dialek – alles wat hulle doen, getuig daarvan dat hulle Chinees is, buiten hul Godsdiens. Christenskap word as ’n “Westerse Gods diens” beskou wat ’n bedreiging vir die Chinese kultuur en waardes in hou. Die Christelike Godsdiens be-hoort dus “verinheems” te word so dat alle vreemde invloede, gebruike en gewoontes vervang word met wat eg Chinees is. Uiteindelik is dit maar net ’n rookskerm vir die “hervorming” van die Chinese Christendom sodat dit meer in ooreenstemming is met en onder steu-nend is tot die regering se ideologie.
Hierdie beleidsrigting het daartoe gelei dat die Chinese regering oor die afgelope paar maande privaat Christenkerke se deure gesluit en lidmate se Bybels gekon iskeer het. Die ongeregistreerde protestantse huiskerke wat ona hanklik van die sogenaamde Christelike Raad bestaan 

en tot ’n groot mate verdra is, het sedertdien die teiken van die regering se vervolging geword.
Baie gelowiges het hul werke weens hul godsdienstige oortuigings verloor, ander is selfs uit hul huise gesit of in die tronk gestop. In Maart is ’n promi-nente Christenleier tot sewe jaar gevangenisstraf gevonnis omdat hy ’n Christenskool in Myanmar opgerig het. As gevolg van hierdie vervolging het heelwat predikante en hul gesinne ook na Amerika gevlug.
As deel van hierdie “klopjag” op die kerk word kinders en lede van die kommunistiese party in sekere ge-biede van kerke weerhou en ten min-ste een dorp het al daarop aangedring dat Christene prente en foto’s van die Here Jesus met prente en foto’s van president Xi moet vervang.
Verskeie kerke is oor die afgelope paar maande verwoes, onder meer een van die grootste Rooms-Katolieke kerke, die Iangwang Catholic Church in China se Shandong provinsie. Verlede Desember is nog ’n Katolieke kerk naby Xi’an in die Shaanxi provinsie verwoes ten spyte daarvan dat hulle al die nodige permitte vir die wettige gebruik van die grond gehad het.
Hierdie berigte van die hernude vervolging van gelowiges in China is ook deur bronne vanuit China self aan Die Boodskapper bevestig. Die volgende boodskap is deur Candy* en Johnny*, sendingwerkers in China, aan ds. Danilo Stoltz gestuur:

Dear Danilo family, we trust you are 
doing very well. I want to update what 
happened in China to you all. The per-
secution in China getting worse. This is 
unexpected. Yesterday the news on TV 
report that the China government lock 
down hundreds of churches in Central 
China and burn hundreds of crosses – 
this is very unusual.

Please pray the Lord open doors for us 
to visit some churches. Perhaps this is 
the best time to visit China to under-
stand the real China, but we believe 
all things work for good and he have 
his reason allowed that happen. We do 
our best to see how the Lord lead us for 
this special trip.

Please give our regards to the team 
who are ready to come.

Candy and Johnny

_____________________________________________________________________*Skuilname

S M E LT O O N D
•  November 2018  •

Hernude vervolging van Christene in China

Die Chinese owerheid vernietig die Golden Lampstand Church in die stad Linfen in China se Sxanxi provinsie.

Die Iangwang Catholic Church, in China se Shandong provinsie, lê in puin.
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AMPTELIK

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00 R1 785.00

1/2 blad 124 x 180 mm R1 415.00 R2 940.00

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 R4 400.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifi ek 

aan u toegeken word vir u advertensie. Sodra ons u advertensie 
ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

Advertensietariewe 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 785.00

1/2 blad 124 x 180 mm R1 350.00 R2 940.00

Volblad 246 x 180 mm R2 250.00 R4 400.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

50% afslag op R795.00 en meer indien AP kerksake geadverteer word. 
10% afslag vir 10 agtereenvolgende advertensies vooruitbetaalbaar.

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifi ek 

aan u toegeken word vir u advertensie. Sodra ons u advertensie 
ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

BESTEK VIR BYBELKENNIS-EKSAMEN 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Joshua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28 & 29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Thessalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6 & 7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17 & 18 (35) NGb Art 30-34 (30)

Ds. Floris Mostert sluit op 25 Julie 2001 
by die AP Kerk aan. Hy bedien AP Kerk 
Warmbad met beperkte opdrag vanaf 
25 Augustus 2001 tot 3 Februarie 2008.

Voorheen was hy verbonde aan die 
NG Kerk op Petrusville vanaf 1961 en 
SWA polisie kapelaan vanaf 1964. Hy 
bedien ook Port Elizabeth in 1973 en 
emeriteer in 1986.

Ons het ds. Floris kort ná die afster-
we van ds. Dirk Malan leer ken. Ds. 
Flo ris was toe woonagtig te Mabilingwe 
Na tuur re servaat en hy het nie geskroom 
om by die AP Kerk Warmbad uit te 
help nie. Daar het alreeds gesprek met 
hom plaasgevind oor moontlike bedie-
ning in ons gemeente toe hy tydens die 

ge loft  ediens van 16 Desember 2000 ’n 
ernstige terugslag met sy gesondheid 
gehad het en nie die vry moe digheid 
gehad om hom te verbind as leraar aan 
die AP Kerk Warmbad nie.

Later, nadat hy sodanig herstel het, 
het hy besluit om AP Kerk-lidmaat skap 
op te neem en het hy ook predikant-
status in die AP Kerk verkry. Die voor 
die hand liggende het toe gebeur en 
Warmbad gemeente het hom beroep.

Ds. Floris en sy eggenote, tannie 
Ma ri na, het hart en siel ingeklim en 
hard gewerk in die gemeente ten spyte 
van sy gesondheid wat nie altyd baie 
goed was nie. Die lewensondervin ding 
en rypheid was altyd aanvoelbaar, sou 

’n probleem van 
watter aard ook al 
opduik. Een van sy 
ge lief de gesegdes 
(vermoedelik met 
verwysing na homself) was: “God slaan 
’n reg uit hou met ’n krom stok”.

Ds. Floris het voor waar diep spore 
in ons gemeente ge trap en ons is dank-
baar vir die tyd wat hy ons bedien het.

Die mense wat die voorreg gehad 
het om paaie te kruis met Floris Johan-
nes Mostert sal hom nie maklik ver-
geet nie.

Willie Conradie
(Voorsitter: Kerkraad Warmbad)

Huldeblyk: Floris Johannes Mostert 
(16/11/1934 – 31/7/2018)
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BRAKPAN

Bevestiging: Ds. AS van Staden (jr.)
Op 2 Junie 2018 is ds. Riaan van Staden as leraar van die AP 
Kerk Brakpan bevestig. Dit was vir sy vader, ds. Adri van Staden, 
’n besondere geleentheid om die bevestiging waar te neem.

