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REDAKSIONEEL

Die smart van kinderloosheid is een van daardie 
onderwerpe wat met amper “heilige eerbied” be-

nader word. Dit is veral so wanneer jy oor ’n stuk seer 
moet skryf wat jyself nog nooit ervaar het nie, maar wat 
jy al dikwels vlak en hartroerend in ander se oë gesien 
het. Dit is ’n woordelose pyn wat soos ’n fontein vanuit 
’n oopgekloofde siel ontspring en sy blink spoor stil-stil 
oor die vlaktes van jou wange agterlaat. Dit is ’n pyn wat 
die naakte en wrede werklikheid van die sondeval tot op 
die been oopkloof terwyl dit deur elke senuwee sny. Dit 
is ’n pyn wat die mens meer as ooit pleitend laat uitroep: 
Ek het ’n Verlosser nodig!

In hierdie uitgawe steek ons ons voet baie versigting 
in die waters van ’n baie sensitiewe onderwerp. Buiten vir 
die ongekende smart en dikwels lewenslange versugting 
wat kinderloosheid veroorsaak, is dit ’n onderwerp wat 
baie gelowiges se geloofsfondamente skud omdat dit vrae 
in jou losmaak wat jou dwing om jou Godsbeeld, jou 
identiteit en jou waarde te her-evalueer. Is God steeds 
goed wanneer ek nie die voorreg van kinders beskore is 
nie? Wie is ek as ek nooit die voorreg sal hê om na my-
self as ’n pa of ’n ma te verwys nie? Waarin vind ek my 
hoogste waarde en vervulling in hierdie lewe?

Ek is ongelooflik dankbaar vir elke skrywer wat be -
reid was om ’n bydrae vir hierdie uitgawe te lewer. Dit 
was nie ’n maklike versoek nie en ek sou groot begrip 
ge  had het as enige een vir my gesê het: Dit is te veel 
ge  vra. Tog was u bereid om ’n vertrek in u lewe wat u 
lank  al toegesluit het, weer oop te sluit en u seer voor ons 
bloot te lê sodat u ander kan troos “deur die vertroosting 
waarmee ons self deur God getroos word” (1 Kor. 2:4). 
Ek het ook waardering vir hulle wat deur die genade 
hierdie hartseer gespaar is, maar bereid was om met 
groot deernis ’n bydrae te lewer.

In Jesaja 54 word die onderwerp van kinderloosheid 
op die voorgrond geplaas. Weliswaar word dit metafories 
gebruik om iets oor die geestelike toestand van Israel te 
sê, maar daar is ’n rede waarom die profeet die ver ge-
ly  king gebruik. Vir dié wat worstel met kinderloosheid 

is dit dus nie ongeoorloof om ook sekere evangeliese 
waarhede vanuit hierdie troosboodskap aan die kin-
derlose Israel af te lei nie.

In die antieke tyd is kinderloosheid met veragting 
bejeën (vgl. 1 Sam. 1:6). In haar sondige toestand is die 
volk van God soos ’n kinderlose. Dit is Israel se onge-
hoor saamheid wat van haar ’n veragtelike en verstootlike 
maak. Soos die kinderlose wie se toekoms haar ontneem 
is, staar die volk van God ook ’n uitsiglose toekoms in die 
gesig. Hulle toestand is van so aard dat hulle net so min 
daaraan kan verander as wat ’n vrou wie se moederskoot 
gesluit is, haar eie toestand kan verander. Die versugting 
is dus nie net na kinders nie, maar na ’n Verlosser, ’n 
Messias wat hierdie hopelose toestand kan verander.

Die enigste manier waarop die boodskap van Jesaja 
54 sin maak, is omdat dit ná Jesaja 53 geplaas is. Jesaja 
53 vertel van die Messias wat sal kom om te ly in die plek 
van die kinderlose Israel, sodat geen lyding, nie eens die 
lyding van onvrugbaarheid, ooit vir sy volk te ondraaglik 
sal wees nie. Hy is die rede waarom sy Israel en by im pli-
kasie elkeen van sy kinderlose kinders, in hulle wanhoop 
nie beskaamd sal staan nie (Jes. 54:4). In Hom bevestig 
God dat Hy inderdaad goed is ten spyte van ons seer, dat 
ons waarde het ten spyte van ons kinderloosheid, dat ons 
identiteit het al word ons nie pappa of mamma genoem 
nie. In Hom is ons hoogste vreugde. In Hom vind ons 
ons identiteit (Jes. 54:5), sodat ons geen skande hoef te 
vrees nie en nie nodig sal hê om te bloos nie omdat Hy 
aan die skande van ons jonkheid en die smaad van ons 
weduweeskap nie meer dink nie (Jes. 54:4).

