
Ons verkondig Christus wat gekruisig is ... Christus, die
krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24
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Tegnologie: Voorwerp van 
aanbidding of tot aanbidding?

Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

’n Wyse oom het eendag vir my gesê: “’n Mens kan nie ’n 

bottel vol brandewyn op ’n tafel neersit en dan sê ‘dit is 

sonde’ nie. Dit is nie die brandewyn wat sonde is nie, maar 

wat jy met die brandewyn doen, wat sonde is.” Hierdie 

wys heid is sekerlik op meer dinge as alkohol van toepas-

sing. Ons sou “brandewyn” in hierdie sin net so goed 

met “tegnologie” kon vervang. Weens ons onsekerheid 

oor dit wat nuut en dikwels vreemd is, is ons geneig om 

enige iets tegnologies uit die staanspoor tot aartsvyand 

te verklaar wat hand-en-tand beveg moet word.

Aangesien die mens na God se beeld geskep is, is ’n 

kre a tiewe en skeppende omgang met die geskape werk-

lik heid deel van hoe God ons geprogrammeer het. Dit 

is deel van die kultuuropdrag dat die mens tot eer van 

God ook skeppend en innoverend besig sal wees met die 

hulp bron ne wat God tot sy beskikking stel. Daarom gee 

die Here ook opdrag dat Besáleël en Ohóliab en elkeen 

wat kunsvaardig is, hul gawes op skeppende en innove-

rende wyse moet inspan wanneer die tabernakel ge maak 

word. Teg nologiese ontwikkeling is daarom niks nuut 

nie. Dink byvoorbeeld aan die ontwikkeling wat die 

skryfk uns net in die antieke tyd ondergaan het – eers 

klei tablette, later papirusrolle en uiteindelik perkament. 

Selfs tydens die maak van die tabernakel is tegnologie 

ingespan deur byvoorbeeld van spinstokke en spoele 

gebruik te maak (vgl. Ex. 35:25-26; Spr. 31:19).

Wanneer ons na die positiewe gebruike van tegnolo gie 

kyk, weet ons dat ons skynheilig sal wees indien ons die 

gebruik van tegnologie tot boosheid veralgemeen. Die 

blote feit dat ons in pragtige kerkgeboue kan aanbid, is 

die gevolg van tegnologiese vooruitgang. Dat die dominee 

se stem deur middel van ’n klankversterker duideliker 

hoorbaar is; dat ons die orrel nie meer met ’n blaasbalk 

hoef aan te dryf nie; dat die dominee sy preek kan tik en 

die kerk sy databasis op ’n rekenaar of op die internet kan 

stoor, is alles die gevolg van tegnologiese vooruitgang. 

Dit is dinge wat ons met ope arms verwelkom omdat 

ons die waarde daarvan besef.

Nie almal is egter so optimisties oor tegnologiese 

vooruitgang nie. Wanneer ons dus in hierdie uitgawe op 

die gebruik van tegnologie in die bediening fokus, is dit te 

verstane dat sommige lesers hul bedenkinge daaroor sal 

hê. Met reg ook, want buiten vir die enorme potensiaal 

wat tegnologie inhou, leef ons in ’n gevalle wêreld waarin 

tegnologie dikwels ’n rits newe-eff ekte het waarvoor ons 

veral in die kerk versigtig moet wees. Daarom probeer 

ons nie om in hierdie uitgawe propaganda te maak vir 

die ongereguleerde en selfs onverantwoordelike gebruik 

van tegnologie binne die bediening nie.

Die barometer vir die verantwoordelike gebruik van 

tegnologie binne die bediening (of oor die algemeen), 

is die vraag of dit die voorwerp van my aanbidding is 

en of dit iets is wat bydra tot en in diens staan van die 

aan bid ding van God en die uitbreiding van sy konink-

ryk. Al te dikwels gebeur dit dat eersgenoemde eerder 

waar is. Kerke en gelowiges bou maklik hul identiteit 

rond om hul vermoë om aan te pas by die tegnologiese 

ont wikkeling van die dag. Daarom bestee sommige 

do mi nees baie meer ure in ’n week aan die grafi ese 

ont werp en uitleg van hul sky fi evertonings as wat hul 

aan behoorlike eksegese en preek voorbereiding bestee. 

Daarom lê die aantrekkings krag van kerke vir baie mense 

eerder in dinge soos kerke se bemarkingsvaardighede, 

die gebruikersvriendelikheid van hul webtuistes en die 

moderne koffi  emasjiene wat gebruik word om ná die 

erediens aan almal ’n stomende koppie boeretroos wat 

van varsgemaalde bone gebrou is, te gee.

Wanneer Christus egter ’n kerk se identiteit vorm en 

sy karakter bepaal, sal tegnologie nie meer voorwerp van 

aan bidding wees nie, maar eerder in diens staan van gro-

ter aanbidding van die Koning van die kerk. Gelowiges 

hoef dus nie vir of teen tegnologie te kies nie. Wanneer 

die eer van God bo alles gestel word, sal tegnologie nie 

vereer word nie, maar gebruik word om groter eer te 

gee. Dit sal in diens staan van God se koninkryk sodat 

die geslagte van die volke aan die Here eer en sterkte 

kan gee (Ps. 96:7). Mag hierdie uitgawe u aanspoor om 

opgewonde te wees oor tegnologie as gawe van God en 

met wysheid te gaan nadink oor die verantwoordelike 

gebruik daarvan in u gemeente.

Mag Paulus se woorde in 1 Korinthiërs 6:11 ook ons 

nadenke en optrede rig: Alles is my geoorloof, maar nie 

alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my 

nie deur iets laat oorheers nie. L
IG
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AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
• Ds. A van Zyl (Middelburg) na Orania.
• Ds. GJH Kruger (Kareedouw) na Steynsburg.
• Ds. A Swart (Sanddrift) na Bothaville.
• Ds. S Hoffman (emeritus) na Orania.
• Ds. AQ Campbell (Fonteine) na Leeudoringstad.
• Dr. Fritz Neveling (emeritus) na Brits met beperkte 

dienstermyn.
• Ds. R Combrink (Bethlehem) na Leeudoringstad.

Beroepe aanvaar
• Ds. OG van Rooyen (jr.) na Tygerberg. Demissie: 

30/06/2018. Bevestiging: 14/07/2018.
• Ds. Carl Vermaak (Lydenburg) word die AP Kerk se 

verteenwoordiger by die Bybelgenootskap en bedien 
ook AP Kerk Pretoria-Oos en Cullinan/Rayton.

• Ds. Gideon Aggenbag (emeritus) na Port Elizabeth met 
beperkte dienstermyn. Bevestiging: 23 Junie 2018.

• Ds. Fanie Hoffman (emeritus) na Orania met beperkte 
dienstermyn.

Beroepe bedank
• Ds. A van Zyl (Middelburg) na Orania.
• Ds. GJH Kruger (Kareedouw) na Steynsburg.
• Ds. A Swart (Sanddrift) na Bothaville.

Leraar ontvang doktersgraad
• Ds. Cois Meiring het sy doktersgraad ontvang. 

Veels geluk, dr. Cois Meiring!

Dienskontrak eindig
• Ds. JH Theron (Bothaville) se beperkte diens termyn-

kontrak het op 3 Junie 2018 verstryk. Ds. Theron is 
nie weer beroepbaar nie.

ANDER
• AP Kerk Ermelo ontbind 15 Januarie 2018 en skakel 

in by Hoëveld-Ermelo. 
• AP Kerk Carolina word deel van die Ring van Ermelo.
• Ring van Ermelo verander na Ring van Carolina.

ADRESVERANDERINGE
• AP Kerk Grootfontein/Outjo: Ds. JG Brink: Posbus 

285 Outjo Namibië 9000/Kronkelstraat 6 Outjo, 
Namibië 9000.

• AP Kerk Brakpan: Ds. AS van Staden (jr.): 
Posbus 3246 Dalview 1544/Evansstraat 17, Brenthurst 
Brakpan; Selnommer: 076 413 8191.

• AP Kerk Tuinplaas: Ds. JJ Venter: Posbus 86 
Tuinplaas 0437; Selnommer: 083 788 0489.

• Ds. JA de Beer (emeritus): Tel. nr.: 012 991 3739; 
Selnommer: 064 502 1544.

• AP Kerk Petrus Steyn en ds. R van As: 
Posbus 290 Petrus Steyn 9640.

VAKANTE VOLDAGPOS

Sekretaresse: 

Die Boodskapper/Senior 

Publikasiebeampte

Aansoeke word ingewag vir bogenoemde 

voldag pos. Aan soekers moet voor 

of op 30 Junie 2018 hul aan soeke 

indien by die e-pos-adresse hieronder 

ver meld. Verskaf asb. volledige 

kontakbesonderhede asook CV.

Vereistes: 

• Taalvaardigheid in veral Afrikaans, 

ondervinding in proefl  eeswerk, 

redigering van artikels, ver taal werk, 

as  ook sekretariële werk.

• Rekenaarvaardigheid (MS Offi  ce) is ’n 

vereiste. Ken  nis van bladuitleg (gra-

fi ka) en vaardigheid in In design sal ’n 

aanwins wees. Ondervinding in joer-

nalistiek en die uitgewersbedryf asook 

kuns sinnigheid en die handhaaf van 

goeie mense ver houdinge is bydraende 

faktore wat gunstig oorweeg sal word.

• AP Kerk-lidmaat.

Voordele: 

• Aantreklike salaris, aangename werks-

omstandig he de, mediese- en pensioen-

voordele asook ’n der tiende tjek.

• Werksure: Maandae-Vrydae: 

7:30-15:45.

• Aanvangsdatum: 1 Oktober 2018.

Aansoeke moet gerig word aan: 

Die Direkteur van Kerkadministrasie 

e-pos-adres: direkteur@apk.co.za

Die Redakteur: Die Boodskapper 

e-pos-adres: redakteur@apk.co.za

L
IG

 IN DUISTERN
IS

2  DIE BOODSKAPPER



Waar is jou fokus?

Ds. Adriaan Swart

ONTVANG DIE WOORD

As daar gekyk word na die industriële revolusie wat 

plaas gevind het, die tegnologiese ontwikkeling wat on-

ge ken de groei in byna elke land se ekonomie tot gevolg 

ge had het en wetenskaplike en mediese uitvindings wat 

men se se lewens drasties verander het, kan daar geen 

twyfel wees dat die 21ste eeu een van die merkwaardigste 

in die mensdom se geskiedenis is nie.

Heelwat van hierdie ontdekkings en uitvindings is be-

slis tot voordeel van baie mense. Ongelukkig is dit ook 

so dat sekere uitvindings, veral op tegnologiese gebied, 

verslawend kan wees en selfs ’n afgod kan raak.

In 2017 was daar ongeveer 4.77 miljard selfoongebrui-

kers wêreldwyd en teen 2019 behoort 5 miljard van die 

7.6 miljard mense in die wêreld selfone te besit. Volgens 

www.statista.com is dit ongeveer 63% van die wêreld se 

bevolking.

Skokkende statistiek toon dat daar elke sekonde van 

elke dag minstens 1.25 miljard mense aanlyn is, terwyl 

1.8 miljard mense elke sekonde van elke dag op so sia-

le netwerke soos WhatsApp, Instagram of Facebook 

deur bring. Volgens navorsing sal ’n gemiddelde sel-

foon gebruiker ongeveer 4 jaar van sy lewe op ’n selfoon 

deurbring.

Die nuutste navorsing wat onder kinders tussen 8 en 18 

jaar oud gedoen is, toon dat sommige kinders tot soveel 

as 44.5 uur per week op hul selfone of tablette deurbring. 

Dit is ongeveer 2 dae per week, 8 dae per maand, 96 dae 

per jaar of 20 jaar in ’n leeft yd van 80 jaar oud (volgens 

PBS NewsHour en ABC News Report 2017). Hierdie 

tendens neem oral in die wêreld toe. 

Waarom is dit vir mense so belangrik om ’n rekenaar en ’n 

selfoon te hê? Die rede wat ’n mens dikwels hoor, is dat dit 

die wêreld binne sekondes tot by jou bring. As iets êrens in 

die wêreld gebeur het, kan jy amper oombliklik daarvan 

weet. Nog ’n rede is dat dit ons aan me kaar verbind. Ek 

is in kontak met al my vriende en fa mi lie en kan gedu rig 

deur middel van die tegnologie met hulle gesels. 

Die probleem is egter dat ons deesdae meer tyd as ooit te-

vore aan selfone, tablette en rekenaars bestee. Die ge volg is 

dat persoonlike kommunikasie en interaksie met me kaar 

in die slag bly en dat ons dikwels nie meer weet hoe om 

per soonlik met mekaar te praat of te kom mu ni keer nie.

Die mense begin dink dat hulle nie meer sonder hul 

selfone kan klaarkom nie. Daar moet elke paar sekondes 

gekyk word wat gebeur, wie stuur vir my ’n boodskap of 

wie hou van my foto of kommentaar wat ek geplaas het. 

Mense raak verslaaf aan die reaksie van ander mense en 

dit raak vir hulle belangrik hoeveel ander mense hulle 

“like” of “follow”.

Die groot probleem in ons moderne tyd met al sy tegno-

lo gie is dat ons meer tyd aan tegnologie afstaan en al 

min der tyd aan mekaar en ons kinders en nog minder 

tyd aan God wy. Is dit nie dalk so dat selfone, tablette en 

rekenaars – net om ’n paar te noem – die nuwe afgode 

van die moderne eeu geword het nie?

God spreek Juda ernstig aan

In Jeremia 17 word die sondes van Juda uitgewys en 

deur God aangespreek. Die Here het sy profeet Jere mia 

ge stuur om in hoofstuk sestien aan te kondig dat bal ling-

skap vir Juda onvermydelik is as gevolg van hul sonde. 

Skrifl esing: Jeremia 17:1-8

Ons lewe in ’n moderne wêreld waarin uitvindings, tegnologie en ontwikkeling besig is om elke dag drasties 

toe te neem om aan die behoeft es van die mens te voldoen.
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Die sonde van Juda het so diep ingevreet in die hart van 

die volk dat dit onuitwisbaar geword het; ja, ook hulle 

godsverering is so diep bedorwe dat dit vir almal sigbaar 

was. Dit word bevestig deur die woorde van vers 1 waar 

God sê: Die sonde van Juda is geskrywe met ’n ystergriff el, 

met ’n diamantpunt ... op die tafel van hulle hart.

Wat was hulle sondes? Hulle het voor afgode gebuig en 

boomstamme op die heuwels aanbid (v. 2) en hulle het 

hul vertroue op mense gestel en nie op God nie (v. 5).

Om hierdie redes sal hulle in ballingskap weggevoer en 

deur ’n vreemde volk verdruk word. As gevolg van hulle 

sonde sal hulle baie moeilike omstandighede beleef.

In die vorm van ’n wysheidspreuk kondig die profeet 

Jeremia God se oordeel in vers 5 tot 8 aan. God praat 

met sy volk Juda op ’n eenvoudige wyse sodat almal 

dui de lik kan verstaan wat Hy van sy kinders verwag. 

Hierdie wysheidspreuk moet ons ook aanspreek: 

So sê die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou 

en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here af wyk. 

En Hy sal wees soos ’n kaal bos in die wildernis, en hy sal 

nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woes-

tyn bewoon, ’n brakkerige en onbewoonde land (v. 5-6).

Strek dit tot God se eer as my selfoon of rekenaar meer 

tyd en aandag kry as my verhouding met God? Is ek 

nie dalk besig om meer tyd aan “virtuele vriende” op 

so sia le media af te staan en te kyk wie my wil navolg en 

wie ander mense navolg en só besig is om my vertroue 

in mense te stel en nie meer in God nie?

Die Here se waarskuwing is duidelik: Vervloek is die man 

wat op die mens vertrou! Hy sal wees soos ’n kaal bos in 

die wildernis. Met ander woorde daar sal geen seën, vre-

de in die hart, geestelike groei en vooruitgang wees nie. 

Die rede: Só ’n mens se fokus is op die verkeerde plek, 

naamlik op aardse dinge en op mense.

Daarteenoor spreek die Here in vers 7 en 8 deur die 

profeet Jeremia om vir sy volk die regte pad aan te wys: 

Ge seënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se 

ver troue die Here is. Want hy sal wees soos ’n boom wat 

by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom 

en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; 

en in ’n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie 

op om vrugte te dra nie.

Hierdie verse dui vir ons die lewe aan van iemand wat 

op God gefokus is en elke dag in afh anklikheid van die 

Here lewe. Dit is ’n lewe wat geseënd is, wat vrug dra, 

wat sterk staan in moeilike tye en ’n lewe wat nie be kom-

merd is nie. Waarom? Want die fokus is op God en nie 

op mense of aardse uitvindsels nie.

God het immers sy Seun as lewende water na hierdie 

wê reld gestuur (Joh. 4:14). Moderne mense moet besef 

dat ons fokus nie op tegnologie of mense moet wees om 

lewenswaarde en geluk te verkry nie, maar op Christus. 