Ds. Riaan van Staden se intreepreek het op 3 Junie 2018 
plaasgevind waarna die gemeente se vroue-aksie ’n heerlike ete 
aangebied het. Daar is op gepaste wyse saam gekuier en almal 
teenwoordig het dit geniet.

Groete in Christus!

Johan van Tonder (Saakgelastigde – administratief)

GROOTFONTEIN

Gemeentebou
Ons het op 24 Augustus ’n heerlike sop-
en-broodjies-aand gehad met die doel om 
gemeente te bou en ook om ons gemeente aan 
ons vriende in die gemeenskap bekend te stel. 

Danie Botha het as gaskunstenaar opgetree en 
ons het Dahlwinnie se grasdak met tye gelig met 
die heerlike saamsing van geestelike liedere. Van 
oud tot jonk het heerlik saam gekuier. 

Namens Grootfontein vroue-aksie

Susan Grobler

EERSTEJAARS- EN STUDENTEKAMP (13-17 JANUARIE 2019) AP AKADEMIE EN AP KERK PRETORIA-OOS
PLEK: Majuba Kampterrein      KOSTE: R700-00 pp

DOEL: Dit is ’n kamp vir geestelike versterking en verryking vir studente en nuwelingstudente in Pretoria. Op die kamp 
word nuwe vriendskappe gesmee. Jongmense word ingeskakel by AP Kerk Pretoria-Oos of an der gemeentes in Pretoria. 
Ons leef vir die Here en dien Hom met ons hele lewe.

Indien jy nie kan huis toe gaan voor die universiteit begin nie ... KENNISMAKING MET PRETORIA 20-25 JANUARIE 2019:
Ons besoek landmerke en belangrike besienswaardighede in en om Pretoria, bv. Voortrekker monu ment, Kru gerhuis, SA 
Lug mag mu seum, ens. Studente gaan tuis by gemeentelede in ’n voogskap-/mentorskap-verhouding om betekenisvolle 
ver hou ding met jongmense op te bou.

KOSTE VIR TOEGANGSGELDE VAN DIE BESIENSWAARDIGHEDE: R600-00 pp. (Bring ’n sakgeldjie vir koeldrank en roomys!)

KONTAK: Ds. Attie Boshoff  (071 229 3035) of Marina by die kerkkantoor (012 361 7574) vir meer besonderhede.

INSKRYWINGSVORM: Stuur jou NAAM, VAN, SELFOONNOMMER en E-POS-ADRES na admin@apkpo.co.za of 
attie.boshoff @apk.co.za. Ons sal die volledige inskrywingsvorm vir u aanstuur.

Ds. Riaan en Adel saam met 
(v.l.n.r.) Diaan, Janderik en Meyer 

Ds. Riaan van Staden word deur sy pa, 
ds. Adri van Staden, as predikant bevestig
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AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens 

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

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. Brakel Beukes (sr.), 071 060 6093 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA 
Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, 
Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 

Navrae: Oudl. Christo Matthee by 
sel: 083 769 9313 of 

na ure by tel: 044 382 1510

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

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

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

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

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe intrekkers 
is hartlik welkom by ons eredienste wat 

elke Sondag om 10:00 in ons AP kerkge-
bou, Heidestraat, Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak: Saakgelastigde en Kassier:

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

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

hospitaal is, kan ons ook kontak. 
Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 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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KEMPTON PARK

Uit ons gemeente
Belydenis van geloof afgelê 
Ons het net een kind gehad wat in 2017 belydenis 
van geloof afgelê het – Hanno Jansen van Vuuren. 
Hy is in 2001 hier gedoop deur wyle prof. Hennie 
Theron. Toe hy voor die Ouderlingraad moes 
verskyn, was dit nie eens nodig om hom te vra 
of hy gereed is om belydenis van geloof af te lê 
nie. Hy het uit sy eie ’n brief aan sy voorganger 
geskryf waarin hy sy liefde vir sy Vader bely het. 
Ds. Henning Dafel het die belydenisaflegging 
waargeneem tydens sy afskeidspreek.

Paassangdiens
Een van die geleenthede op ons gemeente se 
jaarbeplanning waarna elke jaar met groot 
verwagtinge uitgesien word, is die Paassangdiens. 
Vanjaar is die program op Sondag 15 April gehou. 
Onder leiding van ons gemeente-orrelis, Tommie 
van der Westhuizen, het die kerkkoor pligsgetrou 
en entoesiasties geoefen. Buiten die koor- en 
gemeentesang het die Verbondsonderrigkinders 
ook ’n lied gesing en enkeles het ook van die 
voorlesings gedoen. 

Die orrelbegeleiding is luisterryk aangevul deur die baie bekwame trompetspel van Jevon O’Donovan. 
Dit was ’n besondere voorreg om met Woord en lied, die Here Jesus se lydensweg te volg en sy 
kruisiging, opstanding en hemelvaart te herdenk. Aan Hom alleen ons lof, dank, eer en aanbidding!

Tog behoort so ’n sangdiens veral vir sy boodskap onthou te word. Die tema vir vanjaar se Paassang-
diens was afkomstig vanuit ’n gewilde ou koorlied: “Wat gaan jy doen met Jesus?” Treffend het die koor 
die teenvraag in die lied benadruk: “Wat sal Hy doen met my ...?” Sal ons met sy wederkoms hoor: 
“Gaan in die vreugde van jou Heer”, of dalk die verskriklike teendeel: “Gaan weg van My af ...”? 

Ingestuur

Vakansie-geleentheid vir PredikanteDie AP Kerk Suidkus bied die volgende:• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). • Pligte: Preekbeurt vir 2 agtereenvolgende Sondae. • Indien nodig, hospitaalbesoek of huisbesoek vir ernstige siekte of begrafnis (addisionele vergoeding). • Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.
Kontakpersone: 
Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181
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AP KERK GROTER DURBAN 

Alle besoekers, nuwe intrekkers en 
vakansiegangers (kom gerus in jul 
vakansieklere) van Scottburgh tot 

Stanger word uitgenooi na ons erediens 
op Sondae om 09:00. 

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

Navrae: 
Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188 

of Elsabé Roodt – 082 444 0860

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omva  ende webtuiste 

www.potchefstroomintertv.co.za, 
sien dan Skakel Kerke – APK se nuus. Gemeentes is 

welkom om nuus te stuur na chrisclgreyling@gmail.com. 
Rekenaar en webtuiste is pas opgegradeer. 