Wie soos Hanna sy hartseer uitprewel by Hom wat vir 
ons beter sorg as wat ’n aardse vader dit ooit kan doen, 
wie in die lydende Christus die smart van sy kinderloos-
heid dra, sal in die profetiese woord van Jesaja 54:1 ook 
persoonlike troos vind:

Jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie! Breek uit in 
gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie! Want die 
kinders van die eensame is meer as die kinders van die 
getroude, sê die Here.

Jubel, onvrugbare!
Ds. Schalk Strauss

LIG IN DUISTERNIS
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UIT DIE SKRIF

Kinderloosheid in die Bybel 
en wat ons daaruit kan leer
Prof. Koos Adendorff

Met betrekking tot hierdie saak moet gelowiges ook hul 
toevlug tot die Here neem met die vraag: Wat leer die 
Bybel ons hieroor?

Bedeling vóór die sondeval
Wat die onderwerp van gesinsvorming betref, moet ons 
ons vertrekpunt in die tydperk vóór die sondeval neem. 
Die Bybel leer ons in Génesis 1 dat God alles goed ge-
ska pe het, ook die mens as sy beelddraer. Nadat Hy sy 
skep pings werk afgehandel het, het Hy verklaar dat dit 
baie goed is. Dit beteken die skeppingswerk was vol-
maak, daar was geen gebrek nie. Alles in God se goeie 
skep ping was in volkome harmonie met mekaar. 

God het met die skepping van die mens ’n dui de like 
doel gehad, naamlik om oor sy skepping te heers en 
dit te bewerk en te bewaak. Hierdie opdrag sluit alle 
mens like aktiwiteite in. Die mens moes dit wat God 
in die skepping ingeskape het, deur sy arbeid en op 
verantwoordelike wyse tot eer van God en tot voordeel 
van die ganse mensdom ontgin en ontwikkel. Op dié 
wyse moes die mens God se heerlikheid en heerskappy 
in die wêreld sigbaar maak.

Hierdie grootse taak sou die eerste mensepaar 
nie alleen kon verrig nie. Om dus uitvoering aan 
hier die doelwit te gee, ontvang die mens die ver
moë en opdrag om te vermeerder (Gén. 1:28). Die 
voort plantingsvermoë is ’n seën. Daarom is kin
ders in Israel as ’n besondere seën van die Here 
be skou (vgl. Deut. 7:14; Ps. 127:35; 128:34). Maar 
dit is ook as ’n heilige plig beskou. Dit was ’n taak 
waar voor God die mens aanspreeklik sou hou. 
So word gesinsvorming dan ’n gawe én roeping.

Hierdie roeping tot ouerskap sny selfsug in die vorming 
van die gesin by die wortel af. Hierdie selfsug kan tot 
ui ting kom in die keuse van egpare om geen kinders 
te hê nie. So ’n besluit, anders as in die geval van ge-
reg ver digde redes soos genetiese afwyking, kan die 
ge volg wees van verskeie faktore, soos byvoorbeeld die 
self sugtige najaag van genot en gemak, vrees vir die 
toe koms of die klem op materiële voorspoed. Watter 
self sugtige mo tivering die mens ook al vir so ’n besluit 
mag hê, die Bybelse boodskap is duidelik: Die ver-
bonds mens het nie ’n keu se of hy kinders wil hê of nie. 
Slegs God het daardie keuse – net Hy kan ’n egpaar tot 
kinderloosheid roep. 

Bedeling ná die sondeval
Die sondeval het verwoestende gevolge vir die mens en 
die skepping gehad. Die harmonie is versteur. Dood, in 
al sy vorms, het in die mens se lewe gekom. Dit het ook 
sy effek op die mens se voortplantingsvermoë gehad. 
Daarom kan ons weet dat kinderloosheid een van die 
tragiese gevolge van die sondeval is. Wat meer is, die 
By bel noem onvrugbaarheid een van die strawwe wat 
die Here oor sondige en ongehoorsame mense kan 
bring. In Génesis 20:18 straf die Here Abiméleg se huis 
met kinderloosheid, omdat hy Abraham se vrou Sara 
by sy harem gevoeg het. 2 Samuel 6:23 toon aan dat 
Mi gal kinderloos gebly het omdat sy haar man, koning 
Da wid, verag het terwyl hy voor die ark van die Here 
gehuppel en gedans het. In Hoséa 9:14 vra die profeet 
die Here om Israel, wat op die afgod Baäl vertrou 
het vir vrugbaarheid, met ’n kinderlose moeder skoot  
te straf.