Hy is immers die fontein van lewende water en deur 

die wedergeboorte, geloof en bekering is elke gelowige 

deur God en die werking van die Heilige Gees by hier-

die stroom geplant sodat ons voortdurend toegang tot 

hierdie lewensbron het. Ons hoef nie ons identiteit of 

geluk op ander plekke en in ander dinge te soek nie. 

As ons fokus op Christus is en die lewe wat Hy ons bied, 

sal ons lewens van vrugdra en dankbaarheid getuig.

Fokus op God!

Hierdie gedeelte van Jeremia 17 laat ’n mens dink aan die 

woorde van Psalm 1 waar die Psalmskrywer ook vir ons 

die twee weë beskryf. Dit toon ook ooreenkomste met 

Spreuke 17 en met die gelykenisse van die Here Jesus. 

Dit beklemtoon die belangrike waarheid dat God wil 

hê dat ons Hom alleen moet dien en navolg. Niks mag 

my tyd só in beslag neem dat God afgeskeep of vergeet 

word in my lewe nie.

Die boodskap is duidelik: Jou fokus moet op God wees! 

Wees versigting dat jou tyd en aandag nie ingesluk word 

deur aardse uitvindsels of tegnologie en jy die Here en 

sy Woord vergeet nie. 

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie 

(Ex. 20:3).

Die Here jou God alleen moet jy dien, eer en liefh ê. Maak 

vandag die keuse om alles wat God se plek in jou lewe 

inneem uit jou lewe te verwyder. Moenie toelaat dat jou 

tyd in beslag geneem word deur nuttelose, aardse dinge 

wat geen waarde het nie. Wandel in wysheid ... en koop 

die tyd uit (Kol. 4:5). 

Plaas jou fokus op die lewende God wat jou uit genade 

en liefde kom red het deur sy Seun Jesus Christus. Drink 

van die lewende water wat Christus bied en laat alles wat 

jy doen van dankbaarheid getuig. L
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Reformasie vir ’n nuwe generasie

Sarel Roets (jr.)

“Vandag se kinders is verknog aan luukshede. Hulle 

het slegte maniere en geen respek vir gesag nie. Hulle 

is disrespekvol teenoor ouer mense en verkies praatjies 

maak, eerder as om aktief te wees.” 

Uit watter dekade sou u reken is hierdie aanhaling 

afk  omstig? Dalk was dit die eerste keer teenoor Elvis 

Presley se Hippiegenerasie van die 60’s gesê. Dalk het 

die Hippie generasie dit van hulle opvolgers, die X-ers 

gesê. Die X-ers is nou daardie onbetrokke en negatie we 

groep re belle wat na Metallica en AC/DC geluister het. 

Mis kien was dit glad nie so lank terug nie. As 38-jarige 

X-er is hierdie woorde gereeld op my tong teenoor 

van dag se opgepiepte jongmense met hulle vreemde 

hare en snaak se sosiale gewoontes. Die waarheid is 

egter dat hierdie woorde reeds 500 v.C. deur Sokrates 

geskryf is.

Omdat elke generasie van ’n vorige generasie verskil en 

dik wels juis daarteen rebelleer, was misverstande oor die 

eeue heen aan die orde van die dag. Misverstand lei egter 

tot vrees en vrees is die oorsprong van hardkoppigheid. 

El ke jonger generasie beskuldig dus ook sy voorgang ers 

van hardkoppigheid en onbuigbaarheid.

Wat die moderne tyd waarin ons leef egter veel meer 

kom pleks as vorige eeue maak, is die feit dat ver snel-

len de verandering in tegnologie, lewensverwagting en 

eko nomiese toestande tot al meer “generasies” binne een 

leeft yd lei. In die tyd van Sokrates was daar waarskynlik 

net twee. Vandag leef ons in ’n tyd waar die lewende be-

volking in tot ses verskillende “generasies” opgedeel kan 

word. Dit is ’n wenresep vir konfl ik. Veral in die kerk.

Die tabel hieronder gee ’n basiese oorsig van die verskil-

lende generasies waarmee ons daagliks te doen het. 

Om hierdie studieveld in ’n enkele artikel te bespreek, 

is nie moontlik nie. Die omvang en nuanseverskille is 

geweldig groot. Gebruik dus die onderstaande tabel as 

basiese agtergrond vir hierdie artikel.

Beïnvloeding Karaktertrekke Leierskapstyl Kommunikasie Behoeft es Geleerdheid

“Government issue”-generasie | Gebore: 1900-1925 | Bekendes: Henry Ford, John Wayne, PW Botha

• 1e Wêreld oorlog
• 2e Wêreld oorlog

• Stoïes 
• Gemeenskaplik**
• Entrepreneuries**

• Outokraties • Persoonlik
• Kyk mekaar in 

die oë

• Gelykvormigheid
• Samewerking**
• Eerbetoning

• Basiese 
geletterdheid

• Indiensopleiding
• Ambagte**

“Stil”-generasie | Gebore: 1925-1945 | Bekendes: Clint Eastwood, Pam Golding, Andries Treurnicht

• 2e Wêreldoorlog
• Groot depressie

• Konserwatief
• Spaarsamig

• Outokraties • Persoonlik
• Kyk mekaar in 

die oë

• Erken hul 
ervaring

• Respek

• Hoërskool
• Indiensopleiding
• Ambagte**

“Baby Boomer”-generasie | Gebore: 1945-1965 | Bekendes: Madonna, Bill Gates, Donald Trump

• Anti-kommu-
nisme

• Voorbehoeding
• Streng ouers*
• Hippie-beweging

• Hoogs suksesvol
• Rykste generasie
• Kan verandering 

toepas
• Ewig jeugdig
• Eerste Yuppies

• Outokraties
• Waardeer 

insette t.o.v. 
besluitneming

• Altyd beskikbaar
• Telefoonoproepe

• Materiële mid-
dele: ’n Man 
word op sy 
baadjie getakseer

• Verandering

• Na-skoolse 
kwalifi kasie is as 
’n reg beskou

Die generasies van 21ste eeu
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Bou die brug!

Die beste manier om enige konfl iksituasie te ontlont, is 

eerstens om gemene grond te vind. Dit is by uitstek ’n 

probleem wanneer generasies mekaar ontmoet. Al hoe-

wel daar verskeie raakpunte tussen die generasies is, is 

daar geen enkele gemene deler nie. Daar is eenvoudig 

net te veel partye om die tafel. Verskille dui egter nie 

noodwendig op ’n “reg” en “verkeerd” nie. Elkeen het 

’n bydrae te lewer. Die kerk behoort nie aan ’n enkele 

generasie nie en nie een generasie kan daarop aanspraak 

maak dat hulle oor alle kennis beskik nie.

Net soos die res van die Christendom in Suid-Afrika, 

beleef die AP Kerk tans ’n bestaanskrisis. Die kwynende 

aantal gemeentes en lidmate dien as ’n duidelike waar-

skuwing. Ons kan nie bekostig om ’n enkele generasie 

te verloor nie.

Verandering is onvermydelik

Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal 

diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. 

... vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige 

te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 

’n deelgenoot daarvan kan word (1 Kor. 9:19-23).

Neem ’n paar oomblikke en gesels met van die ouer 

lid mate in ons gemeentes. Vra hulle uit oor die tegno lo-

gie se ontwikkeling wat hulle in die afgelope 70-80 jaar 

beleef het. Dit slaan ’n mens se asem weg. Mense wat 

vandag die Bybel op hul slimfone kan lees en vanaf ’n 

da ta projektor in die kerk kan sing, het in hulle kinderdae 

by kerse huiswerk gedoen en met perdekarre skool toe 

gery. Dit sou irrasioneel wees om te dink dat dit nie ’n 

invloed op ons kerke sou hê nie.

Wat egter veel meer skokkend is, is die pas waarteen 

teg nologie ontwikkel. Teen die huidige trant van teg-

no logiese ontwikkeling sal daar waarskynlik binne die 

vol gende dekade ’n rekenaar gebou word wat dieselfde 

krag as die menslike brein het. Daar word verder voorspel 

dat daar binne die volgende 30 jaar ’n rekenaar ontwikkel 

sal word wat slimmer is as al die mense op aarde saam. 

Wie weet wat die implikasie daarvan sal wees?

Die ontwikkeling van tegnologie is onstuitbaar. Wat 

be te ken dit vir die ontwikkeling en verandering van 

mense? Wat beteken dit vir die kerk? As ons vir mekaar 

sê dat die kerk nie ’n gebou is nie, maar die lidmate wat 

binne verband met mekaar staan, het die kerk reeds 

Beïnvloeding Karaktertrekke Leierskapstyl Kommunikasie Behoeft es Geleerdheid

Generasie X | Gebore: 1965-1985 | Bekendes: Jon Bon Jovi, Elon Musk, Prinses Diana

• Grensoorlog
• Rekenaars & 

Internet
• Afwesige ouers*
• ANC-oorname

• Ontnugter & 
skepties

• Onbetrokke & 
rebels

• Entrepreneuries**
• Onafh anklik

• Demokraties
• Laissez faire – 

wanneer 
rebelleer

• E-pos – môre is 
nog ’n dag

• Skerp skeiding 
tussen werk & 
ontspanning

• Insluiting by 
besluitneming

• Verandering

• Na-skoolse 
kwali fi kasie 
is gesien as ’n 
middel tot ’n 
doel

Generasie Y (Millennials) | Gebore: 1985-2000 | Bekendes: Ed Sheenran, Mark Zuckerburg, Prince Harry

• Oorbetrokke 
ouers*

• Sosiale media
• Slimfone
• Multikulturele SA

• Optimisties
• “Entitled”
• Gemeenskaplik**
• Persoonlik

• Demokraties
• Spanwerk
• Gemaklik 

(casual)

• Teksboodskappe 
“WhatsApp”

• Groepwerk
• Sosiale aktiwiteit
• Komplimente
• Gemeenskaplik-

heid

• Na-skoolse 
kwalifi kasie is 
gesien as die doel 
(Lewens ervaring)

Generasie Z (I-Gen.) | Gebore: 2000-2010

• Gebroke 
gesinne*

• Misdaad in SA
• Swart 

bemagtiging
• Druk om te 

presteer

• Entrepre-
neuries**

• Diereliefh ebbers
• Vrede bo geld
• Aanvaar 

diversiteit

• Onbekend • Sosiaal: 
Sosiale media

• Professioneel: 
Persoonlik**

• Spanwerk**
• Opleiding
• Rentmeesterskap
• Bewaring

• Indiensopleiding
• Ambagte**
• Studies moet be-

kostigbaar wees

Dit is belangrik dat ons sal besef dat die studie van generasies nie ’n eksakte wetenskap is nie. Verder is dit ’n studie van groepe en nie individue 
nie. Elke mens is uniek en daarom is daar altyd uitskieters en uitsonderings.

*Ouerskapstyl het telkens ’n reuse invloed op opkomende generasies. 
**Let op hoe generasie-eienskappe dikwels herhaal word in latere generasies.
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verander, is ons besig om verder te verander en sal ons 

in die toekoms steeds bly verander. Dit is onvermydelik!

Martin Luther en verandering

As Martin Luther verandering gevrees het, sou die refor-

masie nooit plaasgevind het nie. Om die konteks van 

Martin Luther se revolusionêre werk te verstaan, moet 

ons sy konteks verstaan. Tydens die Middeleeue was alle 

nuwe ontwikkelings met baie versigtigheid hanteer. Die 

boekdrukkuns was die “internet” van daardie tyd, maar 

boeke was met mag en mening van die gewone man op 

straat weggehou. 

Een van die grootste werke van Martin Luther was die 

ver taling van Nuwe Testament in die taal van die volk. 

Revolusionêr! Dit was in alle opsigte dieselfde as die 

oopstel van die internet aan die einde van die vorige eeu. 

Met die een groot verskil dat dit deur die kerk gedoen is 

om Christus se koninkryk op aarde te bevorder. Martin 

Luther was die Steve Jobs of Bill Gates van die 16de eeu!

Dit is in der waarheid ’n tragedie dat die kerk aan die 

einde van die vorige eeu (2000) nie die nuwe tegnologie 

van die dag omarm het soos ’n Martin Luther in die 

16de eeu nie. Ons het op daardie stadium meer soos die 

Roomse Kerk van ouds weggeskram van die onkeerbare 

realiteit wat die internet was.

Ons moet besef dat tegnologie nie per se goed of sleg is 

nie. Dit is die prerogatief van die gebruiker om die aard 

daarvan te bepaal. Dat die kerkgemeenskap bedreig voel 

deur tegnologie, plaas ons juis in die beskuldigdebank. 

Waarom het ons toegelaat dat die bose ons uitpresteer 

en sodoende inhoud gee aan ’n medium wat netsowel 

ons beste wapen kon wees?

Die realiteit is dat dit wat vandag vir ’n ouer generasie 

vreemd en nuut is, vir komende generasies vanself spre-

kend deel sal wees van hul alledaagse lewe. Die gebruik 

van elektrisiteit, motorvoertuie, rekenaars, die internet 

en nou ook slimfone dien reeds as bewys daarvan. 

Realisties gesproke, is daar vir die kerk net twee opsies. 

Wees soos Martin Luther, aan die spits van tegnologiese 

ontwikkeling en gee so die regte Christelike inhoud aan 

dit wat môre alledaags sal wees. Of stagneer by die hui-

dige status quo en vervreem sodoende die goeie inhoud 

van ons boodskap van die volgende geslagte.

Die Afrikaanse Protestante Kerk het dus keuses om 

te maak.

1. Laat die toekoms oor ons spoel sonder om sinvol 

aan te pas. Dit sal ons einde beteken!

2. Strewe om net by te bly met die toekoms en die 

ver anderings. Dan kan ons dalk oorleef!

3. Dikteer die toekoms deur die “veranderings” te 

om arm en in ’n “reformasie” te verander. Dit sal 

tot groei lei! L
IG

 IN DUISTERN
IS

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: 

Voorsitter: Piet Stadler 
082 959 8111/039 315 5102

Skriba: Kobie Jacobs 
082 896 3236/039 313 5181
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BYBELWOODBLOK: (A) Eseg. 39:1-29
Die groot slagting op die berge

(B) NIE SO MAKLIK SOOS A B C NIE !!!

A. HOE WERK DIT
• Een lukraak-gekose 

letter vir elke woord. 
• Leidrade is teksver-

wysings waarin 
woorde verskuil is.

• NB. Tel die aantal 
selle vir elke woord 
om identifi kasie 
te vergemaklik.

LEIDRADE:
DWARS:
1. 39:10
2. 39:4
4. 39:1
5. 39:6
6. 39:19
8. 39:11
10. 39:4
13. 39:11
15. 39:10
16. 39:9
17. 39:3
19. 39:10
20. 39:27
23. 39:8
25. 39:17
26. 39:9
27. 39:14

AF:
1. 39:12
3. 39:25
4. 39:11
5. 39:23
6. 39:4
7. 39:9 (ekv.)
9. 39:2
11. 39:14
12. 39:5
14. 39:6
15. 39:18
18. 39:9
19. 39:10
21. 39:18
22. 39:2
24. 39:4

(b) Wanneer die rye voltooi is, kleur se kere 
blokkies sodat GEEN letter meer as 1x 
in elke ry of kolom verskyn nie. 

(c) Skadublokkies mag ook nie langs me-
kaar horisontaal of vertikaal verskyn nie. 

(d) Eerste letters verloop van links na regs 
oor die blokkie. 

LEIDRADE:
Ry 1:
• Rigt. 19:26 / Oggendskemering
• Jak. 4:14 / Mistigheid – verdwyn gou
• 2 Sam. 17:10 / Kranige
• Lk.11:41 / Weldaad
• Deut. 11:29 / Berg van vloek
Ry 2:
• Hand. 5:34 / ’n Fariseër
• Rigt. 12:8 / Rigter uit Betlehem
• Hand. 19:24 / ’n Silwersmid
• Openb. 9:11 / Apóllion
• Rom. 16:23 / ’n Penningmeester
Ry 3:
• Jer. 37:9 / Mislei
• Jak. 5:7 / Lydsaam
• Rom. 12:16 / Eenparig
• Kol. 4:14 / ’n Dokter
• Efés. 1:6 / Om vry te skeld

HOE WERK B?
Gegee: 
• Een 5x5 ruitjie.
• Teksverwysings met 

leidrade.
Gevra: (a) vind die 
eerste letter van elke 
antwoord en skryf dit 
in die betrokke rye 
soos aangedui.

Ry 4:
• Spr. 16:27 / Kwaaddoener
• Ps. 135:6 / Goeddink
• Lk. 23:19 / Tronk
• Mt. 5:28 / Owerspel
• 1 Sam. 15:23 / Afgodsaanbidding 

en beeldediens
Ry 5:
• 1 Kon. 19:19 / Seun van Sarfat
• Ps. 4:4 / Bestem
• Esra 8:21 / Rivier se naam
• Ps. 73: 2 / Bykans
• Jes. 19:14 / Drinkebroer
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Vyf gevaartekens vir die kerk in ’n 
“Facebook-era”1

Michael Kruger2

Een van my beste herinneringe as kind was die dag toe 

ek in 1977 Star Wars in die teater gaan kyk het. Ek was 

behoorlik in vervoering! Nog nooit voorheen was so 

iets al gedoen nie. Ons is opgeslurp in ’n nuwe wêreld 

met ruimtetuie, laserstraalswaarde, vreemde wesens en 

verafgeleë sterrestelsels. Van al hierdie dinge was dit veral 

die nuwe tegnologie wat in die fl iek in die vooruitsig 

gestel is wat die verbeelding die meeste aangegryp het. 