Sien ook elke dag se weervoorspelling.

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.

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

Selfsorg akkommodasie 
met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, 
bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N1, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

HOOGGELEGEN GELOFTEFEES
180-JARIGE HERDENKING VAN GELOFTE

VRYDAG 14 DESEMBER 2018
19:30: Verskeidenheidskonsert – Kurt Smith 

R20.00 volwassenes • R10.00 kinders

SATERDAG 15 DESEMBER 2018
10:00 – Besigtiging van Monumente

14:00 – Feesverrigtinge. 15:00 – Boeresport
18:00 – Braaivleis met bykosse – R30.00 p.p 

(bring eie eetgerei)
20:00 – Toneel

R20.00 volwassenes • R10.00 kinders

SONDAG 16 DESEMBER 2018
08:00 – Vroeë Biduur – Heinrich Jacobs 

09:30 – Koorsang 
Geloftediens – Dr. Gideon Grobler 

Koorsang, lees van Gelofte
Toespraak – Mnr. Andries Breytenbach

Afsluiting – Deon vd Watt

Geleë tussen Tweeling, Petrus Steyn en Reitz
GPS koördinate: S 27 33.698; E 28 20.729

NAVRAE:
Deon van der Watt (Voorsitter) 082 783 6408

Albert Viljoen (Sekretaris) 082 410 8680
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KLERKSDORP

70 jaar getroud
Corrie Grobbelaar, gebore 27 Mei 1927 te Lichtenburg en Hannetjie 
Grobbelaar (gebore van Zyl) gebore in die Noord-Kaap te Daniëlskuil 
op 25 Desember 1929, het besluit om hiermee ons hemelse Vader 
te dank vir twee vol lewens wat Hy ons geskenk het. Op 27 Mei 1949 
het die leraar tydens ons huweliksbevestiging Matthéüs 6:33 as teks 
geneem om met ons te praat: Soek eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word en dan ook 
met verwysing na Deute ronómium 5:16 sodat julle ’n lang lewe kan hê, 
en dat dit met julle goed mag gaan in die land wat die HERE julle God aan julle sal gee.

Volgens Psalm 90:10 beskou die Bybel ’n vol lewe as ’n lewe tot en met 70 jaar. Ons eerste vol lewe 
het ons dan ook bereik toe ons die ouderdom van 70 jaar bereik het en ons tweede vol lewe vertrou 
ons om te bereik as ons DV 27 Mei 2019 bereik. Dan sal ons ook 70 jaar getroud wees. 

Ons boodskap aan medegelowiges: God se Woord het in ons lewens in alle opsigte waar geword. Sy 
Woord is getrou en waaragtig. Daarom dank ons Hom vir twee vol lewens aan ons toevertrou. Laat 
die Naam van die HERE geloof en geprys word! 

Marie de la Rey

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

WATERBERG

Daksit
Die leraar van die AP Kerk Waterberg, ds. Lourens Prinsloo, het sy 
gemeente met die laaste basaar uitgedaag: Sou hulle ’n sekere 
bedrag met die basaar in, sal hy vir ’n dag lank op die kerk se dak 
gaan sit. Gelukkig vir die gemeente het hulle die bedrag ge-in, 
maar ongelukkig vir die dominee moes hy toe maar vir ’n volle dag 
op die kerk se dak gaan sit. 

Die foto wys hoe hy hom besig gehou het. Die afklimmery het bietjie 
gelol, maar gelukkig het alles in ’n goeie gees plaasgevind.

Stoffel Visser
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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

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

Vakansiewoonstel regoor Margate se hoofstrand vir 6 tot 8 persone te 
huur vanaf 22/12/2018 tot 29/12/2018 en vanaf 29/12/2018 tot 05/01/2019

Skakel Susan by 083 229 9883

MARGATE
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LEONARDVILLE

Gemeentekamp 
Ons poog elke jaar om lidmate van ons 
vier verskillende preekpunte byeen te kry. 
Geleenthede om almal saam te kom, is maar 
min – ons gemeente is redelik uitgestrek en ons 
lidmate woon ver van mekaar af!

Hierdie jaar se gemeentekamp is onder leiding van die 
Mariental-wyk aangebied. Ons het verskillende opsies 
in die direkte omgewing van Mariental ondersoek, 
maar op die ou einde besluit om die geriewe wat Elna-
tan Privaatskool op Stampriet ons kan bied, te gebruik.

Op Vrydag 24 Augustus het ons lidmate laatmiddag 
en vroegaand op Stampriet begin aankom. Ons het 
een van die koshuise van die skool en een van die 
klaskamers en die koshuis se kombuis en koelkamer tot ons beskikking gehad. Van ons “groter” (lees 
“ouer”) lidmate het in die pastorie hier op Stampriet gaan nesskrop. ’n Woonwa en ’n tent is ook 
langs die vergaderklaskamer staangemaak. Ons het nie die swembad tydens hierdie naweek benut 
nie omdat dit nie swemweer was nie. Ons het wel die jukskeibane ten volle benut.

In die klaskamer het ons heerlik saam gesing en die elektronika ingespan om ’n “gasspreker” die 
naweek te kon hê! Ons het ’n aantal van Pretoria-Oos se pinksterboodskappe en ’n erediens van 
hulle vooraf van die internet afgelaai en dit met ’n projektor teen die klaskamermuur vertoon tot 
groot vrug en seën! Die program het ruim geleentheid gebied vir saamgesels en hekel en kuier en 
jukskei speel en natuurlik vir etes en verversings soos dit net deur die Suid-Westers voorgesit kan 
word! Saterdagaand het ons drie lamsribbe op die kole gebraai! Deur die Here se genade maak ons 
volgende jaar weer so! Waarskynlik op ’n ander terrein, want ’n ander wyk/preekpunt kry geleentheid 
om die gemeentekamp te reël.

Ds. Albert Boshoff

Die hele groep

Die hekelspan

VRYHEID

Doop
Alle eer aan ons Here vir die wonderlike voorreg om te deel 
in die verbond van ons Vader deur die verlossing van ons 
Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Op 
18 Junie 2017 het ds. AJ Ferreira die voorreg gehad om sy 
eie dogtertjie, Helena (Maria Magdelena), te doop. Ons wil 
almal bedank wat die dag ekstra spesiaal gemaak het. In die 
besonder die familie en vriende van ver, tannie Joey de Villiers 
wat die besonderse dooprok vir Helena gemaak het en die 
sustersaksie wat ons bederf het met ’n pragtige doopkoek.

Joubert, Jaleen en Helena Ferreira
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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 
slagoff ers van omstandighede buite hulle beheer. 