Nie elke geval van kinderloosheid is egter ’n straf van 
die Here nie. Ons moet daarteen waak om sommer ’n 

Die saak van kinderloosheid is ’n sensitiewe en hoogs emo sionele saak. Egpare wat kinderloos is, ervaar baie 
pyn wat ander mense nie altyd verstaan of genoeg be grip voor toon nie. Die verlange na ’n eie kindjie is altyd 
daar. Spreuke 30:15-16 sê nie verniet dat die toegesluite moe derskoot nooit “Genoeg!” sê nie. 
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direkte lyn te trek tussen ’n kinderlose egpaar en hulle 
persoonlike sonde. Anders gestel, kinderloosheid is nie 
(noodwendig) ’n straf vir die sondes van ’n kinderlose 
egpaar nie. In hierdie verband is dit veelseggend dat ’n 
vrou nêrens in die Bybel vir haar onvrugbaarheid ver-
oor deel word nie. Met die ontwikkeling van die mediese 
wetenskap weet ons vandag dat die man ook die oorsaak 
vir kinderloosheid kan wees. In sommige gevalle in die 
Bybel kon manlike infertiliteit dus ook die oorsaak van 
die kinderloosheid gewees het (vgl. Deut. 7:14).

Bybelse voorbeelde van kinderloosheid
In die Bybel is daar bekende gevalle van kinderloosheid. 
Sara, Abraham se vrou, was aanvanklik kinderloos en 
moes baie jare wag op die vervulling van God se be-
lof e aan gaan de ’n eie kind (Gén. 11:30). Isak, die seun 
wat uit ein delik vir Abraham en Sara gebore is, se vrou 
Re bek ka was ook lank kinderloos (Gén. 25:21). Ragel, 
een van Jakob se twee vrouens, het met kinderloosheid 
ge worstel (Gén. 29:31). Manóag se vrou (Rigt. 13:2) en 
Élkana se vrou, Hanna (1 Sam. 1:5), word ook as kin-
der loos beskryf. In die Nuwe Testament is dit Sagaría 
se vrou, Elizabeth, wat kinderloos was (Lk. 1:7, 36). Die 
Bybelse beskrywing van elk van bogenoemde vrouens se 
omstandighede en reaksie op hulle onvrugbaarheid, is 
insiggewend en gee waardevolle geloofslesse vir egpare 
wat met hulle kin der loosheid worstel. Die feit dat die 
Here bogenoemde vroue se lot verander en uiteindelik 
aan hulle kinders gegee het, verander nie aan die waarde 
van die lesse nie.

Onderwerping aan God se plan
Sara het ná vele jare se vrugtelose wag op die vervulling 
van God se belofe, sélf probeer om die belofe waar te 
maak. Sy het Abraham versoek om ’n kind by haar slavin, 
Hagar, vir haar te verwek (Gén. 16:1-3), wat op ’n soort 
surrogaatmoederskap neergekom het. Uit die spanning 
wat dié plan meegebring het, soos in die vervolg van die 
verhaal aangedui word, is dit duidelik dat haar optrede 
nie God se goedkeuring weggedra het nie. Sara moes 
leer om haar by God se plan vir haar lewe neer te lê.

Die rol van gebed
In die geval van Rebekka val dit ons op hoe Isak sy vrou 
bygestaan en ondersteun het. Hy het die beste ding 
gedoen wat ’n man kán doen: Hy het met die Here oor 
sy vrou se situasie gepraat (Gén. 25:21). Sy gebed is ver-
hoor en sy vrou het swanger geword. Ook in Hanna se 
geval het gebed ’n belangrike rol gespeel (1 Sam. 1:10). 
Hanna het selfs verder gegaan en ’n gelofe gedoen. As 

die Here haar gebed verhoor, het sy beloof om die kind 
vir diens aan die Here af te staan (1 Sam. 1:11). Dit is 
die voorreg van gelowiges dat hulle met die Here oor 
hulle diepste gevoelens en grootste wense kan praat. Elke 
gebed moet uiteindelik gedra word deur die gesindheid 
van onderworpenheid aan die wil van die Here.