Hoe sou dit wees as daar eendag iets soos robotte met 

persoonlikhede is; om op ’n “land speeder” bo die grond 

te sweef; om skaak met virtuele holografi ese beelde te 

speel en as jou vermiste ledemate met robotiese onder-

dele vervang kan word?

Vandag is die meeste van hierdie dinge tot ’n groot mate 

reeds ’n realiteit. Om die waarheid te sê, toe my eie seun 

so ’n paar jaar terug Star Wars gekyk het, was hy glad 

nie eintlik gefassineer met enige van die tegnologie in 

die fl iek nie. Die meeste daarvan was vir hom realisties. 

Ander dinge soos die vinnig-bewegende ruimtetuie en 

aksie-tonele het eerder sy aandag vasgevang. Ons leef 

in ’n wêreld waarin tegnologie teen ’n asemrowende pas 

ontwikkel. Daar is amper nie eens tyd om dit te waardeer 

nie. Ons beleef dit veral in hierdie era van sosiale media 

soos Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope en sommer 

net doodgewone teksboodskappe. Ons is (blykbaar) 

meer bereikbaar, aan mekaar verbind en kan beter met 

mekaar kommunikeer as ooit tevore.

Wanneer ek nadink oor my seun se toekoms en oor 

van dag se lewe, vra ek dikwels myself af: Watter eff ek 

het die tegnologie van “sosiale media” op ons siening 

van die kerk? Watter invloed het dit op ons verstaan van 

die lewe as deel van Christus se liggaam? Natuurlik het 

so siale media baie positiewe gebruike en in baie ge val-

le span die kerk dit in om die koninkryk van God uit 

te brei. Daar is egter ’n paar dinge wat my bekommerd 

maak en waarmee die kerk in ’n Facebook-era rekening 

moet hou.

1. Kort aandagspan/beperkte leermetode 

’n Mens kan jou moeilik voorstel hoe mense wat alle 

inligting teen die spoed van kort boodskappe en twiets 

inneem, deur ’n veertig minuut-lange preek kan sit en 

heeltyd aandag gee. Beteken dit nou dat ons ons preke 

korter en meer vermaaklik moet maak, of beteken dit 

dat ons harder moet werk om ons gemeente te oefen in 

die manier waarop hulle leer?

2. Min respek vir gesag/oorbeklemtoning van 

gelykheid

Een van die invloede van sosiale media wat ons maklik 

miskyk, is die invloed wat dit het op die manier waarop 

ons gesagsfi gure sien. Die internet maak die speelveld 
______________________________________________________________

1 Hierdie ar  kel is vertaal en aangepas vir Die Boodskapper. Die oorspronk-
li ke ar  kel kan hier besig  g word: h  ps://www.thegospelcoali  on.org/
ar  cle/5-warning-signs-for-the-church-in-a-facebook-culture/

2 Michael Kruger is president van die Reformed Theological Seminary 
se kam pus in Charlo  e, North Carolina. Hy is ook professor in Nuwe 
Te sta ment.
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gelyk – almal het ewe skielik ’n stem. Dit bied ’n platform 

waar enige een kan sê net wat hy wil. In die kommen-

tare onderaan artikels of stories kan enige iemand hul 

opinie lewer. Natuurlik is dit nie alles sleg nie, maar dit 

kan ook lei tot ’n afwatering van gesag waarvolgens een 

mens se sienings nie belangriker as ’n ander s’n geag mag 

word nie. Nodeloos om te sê, skep dit probleme vir ’n 

Bybelse kerkbegrip waarvolgens die kerk en leraars as 

gesagsdraers van God beskou word wat veronderstel is 

om God se gesag in mense se lewens te bedien.

3. Oppervlakkige interaksie/kunsmatige 

verhoudings

In haar boek Alone Together: Why We Expect More from 

Technology and Less from Each Other (2011), maak prof. 

Sherry Turkle die volgende waarneming: “Ons dink 

ons stel onsself bekend op sosiale-netwerk bladsye soos 

Facebook, maar uiteindelik is die profi el wat ons van 

onsself skep, die van iemand anders – dikwels is dit ’n 

weergawe van ons ideale self.”

Met ander woorde, hoewel mense meer in verbinding 

met die wêreld voel, kan dit beteken dat hulle in der 

waar heid verder daarvan verwyder is – ten minste ver-

wy derd van wie hulle werklik is. In teenstelling hier mee 

vereis ware Christelike gemeenskap dat ons met me kaar 

sal omgaan sonder om voor te gee om iemand anders 

te wees. Sodoende kan ons eerlik met ons eie sonde 

gekonfronteer word en saam in Christus opgroei.

4. Fisiese afwesigheid

“Mense erken geredelik dat hulle eerder ’n stembood skap 

sal los of ’n e-pos sal stuur as om iemand in die oë te kyk”, 

skryf Turkle. Al die nuwe tegnologie stel ons in staat om 

menslike kontak van al minder waarde te ag. Moderne 

tegnologie stel ons in staat om ’n amper nie-fi siese, soort 

gnostiese, bestaan te voer. Dit is daarom ironies dat 

Gnostisisme een van die vroegste vyande van die kerk 

was wat die siening gehuldig het dat die fi siese wêreld 

inherent boos was en dat verlossing daarin bestaan om 

grootliks los te kom van hierdie fi siese liggaam.

In teenstelling hiermee, het Bybelse Christenskap nog 

altyd ’n baie positiewe siening oor die (fi siese) geskape 

werklikheid gehandhaaf. Persoonlike kontak is belangrik. 

In die hiernamaals, in die hemel en op die nuwe aarde, 

sal gelowiges met verheerlikte liggame inderdaad hul 

Koning (en mekaar) fi sies sien – vir ewig.

5. Min toewyding/verantwoordelikheid

Een van die aanloklike eienskappe van ’n Facebook-styl 

van kommunikasie, is dat dit baie min van ons vereis. Dit 

is ’n soort interaksie wat min toewyding en verant woor-

delikheid vereis. Dit gee aan jou totale beheer oor die duur, 

intensiteit en vlak van kontak. Op enige ge we we oomblik 

kan die kontak beëindig word. Die Chris te like lewe en 

egte Christelike verhoudings werk eg ter nie so nie. Ons 

het verpligtinge teenoor mekaar – verbondsverpligtinge. 

An ders gestel, Christenskap het ’n gemeenskaplike sy wat 

in kontras staan tot die individualistiese en selfb epaalde 

verhoudingspatrone van die moderne tegnologiese era.

Wat staan ons te doen?

Hoe moet ons dan die toekoms tegemoetgaan? Moet ons 

alle tegnologie ignoreer, platteland toe trek en ’n soort 

kloosterbestaan voer? Glad nie. My doel is nie om mo-

der ne kommunikasietegnologie af te skiet nie. My punt 

is eerder dat ons bewus moet wees van die uitdagings 

wat dit vir die bediening in ’n moderne en postmo der ne 

samelewing stel. Tegnologie het nie noodwendig son-

dige optrede tot gevolg nie, maar vererger dit wel. In 

ant woord hierop behoort ons ons mense ’n duidelike 

en lewende beeld te gee van wat die kerk behoort te 

wees en wat ons plek daarin is. Met ander woorde, ons 

behoort hulle goed te onderlê in ’n deeglike Bybelse 

ekklesiologie (siening van die kerk). L
IG

 IN DUISTERN
IS

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL Tel.: 012 362 1390 • Faksnr.: 086 559 7239 
E-pos: versending@apk.co.za
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Die groot debat: 

Projektor in die kerk of nie?

In gesprek met di. Adriaan Appelgryn en Danilo Stoltz

Ons het die volgende vrae aan twee van ons dominees 

wie se uitkyk oor die gebruik van tegnologie tydens die 

erediens nie noodwendig dieselfde is nie, gevra:

Is jy ’n voorstander vir die gebruik van ’n pro-

jektor tydens die erediens? 

Ds. Adriaan: Nee, en ook nie die kerkraad van die ge-

meente waaraan ek verbonde is nie.

Ds. Danilo: Ja.

Hoe beïnvloed die gebruik van ’n projektor die 

karakter van die erediens, indien enigsins?

Ds. Adriaan: Die moderne mens word veral getrek deur 

die skouspelagtige. Volgens wêreldse standaarde moet 

die prediker dan voortdurend ’n nuwe haas uit die hoed 

pluk om die mens tevrede te stel. Die preekstoel moet 

plek maak vir die verhoog en die grootskerm. Voorheen 

luisterende lidmate aangeraak deur die aanhoor van die 

Woord, moet plek maak vir ’n sogenaamde geesver vul de 

op-en-af-springende skare. Die groot vraag is: Die oog 

(visueel) of die oor (luisterend)?

Hierdie dinge verander vir seker aan die karakter van 

die erediens. Die predikant moet deesdae ’n goeie be sig-

heidsman wees wat weet hoe om die kerk te kommer sia-

liseer. Hiervoor moet die projektor en die grootskerm 

ook ingespan word om ’n tegnologie-mal geslag te 

bevredig.

Ds. Danilo: In ons gemeente se geval dink ek nie dat 

die projektor enigsins die karakter van die erediens be-

invloed nie. Ek is ook van mening dat die projektor nie 

so ’n belangrike rol moet speel dat dit die karakter van 

die erediens bepaal of moet bepaal nie.

Dink jy ’n projektor kan help om die ge meen-

te sang tydens die erediens te verbeter?

Ds. Adriaan: Nee, nie noodwendig nie. In die gemeen te 

waar ek dien, het elke lidmaat ’n Psalm- en Ge sange-

boek. Hulle sing van harte daaruit tot lof en eer van God. 

Ds. Danilo: Ek dink wel dat dit kan help om die sang 

“beter” te maak. Mense kyk op en vorentoe terwyl hulle 

sing en nie af en na onder nie. Ek dink ook dat as ’n 

mense regtig wil sing en die Here uit volle bors wil eer, 

hulle dit net so goed uit ’n boek of ’n bundel kan doen.

Statistiek toon dat lidmate in gemeentes wat van 

dataprojektors gebruik maak vir sang tydens 

die erediens, nie meer hul gesangeboekies kerk 

toe bring nie en ook minder gesangeboe kies 

aankoop. Wat is jou reaksie hierop? 

Ds. Adriaan: Dit is tekenend van die tyd waarin ons leef. 

Daar word al meer gebruik gemaak van die elek troniese 

media, met die gevolg dat fi siese boeke al min der gebruik 

word. Mense verleer om boeke te gebruik. Een van die 

nadele daarvan is dat die boekdrukkuns ook verval. 

Bybels en gesangeboeke word nie meer teen dieselfde 

kwaliteit gedruk en gebind as ’n paar de kades terug nie. 

Die wêreldgees en tegnologie is ook nie bevorderlik vir 

die skep van ’n leeskultuur nie. Ons leef in ’n kits-wêreld 

waar inligting met die druk van ’n knoppie beskikbaar 

Die gebruik van projektorskerms gedurende die erediens het oor die laaste klompie jare geweldig toegeneem. 

Gemeentes wat wel daarvan gebruik maak, span dit op verskillende maniere in. Sommige gemeentes projekteer 

alles wat geprojekteer kan word op die skerms terwyl ander baie selektief is in wat hulle projekteer. Party 

gemeentes en leraars kies weer doelbewus teen die gebruik van hierdie tipe tegnologie tydens die erediens.

1.

2.

3.

4.
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is. Dit is soveel makliker as om ’n boek te koop en saam 

te dra. Aan die ander kant spandeer mense steeds dui-

sende rande aan glanstydskrift e wat hul huise vol lê, 

maar as dit by die erediens kom, blyk dit gemakliker 

om sommer van ’n skerm af te sing of te lees.

Ds. Danilo: Ek stem saam met die bevinding. Ek vind 

net dat die rekenaar en projektor prakties beter en 

vin niger werk as boekies. Die liedere is almal vooraf 

geprogrammeer en met die druk van ’n knoppie is dit 

dadelik op die skerm. Lidmate hoef nie rond te blaai of 

rond te soek nie. Daar hoef ook nie vir familie, vriende 

of ander besoekers vir ’n boekie rondgeskarrel te word 

nie. Daar hoef ook nie nuwe boeke aangekoop te word 

vir die voorportaal of vir nuwe lidmate nie en daar is nie 

probleme as ’n oplaag uit druk is nie. Ek vermoed dat 

dit nie so goed vir verkope van die gesangeboeke is nie.

Dink jy die projeksie van Bybeltekste tydens die 

erediens sal lidmate se gebruik van die Bybel 

op dieselfde wyse beïnvloed as bogenoemde?

Ds. Adriaan: Ja. Daar is sekere simbole wat Christene 

oor alle eeue onderskei het van die heidendom. Die 

grootste van dié simbole is beslis die Bybel. Wanneer ’n 

gelowige in ’n vreemde plek instap en eenkant op ’n rak 

staan ’n Bhuda-beeldjie, het dit beslis ’n ander eff ek op 

jou optrede teenoor die persoon wat jou daar ontmoet 

as wat daar andersins ’n Bybel sou gelê het. Om met jou 

Bybel en gesangeboek in die hand kerk toe te gaan of selfs 

in te pak wanneer jy saam met jou gesin met vakansie 

gaan, spreek boekdele van jou innerlike oortuiging.

Ek dink dit dra beslis meer gewig as wat jy bloot net 

jou selfoon gebruik, veral as jy jou Bybel ook tussen al 

jou toerusting kan uithaal. As daar boonop ’n ge sange-

boekie of twee ook die lig sien, word die nag om die 

kamp vuur gevul met lofl iedere tot eer van God. Die 

fi siese gebruik van ’n Bybel kan oral instrumenteel tot 

getuienislewering wees.

Die projeksie van Bybeltekste op ’n skerm kan myns 

in siens nie dieselfde gevoel van behoort-aan die Gewer 

van alle geopenbaarde dinge hê nie. Ek hoop nie die 

skrif is aan die muur vir die gebruik van die Bybel en 

’n Psalm- en Gesangeboek nie. Ons mag dalk daarna 

geweeg en te lig bevind word! 

Ds. Danilo: Ek hoop nie so nie, maar ek dink dat dit 

tog in die praktyk daartoe kan lei. Die Bybel is tog vir 

my anders en kan nie met die gesangeboek vergelyk 

word nie. Gelowiges is veronderstel om hulle Bybel 

kerk toe te wil vat. Die tekste op die skerm is bedoel vir 

hulle wat nie ’n Bybel kerk toe bring nie en om hulle 

aan te moedig om wel saam te lees. Ek vind dat baie 

mense hulle Bybel ná die Skrifl esing toemaak. Dit is 

dan maklik om verse wat later in die preek aangehaal 

word, weer op die skerm te fl its. Dit help met woord-

verklaring, begripsverklaring en om sekere be klem-

tonings uit te lig.

Sou jy ’n projektor tydens die prediking inspan? 

Verduidelik 

Ds. Adriaan: Nee, sover moontlik nie. Die vraag is 

steeds waar die streep getrek moet word. Hoe ver moet 

die projektor ingespan word? Die wesensvraag is: Hoe 

kom jy tot geloof in die onsienlike God? Die mees basiese 

vlak waar onderrig plaasvind, is die sintuiglike, maar 

die hoogste doel van opvoeding is tog immers om die 

mens te bring tot kennis van die Onsienlike. Geen mens 

kan net deur direkte sintuiglike ervaring tot heilskennis 

van God kom nie. 

Ds. Danilo: Ek gebruik nie ’n projektor om die hele preek 

byvoorbeeld deur “Powerpoint” op die skerm te fl its nie. 

Ons gebruik dit slegs vir die Bybelteks, afk ondigings en 

om per geleentheid ’n foto op te sit van iets wat toeligting 

in die preek verlang. Ons gebruik ook die projektor om 

foto’s van babas wat daardie Sondag gedoop word, op te 

sit asook vir foto’s van nuwe lidmate tydens die afl ees 

van hul aansoek om lidmaatskap. 

Terugvoer van gemeentelike aktiwiteite ná byvoorbeeld 

’n basaar word ook met behulp van foto’s tydens die 

afk ondigings gedoen.

Watter raad het jy vir gemeentes t.o.v. die ge-

bruik van ’n projektor?

Ds. Adriaan: Die vraag is: Watter waarde gaan dit toe-

voeg? Daar is gemeentes wat nie ’n voltydse standplaas 

(predikant) kan bekostig nie. Sulke gemeentes maak met 

vrug gebruik van die projektor en die skerm ten einde 

uit saaidienste te ontvang. Steeds kan die projektor nie 

die persoonlike interaksie tussen ’n predikant en sy ge-

meentelede vervang nie. 