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2018

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

Skakel Liezl vir tariewe 082 788 9304 of 
skakel of sms Thys: 082 921 1922

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

APK DasseAPK Dasse

Die Afrikaanse Protestantse Akademie – Studenteverblyf
Verblyf beskikbaar vir APA studente, APK studente en werkende jongmense 

by ons kampus in Pretoria. Selfsorgeenhede en kamers. 

Kontak die APA vir meer inligting. E-pos: info@apa.ac.za • Tel: 012 344 3960

HUIS MET WOONSTEL TE HUUR TE KLEINFONTEIN
3 slaapkamer huis met studeerkamer, volle ensuite badkamer 

met aparte stort en toilet. Ruim eet- en sitkamer. Toesluit-
motorhuis vir 2 motors, werkoppervlakte, onderdak vir 3 motors. 

Ten volle omhein met sekuriteitskamera. Woonstel aan huis 
ruim sit/eet oopplan kombuis, 1 slaapkamer met en-suite volle 

badkamer. Ruim voorstoep met braaigeriewe en ’n uitsig.

Skakel ANITA 084 3729510 of 012 940 4447
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LOUIS TRICHARDT

Ons twee oudste lidmate oorlede
Op Donderdag, 3 Mei 2018 het tannie Anna Wepener van die AP Kerk 
Louis Trichardt haar 98ste verjaarsdag gevier. Sy is op 3 Mei 1920 in 
Alldays gebore en was getroud met oom Willem wat in 2010 op vier en 
negentigjarige ouderdom oorlede is. Hulle was ’n volle twee en sewentig 
jaar getroud! Die egpaar het 1 seun en 4 dogters gehad. Tannie Anna 
se lewe het getuig van ’n sterk karakter en hardwerkendheid. Sy is op 
17 Augustus 2018 oorlede. Sy laat vyf kinders, dertien kleinkinders 
en vyftien agterkleinkinders agter. Ons dank die Here vir die mooi 
herinneringe wat sy vir elkeen nagelaat het. Sy sal gemis word.

Op 9 Mei 2018 het tannie Sarie du Toit 101 jaar oud geword. Susara 
Maria Elisabeth van den Berg is in 1917 in die Kaap gebore. Sy het 
in Brackenfell grootgeword en is later met Abram du Toit getroud. Uit 
die huwelik is een seun, Leon du Toit, gebore. Oom Abram is in 2001 
oorlede. Ds. Leon du Toit was vir jare die leraar van die AP Kerk Louis 
Trichardt. Tannie Sarie het in die tyd van haar seun se bediening in ons 
gemeente, van Bellville na die Bosveld verhuis. Ons sal haar altyd onthou 
vir die sinvolle gesprekke wat sy nog op haar ouderdom kon voer. Sy 
was nooit sonder ’n glimlag nie. Sy is op 24 Julie 2018 oorlede. Sy laat 
twee kleinkinders, Abrie en Johan, ’n skoondogter, Erna Eloff en twee 
agterkleinkinders agter. Ons gun haar die rus by haar hemelse Vader.

Jeugaksie
Op Sondag 26 Augustus 2018 het die AP Kerk Louis Trichardt 
’n baie interessante jeugaksie gehad. Ds. Wynand van der 
Westhuizen het die kinders ’n bietjie meer van Noag se ark 
vertel. Hy het eers gewys hoe die ark gelyk het en toe interessante 
inligting weergegee. Die kinders wou weet hoe dit moontlik 
was dat al die verskillende dinosourusse daar kon inpas! Die 
antwoord was natuurlik dat Noag jong dinosourusse moes 
inneem. Ná die vertelling het elke groepie ’n koek ontvang wat 
hulle moes versier om soos die ark te lyk. Daar was baie gelag 
en ’n paar kinders het amper al hulle lekkers waarmee die koek 
versier moes word, opgeëet. Na die tyd is heerlik aan die koek 
gesmul. Dit was ’n leersame en lekker ondervinding.

Susan Terblanche

Verjaarsdagkaartjies met koeverte | Prys: R3.00 elk
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Gemeentenuus

DELAREYVILLE

Allerlei
Huldeblyk: Jacobus Albertus Hough 
24/08/1952–22/06/2018 
Koos Hough, soos almal hom geken het, is in Delareyville-
omgewing gebore, het daar grootgeword en is daar oorlede. 

Hy en sy vrou, Alet, het die oggend omstreeks 5:50 wakker 
geword om om 6uur na die oggend godsdiens te luister op die 
radio. Koos het ewe skielik diep asemgehaal en is weggeneem van sy 
familie. Hy laat sy vrou Alet, 4 kinders en 6 kleinkinders agter. 

In AP Kerk Delareyville se 30-jarige bestaan, was hy gereeld op die 
kerkraad en betrokke in die gemeente. Hy laat ’n groot leemte agter. 

60ste Troudag
Op 23 Augustus 2018 het SB Jansen van Vuuren en sy vrou, Ina, hul 
60ste huweliksherdenking gevier. Hulle is op 23 Augustus 1958 uit 
die NG Kerk Delareyville getroud. Hulle boer steeds in die Setlagoli-
omgewing op die plaas Latham east en is ook lidmate van die AP Kerk 
Delareyville. 

Hulle is geseën met drie kinders, agt kleinkinders en twee 
agterkleinkinders. Dit is ’n mylpaal in enige egpaar se huwelik en almal 
in die gemeente wens hul geluk. 

90ste verjaarsdag: Babs Scheepers
Op 23 Augustus 2018 het Babs Scheepers haar 90ste verjaarsdag saam 
met vriende en familie by Die 
Plaasjapie-restaurant op 
Delareyville gevier. Dit was ’n 
heuglike dag vir die familie en 
hulle het lekker feesgevier en 
haar behoorlik bederf. 

Babs is geseën met 
3 kinders, 8 kleinkinders, 
15 agterkleinkinders en 
2 agter-agter kleinkinders. 

Sy is gebore op 23 Augustus 
1928 in Mafikeng op die plaas 

Spamover. Sy woon sedert 1934 in Delareyville, m.a.w. 
84 jaar, waar sy dan ook so lank as wat die AP Kerk 
Delareyville bestaan, deel is van die gemeente. Sy is nou 
al vir 30 jaar ’n staatmaker in die gemeente en was ’n 
hele paar keer voorsitster van die vroueaksie. 

Elsa Vorster

Alet en Koos Hough

Ina en SB Jansen van Vuuren

Babs Scheepers
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WESMOOT

Nuusbrokkies
“Pot vol Winter”
Die geure van stomende potte sop wat die lug vul, ’n vrolike kaggelvuurtjie en mense met warm harte 
om ’n tafel – wat het ’n mens méér nodig om te winter in te lui!

Dit is vir jare al die gewoonte dat die gemeente op hierdie wyse op die inisiatief van die Isel-gesin, 
Chris, Diana en hul drie dogters, Cilani, Zanel en Eliza, getrakteer word. ’n Mens het met die instap 
al sommer ’n warm gevoel gekry in die atmosfeer wat geskep is deur die vrolik gedekte tafels in wit 
en rooi, ligte op staanders wat oral rondstaan en ’n nagemaakte kaggelvuur. Nie minder nie as sewe 
soorte sop word voorgesit en die een meer geurig en lekkerder as die ander. Daar moet versigtig 
geskep word, want as jy te veel inskep van een soort is jy versadig voordat jy eers die ander kan proe! 
’n Groot verskeidenheid brode is ook daarmee saam bedien en tot laataand word heerlik gesmul 
en gekuier. Daar is heel uiteenlopende opinies gelug oor watter sop die lekkerste was, maar die 
pampoensop was altyd ’n kortkop voor! Alhoewel dit nie die uitsluitlike doel daarvan was nie, is tog 
’n paar rand vir die gemeente en vroueaksie ingesamel. Ná ’n laaste skeppie vir oulaas het almal 
met ’n ligte hart en vol magie huiswaarts gekeer.

Jaarlikse ete aangebied deur 
’n lidmaat-egpaar van ’n ander 
gemeente wat ’n besigheid in die 
omgewing van Wesmoot se kerk het
Die gemeente het weereens in groot 
getalle opgedaag by hierdie geleentheid 
wat niemand wil mis nie. Ons bly steeds 
verwonderd oor die vriendelike en 
ongelooflike gebaar van hierdie gesin. 
Hulle maak al die kos self, bring dit 
kerk toe en bedien ’n driegangmaaltyd 
uit die boonste rakke. Die gemeente 
verkoop die kaartjies en alle gelde gaan 
na die gemeente toe! Wat ’n wonderlike 
gebaar! En wat ’n heerlike aand! Ons 
innige dank aan hulle.

Die tafels was pragtig gedek met al die 
mooiste eetgerei van die gemeente en 
Diana Isel het die versierings gedoen 
– alles in groen en wit. In die middel 
van elke tafel was ’n staalstaander wat 
Chris Isel gemaak het, met ’n glasbak 
op ’n glasblad en ’n vetplantroos 
in wit omhulsel binne-in. Dit het te 
pragtig gelyk saam met die sagte groen 
dekkleedjies (“overlays”) oor die wit 
tafeldoeke. 

Elise Rautenbach

Pragtig gedekte tafels

Ds. Wynand van Zyl en sy gesin van AP Kerk Verwoerdburg het 
kom kuier en saam geëet. Hier is hulle by Lukas Beyers en sy vrou. 
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LEBOMBO

Verhoudingseminaar: 
9-11 Augustus 2018
Maritsa Pretorius

Die laaste dag se foto lyk gewoonlik mooier as die 
eers te dag se foto! Waarom? Omdat jy op die eerste 

dag moe dig glimlag vir die onbekende wat wag, maar 
op die laaste dag is jy nie net verlig dit is verby nie, jy 
lag sommer uit jou hart omdat ‘hierdie seminaar op ’n 
vlak aangebied is wat ek nog op geen ander seminaar 
oor hierdie onderwerpe gevind het nie’ (’n aanhaling 
uit een van die kongresgangers se getuienis oor die 
seminaar). So ook die volgende getuienis: ‘Die seminaar 
het ewigheidswaarde omdat die grondbeginsels reg is 
wat die inhoud geloofwaardig maak.’

Wanneer ons na die groepfoto kyk, is dit duidelik dat 
daar jonges, enkellopendes, getroudes, ouers en oueres 
is wat die seminaar bygewoon het – dus is hierdie semi-
naar vir almal bedoel. Ons staan mos elkeen daagliks 
in verhouding met ons huweliksmaat, kinders, ouers, 
kollegas, werkgewer, mede-gelowiges en almal wat ons 
lewenspad kruis. Watter onderwerpe is dan behandel? 
Se ker lik kommunikasie, verskillende karaktereienskap pe 
en die gewilde konfl ikhanteringskema. Ja, dit en nog veel 
meer! Die ervare aanbieder, ons eie borrelvrou, Susan 
Grobler, het die onderwerpe vol kleure ingekleur. Soos 
’n kongresganger dit gestel het: ‘Hierdie seminaar laat 
’n mens verwonderd staan oor hoe wonderlik God die 
mens geskape het met ’n brein wat dink, met emosies, 
met verskille in geslagte en met verskillende karakter-
trekke’. Dan word bygevoeg die keuses wat mense maak: 

Het ek dit gekies of het jy dit vir my besluit? Hoe het ek 
dan ge dink oor hierdie keuse? Het ek enigsins hieroor 
ge dink of was my reaksie suiwer op my gevoel gegrond? 
Dit klink ingewikkeld, maar opwindend – veral as jy se-
kere opdragte so saam met jou lewensmaat kan aanpak! 

Die weer het wonderlik saamgespeel in die Kruger 
Wildtuin se omgewing, al het ons uitsonderlike koue 
be leef! Dus was die spyskaart maklik opgestel met 
ge bakte disse en vir ingeval dit sou warm word, slaaie 
daar by. Dankie vir al die mans en dames wat die warm 
water, bekers en kostafel in stand gehou het! Gewoonlik 
word ’n mens broos omdat jy besef die regte verhou-
dings kan net rea liseer met die regte bedoeling sonder 
selfsug, met die oog gevestig op Jesus Christus. Daarom 
het die onderwerpe soos ’n pilaar uitgestaan omdat dit 
gegrond is in die Skrif, die Woord van God. Dankie ds. 
Attie Boshoff  vir die bekwame wyse waarop ons deur 
Woord en sang antwoorde uit die Skrif kon kry om te 
help dat die onderwerpe lewensveranderend kan werk! 

Ter afsluiting dan ’n kykie na ’n foto wat deur die loop 
van die seminaar geneem is. Jy word uitgedaag om met 
of sonder verhoudingsprobleme vir Susan Grobler en ds. 
Attie Boshoff  uit te nooi om ’n verhoudingseminaar in 
jou gemeente te kom aanbied. En as jy enkellopend is, 
volg gerus die volgende raad om jou ervaring te verbeter: 
Bring ’n metgesel saam!