In die gereformeerde erediens het die gebruik daarvan 

beslis perke. Wanneer dit gedurende en tydens die 

5.

6.

7.

Vervolg op p. 17
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Ons “YouTube” die erediens!

Ds. Herman Kok

Ons hier in die Afrikaanse Protestantse Kerk Kroonstad 

het ook met hierdie dilemma gesit nadat ons vorige 

predikant ’n beroep aanvaar het en ons vir ongeveer 

twee en ’n half jaar sonder ’n voltydse predikant moes 

klaarkom.

Ons het al die moontlike opsies tot ons beskikking 

on der soek:

• ’n Teologiese student vanaf Pretoria

• Emeritus-predikante van die AP kerkverband

• Emeritus-predikante van ander kerkverbande (met 

goedkeuring vanaf die SKK)

Ná deeglike oorweging, en met inagneming van die 

kos tes verbonde aan al bogenoemde moontlikhede, 

het die kerkraad die alternatiewe moontlikheid van 

“uit saaidienste” ondersoek.

Verskeie gemeentes in die AP kerkverband is teg no lo-

gies gerat om eredienste wat in hul eie gemeentes gehou 

word, hetsy direk of by wyse van opnames aan die wye 

wêreld beskikbaar te stel.

Ons gemeente het opnames vanaf die AP Kerk Preto-

ria-Oos bekom en tydens eredienste op Sondae in die 

die plaaslike gemeente gebruik. Die idee was aanvan-

klik baie vreemd, maar algaande het die gemeente 

gewoond geraak aan die gedagte en het die kerkraad 

ook beleef dat die “uitsaaidienste” beter bygewoon 

word as lees dienste.

Algaande het die kerkraad, by wyse van proefneming, 

ook die witbord so opgestel dat dit kompleet lyk asof 

die predikant in die opname/YouTube-uitsending op 

ons eie kansel staan!

In ’n tyd toe dit fi nansieel swaar met die gemeente ge-

gaan het, het die kerkraad van AP Kerk Kroonstad op 

hier die opsie besluit aangesien die uitgawes minimaal 

sou wees. Elke gemeente beskik sekerlik oor ’n witbord 

(of kan een prakseer of selfs ’n wit muur gebruik) en in 

elke gemeente sal daar ’n lidmaat wees wat van ’n reke-

naar projektor in sy privaat hoedanigheid gebruik maak 

en dit moontlik vir die kerk beskikbaar sal stel indien 

die gemeente nie reeds self oor die fasiliteit beskik nie.

Aangesien ons in Kroonstad-omgewing tans regtig met 

goeie internetsein sukkel, het die kerkraad besluit om 

eerder van opnames gebruik te maak wat nie as gevolg 

van die swak sein kort-kort onderbreek word nie. Waar 

daar egter goeie en sterk sein is, kan gemeentes selfs 

by direkte uitsendings van eredienste (in die AP Kerk) 

inskakel.

Baie mense wonder hoe die sang tydens so ’n erediens 

werk? Ook hier is daar twee moontlikhede wat gevolg 

kan word:

• Die uitsending/opname se liedere word net so gebruik 

en die gemeente sing saam met die gemeente in die 

uitsending/opname.

• Die opname word gestop en die plaaslike orrelis speel 

die lied en die gemeente sing dan saam. Hiervoor 

is dit egter nodig dat die opname vooraf geredigeer 

word sodat die sang uit die opname gesny word. So-

doende kan die opname direk ná die gemeentesang 

voortgaan. Hierdie opsie is slegs moontlik indien 

van die opname gebruik gemaak word.

’n Verdere vraag wat moontlik gevra kan word, is: Kan 

ek nie dan maar sommer tuis na ’n TV-uitsending van 

’n erediens luister met dieselfde gevolg nie?

Is u moeg vir “leespreke”? Weet u nie meer herwaarts of derwaarts nie? Weet u nie meer hoe om te maak wan-

neer u predikant nie beskikbaar is om te preek nie of waar om ’n prediker in die hande te kry nie? 
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Hier moet ons baie duidelik en eerlik met mekaar wees! 

Hierdie vraag impliseer dat alle uitsaai-eredienste op 

dieselfde teologiese vlak is as prediking binne ’n AP Kerk. 

As dit waar was, was dit tog nie vir ons nodig om tydens 

sinodes duidelike riglyne te stel oor wie op ons kansels 

toegelaat word nie. Ons moet onsself dus afvra: Luister 

ek maar net na die “mooi” boodskap en bekommer my 

nie verder oor die Bybelse korrektheid daarvan nie?

Tweedens gaan die gemeenskap van gelowiges, wat ’n 

baie belangrike deel van die erediens is, heeltemal verlore 

wanneer ek tuis na ’n uitsaai-erediens kyk. Dit gebeur 

egter nie wanneer ’n gemeente saam na ’n opname tydens 

normale eredienstyd binne die kerkgebou kyk nie. Vir 

ons was dit bloot asof ons elke Sondag ’n besoekende 

prediker gehad het!

Hier is ’n paar reaksies van lidmate:

Dit wil regtig voorkom asof die uitsaaidienste tog 

meer byval by die gemeente vind as ’n leespreek en 

selfs ook ten opsigte van sekere leraars van ander 

kerke, soos opgemerk kan word in die bywoning sy-

fers. Dit is is my beskeie mening dat dit inderdaad 

’n groot impak het. Daar word gesê dat ons ’n AP 

boodskap deur ’n AP prediker kry.

– JJ van Zyl

Ons gesin vind die uitsaaidienste baie inspirerend 

en boei end. Dit is baie professioneel, maar ook 

spe siaal vir AP Kerk Kroonstad. My mening is dat 

daar met meer aandag geluister word, selfs deur 

die kinders, as wat soms na “lewendige” preke ge-

luis ter word. Ek en my gesin voel al“tuis” met die 

pre dikante. Die diens deur ds. Lubbe tydens die 

be ly denisafl egging en nagmaal was baie spesiaal. 

Dankie vir al u opoff erings.

– Olivier-familie

Die uitsaaidienste is net ’n ander manier om die 

Woord van God te versprei. Dit help ons ook om 

te besef dat afstand en tyd aardse goed is. God is 

in beheer van alles. Op sy tyd en sy manier sal die 

Woord aan ons verkondig word.

– Francois Viljoen (Gr. 11)

Wat die uitsaaidienste van AP Kerk Pretoria-Oos 

betref, wil ek graag sê dat dit vir my regtig baie 

be teken. Dit is vir my net soos ’n gewone erediens 

waar aan ek kan deelneem met sang, gebed en kol-

lekte terwyl ek die leraar lewensgroot op die skerm 

sien. Ek besef dat dit nie sal werk met die bediening 

van die sakramente soos doop, belydenisafl egging 

van lidmate, bevestiging van kerkraadslede of nag-

maal en begrafnis nie, maar andersins het ek geen 

probleem nie.

– Bessie Visagie

Dit is lekker om deel te wees van die hele erediens 

al staan die dominee op die skerm. Dit is vir ons 

elke keer ’n wonderlike boodskap wat die Here op 

elke dominee se hart lê om te preek. Party Sondae 

is die boodskap presies wat ons nodig het om in die 

gemeente te hoor. Mag die Here elke dominee seën 

met die boodskappe.

– Greyling-familie

Wanneer ’n gemeente nie ’n leraar het nie, begin 

’n mens beter besef hoe belangrik ’n dominee se 

rol in die gemeente is. Die dominee luister altyd 

na wat in jou hart of lewe pla en gee vertroosting 

en raad uit die Woord van God. ’n Mens voel dan 

sommer beter omdat jy besef die Here is nog altyd 

daar al gaan dit hoe swaar. Ander kere kan jy net 

Sondae in die kerk sit en na die boodskap luister 

om antwoorde te kry vir wat hinder of om die Here 

saam te loof en te prys. 

As die lewe druk en ’n mens weet nie 

waarheen nie, gaan luister ek na die 

boodskappe. Dit voel soms of die dominee 

direk met my praat al weet die dominee 

niks van my omstandighede nie. 

Baie dankie aan elke dominee wat deel is van die 

uitsaai-eredienste. Dit word opreg waardeer. Ek 

beveel regtig aan dat meer gemeentes hiervan ge-

bruik maak. Dit maak ’n groot verskil.

– Susan Greyling L
IG
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Benut jou Bybeltoepassing optimaal

Markus Kilian

Die swaard van die Woord is ’n 

magtige wapen. Om egter hier-

die swaard met vaardigheid te kan 

aanwend, moet ons soos mees-

ter-swaardvegters intiem vertroud 

wees met ons wapen. Ons moet by 

elke geleentheid ons hand daarop 

kan lê en ons moet ge oefen wees in 

die kennis en gebruik daarvan.

Dit alles is egter dikwels makliker 

gesê as gedaan! Ons vergeet per 

geleentheid ons Bybels by die huis. 

Soms onthou ons woorde en frases 

uit spesifi eke verse, maar die hele 

vers en die presiese bewoording 

ontgaan ons. Hoe dikwels kan ons 

net nie onthou wáár om sekere 

verse in die Bybel te vind nie? 

Wanneer ons soms beproewing of 

’n geloofskrisis ervaar en ver troos-

ting, bemoediging en versterking 

uit God se Woord verlang, weet ons 

nie eintlik waar om te soek nie. An-

der kere weer verstaan ons dood-

een voudig nie wat ons lees nie.

Die oplossing vir ál hierdie pro-

ble me (en nog baie meer) is You-

Version se Bible App! Dit is God se 

Woord in die palm van jou hand – 

wanneer ook al, waar ook al. Met al 

die beskikbare verta lings, die krag-

tige soekfunksie, die vermoë om 

spesifi eke verse met kleure te merk 

en notas en boekmerke te skep, 

word jou slimfoon of tablet ’n in-

stru ment waarmee jy God se Woord 

optimaal kan benut en bestudeer.

Kom ons kyk na ’n paar van die be-

langrikste funksies van YouVersion 

se Bible App.

Tale en vertalings

Een van die uitsonderlikste eien-

skappe van dié toepas sing is 

die groot verskeidenheid tale 

en verta lings wat beskikbaar is. 

Die toepas sing self is volledig in 

Afrikaans beskikbaar en wanneer 

die voorkeurtaal na Afrikaans ge-

stel is, is al die kommunikasie wat 

die gebruiker vanaf YouVersion 

ontvang, ook in Afrikaans. Daar is 

vyf Afrikaanse ver talings van die 

Bybel beskikbaar, waaronder ook 

die 1933/53 vertaling.

Die toepassing maak dit baie mak-

lik om enige tyd van een vertaling 

na ’n ander vertaling van dieselfde 

teksgedeelte oor te skakel. Die ge-

bruiker kan ook ’n spesifi eke vers in 

meer as een vertaling tegelyk sien 

wat dit aansienlik vergemaklik om 

verskillende vertalings met mekaar 

te vergelyk. Die volgorde van die 

vertalings wat vergelyk word, kan 

verander word deur bloot op ’n ver-

taling te druk en dit hoër of laer te 

skuif (drag and drop). Deur op die 

Laai Af-knoppie langs ’n verta ling 

te klik, word die spesifi eke vertaling 

op jou foon afgelaai en sal dit ook 

beskikbaar wees selfs wanneer jy 

nie internettoegang het nie.

Verskillende vertalings het verskil-

lende eienskappe. So byvoorbeeld 

het die 1933/53 Afrikaanse verta-

ling kruisverwysings (aangedui 

met drie kolletjies in die teks) wat 

En neem ... die swaard van die Gees – dit is die woord van God ... – Efésiërs 6:17. Die hele Skrif is deur God in-

gegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens 

van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus – 2 Timótheüs 3:16-17.
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nie in die ander Afrikaanse ver-

talings voorkom nie. Sommige 

vertalings, soos die Nuwe Lewende 

Vertaling en die King James Ver-

sion, is ook beskikbaar met klank. 

Dit verander die toepassing in ’n 

volwaardige oudio-Bybel waarna 

jy kan luister terwyl jy bestuur of 

besig is met ander take.

Soek

YouVersion se Bible App is ook ’n 

volledige konkordansie waarmee 

woorde en sinsnedes opgesoek kan 

word. Die gebruiker kan kies in 

watter vertaling(s) om te soek, in 

watter Bybelboek(e) om te soek en 

in watter afdeling (Ou Testament, 

Nuwe Testament, of beide) om te 

soek vir ’n woord of sinsnede.

Die toepassing stel ook die ge-

brui ker in staat om te soek na alle 

verse wat handel oor spesifi eke 

onderwerpe (bv. vrede, geloof, 

huwelik, ens.), spe sifi eke emosies 

(bv. ja loers heid, angs tigheid, tevre-

denheid, ens.) en spe sifi eke Bybelse 

verhale (bv. Noag en die vloed, 

Abraham en Isak, ens.). 

Boekmerke, kleurmerke en 

aantekeninge

Boekmerke en kleurmerke kan 

vinnig en maklik geskep word. ’n 

Kleurmerk behels die uitlig van ’n 

vers met ’n spesifi eke kleur en die 

gebruiker kan kleure na willekeur 

gebruik om individuele verse uit 

te lig. Aantekeninge kan ook by ’n 

vers gemaak word. Aantekeninge 

kan privaat of publiek wees. Private 

aantekeninge kan slegs deur die ge-

bruiker gesien word, terwyl pu blie-

ke aantekeninge deur almal in die 

wêreld gesien kan word. Dit is dus 

ook moontlik om ander gebruikers 

van regoor die wêreld se aanteke-

ning oor ’n vers te besigtig.

Leesplanne

Die toepassing bevat ’n groot 

verskeidenheid uitgewerkte 

leesplanne wat handel oor 

spesifi eke onder werpe, Bybelboeke, 

ensovoorts. Daar is ook leesplanne 

waarvolgens die Bybel in een jaar 

deurgelees kan word. ’n Leesplan 

kan baie sinvol wees, want dit stel 

teikens wat die gebruiker aanspoor 

om elke dag by die leesplan te 

hou en wat waarsku wanneer die 

gebruiker agter raak. Sommige 

leesplanne het ook ’n oordenking 

by. Van die leesplanne (veral dié 

oor spesifi eke onderwerpe) is egter 

nie altyd baie omvattend nie en 

bestaan dikwels nie uit veel meer 

as een of twee verse per dag nie. 

Daar is egter wél leesplanne wat die 

moeite werd is om na te volg.

Deel verse met ander

Verse en teksgedeeltes kan maklik 

met ander gedeel word deur 

middel van Facebook, WhatsApp, 

e-pos, SMS, Hangouts, of watter 

ander kommunikasietoepassings 

ook al op die foon of tablet 

beskikbaar is. Pragtige prente 

met ’n gekose vers daarop kan 

ook in ’n japtrap geskep word om 

aan iemand te stuur of sommer 

vir eie plesier. Die proses is 

maklik en eenvoudig: kies die 

vers en die agtergrond (daar is ’n 

groot verskeidenheid treff ende 

agtergrondprente in die toepassing 

beskikbaar, of kies ’n ander foto of 

prent) en binne oomblikke word 

’n pragtige vers-prent geskep. Vir 

die kunssinniges en kieskeuriges is 

daar ’n hele aantal verstellings wat 

gemaak kan word om die prent na 

willekeur te poets.

Aanlyn berging van inligting

Wanneer die toepassing vir die 

eerste keer oopgemaak word, is 

daar ’n registrasieskerm waarmee 

die gebruiker kan registreer en 
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inteken. Al die gebruiker se boek-

merke, notas, kleurmerke, ver-

stellings, ensovoorts word aanlyn 

onder die gebruiker se profi el 

gestoor. Wanneer dieselfde persoon 

dus van ’n ander toestel af inteken, 

is al die persoonlike opstellings en 

inligting steeds beskikbaar.

Vriende

Vriende kan vanuit die toepassing 

uitgenooi en bygevoeg word deur 

middel van Facebook, Google, 

e-pos, of ander kommunikasie-

kanale. Dit skep ’n gemeenskap 

waarin teksgedeeltes, leesplanne, 

ensovoorts saam gelees en gedeel 

kan word.

Ten slotte

YouVersion se Bible App is voor-

waar die moeite werd om te 

gebruik. Ten tyde van hierdie 

skrywe is die toepassing alreeds 

323,554,833 kere afgelaai en elke 

sekonde word hierdie getal meer. 

Dit is ’n bewys daarvan dat Chris-

tene regoor die wêreld baat vind by 

hierdie toepassing. Kry dit sommer 

nou in jou toepassingswinkel – dit 

is heeltemal gratis. Verdiep jou 

nogeens in die rykdom van God se 

Woord – in ons eie taal en in al die 

tale van die wêreld. L
IG

 IN DUISTERN
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Woordverkondiging gebruik word, moet die volgen de 

in aanmerking geneem word:

• Lig wat weerkaats, hou jou oë vasgevang. Die vraag 

vir die predikant is: Kom die ware boodskap by jou 

hoorders uit? Veral wanneer jy ’n preek met behulp 

van ’n Kragpunt-aanbieding (“Powerpoint”) en aller-

hande oulike prentjies toelig. Dit wat gesien word, 

word voortdurend ge-evalueer en die luister, die 

hoor-deel, gaan verlore. 