WAT DOEN MY KERK?
L
IG

 IN DUISTERN
IS
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Taal-arm, Woord-honger?
Hannekie Verwoerd1

Tog word babas, anders as Adam, nie met taal gebore 
nie. Die woorde en sinne is nie klaar ingeplant in hulle 
breine, wagtend dat die spraakstrukture volwasse raak 
sodat dit gebesig kan word nie. Wat ingeskape is, is die 
vermoë om taal vanuit die omgewing te absorbeer; om 
woorde en sinne te leer ken en te gebruik deur na die 
taal wat rondom ons gepraat word, te luister.

Die ontwikkelende brein gebruik die inligting wat van die 
sintuie af ontvang word om te leer hoe ’n mens reageer 
op die omgewing. Terselfdertyd begin die baba se lyfi e 
beweeg – eers net kriewel, dan rol, dan sit en later kruip, 
waggel, loop, draf, spring, huppel en dans. Die spraakor-
gane beweeg ook deur hierdie progressief ingewikkelder 
reeks bewegings en so begin ’n baba geluide maak, later 
toonhoogtewisselings en volume-verstellings uittoets 
en op ’n heel georganiseerde en patroonmatige metode 
toetsbestuur hy elke deel van sy spraakmeganisme en 
pas sy brein die geluide wat by sy mond uitkom, by dit 
wat in die omgewing gehoor word. 

Ná sowat twaalf maande het die brein genoeg ingeneem 
en getoets om betekenisvolle een-woord-uitings te kan 
formuleer en produseer: “mamma”, “ta-ta”, “doe-doe”. ’n 
Kort tydjie later het die brein genoeg taal gehoor om te 
weet dat, in die geval van Afrikaans, sinne op ’n onder-
werp-werkwoord patroon geformuleer word en dat hy 
dus kan sê: “baba doe-doe” en “pappa ta-ta”. Teen die 
ouderdom van drie het die brein agtergekom hoe om 

voorsetselfrases aan te las – “in die bed” of “op die gras” 
en teen vier jaar kan die kind saamgestelde sinne met 
voegwoorde formuleer. Al hierdie ontwikkeling is slegs 
moontlik indien die kind ’n werkende gehoorsisteem het 
en in ’n omgewing rondbeweeg waar woorde en sinne 
vryelik, in miljoene-maat in sy ore uitgegiet word. 

Ons lewe egter toenemend in ’n woord-suinige omge-
wing. Kinders word gedwing om taal te ontwikkel op ’n 
dieet wat bepaal word deur die hedendaagse lewenstyl: 
kwantiteit kontak met ouers word verruil vir enkele 
minute van sg. kwaliteit tyd, digitale media voer hulle 
breine met fl ikkerende visuele breingif wat luistervermoë 
en taalontwikkeling dodelik tref en lugbesoedeling bring 
die voorkoms van siektes wat die middeloorsisteem 
beïnvloed en so klankoordrag na die brein benadeel, 
op nuwe rekordhoogtes. So verslank ons kinders se 
taalvaardigheid, raak dit uitgeteer en verskrompeld van 
woord-hongerte. Die gevolg hiervan is verreikend. Nie 
net ondervind ons kinders probleme om te luister, te 
verstaan en te praat indien hulle taalvermoë nie die ge-
leentheid het om volledig te ontwikkel en gedy nie, hulle 
sukkel ook om te leer lees, te verstaan wat hulle lees, te 
dink oor wat hulle hoor en lees en daaroor te redeneer.

Die invloed op die geloofsgmeenskap is kommer wek-
kend om die minste te sê. Soos wat God gekies het om 
die mens ’n wese te maak wat deur taal kommunikeer, 
het Hy ook gekies om Homself deur die natuur en die 

Die mens se vermoë om te kan praat en mekaar te kan verstaan deur die gebruik van taal – woorde en sinne 
– was van die begin af deel van die geskape werklikheid. Die Here skep vir Adam en gee as eerste werkopdrag 
vir hom die taak om die diere name te gee. In die aandwindjie het die Here met Adam in die tuin gewandel 
en hulle het met mekaar gepraat. Hierdie ingeskape vermoë om taal as kommunikasiemiddel te gebruik, is ’n 
Godgegewe deel van menswees. Dit is so inherent deel van ons, dat ons dit as vanselfsprekend aanvaar. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Hannekie Verwoerd is ’n spraak- en taalterrapeut. Besoek gerus haar webwerf www.luistervinkstories.com vir meer inlig  ng oor die voordele van voorlees. 
Daar is ook video-boekvoorlesings om na te kyk en te luister.
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ge skrewe woord te openbaar. Hoe sal kinders wat moes 
grootword op ’n maer dieet van verdunde taal gebruik die 
rykheid van die Woord se spyse kan in neem en geniet?

Ouers is, soos God bepaal het, egter in ’n unieke posisie 
om kinders by te staan in die proses van taalontwikke-
ling. Deur genoeg tyd met jou kinders te bestee, beheer 
te neem van hulle blootstelling aan digitale media en vir 
hulle boeke voor te lees, kan ’n ouer vandag verseker 
dat sy kind nie ten prooi val van woord-hongerte nie. 

Boeke loop oor van woorde. Ná soveel mislukte po-
gings om kinders self aan die lees te kry, is dit tyd dat 
ons nou die kloutjie by die oor bring. Kinders moet 
woorde hoor en ook die woorde in boeke hoor as ons 
wil hê dat hulle suksesvolle lesers moet word. Hoe ver 
sal jy soek om ’n beter skat van woorde en sinne te kry 
as wat in boeke beskikbaar is? 

Vul jou kind se ore met woorde. Lees vir hom voor. Lan-
seer hom as mens, as leser en as gelowige. L

IG

 IN DUISTERN
IS

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
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PUBLIKASIE PRYS AANTAL
BOEKE

PREEKBUNDELS
Die Rabbi op die berg (Viljoen, EM) R95.00
Op die vleuels van ’n arend (Robbertze, HCG) R30.00
Volhard enduit (Robbertze, HCG) R80.00
Want in ses dae (Viljoen, EM) R60.00
Wanneer die woestyn bly word R85.00
BYBELSTUDIE
Blye versekering (1 Joh.) (Robbertze, HCG) R75.00
Die Goue Draad (Hugo, GJ) R90.00
Die Woord in die Hart (#1) (Van Niekerk, AJ) R65.00
Die Woord in die Hart (#2) (Brink, IA & Swanepoel, CA) R90.00
God met ons op pad (Nel, SD) R90.00
God werk met my (Van Schalkwyk, WJA) R50.00
Hoséa vir vandag – ’n Bybelstudie (Adendorff , MC) R95.00
Korrels uit Korinthiërs (Nel, SD) R75.00
Maak my u weë bekend (#1) (Van Schalkwyk, WJA) R80.00
Maak my u weë bekend (#2) (Van Schalkwyk, WJA) R85.00
Rigters roep na redding (Hugo, GJ) R85.00
Rut: Pion of Pionier? (Adendorff , MC) R70.00
KINDERS EN JEUG
Asterix die Galliër (Goscinny, R) R135.00
Bekkie en Millie (Hanzen, M) R85.00
Die groot Afrikaanse heldeboek R225.00
Diere-plesier in die natuur (Schoeman, H) R50.00
Elfi e (Kotze, L) R25.00
Oloff  die seerower – die seewraak (Radlof, G) R75.00
Soektog in Katoren (Terlouw, J) R155.00