• As tegnologie die middelpunt word, verloor jy mak lik 

mense vir die groter saak. Wanneer jy tegnologie die 

fokuspunt van jou geloofs- of kerklike lewe maak, is 

daar soveel dinge wat onderskei en opgeneem moet 

word tussen ’n magdom inligting en eff ekte/beelde 

wat na die hoorder kom en deur sy brein verwerk 

moet word, dat die belangrikste deel van die boodskap 

dikwels verlore gaan. Die visuele word ingeprent in 

die geheue, terwyl die ware boodskap van redding 

en verlossing verlore raak.

• Wanneer die mens te afh anklik raak van tegnologie, 

verleer hy om voorbereid te wees. Mettertyd stomp 

dit jou ook af en verloor jy daardie dieper kontak. 

Uiteindelik moet die groot Leermeester ook hier vir ons 

’n voorbeeld wees. Juis in ’n tyd toe daar nie projektors 

en grootskerms was nie, word Hy mens. Die Koning 

van die heelal word mens sonder die propaganda (lees: 

WhatsApps) en die Wow van die wêreld. Wanneer Hy uit 

die graf opstaan en opvaar na die hemel, is net ’n paar 

van sy volgelinge getuies daarvan en tog gaan die Woord 

kragtig uit. Deur die aanhoor van die Woord wederbaar 

die Gees: Maar hulle was nie almal ge-hoor-saam aan 

die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons 

prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die 

gehoor is deur die woord van God (Rom. 10:16-17).

Ds. Danilo: Ek is oortuig dat die gebruik van ’n pro-

jektor ’n wonderlike hulpmiddel is. Dit is wat dit moet 

wees: ’n hulpmiddel. Ek glo dat goeie balans altyd die 

wagwoord is.

Gemeentes en kerkrade moet besef dat daar nogal ’n 

groot verskil tussen ouer en jonger lidmate in die kerk 

is. Daardie verskil is nie net in ouderdom nie, maar 

beslis ook in beskouing en belewing van die wêreld 

rondom hulle. 

Die meeste mense onder die ouderdom van 40 doen 

die meeste van hulle besigheid en alledaagse take op ’n 

rekenaar, digitaal en met behulp van die sosiale media. 

Ons kan nie redeneer dat ons nog nooit ’n rekenaar 

en skerm by die kerk gehad het of dat ons voorouers 

daarsonder klaargekom het nie. Ons oupagrootjies het 

wel nie projektors in die kerk gehad nie, maar hulle het 

ook nie met motors gery, internetbankdienste gehad, 

Die Boodskapper elektronies gekry of teksboodskappe 

gestuur nie. Die wêreld het in die laaste dertig jaar baie 

verander en die kerk moet tred hou met hoe lidmate se 

lewens verander het.

Vervolg vanaf p. 11

Die groot debat: Projektor in die kerk of nie?

Vervolg op p. 24
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21/1/1946 – 28/4/2018
Ds. Van Vuuren het in Keimoes grootgeword en in Upington skoolgegaan. 

Ná sy skoolopleiding begin hy by die spoorweë werk en later studeer hy in die 

onderwys. Hy hoor egter soos Samuel van ouds hoedat die Here hom roep om in 

die teologie te studeer en in die derde jaar van sy teologiese studies trou hy met 

Antoinette. Drie kinders word uit die huwelik gebore, twee seuns en een dogter.

Nadat ds. Van Vuuren sy studies voltooi het, dien hy die Here in die NG Kerk 

in verskeie gemeentes. Met die stigting van die AP Kerk vertrou hy op sy God 

om hom ook in die AP Kerk te lei as herder van die kuddes van die Here.

Hy word beroep na verskeie gemeentes, o.m. Loe ries fontein, Kareedouw, 

Beau fort-Wes en Aberdeen. As nederige diens kneg van God was hy vir ons in 

kerk raads vergaderings en in gemeentewerk ’n ikoon wat ons altyd kon navolg.

Alhoewel hy grootgeword, gewoon en gearbei het in ’n streek waar daar baie 

windpompe is, was hy nie ’n windpompmens nie. Soos ’n windpomp deur 

rukwinde van rigting verander en spoed optel of spoed verminder, was hy nie 

deur die rukwinde in die kerke of gemeentes wat hy bedien het, beïnvloed nie 

– altyd standvastig in sy dienslewering.

Danie Barnard (Oudtshoorn)

Huldeblyk: Ds. Johan Hendrik van Vuuren

Daarom kan ons 

vandag net sê: “Stil 

broers, daar gaan 

’n man verby”.

S M E LT O O N D
•  Julie/Augustus 2018  •

Op 25 Mei kon Ierland se inwoners hul kruisies gaan trek in ’n referendum om te kies of die land se 1983-wet waar volgens aborsie onwettig was, her roep moes word of nie. Die uitslag was ’n oorweldigende oorwinning vir die voorstanders van aborsie. Volgens eerste minister Leo Varadkar was die uitslag die gevolg van ’n “stille revolu-sie”. Hy meen dat die volk hul stemme dik gemaak het met die uitslag van die referendum. “Die volk het dit duidelik 

gestel dat hulle ’n moderne grondwet vir ’n moderne staat soek. Hulle respek-teer vrouens en vertrou hulle om die regte keuses te maak – ook ten opsigte van hul gesondheidsorg.”Die 1983-wet het bepaal dat die fetus en die moeder se regte op gelyke voet beskou moes word. Hangende hierdie wetgewing was alle aborsies in Ierland tot en met 2014 onwettig. Van toe af is aborsies onder sekere omstandighede waar die vrou se lewe in gevaar was, 

toegelaat. Volgens pro-keuse voorstan-ders, is die uitslag van die referendum ’n oorwinning vir vroueregte. Die vreug-de vure het hoog gebrand en trane van blydskap het gevloei toe die uitslae bekend ge maak is.Opponente wat die 1983-wet onder-steun het, beskryf die uitslag van die re-fe rendum as ’n “tragedie van historie se afmetings”. Die feit dat die meerderheid vir die wettiging van aborsie gestem het, maak dit nog nie reg in God se oë nie.

Iere jubel oor hul “reg tot kindermoord”
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Die digitale spyskaart 
van die AP Kerk

Marius Gouws

Daar is ’n ryke ver skei den heid van elektroniese lees stof 

en oudio-visuele beeld mate riaal wat geestelik op bou-

end en sintuiglik stimulerend is. Dit integreer sosiale 

media interaktief soos bv. Facebook en platvorms soos 

bv. YouTube om konteks-relevant by lidmate se erva-

ringswêreld aan te sluit.

’n Ateljee om te help met koekbak 

’n Ateljee vir video- en klankopnames is by die ge meen-

skaplike kerkkantoor ingerig. Dit stel Lig in Duisternis 

Produksies in staat om nou ’n wye verskeidenheid pro-

duk sies te vervaardig en opnames te maak. Hou ons 

webwerf dop vir die bekendstelling van opnames.

Die belangrikheid van ’n amptelike webwerf

Is u al ooit gevra: “Wie is die AP kerkverband?”, of: “Wat 

glo die AP Kerk?” Het jy al ooit gesoek na die AP Kerk 

se amptelike standpunt oor aktuele sake of ’n be skry-

wing van die werksaamhede van die onderskeie sinodale 

kom missies? Dalk het jy al gewens daar is ’n elektroniese 

kopie van Die Boodskapper of die Drie For muliere van 

Eenheid beskikbaar. Al hierdie dinge is op ons amptelike 

webwerf beskikbaar.

Facebook-blad

Sosiale media is een van die nuttigste en eff ektiefste 

me diums waardeur inligting versprei en aan be paal de 

diskoerse deelgeneem kan word. Die AP Kerk se eie Face-

book-blad het sedert 2016 vanaf 250 na 1681 volge linge 

in 2018 gegroei. Die Facebook-blad word ge bruik om 

die jongste nuus, publikasies, verklarings en kom men-

taarstukke bekend te stel. Besoek gerus https://www.

facebook.com/apkerk/

YouTube-kanaal

Aangesien die amptelike webwerf slegs beperkte band-

wyd te het, is besluit om ’n YouTube-kanaal vir die kerk-

verband te begin. Lig in Duisternis Uitgewers het sy eie 

YouTube-kanaal waar ons belangrike beeldmate riaal 

bekendstel.

Daar is onder meer skakels na video-preke en direkte 

uitsendings van preke binne kerkverband. Hier sal u 

byvoorbeeld ook al die uitsendings van Basuingeklank 

kry, video-opnames van verskeie Gesin-Stap-vir-By-

bels-geleenthede, ’n opname van die amptelike ope ning 

van die afgelope sinode van die AP Kerk vind en kyk 

na verskeie referate soos gelewer tydens die Afrikaanse 

Protestantse Akademie se jaarlikse teologiese dae. Daar 

is ook koffi  etafelgesprekke en video-opnames oor inte-

ressante en aktuele onderwerpe. 

Kom ons kyk met die vergrootglas na die kossoorte op 

ons webwerf se digitale spyskaart: (webadres: http://

apk.co.za)

Die Boodskapper aanlyn

Op die webwerf kan u ook Die Boodskapper as elek-

tro niese blaaiboek of in PDF-formaat lees. U kan selfs 

’n elektroniese kopie afl aai en op u rekenaar of tablet 

interaktief geniet of selfs aan iemand stuur wat nie 

daartoe toegang het nie. Deur byvoorbeeld die skakel 

daarheen met u vriende, kennisse en meningsvormers 

in u gemeenskap te deel, kan baie meer mense kennis 

neem van die AP Kerk se getuienis.

Basuingeklank

Basuingeklank is een van Lig in Duisternis se populêre 

produksies en word sedert 2016 min of meer elke ses 

weke uitgesaai. Dit is ’n joernaalprogram waarin ge-

meentenuus, belangrike gebeurtenisse, aktuele sake en 

publikasies bespreek word. 

Jip, dit is weer tyd vir lekker eet! Kom ons bestudeer ’n bie tjie die digitale spyskaart van die AP Kerk van na-

der by. Ons amptelike webwerf bied ’n heerlike ervaring waarin ’n mens jou kan verlustig. 
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Kommentaar

Daar word gereeld ’n kommentaarartikel oor aktuele 

sa ke gepubliseer. Verskeie van die AP Kerk se kommen-

taar artikels en mediaverklarings is al deur Maroela 

Me dia gepupliseer en soedoende word ons getuienis 

wyer gehoor. 

Redakteursforum

Die AP Kerk neem maandeliks deel aan die insetsel 

Re dakteursforum op Pretoria FM se godsdiensaktua li-

teitsprogram. Dit word tussen 7:45 en 8:00 op ’n Sondag 

uit gesaai waartydens die Redakteur van Die Boodskap-

per die jongste uitgawe bekendstel. Hierdie uitsendings 

word ook op DSTV oudiokanaal 887 uitgesaai en as 

web greep op ons webwerf in MP3-formaat gestoor.

7-voor-7 Pretoria FM

Verskeie predikante van die AP Kerk neem deel aan 

die in setsel 7-voor-7. Dit vorm deel van Pretoria FM se 

ak tua liteitsprogram, Klankkoerant en word vanaf 6:53-

7:00 soggens as ’n kort oordenking uitgesaai. Klankgre pe 

van hierdie bydraes word met vergunning van Pretoria 

FM ook op die kerk se webwerf geplaas.

Pamfl ette

Wonderlike leesmateriaal is beskikbaar in ons Pam fl et-

te-afdeling. Al die pamfl ette wat tans in die Boekwin-

kel beskikbaar is, is gedigitaliseer en op die webtuiste 

beskikbaar. Temas sluit o.m. in: Die Heilige Gees in jou 

huwelik; Wegraping; Die Heilige Gees in my; Kinders by 

die nagmaal; Die Vrou in die Amp; ensovoorts.

Kerknuus

Kerknuus word deurlopend op ons webwerf gepu-

bli seer en gemeentes word aangemoedig om die ge-

meen skaplike kerkkantoor in kennis te stel van enige 

ge meen tenuus. Hierdie gemeentenuus word ook aan 

Pretoria FM deur gegee vir uitsending tydens die pro-

gram, Kerkaktueel. 

Boeretroos en foto’s

Dagstukkies met ’n toepaslike Bybelteks en verklaring is 

in die Boeretroos-afdeling op ons webwerf beskikbaar. 

Op die webwerf kan ook foto’s van belangrike gebeure 

binne kerkverband geniet word. 

Skribas en Leraars

Die webwerf bied ook toegang tot gemeente- spe si fi eke 

dokumentasie soos omsendskrywes en amptelike doku-

mente vir skribas en leraars d.m.v. ’n aanteken-funksie.

Gratis publikasies en hulpbronne

Onder die afdeling Gratis publikasies en hulpbronne 

word betroubare bronne en hulpmiddels gratis aan ons 

lidmate beskikbaar gestel vir geestelike verryking. 

Dit is ook deel van die beplanning om verskeie publi-

kasies en hulpbronne oor die Afrikanergeskiedenis tot 

lidmate se beskikking te stel en sodoende ’n bydrae tot 

die beskerming en waardering van ons eie geskiedenis 

te lewer.

Bestelling van publikasies

Ons webwerf het ’n volledige lys van al ons boek win-

kel publikasies wat u kan bestel.

SKK-Verklarings

Alle mediaverklarings wat deur die SKK namens die 

AP Kerk uitgereik word, is op die amptelike webwerf 

be skik baar en word ook aan alle toonaangewende nuus-

agentskappe gestuur vir oorweging. Gemeentes kan gerus 

daarvan kennis neem en dit ook onder lidmate en hul 

gemeenskap se aandag bring.

Afrikaanse Protestantse Akademie

Hoewel die Afrikaanse Protestantse Akademie oor sy 

eie webwerf beskik, word belangrike inligting van die 

AP Akademie ook op die webwerf van die kerk geplaas 

vir kennisname van ons lidmate.

Vraag en antwoord

Die Afdeling Publikasies is tans besig om ’n nuwe af-

de ling op die webwerf te ontwikkel waarin algemene 

ge loofsvrae van lidmate en belangstellendes beantwoord 

sal word. Die gemeenskaplike kerkkantoor ontvang 

heel wat navrae deur die e-posfunksie op die kerk se web-

werf. Baie van hierdie vrae kan onder hierdie afde ling 

be antwoord word, terwyl dit terselfdertyd ook lidmate 

se kennis en geestelike groei kan bevorder.

Koffi  etafelgesprekke en video-opnames

Verskeie koffi  etafelgesprekke en video-opnames oor 

ak tuele onderwerpe is op ons webwerf beskikbaar. Dit 

het ten doel om lidmate in te lig en geestelik op te bou.

Ons stel dit ook ten doel om ons digitale spyskaart uit te 

brei en so ook gehoorsaam te wees aan die roeping wat 

ons as gelowiges het om die verlossingsboodskap van 

Jesus Christus aan die wêreld uit te dra. Mag u geestelike 

lewe ook deur hierdie hulpmiddel uit die skeppende en 

voorsienende hand van die Here verryk word! L
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ONS GESELS MET ’N TEGNOLOGIE KENNER ...

Ds. Wynand van ZylDs. Wynand van Zyl

Waar het jou belangstelling 

in tegnologie ont staan?

Soos met baie ander belangstellings 

in ’n mens se lewe, het my belang-

stelling in tegnologie in my ouer-

huis ontstaan. Ek en my broer het 

grootgeword in ’n tyd toe die elek-

troniese tegnologie se ontwikkeling 

letterlik aan die vooraand van die 

tegnologiese ontploffi  ng gestaan 

het. In sy werk het my pa baie van 

tegnologie gebruik gemaak. Daar-

om was nuwe rekenaarprogram-

matuur vir ons as kinders ’n redelik 

algemene gesig. By die skool was 

rekenaartegnologie ook vir die 

eerste keer in daardie jare as vak 

aangebied. Vir my was dit van die 

begin af net logies dat die rekenaar 

’n mens se alledaagse bestaan kan 

vergemaklik. Dit het my geprikkel.

Hoe benut jy tegnologie in 

jou bediening?

Vandag het die tegnologie die lewe 

en die verkryging van inligting en 

ook die weergee daarvan soveel 

makliker en meer gestruk tu reerd 

gemaak. Tegnologie help dus vir 

seker in die maak van preke en die 

algemene administrasie van die 

gemeente. Sedert die ontwikkeling 

van die telefoon het dié stukkie 

tegnologie ook in ’n sekere mate 

die aard van die bediening oor die 

laaste 50 jaar verander. Daarom 

word ook hierdie instrument nie 

net as kommunikasiemiddel in 

die gemeente gebruik nie, maar 

ook om op ’n informele wyse met 

lidmate te kommunikeer.

Watter waarde voeg tegno-

lo gie tot jou bediening toe? 

Ek is so dankbaar die vraag lui: 

“voeg tegnologie tot jou bediening 

toe”, want ’n mens kan so maklik 

verval in die idee dat tegnologie 

die alles-bepalende faktor van ons 

aanslag tot die bediening moet 

wees. Daarom my antwoord dat 

tegnologie ’n wonderlike onder-

steu ningsmiddel tot die bediening 

is. In alle fasette van die bediening 

kan tegnologie as middel gebruik 

word om die bedieningswerk te 

vergemaklik.