PUBLIKASIE PRYS AANTAL
BOEKE

Twee vir ’n stuiwer (Hickey, WA) R155.00
Weet jy dit? (Du Toit, A en Cook, T) R10.00
ANDER PUBLIKASIES
Die Boodskapper (per eksemplaar) R24.00
Die Bybel in Blokkies – Spreuke (Du Toit, A) R65.00
Die Bybel in Blokkies – Psalm 1-29 (Du Toit, A) R65.00
Handleiding vir kerklike administrasie (Greyling, LD) R125.00
Jou roeping in die Koninkryk – Band I R65.00
Jou roeping in die Koninkryk – Band 2 (Marè, R) R115.00
*Kerkjaarboek 2019 R145.00
*My Kerknotaboek (Dafel, JH) R40.00
Na my openbare belydenis van geloof (Viljoen, AP) R40.00
Sola Scriptura – Deel 1 (Van der Waal, C) R110.00
Sola Scriptura – Deel 2 (Van der Waal, C) R135.00
Sola Scriptura – Deel 3 (Van der Waal, C) R135.00
Sola Scriptura – Deel 4 (Van der Waal, C) R200.00
*Troos my volk (dagstukkies van die Kerkjaarboek 2019) R125.00
SINODALE PUBLIKASIES
Besoekerskaartjies (R10.00 per pak van 4) R15.00
Die Drie Formuliere van Eenheid R65.00
*Die Erediens (Adendorff , JAE) R30.00
Erediensboek vir die Afrikaanse Protestantse Kerk R105.00
Ontmoe  ngsgesprek (KKCE) R75.00
Ouderling en diaken in die Here se diens (Marè, R) R60.00
Volwasse in die geloof (Marè, R) R60.00
BYBELS 1953 VERTALING
Verskillende groo  es en pryse

!  Alle Bybels is naslaan-Bybels        •  Alle pryse kan verhoog        *  Nuwe publikasie

LET WEL: Faks asb. u inbetaalstrokie tesame met die rekeningnommer by die Sentrale Kerkkantoor (bv. DB-001) na die Kerkkantoor 
sodat ons weet of u inbetaal het, wat die bedrag is wat u inbetaal het, asook vir wa  er rekening die inbetaling bedoel is.

Pos u bestelling na: Versending, Posbus 25139 Monumentpark 0105   •  Faksnr. 086 559 7239  •  Tel.nr. 012 362 1390  •  e-pos: versending@apk.co.za
Tjek-betaling aan/rekeningnaam: APK/GKK te ABSA  •  Reknr. 214 014 3068  •  Ha  ield-tak: 335 545  •  Direkte inbetaling: 632 005

Laat 21 dae toe vir afl ewering. Posgeld is by die pryse van die boeke ingesluit. Pryse sluit BTW in en kan sonder vooraf kennisgewing verander.



Kerkjaarboek 2019 met Bybelse dagstukkies
Verkoopprys per Kerkjaarboek 2019 (posgeld ingesluit) is:

« Opsie 1: R145.00 (KJB in geheel met dagstukkies en voorste gedeelte se inligting van 
statistiek, gemeentes, predikante, ens. – 512 bladsye).

Opsie 2: R125.00 (net dagstukkies – 400 bladsye). »
« Opsie 3: R210 [KJB in geheel + hardeband 

Erediensboek (beperkte voorraad) met o.m. die 
Heidelbergse Kategismus].

Opsie 4: R175.00 [Slegs 
dagstukkies + hardeband 
Erediensboek (beperkte 
voorraad) waarin die 
Heidelbergse Kategismus o.m. 
vervat is]. »

Bestelvorm op die webblad by www.apk.co.za beskikbaar

Let wel: Elke dagstukkie is behalwe Skrifuitleg ook verbind aan die Heidelbergse 
Kategismus. U moet dus laasgenoemde byderhand hou om die dagstukkies se volle 
waarde te kan benut.

My Troetelwalvis Roosmaryn 
en ander dieregiere 
– C Krahtz
Ouderdom: 4-9 jaar
Prys: R60.00

Honkiedôrie Hus en ander 
lekkerlees-stories 
– C Krahtz
Ouderdom: 3-8 jaar
Prys: R85.00

Diere-plesier in die natuur 
– H Schoeman

Ouderdom: 3-8 jaar
Prys: R50.00

My Kerknotaboek
vir die erediens

– ds. Henning Dafel • Prys: R40.00

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

• Wie preek vandag
• Die Skrifgedeelte
• Die sakramente wat bedien is
• Wat onthou ek van die preek

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

Eerste uitgawe in 'n reeks getiteld Lewende Stene deur prof. JAE Adendorff . 

• Is die erediens nog belangrik?
• Hoekom volg dit ’n bepaalde patroon?
• Wat is die sin van elke onderafdeling van die erediens?

In hierdie publikasie word die skoonheid van die gereformeerde erediens vir u ontsluit, sodat u 
sinvol aan die eredienshandelinge kan deelneem.
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Dagsê Mater
In die Nuwe Testament lees ons baie 
oor die Fariseërs. Hulle was geleerde 
manne. Die ding waarop enige 
Fariseër die trotsste was, was dat hy 
’n wetgeleerde was (m.a.w. dat hy ’n 
kenner van God se wet was). Hulle 
was hulle hele lewe lank daarmee 
besig! Hulle het egter nie net die 
wet geken nie – in hulle gedagtes 
was daar niemand beter as hulle nie. 
Niemand was so getrou aan die wet 
van die Here as hulle nie. Hulle het 
gehoop dat God vir hulle sou kom 
sê: “Mooi so, Ek is trots om julle my 
mense te noem!”

Die Fariseërs het selfs ’n klomp 
ekstra “reëls” gemaak om hulle 
te help om die wette wat vir 
hulle belangrik is, na te kom. Baie 
hoogmoedig het hulle dan vir die 
gewone mense vertel hoe goed hulle 
die wet van die Here nakom. Dan, 
met trotse harte, het hulle vir die 
gewone mense gevra: “Doen julle 
dit ook?”