Daar is altyd teen argu-

men te. Watter gevare sou 

jy sê hou tegnologie vir die 

bediening in?

Tegnologie se gevaar lê daarin 

dat dit, vanweë sy nuutheid en sy 

vermoë om jou ure lank te ver-

maak, maklik al jou tyd in beslag 

kan neem. Baie tyd op ’n dag word 

bestee deur eers aandag aan al 

die tegnologiese platforms te gee 

voordat daar tot die werklike werk 

oorgegaan kan word. Tegnologie 

het ook die gevaar dat ’n mens 

so deur die nuwe ontwikkelings 

beïndruk word, dat jy net na al die 

liggies kyk, maar van al die ander 

fasette of dissiplines in die lewe 

vergeet. Neem byvoorbeeld die 

selfoon. Op sigself ’n indrukwek-

kende stuk tegnologie, maar as ons 

na die opvoedkundiges luister dan 

sou hulle dadelik noem dat daar 

reg deur die wêreld omvattende 

studies rakende die opvoedkundige 

invloed van die selfoon op kinders 

gedoen is. Die oormatige gebruik 

van selfone word direk met erge 

depressie by kinders verbind. Hoe 

oulik of indrukwekkend ’n stuk 

tegnologie mag wees, reken ek dat 

hoewel dit ’n bepaalde plek in jou 

lewe het, dit nie die alles-bepalende 

faktor in my lewe moet word nie. 

Die lewe gaan darem oor soveel 

meer as net sosiale netwerke, data-

projektors, selfone, die internet en 

rekenaar- of tv-speletjies.

Wat is jou gunsteling 

“katoetertjie” (gadget)? 

Waarom?

Die “cloud” of die “wolk” is seker-

lik een van die mees bruikbare 

uitvindsels van ons tyd. In die 

verlede was die rugsteun van 

belangrike lêers ’n taak wat vir 

die meeste mense nie hoog op die 

prioriteitslys was nie. Gevolglik 

was dit dikwels agterweë gelaat 

met die gevolg dat belangrike 

besluite en inligting van gemeentes 

vanweë diefstal of selfs persone wat 

die gemeente verlaat het, verlore 

2.

1.

3.

4.

5.
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geraak het. Die wolk het hierdie 

taak van rugsteun oorgeneem 

en dit vir ons vandag so maklik 

gemaak om ’n doel treff ende en 

veilige rugsteun van dokumente en 

selfs foto’s te maak. ’n Wonderlike 

ondersteu nings middel.

Watter raad het jy vir 

mense wat bang is vir 

tegnologie en gevolglik 

daarvan wegskram?

Enige iets in die lewe wat nuut is, 

het maar die gevolg dat ’n mens 

natuurlik daarvan af wil weg-

skram. Die rede is gewoonlik 

dat ’n mens dit wat nuut is, nie 

ken nie en daarom slegs gevare 

daarin sien. My raad aan enige 

een wat vir teg no logie bang is: 

Doen eers navraag of navorsing 

oor die produk, of dit nou vir die 

boerdery, of die bediening is en 

of dit nuwighede is waarvolgens 

’n besigheid bedryf kan word, of 

selfs net ’n nuwe tipe selfoon is. 

Ondersoek eers alles rakende die 

produk en vorm DAN ’n opinie 

oor die nuwigheid. 

En by ondersoek word nie 

bedoel vra sommer die kinders 

of die kleinkinders oor die 

nuwe tegnologie uit nie. Enige 

ondersoek wat werklik waarde vir 

enige mens het, is tog ’n ondersoek 

wat gedoen is met bronne wat 

onderlê is in ’n spesifi eke saak. 

Dit geld ook vir die tegnologie 

van ons dag. Wanneer ’n mens 

dan die kennis van die spesifi eke 

tegnologie opgedoen het, is 

daardie instrument nie meer so 

onbekend nie en kan ’n duidelike 

besluit daaroor geneem word.

6.

FACEBOOK

Wat is jou mening oor die gebruik van 
tegnologie in die erediens/bediening?

Johan Th eron  Persoonlik: Nee. Dit lei ons weg van die kern. Deesdae neem lidmate nie eens meer Bybels en 

Psalm- en Gesangeboeke erediens toe nie. Dan kan ons ook maar predikante vervang met oudio boodskappe.

Drean Venter  Ek is 100% vir dit. Ons kerkverband het ’n baie oulike Psalms- en Gesangetoepassing waar op 

jy selfs die formuliere kan saamlees. Die Bybelgenootskap se Bybeltoepassing is ook net so geriefl ik. Lidmate 

moet net hulle fone op “fl ight mode” sit, dan is daar geen afl eidings nie.

Annerine Beyers  Nee. Ek was altyd ten gunste van die gebruik van tegnologie tydens die erediens indien 

dit volgens streng riglyne en met magtigheid voor oë gebruik word. Ek het egter van standpunt verander. 

Aangesien daar ’n kultuur onder ons is dat reëls daar is om gebreek te word, hou geen streng riglyne nie en 

rafel die gebruik van tegnologie uit (in die kerk sowel as ons huise – verkort).

Sarel Roets  God het ons nou, gedurende 2018, in die wêreld met ’n opdrag geplaas. Net soos ons nie meer 

perdekarre gebruik om huisbesoek te doen nie, gebruik ons die middele wat vandag beskikbaar is om God 

se Woord so eff ektief moontlik oor te dra. Dit beteken ook dat die middele nooit die doel mag word nie. ’n 

Erediens onder ’n boom sonder enige tegnologie is nie minderwaardig nie, maar ’n erediens met tegnologie 

wat oordeelkundig gebruik word om Woordgetrou en meer eff ektief te preek, kan tog nie verkeerd wees 

nie. Die mens van die tegnologiese eeu is baie visueel en word beter geleer deur soveel as moontlik sintuie 

te stimuleer (verkort).

Jurie Kotze  Dis aanvaarbaar indien dit nie inbreuk maak op die gewyde atmosfeer van die erediens nie. 

Met ’n oorhoofse skerm en die predikant se voorbereide werk op ’n tablet, het ek nie ’n probleem nie. Tydens 

eredienste moet baie goeie oordeel gebruik word voordat dit die diens verwater en afl eidings skep. (Verkort)

Joff re Papenfus  Die risiko dat eredienste verval in vermaaklikheid ter wille van mense, is ongelukkig net 

te groot. Juis in die stil word en wegbreek van die alledaagse kan ’n mens volkome op die Woord en op God 

fokus. Wie na “opkikkering” soek, put in die eerste plek nie die ware vrug nie en moet eerder tot inkeer en 

oorgawe na God beweeg as om die vergadering van God te probeer “verbeter”.
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Nederigheid – 
die vergete deugsaamheid (6)1

Gerhard Fourie

’n Gerigtheid na onder

Die gelowige stap die pad na bo met ’n gerigtheid na on-

der. Dit is in teenstryd met wat die wêreld verkondig: Die 

mens moet homself ophef, homself handhaaf en streef 

na wêreldse aansien en eer. Sedert die sondeval is die 

mens ’n liefh ebber van homself en hou hy daarvan om 

homself te verhef. Die Woord van God stel die teendeel: 

Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en 

wat homself verneder, sal verhoog word (Lk. 14:11). 

... en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie ver-

ander en soos die kindertjies word nie, sal jy nooit 

in die koninkryk van die hemele ingaan nie! Elkeen 

wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die 

grootste in die koninkryk van die hemele (Mt. 18:3, 4). 

Kindertjies was in daardie tyd gering geag, beskou as 

mense wat nie gesien moes word nie, oorbodig en in 

die pad. 

Hoe word nederigheid ontwikkel?

Die klein kindjie lewe in absolute afh anklikheid van 

sy ouers. Sy oë en hande, ja, sy hele wese is op die ge-

na de, omgee en liefde van sy ouers gerig. Hy kan niks 

vir homself doen nie. As die kind van God in sy denke 

gerig is op die koninkryk van God, moet sy hart en oë 

na onder gerig wees. Ons moet dalk vir ’n slag baie mooi 

na die klein kindjie kyk. Sy geborgenheid, sy vertroue, 

selfs sy reuksintuig is ingestel op sy moeder as sy veilige 

vesting. Ware nederigheid voor God kom tot sy reg in ’n 

vrye en opregte belydenis van die persoon se onvermoë. 

Die Here Jesus sê ons moet verander na die onvermoë 

van kindertjies. Nederigheid kom ook tot sy reg as die 

persoon opreg tot insig kom wanneer die Heilige Gees 

sonde uitwys, d.w.s. sondebewustheid. Die Heidelbergse 

Kategismus se eerste deel handel juis oor die kennis van 

ons sonde, ons eie onvermoë en die kreupelheid wat die 

sondeval agtergelaat het. 

Die vuilheid van die sonde

Klein kindertjies kan nie self eet sonder om te mors 

en hul klere te besmeer nie. As hulle buite speel, is 

hulle die meeste van die tyd lekker vuil, maar as hulle 

hulself probeer was, word dit ’n groter gemors. Hulle 

is op hul ouers aangewese vir reinheid en netheid. 

Gaan ons werklik na God toe met oop hande, met ons 

sondetoestand en in onvermoë, of is ons te skaam om 

ne derigheid te toon? Ons moet soos kindertjies word. 

Hulle gee nie voor nie en is nie skaam of huigelagtig 

nie. Die persoon wat werklik nederigheid openbaar in 

sy aksies en verhouding teenoor God, sal die swakheid 

wat hy vanuit die sondeval geërf het, altyd in gedagte 

hou. Soos Paulus sê: Die goeie wat ek wou doen, doen 

ek nie, maar die slegte wat ek nie wou doen nie, dit 

doen ek. In Psalm 8:4,5 kyk Dawid na die hemel en hy 

aanskou die handewerk van God. Dan vra hy: ... wat 

is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat 

U hom besoek? 

Dawid besef sy ontoereikendheid. Die Hebreeus dui op 

die mens se swakheid en verganklikheid en dat hy van 

nature aardsgebonde is. Die vuilheid van die sonde het 

swakheid en verganklikheid gebring. Ons moet afsien 

van grootsheid en verhewenheid.

Nederige eenvoud

God openbaar sy Woord deur die werking van die Heilige 

Gees aan mense wat sê: Ek kom soos ’n kindjie, in my 

nederige eenvoud en afh anklikheid na U toe en ek plaas 

my vertroue in U alleen. Die weg na bo loop deur die 

be reidwilligheid om laag voor God te buig – in my den ke, 

in my houding, ja, in my hart. Die nederigheid van ’n 

kind moet deel van my karakter word. Ondergeskiktheid 

is die pad na die koninkryk met die diepe besef dat my 

ware identiteit in Jesus Christus geleë is.

______________________________________________________________

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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Vervolg vanaf p. 17

Die groot debat: Projektor in die kerk of nie?
Daar moet altyd onthou word dat die fokus in die ere-

diens op die Woord en die verklaring daarvan moet wees. 

Die vraag kan gevra word of daar ’n verskil is om die 

Bybel op jou selfoon, op ’n rekenaar, ’n projektor skerm 

of in gedrukte formaat te lees soos ons dit nog altyd 

het. Ek glo dat dit die Woord van die Here blywend is 

en dat dit nie ’n rekenaarskerm of ’n papierbladsy is wat 

daaraan gesag verleen nie. In die tyd van die vroeë kerk 

het lidmate nie die Bybel gehad soos ons dit leer ken het 

nie. Die boekdrukkuns het eers later vorm aangeneem 

soos ons dit ken.

My antwoord bly altyd: balans! As die skerm gebruik kan 

word om liedere of Bybeltekste te projekteer of inligting 

te projekteer wat die preek toelig of duideliker maak, sou 

dit ’n wonderlike hulpmiddel wees. Die pre di ker moet 

homself altyd afvra: “Sou ek steeds dieselfde bood skap 

kon bring as die krag daardie Sondag afgaan?” 

Die sang is ook baie belangrik in die diens, maar daar 

sou ’n paar bekende liedere of net gedeeltes gesing kon 

word as die krag af is. Die preek en Woordverkondiging 

moet egter volledig kan “voortgaan”. L
IG
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ADVERTENSIETARIEWE: Die Boodskapper 2018

Grootte
mm (hoogte 
x breedte)

Prys 
swart & wit

Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 250.00 R4 200.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 850.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

297 x 210 mm Volkleur R4 950.00

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

10 agtereenvolgende adverten sies – voor uit betaalbaar.

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

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

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel. 

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

Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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

WAAR: Middelburg Buiteklub
WANNEER: 28 September 2018

WAAROM: Teologiese studentefonds (3 studente)

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

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

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

September 2 Julie 16 Augustus

Oktober 2 Augustus 20 September

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November
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BLOEMFONTEIN NOORD

Troue en bevestiging
Ds. André van den Berg en Anso van 
Eeden is op 30 Desember 2017 in 
die huwelik bevestig. Veels geluk en 
baie seën word vir julle huwelikspad 
toegebid, ds. André en Anso!

Op 3 Februarie 2018 is ds. André as 
leraar van die AP Kerk Bloemfontein-
Noord bevestig. Veels geluk en mag 
die Here u arbeid ryklik seën in hierdie 
gemeente.

Engela van Niekerk Ds. André van den Berg Ds. André en Anso van den Berg 

LYDENBURG

Lydenburg Akademie vir CVO
Twee leerlinge van Lydenburg Akademie vir CVO het 
’n besondere prestasie tydens die BCVO Bybelkennis-
eksamen behaal. Ruhardt Vermaak (gr. 6) en Hanru 
Vermaak (gr. 4) het albei eerste plekke behaal. Dit is 
reeds die derde agtereenvolgende jaar dat Ruhardt 
die eerste plek behaal.

Die BCVO Bybelkennis-eksamen vind in drie rondtes 
plaas. Alle leerlinge neem deel aan die eerste rondte. 
Vrae uit voorgeskrewe Bybelhoofstukke sowel as uit die 
Heidelbergse Kategismus word in al die rondtes gevra. 
Leerlinge wat kwalifiseer vir die tweede rondte word 
weer uitgevra oor die eerste rondte se Skrifgedeeltes 
plus vir addisionele werk getoets. Vier leerlinge per 
graad (gr. 4-7) of een groep leer linge per graad 
(gr. 4-12) word dan uitgenooi om aan rondte drie deel 
te neem om so die graadwenners te bepaal. 

Ruhardt en Hanru is ds. Carl en Karien Vermaak se 
twee seuns. Ds. Carl is tans predikant van die AP 
Kerk Lydenburg. Hy is benoem as die AP Kerk se 
verteenwoordiger by die Bybelgenootskap.

Ons skool wil die gesin sterkte toebid in hulle nuwe 
roeping. Ons gaan hulle baie mis.

Tom Grobler
(Hoof: Lydenburg Akademie vir CVO)

Die twee wenners met hulle medaljes, 
v.l.n.r.: Hanru en Ruhardt Vermaak

Die Vermaak-gesin, v.l.n.r.: Hanru, Karien (mev. Vermaak), 
Elzani, Ruhardt en ds. Carl Vermaak
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INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:

Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 
Takkode: 335 545 (Hatfield). Direkte inbetalings: 

632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

Susterskonferensie 2018
Tema: Die Woord van onse God hou 

stand in ewigheid (Jes. 40:8)

Datum: 
11-13 September 2018

Plek: 
WIA kampterrein Plot 227 Sysiestraat Kameeldrif, 

Derdepoort, Pretoria. 
GPS-koördinate L 25.67105 L 28.29682

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

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

Konferensiefooi: 
R650; R300 dagbesoeker.

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

R300.00 moet u inskrywing vergesel.

Opening: 
Dinsdag 11 September 2018 om 15:00.

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

webblad: www.apk.co.za

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

bied die Susterskonferensie aan.

AP KERK LEONARDVILLE

Namib Toer 2019
• Span jou 4x4 voertuig in!

• Stof jou kampeer toerusting af!

• Toerdatum 31 Maart – 6 April 2019.

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

• 5 nagte se verblyf, aandetes en ontbyt ingesluit.

Kontakpersone: 

Ds. Albert Boshoff, tel. +264 81 726 5068 of 
epos: albertpboshoff@gmail.com

Bennie Cornelissen: 
bennie.cornelissen@gmail.com

Martin Verwey: cverwey@iway.na
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WELKOM

Huldeblyk: Matthys Johannes Kotzé
Thys, gebore 30-08-1931, sterf skielik en onverwags die oggend van 
27 September 2017 nadat hy dieselfde dag in die hospitaal opgeneem is 
met geweldige maagpyn. Hy was ’n ware Afrikaner en was ook lid van ander 
organisasies om dit te bevestig. Hy was ’n beginselvaste mens met ’n sterk 
onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd. ’n Ware staatmaker en vriend – 
’n kind van die Here. Hy was iemand op wie jy kon vertrou.

Thys en sy gesin het in die vroeë negentigerjare lidmate van die AP Kerk geword. Sedertdien was 
hy aktief in die gemeente betrokke tot sy dood. Hy het met onderskeiding gedien in die ampte van 
ouderling, verbondsonderrigvoorganger, koster en voorsitter van die kerkraad. Hy was ook aktief 
betrokke by die vlooimark en het vir jare o.m. pannekoek gebak. Ons sal hom onthou vir sy helder 
stem tydens koorsang en sy vurige gebede uit die hart. 

’n ‘Groot Boom’ het geval. Ons mis jou, maar ons gun jou ook die ewige rus saam met jou hemelse 
Vader.

Hannes van de Vyver

WATERBERG 

Besoek aan Eventeria
Die Wyse Gryses (so genoem as gevolg van die 
ouderdom) van die AP Kerk Waterberg (Nylstroom) 
was op die 9de Mei 2018 op ’n uitstappie na 
die Wildpark EVENTERIA. Dit is ongeveer 40 km. 
vanaf Vaalwater. Die groepie was baie hartlik en 
gul ontvang deur die eienaar, mnr. Eric Venter 
en sy personeel. Eventeria beskik oor ’n groot 
verskeidenheid wilde diere wat baie goed in hokke 
versorg word. Die diere is in ’n goeie toestand en 
dit was wonderlik om hulle van so naby te kon besigtig.

Die kuiertjie is afgesluit met ’n lekker wors braai en daarna is almal terug 
huis toe. Moenie praat van al die nagmerries daardie nag nie!

Stoffel Visser

Die Wyse Gryses

Mnr. Venter en regs ons 
voorsitter, Hentie Grobbelaar. 

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

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070
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WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel 

(Doonside naby Winkelspruit) teen strand (70m). 
Pragtige see-uitsig. 3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, 

veilige sekuriteitsbeheerde parkering onder die gebou. 
Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385
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AP KERK WONDERBOOM

Bloedrivier 180Bloedrivier 180

Vir meer inligting skakel Rudi by 082 536 1917

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

Sluitingsdatum: 10 September 2018
Koste: 12 jaar en jonger @ R1 340 p.p. 

 ouer as 13 @ R1 600 p.p.

BLOEDRIVIERTOER: 1-4 OKTOBER 2018

Skoolkwartale 2018
Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 
Tweede kwartaal: 10 April – 22 Junie 

Derde kwartaal: 17 Julie – 28 September
Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember

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
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OLIFANTSHOEK

Doopplegtigheid
Op 24 Desember 2017 is klein Ruben Fouché deur ds. Verdoes 
gedoop. Hy is die seuntjie van Jaques en Bettina Fouché. Francois van 
der Merwe het vir Ruben ingebring, want hy was die een wat gesê het 
die kind se naam moet Ruben wees. Dit was ’n pragtige geleentheid. 
Baie geluk aan die mamma en pappa en al die oupas en oumas. 

Huweliksbevestiging
Piet Sweetnam en Gerda Barnard het 13 Januarie 
2018 as ’n mylpaal uitgesonder. Hierdie bruid en 
bruidegom het nie op hulle laat wag nie. Op ’n 
bloedige warm dag (net soos wat dit in die Kalahari 
kan word) is Piet en Gerda deur ds. Johan Verdoes in 
die huwelik bevestig. Die onthaal was in die Job Reitz 
Saal. Die wiele het glad geloop, maar die bruidskar 
was bietjie steeks. Die gemeente van Olifantshoek bid 
hulle twee net die mooiste toe vir die jare wat voorlê.

Basaar
Saterdag 5 Mei 2018 was ’n groot dag vir 
die gemeente van Olifantshoek toe 
daar basaar gehou is. Hierdie keer op 
’n plaas (’n “affie plaas”-karnaval). 
Weke en maande voor die tyd is daar al 
gewoel en gewerskaf en vergade rings 
gehou. Daar was letterlik iets van alles 
te kies en te keur: braaivleis, sosaties, 
kaaswors, groot en klein koeke, 
pannekoek, basaarpoeding en noem 
maar op! Die gees was onverbeterlik 
en die dag ’n groot sukses. Met groot 
dank aan ons hemelse Vader vir krag 
en genade wat Hy vir elkeen gegee 
het om van 2018 se basaar ’n unieke 
gebeurtenis te kon maak.

S Lamprecht 
(Saakgelastigde)

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

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. 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 BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709
AP KERK WARMBAD 

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

Navrae: 
Wilma Smith 

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

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak:

Saakgelastigde en Kassier:
Annalize Horn

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

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND
Die AP Kerk Namakwaland 

(Springbok) nooi alle besoekers, 
nuwe intrekkers, vakansiegangers 

en belangstellendes om 
Sondae oggende die erediens 

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

Navrae: 
Mev. S Homann 083 564 5637

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

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

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

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

Drie diakens in een gesin!
Op Sondag 6 Mei 2018 het iets besonders in die AP 
Kerk Vanderbijlpark plaasgevind. Op daardie dag is 
’n derde lid van een gesin as diaken bevestig. Eers 
was Johan Dreyer ’n dia ken. ’n Paar jaar later is sy 
seun Theuns as diaken bevestig. En nou het Gerrie sy 
skoolloopbaan voltooi en toe is hy tot die amp van 
diaken verkies en bevestig. 

Dit gebeur seker nie aldag dat al die manne van ’n gesin as diakens dien nie. Ellen, die vrou van 
Johan en die ma van Theuns en Gerrie, kan seker daarop reken dat die drie diakens haar ook op ’n 
besondere wyse sal bedien.

Dr. Theuns Snyman

V.l.n.r: Dr. Theuns Snyman (leraar), 
Gerrie, Johan en Theuns Dreyer

KLEINFONTEIN

Bevestiging van nuwe lidmate
Drie nuwe lidmate (v.l.n.r. op foto): Herkie 
Aucamp, Jaco Geldenhuys en Jakobus J van 
Vuuren, het op Sondag 22 Oktober 2017 
belydenis van geloof afgelê. Herkie Aucamp 
is ook groot gedoop. Baie geluk aan julle 
drie en seën op julle arbeid as lidmate!

Ds. Marius Hartzenberg

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

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

Belydenis van geloof afgelê
Twee katkisante het op Sondag 5 November 2017 
belydenis van geloof afgelê. Prof. Alwyn Swanepoel 
het die geleentheid waargeneem en ons waardeer sy 
bydrae t.o.v. hierdie belangrike gebeurtenis in die lewe 
van hierdie nuwe lidmate. Baie geluk aan die nuwe 
lidmate en seën op u arbeid in die gemeente toegebid!

Bejaardefunksie 
Ná die Sondag-erediens op 12 November 2017 is die 
bejaardes deur die susters op ’n heerlike ete getrakteer. 
Inwoners van Derby het die bejaardes vermaak deur 
liedere uit vervloë dae te sing. Hier en daar is ’n 
traantjie weggepink. Elke bejaarde het ook ’n klein 
geskenkie ontvang.

Huweliksbevestiging
Tydens die erediens op 11 Maart 2018 is Chris en 
Jacoba Viljoen in die eg verbind. Prof. Alwyn Swanepoel 
het die huwelik bevestig. Ná die plegtigheid het die hele 
gemeente heerlik saamgekuier. Veels geluk aan die egpaar! 
Mag die Here u huwelik ryklik seen.

Môremark
Op Saterdag 31 Maart 2018 het die gemeente ’n môremark 
voor die slaghuis in Derby gehou. Daar is heerlike bees- en 
hoendersosaties gebraai wat kopers nadergelok het. Daar was 
ook pannekoek – sinoniem aan enige basaar 
of môremark! Ander items wat verkoop was, 
is worsbroodjies, koek, tert en koffie en tee. 
Dit was die oggend reënerig, maar die dag 
het later mooi geword en almal het heerlik 
gekuier. Baie dankie aan elkeen wat ’n bydrae 
gelewer het en ook kom help het.

Doop 
Die bediening van die doop is nogal ’n rare 
gebeurtenis in die AP Kerk Derby omdat 
die gemeente uit meestal bejaardes en baie min jongmense 
bestaan. Op Sondag 18 Februarie 2018 is Casper Hendrik 
Badenhorst deur sy ouers Henri en Anri Badenhorst ten doop 
gebring. Ds. Jurie Venter het die doopplegtigheid waargeneem. 
Klein Cassie se oupa was ook een van die stigterslede van die 
AP Kerk Derby.

Elaine Claassens

V.l.n.r.: Diaan Burger, prof. Alwyn Swanepoel, JJ Botes en 
br. Leon Botes (leierouderling en belydenisklasvoorganger).
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’n Voorreg om Kinders 
van die Lig te wees
Jaques Powell

Dit was Vrydag 30 Maart. By die Mighty Apies-kamp-

terrein was die lug met opwinding gevul. Ja, dit 

was weer tyd vir ons jaarlikse Kinders van die Lig se 

Aprilkamp. As kampleier het Willem Eberson voorgevat 

en met ’n “ysterbeen” die kamp gereël en seker gemaak 

alles verloop vlot. As geestelike leier aan sy regterhand 

het Emile Trollip verseker dat ons genoeg van die ewige 

voedsel van die Woord kry. Die tema was: “Gee ons 

vandag ons daaglikse brood”. Daarvan het ons ook meer 

as genoeg gekry met ’n span van bereidwillige hande 

wat gehelp het om die leë mae te vul. Met reg kan ons 

sê: “Baie, baie dankie, vir die lekker kos.” 

Ons het darem nie net geëet nie, maar ook aan ’n hele 

paar aktiwiteite deelgeneem. Van vlag maak en krete skryf 

tot by die hindernisbaan het ons hope pret gehad wat alle 

aspekte van ons menswees uitgedaag het. Soms moes ons 

kreatief wees en vlae ontwerp met ’n dier uit die Bybel en 

een van die vrugte van die Gees. Ons moes ook ’n kreet 

kry wat daarby pas. Almal het uitgehaal en gewys – van 

’n super-vriendelike donkie tot by die liefdevolle vis.

Daar was darem fi siese oefening ook. Ons is deur die 

hin dernisbaan en het ons staal gewys. Daar was skatte-

jag en lekker speletjies om ons teen aandete lekker 

poegaai te hê. Met alles wat ons gedoen het, het ons 

God se Naam verheerlik. Waar ons gewag het vir ons 

beurt om stokbrood te maak, het ons na die sterre lê en 

kyk en in ’n fl uisterstem gesing: “I love you Jesus, deep 

down in my heart.”

Oom Leon du Plessis het Sondag vir ons kom preek en 

ons het geleer dat ons alles vir God moet opoff er: ons 

ore om te luister wat Hy vir ons vra, ons monde om 

Hom mee te loof, ons oë om op Hom gerig te wees en 

sy voorbeeld te volg en ons voete om agter Hom aan te 

loop. Dit was heel gepas aangesien dit Paasnaweek was 

en ons die aand weer gehoor het hoe Christus Hom self 

vir ons kom off er het.

Ons het baie inspirerende gesprekke gehad en praat jies 

van teologiese studente het ons met ander oë na Génesis 

en Exodus laat kyk. Hulle het ons ook weer laat sien dat 

die Here vir ons elkeen talente gee en dat ons dit nie onder 

’n emmer kan wegsteek nie. Op so ’n ma nier gebruik die 

Here ook gewone mense om vir ons sy Woord te bring.

Ons kan net dankie sê vir elke personeellid wat betrokke 

was (dit was ’n groentjiegroep met baie nuwe gesigte). 

Ons verwelkom julle ook by ons familie en hoop om julle 

weer te sien. Dankie aan almal wat bydraes gelewer het 

of die moeite gedoen het om te kom kuier. Dankie aan 

elke kind wat daar was. Dankie aan God wat dit alles 

deur sy genade laat gebeur het. Niks wat gebeur het kan 

toegeskryf word aan mense nie, maar slegs aan God wat 

deur mense werk. Ons hoofdoel is evangelisasie en ons 

kan waarlik sê dat God se Naam wyd oor die waters 

van die Apiesrivier vloei en ook diep in ons are bruis.

Die koste vir ’n kamp beloop sowat R50 000-R80 000 

per kamp wat aangebied word.

Enige donasies is welkom en u kan die bank be-

son derhede vir KvdL by die volgende skakel vind: 

http://www.kindersvandielig.co.za/skenk/. Alterna-

tiewelik, kontak die kerkkantoor van Pretoria-Oos.

Daar is ook debietordervorms beskikbaar wat vir 

Kinders van die Lig ’n konstante inkomste voorsien. 

Ons is ook op soek na jong belydende lidmate wat 

kan help as personeel op die kamp! Kontak ons 

gerus. 

Baie dankie vir u barmhartigheid.

Groete in Christus

KvdL-Bestuur

Jan: 079 585 2387 / Emile: 083 799 5889

WAT DOEN MY KERK?
L
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Watter digitale hulpmiddels 
bied die Bybelgenootskap?

Dr. Gerhard Lindeque1

Verskillende digitale formate maak dit vandag moontlik 

vir Bybelgenootskappe om die huidige tegnologie in te 

span ten einde individue en gemeenskappe in staat te 

stel om toegang tot die Bybel te verkry en daarby be-

trok ke te raak.

Op die voorpunt met ontwikkeling

In vennootskap met die Wêreldbond van Bybelgenoot-

skappe se Digitale Strategiegroep asook die Bybel ge noot-

skappe van Brasilië en Nederland, is die Bybelgenoot skap 

van Suid-Afrika (BSA) betrokke by ’n aantal digitale 

projekte. Een so ’n inisiatief is die aanlyn digitale sub-

skrip sieplatform wat bekend sal staan as BibleSA wat 

ons tekste sal koppel aan ’n rykdom van Bybelse agter-

grondmateriaal en materiaal wat mense sal help om by 

die Bybel betrokke te raak.

Nog ’n inisiatief is ’n Bybel wat digitale tegnologie en 

teks op so ’n manier bymekaar sal bring dat inhoud wat 

op ’n slimfoon geberg word op ’n intelligente manier 

aan spesifi eke bladsye in ons gedrukte Standaardbybels 

gekoppel kan word.

Gedurende die afgelope jaar het die BSA 135 nuwe 

By bels en Bybelgedeeltes in verskeie digitale formate en 

op verskillende digitale platforms bekendgestel, o.m. 

twaalf e-Bybels in agt tale met bykomende materiaal, 

veral vir vroue, maar ook vir mans! Daar is 1  466 

volledige e-Bybels aangekoop en by die verskillende 

platforms afgelaai.

Die Bybel op jou selfoon

Jare gelede was die BSA ’n pionier om die Bybel digi-

taal beskikbaar te stel. Die gewildheid van die Bybel op 

selfone het geweldig toegeneem. Verlede jaar is 27 670 

volledige Selfoonbybels by m.bibles.co.za afgelaai en 

239 476 by www.youversion.com. Veral laasgenoemde 

toepassing is baie geskik vir persoonlike geestelike groei 

of om in groepe saam die Bybel te lees en te bespreek. 

Behalwe vir die verskillende vertalings wat beskikbaar is, 

kan jy ook leesplanne deurwerk, jou ervarings met ander 

deel en kyk wat sê die Bybel oor sekere onderwerpe. 

Tuisblad van die Bybelgenootskap

’n Wye verskeidenheid Bybelhulpmiddels wat be trok ken-

heid by die Bybel bevorder, kan by www.bybel ge noot-

skap.co.za afgelaai word. Verskeie formate, inslui tend 

PDF, ePub, mobi en MP3 is beskikbaar. Meer as 3 000 

Bybelgedeeltes, -seleksies en hulpmid dels in ver skeie 

for ma te word jaarliks afgelaai. Hierdie hulp mid dels bly 

steeds een van die grootste trekpleisters na die BSA- web-

werf. Dit sluit hulpmiddels in vir gebruik deur die jeug, 

predikante in die bediening, e-boeke en vir persoonlike 

geestelike groei.

Op die tuisblad van die Bybelgenootskap se webwerf 

is daar skakels waarmee jy die Bybel in verskillende ver-

talings kan lees en ’n soekfunksie waarmee jy woorde, 

frases en bekende Bybelgedeeltes vinnig kan opspoor. 

Die Bybelleesrooster is ’n gewilde manier vir gemeentes 

en individue om hulle stiltetyd te beplan. Die Bybelvas-

vra-afdeling kan gebruik word om jou kennis van die 

Bybel te toets en die kaarte is handig om die Bybelse 

omgewing en gebeure beter te verstaan. Daar is ook ’n 

skakel na die volledige katalogus met al die produkte 

van die Bybelgenootskap op die tuisblad beskikbaar.

Die Bybelluisterprogram (BLP) 

Die Audibible is ’n hoeksteen van die BSA se missionale 

pro gram. Die fokus van die BLP is om uit te reik na Chris-

te ne in nood, insluitend diegene met materiële behoef-

tes, die ongeletterdes en siggestremdes. Jaarliks word 

meer as 500 Audibibles deur hierdie program versprei.