As ’n mens mooi na hierdie “reëls” 
gaan kyk, sal jy vinnig sien wat 
regtig in die Fariseërs se harte 
aangegaan het. Hulle het baie tyd 
bestee om die maklike goedjies 
(wat die mense kon sien) te doen. 

Hulle het egter baie slim plannetjies 
en redes gehad waarom hulle die 
moeilike goed nie gedoen het nie. 
Hulle het byvoorbeeld nie vir hulle 
oumense gesorg nie, want hulle het 
gesê: “Ons het die geld wat ons vir 
hulle moes gebruik, vir die tempel 
gegee.” Dit is nie hoe God se wet 
ons leer nie. Daar staan mos dat ons 
ons vader en moeder moet eer!

Die Here Jesus sê so mooi in 
Matthéüs 5 dat Hy nie gekom het 
om God se wet weg te vat nie. Nee, 
Hy het eerder gekom om die ware 
betekenis van God se wet vir ons 
te wys. God se wet is nie daar om 
goeie mense beter te laat lyk nie. 
Dit is hoe die Fariseërs na die Here 
se wet gekyk het.

God se wet is daar om ons te wys:
1. Dat ons God regtig nodig het, 

want ons doen sonde en sonde 
verdien die doodstraf.

2. Dat God ons regtig liefhet, want 
Hy het sy Seun, Jesus Christus, 
gestuur om ons straf te dra en die 
wet namens ons te onderhou.

3. Hoe ons God terug lief kan hê 
deur te doen wat Hy van ons vra.

As jy God se wet lees en nie bang 
en skaam voel oor jou sonde nie, 
dan verstaan jy God se wet nog nie 
reg nie. Die wet kom wys vir jou 
dat jy God se redding nodig het. 
Maar onthou, dit is maar die eerste 
deel van die wet se werk. Jy is ook 
veronderstel om vol verwondering 
te wees oor die manier hoe die Here 
Jesus vir jou die prys betaal het en 
namens jou die wet onderhou het. 
Die wet kom herinner jou dus hoe 
lief God jou het. Dit is die tweede 
deel van die wet se werk. Nou kan 
ek en jy wanneer ons na die wet kyk, 
vir die Here sê: Here, ek weet dat U 
my liefhet en Here, ek het U lief. Help 
my om dit vir U te wys.

Die wet is die ding wat die Here 
gebruik om my te laat skrik vir my 
sonde sodat ek in die Here Jesus se 
arms inhardloop. Dit is wat Psalm 
119:27 bedoel.

Laat my die weg 
van u bevele verstaan, 
dat ek u wonders 
kan oordink.

Groetnis, 
ds. Henning.

 Die wonder van 
God se wet
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i n k l e u r p re n ti n k l e u r p re n t

God het die mens geskep as sy verteenwoordigers. 
Adam en Eva het in die tuin, Eden, gewoon.

Waar ook al ek en jy vandag woon, 
moet ons steeds God se verteenwoordigers wees!

(Uit: Inkleurstorietyd – Silvia Rebel)
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Hoe maak jy wanneer jou Natuurwetenskaphandboek 
jou leer van dinosourusse wat miljoene jare terug 
gelewe het en sê dat die aarde deur ’n oerknal 
ontstaan het, terwyl jy in verbondsonderrig hoor dat 
God in die begin alles uit niks geskep het? Beteken dit 
dat alles wat jy al geleer het ewe skielik niks beteken 
nie? Is jou handboeke verkeerd en jok jou onderwysers 
aspris vir jou? Is geskiedenisprogramme op televisie 
se enigste doel om jou om die bos te lei? 

Om dit beter te verduidelik, kom ons dink aan hoe 
rotgif werk. Vir rotgif om goed te werk, moet dit vir 
die rot lekker lyk en ruik. Rotte is slim genoeg om nie 
aspris iets te eet wat hulle siek sal maak nie. Daarom 
word rotgif as lekker kos vermom. Rotgif is 99% lekker 
en slegs 1% gif. Maar daardie 1% gif is genoeg om die 
rot dood te maak.

Vergelyk nou alles wat jy hoor, sien en leer met rotgif. 
Die meeste van die inligting is korrek en goed om 
te leer, maar daar is elke nou en dan ’n verdraaiing 
om jou doelbewus te mislei. In vandag se wêreld is 
hierdie doel meestal om jou minder aan 
en oor God te laat dink. Dit is 99% sinvolle 
leerstof om jou kennis te prikkel en 1% 
leuens wat jou mislei. 

So, hoe weet jy wanneer iets reg is en 
wanneer dit ’n leuen is? Maklik! Ons moet 
dit aan aan die enigste bron van waarheid 
gaan meet: die Bybel. Vat die voorbeeld 
van die begin van alle dinge. Was dit deur 
die oerknal of was dit die skepping soos 
wat ons in Génesis lees? In Psalm 139 lees 
ons hoe God jou gevorm het. Dit beteken 
jy is nie net ’n klomp selle wat toevallig, 
uit hul eie, bymekaargekom het nie. God 
het jou en alles om jou gemaak. Die beste 

is om alles wat met die Bybel verskil aan die Bybel te 
toets. Gaan meet inligting wat die Skrif weerspreek 
aan die Skrif. 

Dit beteken nie dat jy nou alles wat jou onderwysers 
jou leer, moet bevraagteken nie. Jy bly ’n skepsel van 
God en daarmee kom verantwoordelikheid teenoor jou 
werk en respek vir diegene in gesagsposisies oor jou. 
’n Goeie wenk sou wees om wanneer jy wel ’n vraag 
in die eksamen kry wat teenstrydig met die Bybel is, 
die vraag te beantwoord om die punte te kry en dan 
’n voetnota te maak wat die eksaminator inlig dat jy 
die antwoord gee wat verwag word, maar dat jy nie 
daarmee saamstem nie. Jy glo wat die Bybel daaroor 
te sê het.

Moet nooit ophou om nuwe dinge 
te leer nie, dit is van onskatbare 
waarde. Onthou net: Moet nooit 
alles vir soetkoek opeet nie, dit is 
dalk rotgif.

opeet nie
Jy het seker al die idioom gehoor: Moenie alles vir soetkoek opeet nie? Dit beteken 
dat jy nie alles wat jy hoor, sien of leer, moet glo nie. Hierdie stelling los jou met ’n 
probleem, veral omdat jy en jou maats nog op skool is. 

Hendrik Briel

Moenie
alles vir

soetkoek
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