Die instrument is ongeveer so groot soos ’n selfoon 

en het ’n sonkragpaneeltjie op die rugkant waardeur 

die battery gelaai word. Dit bevat die volledige Bybel in 

die taal van ’n persoon se keuse en kan met groot vrug 

EK WOU NOG ALTYD WEET

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Dr. Lindeque is organiserende sekretaris by die Bybelgenootskap in Suid-Afrika. Vir meer inlig  ng, besoeke aan gemeentes of bestellings, kontak hom by die 
Bybelgenootskap: 011-970 4010 of lindeque@biblesociety.co.za.
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Oranje Selfh elp is ’n geregistreerde nie-winsgewende 

barm har tigheidsvereniging wat sy ontstaan ongeveer 

14 jaar gelede in die AP Kerk Bainsvlei gehad het.

Die kleur “Oranje” in die naam dui op die Oranje 

Vry staat waarbinne ons hoofsaaklik werk en “Selfh  elp” 

dui op die doel van ons volksgenote. Met die om vang-

ryke verleentheid van die “‘stille’ armoede onder ons 

mense” sien ons ’n geleentheid waarmee ons positief 

besig kan wees in die vervulling van ons koninkryks-

roeping. Erns tige voorbidding vir die ver eniging en die 

bestuur is nodig sodat hulle volgens die wil van die Here 

sal handel ter wille van sy onmisbare seën op die werk.

In ’n sekere sin is Bloemfontein die “mediese sentrum” 

van die Vrystaat en die Noord-Kaap. Dit is natuurlik 

vanweë sy uitstekende hospitale en mediese personeel. 

Dit het dan ook tot gevolg dat vele van ons lidmate uit 

genoemde streke hierheen kom vir die nodige mediese 

behandeling. Wanneer ’n behandelingsproses dan gevolg 

moet word, raak dit, tesame met die verblyf alhier, vir 

vele onbekostigbaar en moet hulle dikwels rondval om 

geholpe te raak. Noodhuisvesting is in aanbou met ’n 

reeds voltooide woonstel.

Indien u in u gemeente lidmate het wat nou of in die 

toekoms van so ’n fasiliteit gebruik sou wou maak of u 

wil ons kerk in die algemeen in dié verband help, kan u 

met insamelings of bydraes ons hande sterk.

Ons is ook met verskeie praktiese projekte besig in 

Wil gehof, Erlichpark, Noordeind, ensovoorts. Verskeie 

AP kerke het ook reeds in die proses gehelp.

Twee 12-meter vraghouers maak ons dienspunt uit 

wat gevestig is by Dr. Böhmer skool in Haldonweg 

(nou Walter Sisulu-weg). Vanuit die vraghouers word 

ons lede eenmaal per week bedien met kos, klere, kom-

berse, ensovoorts. Die bestuur is verantwoordelik vir 

die insameling van voorrade met bakkies en motors. 

Die lede funksioneer self as “conveners” by die uitde ling 

van die voorrade. 

Verder het ons sopas ’n “plaaswinkel” geopen om 

fond se vir die afb etaling van die lening van die eiendom 

te be kom. By ons huis in Stalsweg is ons besig met die 

op rig ting van ’n biblioteek ter wille van opheff ende 

lees stof vir ons lede.

Ons kan wel nie almal fi nansiële bydraes maak nie, 

maar in elke huis is daar klere en ander ongebruikte 

artikels waar mee ons ander kan help. Ondersteuning 

d.m.v. enige huis houdelike artikels is welkom.

Vir verdere navrae of bespreking van ons gedagte is 

u welkom om met my in verbinding te tree. Finansiële 

bydraes kan in ons rekening inbetaal word indien u so 

sou besluit.

Hiermee dan ons hartlike dank aan kerkrade, ge meen-

tes en individue wat ons oor die jare getrou ondersteun 

het (Jak. 2:15-17).

Ons bankbesonderhede is soos volg:

Naam: Oranje Selfh elp

Bank: Standard Bank

Rekening nommer: 143 439 774

Takkode: 055 534

LLE de LANGE (Voorsitter) 

e-pos adres: lochlisa.delange@gmail.com L
IG
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Ondersteuning vir die voltooiing van ’n Kerkhuis

deur groepe en individue gebruik word. Die Audibible 

kan by die Bybelgenootskap aangekoop word en is ’n 

handige geskenk vir bejaardes of persone wat nie meer 

die Bybel in gedrukte formaat kan lees nie.

Die Bybel aanlyn

Vandag het al hoe meer mense die Bybel in digitale for-

maat op selfoon, tablet of e-leser byderhand, maar baie 

lees en gebruik dit steeds aanlyn. Die Bybel in al ons tale 

kan op verskillende plekke aanlyn gelees word – Afri-

kaanse Bybels by www.bybel.co.za (395 252 besoeke in 

2016/7), asook in verskillende tale by www.bibles.org, 

en www.bibles.co.za (52 830 besoeke in 2016/7). Die 

Bybel kan aanlyn aangekoop en afgelaai word by Kobo 

(ePub), Takelot (ePub) en Amazon (Kindle).

In Lukas 4:16 en 17 lees ons dat Jesus Christus self ook 

die Skrif in die hand geneem en daaruit voorgelees het. 

Die boekrol waarna verwys word, was waarskynlik ’n 

vroeëre weergawe van dieselfde teks as wat ons vandag 

nog gebruik om die Bybel wêreldwyd in mense se taal 

van hulle keuse te vertaal. Die formaat waarin hierdie 

teks vandag beskikbaar is, verskil natuurlik baie van die 

boekrol in daardie tyd, maar die lewegewende krag van 

God se Woord bly dieselfde. Die Heilige Gees gebruik 

steeds die Bybel om in vandag se tyd met mense te praat, 

ook in digitale formaat. L
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NUWE BYBELSTUDIE!

 

God met ons op pad Bybelstudie uit Exodus 1-20  Prof. dr. SD Nel Prys: R90.00
Gewone menslike en wêreldse prosesse en magte vorm deel van God se werks wyse en planne. Die farao met sy magte as heerser 
kom in opstand teen God. In die wêreld is daar altyd magte aan die werk ... Die volk moes verlos en bevry word. Moses moes daarmee 
help in Exodus. Waarvan moet ons verlos word en deur Wie? Dié Bybelstudie is bedoel om ons op ons lewensreis te help. Bybel-
studie is ’n heerlike ontdekkingsreis. Geniet dit ook soos die lewensreis. En onthou – God is met ons op pad! – Prof. dr. Danny Nel

 

Verjaarsdagkaartjies met koeverte

Prys: R3.00 elk

Reformasietoer! Vir meer inligting en om te bespreek, kontak 
boodskapper@apk.co.za of redakteur@apk.co.za

Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt word vir November 2018 beplan. Die AP Kerk is in die be-voorregte posisie dat die Direkteur van Kerk administrasie, ds. Johan Schütte, uitgenooi is om ’n referaat by die geleentheid te lewer. Een van die AP Kerk se predikante kry dus ’n geleentheid om op ’n belangrike internasionale platform op te tree.’n Mens wil nie dat dit in die geheim gebeur nie. In samehang daarmee het die gedagte by ’n paar predikante na vore gekom om ’n Reformasietoer te beplan om met hierdie geleent-heid saam te val. ’n AP kerklidmaat wat ’n reisagent is, is genader om te help met die beplanning. Die refe-raat in Dord recht word bygewoon, waarna die toer op die spoor van Luther, Calvyn en Me lanchton sal 

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

Dag 7 (19 November): Besoek die Kerk van die Heilige Gees in Heidel berg. Besoek Worms (wêreld se grootste Reformasiebeelde, Heylshof).
Dag 8 (20 November): Vertrek na Zürich en bring vrye tyd daar deur.
Dag 9 (21 November): Besoek Zwingli se standbeeld, Grossmunster Kerk (Zwingli en Bullinger) en vertrek na Genéve.
Dag 10 (22 November): Genéve-meer, Internasionale Reformasie mu-seum, Calvyn ouditorium; St. Pierre kerk en College van Calvyn. Vlieg die aand terug na Suid-Afrika.
Koste: R23 000 pp (vlugte, reis en verblyf en sommige etes ingesluit). 
LW: Pryse onderhewig aan verandering. 
Sluitingsdatum: 31 Julie 2018. 

Rome Genéve Erfurt Klooster Wartburg Kasteel





Ek blaai ’n rukkie terug op Facebook rond toe ek op ’n 
video afkom van ’n klomp honde wat aan weerskante 
van ’n toe hek staan en baklei. Die hare staan regop 
en die tande flits. Dit is een van daardie kere waar ’n 
mens maar te bly is dat daar ’n toe hek tussen hulle is. 
Terselfdertyd is ’n mens benoud – die hek is nie heeltemal 
toe nie! Gelukkig het die honde dit blykbaar nog nie 
agtergekom nie – dit is waarskynlik net ’n kwessie van tyd.

Dan gebeur die ondenkbare: Iemand maak die hek 
oop ... Soos wat die hek verder oopgaan, gebruik die 
honde nie die kans om mekaar direk aan te val nie. Hulle 
skuif maar net verder op sodat daar die hele tyd ’n stuk 
hek tussen hulle bly. Eindelik, toe die hek ver genoeg oop 
is, blaas al twee kante sonder ’n verdere blaf die aftog. 
Stilte ... (Gaan kyk gerus self die video op YouTube: Brave 
dogs fighting at gate).

Ek dink die ding wat hierdie honde-video so snaaks 
maak, is juis die feit dat ons dikwels dieselfde optree. 
Wanneer ons veilig voel, soos wanneer ek agter ’n 
rekenaar se skerm sit of wanneer ek alleen in my kamer 
is, doen ek baie maklik goed wat ek nooit voor mense 
sal doen nie. Daar is soms ’n groot verskil tussen my 
aanlyn-lewe en my regte-wêreld-lewe.

Soms is dit ook hoe ek as Christen leef. Ek praat net oor 
my geloof solank daar ’n hek (skerm) tussen my en die 
wêreld is. Dit is maklik om mooi boodskappies van ander 
te “like” en te deel en selfs gereeld Bybelversies aan te 
haal, maar sodra ek iemand in die oë moet kyk om 
aan hom of haar die evangelie te verkondig, is ek stil en 
maak ek soos die honde toe die hek oop is.

Ons moet hoor wat Lukas 9:26 sê: 

Want elkeen wat hom skaam vir My en 
my woorde, vir hom sal die Seun van die 
mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy 
heerlikheid en dié van die Vader en van 
die heilige engele.

Ander kere is ek weer ’n Christen voor mense, maar 
wanneer ek alleen voor my skerm is, doen ek goed wat 
my vreeslik skaam sal maak as iemand dit moet ontdek. 
As jy elke keer jou internet-soekgeskiedenis uitvee omdat 

jy nie wil hê ander moet sien wat jy doen wanneer jy 
aanlyn is nie, is jy waarskynlik nie besig om die internet só 
te gebruik dat dit tot eer van God is nie. 

Romeine 6:21 is hieroor duidelik: 

Watter vrug dan het julle toe gehad van 
die dinge waaroor julle jul nou skaam? 
Want die uiteinde daarvan is die dood.

Die punt is dit: Wanneer ek alleen voor my skerm sit, 
moet ek onthou dat ek nie onsigbaar is nie. Partykeer 
sien mense wat ek doen en ander kere nie, maar 
Gód sien altyd alles. Matthéüs 6:4, 6 en 18 sê die 
volgende sinnetjie oor en oor:  ... en jou Vader wat in die 
verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Kom ons gebruik Romeine 14:8 as kompas vir ons 
aanlyn-lewe en ons regte-wêreld-lewe:

Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; 
en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; 
of ons dan lewe en of ons sterwe, 
ons behoort aan die Here.

Groete, 
ds. Henning
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OPLOSSING:
Gebruik die leidrade op die romp van die boot en die teksverwysings in die tabel om die antwoorde te vind. 
Skryf telkens self die 2 le  ers (eerste en laaste le  er van die woord) op hul regte plekke en vul die antwoorde in.

Maak jou eie seetoneel:
(1) Maak die see met 

stroke geplakte 
sneespapier. 

(2) Sny uit verskillende 
gekleurde papier ’n 
romp, kajuit, maste, 
relings, 2 seile en 2 vlae. 

(3) Gebruik die prentjie 
om jou boot en visse te 
ontwerp en op die see 
vas te plak.



In Génesis 1:1 staan daar:In Génesis 1:1 staan daar: 

In die begin het God die hemel In die begin het God die hemel 
en die aarde geskape. en die aarde geskape. 
Onthou jy nog wat God al les gemaak het? Ja, Onthou jy nog wat God al les gemaak het? Ja, 
die see, die son, die maan en die sterre. Ook die see, die son, die maan en die sterre. Ook 
die visse in die see en die diere op die aarde die visse in die see en die diere op die aarde 
en die voëls in die lug . Op die sesde dag het en die voëls in die lug . Op die sesde dag het 
God die mens geskape. Ons is elkeen na sy God die mens geskape. Ons is elkeen na sy 
beeld geskape! Elkeen van ons lyk anders as beeld geskape! Elkeen van ons lyk anders as 
die volgende een. Hoe wonderl ik is dit nie! !d ie volgende een. Hoe wonderl ik is dit nie! !

Kyk na die prente en dan probeer jy om Kyk na die prente en dan probeer jy om 
die prente waarvan jy die meeste hou op die prente waarvan jy die meeste hou op 
’n skoon vel papier ook so te teken en in ’n skoon vel papier ook so te teken en in 
te kleur.te kleur.

(Illustrasies uit: Diere woon op ’n plaas – Annamarie du Toit)

Die wonder van die Skepping
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Die Bybel is propvol verhale. Daar 
is verhale wat ons vertel van die 
wonderlike dinge wat God gedoen 
het en ander verhale wat ons 
vertel van groot dinge wat mense 
gedoen het omdat hulle in God 
geglo het. Al hierdie verhale het 
regtig gebeur – dit is nie sommer 
net stories nie! Hulle help ons om 
God beter te leer ken.

Hoeveel van die verhale in die Bybel 
ken jy? Ken jy die verhaal van die 

skepping? Of die verhaal van die 
eerste sonde? Weet jy wie was Noag, 
Abraham, Josef, Simson en koning 
Dawid? Weet jy van die wonderwerke 
wat ons Here Jesus gedoen het 
terwyl Hy op aarde was en wat Hy 
alles vir die mense geleer het?

As jy lief is vir die verhale in die Bybel 
of graag nog méér verhale wil 
hoor, vra vir Pappa of Mamma om 
vir jou YouVersion se Bible App for 
Kids te kry. Met hierdie toepassing 

kan jy al die bekendste Bybelse 
verhale op ’n slimfoon of tablet lees 
en daar na luister terwyl jy met die 
oulike interaktiewe prentjies by die 
verhaal speel. 

Die hele Bybel is eintlik één groot 
verhaal: die verhaal van hoe God 
alles goed gemaak het, hoe die 
mens aan God ongehoorsaam was 
en sonde gedoen het, maar hoe 
God uiteindelik sy Seun gestuur het 
om die mens se straf te dra. 

Bybelse verhale met die 
Bybeltoepassing vir kinders
Markus Kilian

>>



Al die verhale in die Bybel is deel van hierdie een groot verhaal. Die 
toepassing neem jou op ’n opwindende reis van een verhaal na die 
volgende wat jou help om te leer waar elke verhaal inpas in die groot 
verhaal van die Bybel.

Aan die begin van elke verhaal kan jy sien waar in die Bybel die verhaal is 
sodat jy maklik die verhaal in jou Bybel kan kry en dit lees soos wat dit in die 
Bybel staan.

Jy kan self die verhaal in die toe passing lees en ook daarna luister.

Wanneer jy op die prentjies druk, verdwyn die geskryf en dan kan jy op 
ver skil lende plekke op die prentjie druk om allerhande oulike dinge te 
laat gebeur.

Kyk of jy self die prentjie hierbo kan vind (wenk: dit is deel van die verhaal 
van die skepping). Die diertjies doen elkeen ietsie oulik wanneer jy op hulle 
druk. Al die prentjies by die verhale is interaktief, wat beteken daar gebeur 
iets wanneer jy op dit druk.

Daar is ook Bybelse juwele weggesteek 
in sommige tonele. Druk op die juweel 
om dit te versamel en kyk of jy ál die 
juwele kan vind. Daar is verskillende 
stelle juwele.

Jy kan sien watter juwele is in elke stel 
en watter jy al gevind het.

Aan die einde van elke verhaal is 
daar ’n vragie om te kyk of jy mooi 
geluister het:

Elke verhaal het ook ’n speletjie 
waarin jy ’n aktiwiteit doen wat inpas 
by die verhaal. Byvoorbeeld met die 
verhaal van die skepping moet jy die 
geskommelde prentjies in die regte 
volgorde plaas waarin God alles 
geskape het. Dit help jou om die 
verhaal beter te onthou.

Vra sommer vandag nog vir Pappa 
of Mamma om vir jou YouVersion se 
Bible App for Kids af te laai! Jy gaan 
die mooiste Bybelse verhale leer. 

Meer nog: jy gaan leer van God se 
groot verhaal – vanaf die skepping 
tot by die nuwe hemel en die nuwe 
aarde. Ek is seker jy kan nie wág om 
te begin nie!
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ANTWOORDE (p. 2)