Pasop vir afgodery!
In Ragel se geval het ons met ’n bittere protes teen die 
Goddelike wil te doen. Haar verwyt teenoor Jakob dui 
daarop dat haar begeerte na eie kinders haar tot op die 
afgrond van afgodery gedryf het: 

Gee vir my kinders of anders sterf ek (Gén. 30:1). 

Haar man moes haar daarop wys dat dit net God is wat 
die moederskoot oop- of toe sluit. Ragel het egter steeds 
nie die Goddelike wil aan vaar nie en het, soos Jakob se 
ouma Sara, ’n nageslag deur haar slavin probeer bou. 
Dit was die begin van ’n bittere vrugbaarheidsoorlog 
tussen die twee susters. Om kinders te hê, is belangrik, 
maar mag nooit bo ’n per soonlike verhouding met 
die Here en ’n gelowige aanvaarding van sy Goddelike 
beskikking gestel word nie. ’n Mens kan van kinders 
ook ’n afgod maak.

Die belangrikheid van die huweliksverhouding
Die geskiedenis van Élkana en Hanna leer ons dat die 
verhouding tussen man en vrou ’n prioriteit moet wees in 
’n kinderlose situasie. Élkana het aan Hanna ’n dubbele 
deel van die offervleis gegee, want hy het Hanna liefgehad 
ten spyte van die feit dat sy nie vir hom kinders gegee 
het nie (1 Sam. 1:5). Sy vraag aan haar in reaksie op haar 
hartseer oor haar kinderloosheid en die treitering van 
Peninna, bevestig hoe belangrik die huweliksverhouding 
vir ’n kinderlose egpaar moet wees: Is ek vir jou nie beter 
as tien seuns nie? (1 Sam. 1:8).

God het ’n plan, ook met jou kinderloosheid
Die één boodskap wat soos ’n goue draad deur al die 
verhale loop, is dat God ’n plan met elke kinderlose eg-
paar gehad het en ’n besondere pad met elkeen geloop 
het om sý doel met hulle te bereik. Hoewel Hy in elkeen 
van die gevalle ’n kind of kinders gegee het, neem dit 
nie die feit weg dat hulle aanvanklike kinderloosheid 
’n integrale deel van hulle verhale uitgemaak en in die 
groot skema van God se verlossingsplan ’n belangrike 
rol gespeel het nie. Vertrou Hom! LIG IN DUISTERNIS
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Alta1* kan haar nie so ver kry om in die stootwaentjie 
in te kyk nie. Daarbinne lê ’n wonderwerk van hierdie 
skep ping, maar iets wat háár nie beskore is nie. Sy is kin-
derloos. Sy wens hierdie doopdag wil verbygaan, want 
elke lag wat tussen die familie uitkreet, is ’n herinnering 
aan iets wat haar nie beskore is nie. Vandag worstel Alta 
weer. Sy is jaloers. Sy is hartseer. Sy wil saam bly wees, 
maar haar trane stoot uit en die jare se liters word vol-
ler. Sy stap badkamer toe. Kry haar skaflik. Stap uit en 
poseer saam vir die familiefoto’s.

Elders sit Rian* alleen buite in die tuin. Hy kan nie meer 
so aangaan nie. “Ek was aanvanklik ondersteunend 
teen oor my vrou se kinderloosheid; ek het immers saam 
met haar hierdie nuus gekry, ervaar en beleef. Maar dit 
kan nie meer nie. Sy is obsessief. Dit is asof ék nie meer 
bestaan nie. Alles gaan vir haar oor dit wat sy nie het 
nie.” Die volgende môre doen Rian ’n internetsoektog 
vir prokureursfirmas naby hom.

Maritha* se laaste ginekoloogafspraak kon maar net so-
wel haar doodstraf gewees het. Die dokter was simpatiek, 
maar hoe simpatiek kan jy wees as hy aanbeveel dat ek 
so gou as moontlik ’n histerektomie moet kry? Maritha 
kan nie kinders kry nie. Nié omdat sy nie wil nie, maar 
omdat, glo sy, God besluit het om haar baarmoeder 
uit te ruk. “Die mediese wonder van narkose en die 
kilheid van ’n vlymskerp skalpel het my laat twyfel aan 
’n genadige God.” 

Hierdie is die verhale van smart en pyn in die harte van 
egpare; verhale wat nie sommer maar net eenvoudig 
verstaan kan word nie. Wie sal die smart kan indink 
van ouers wat beskore was om ’n eersteling te kon hê, 
maar nadat hy dood (stil) gebore is, nooit weer kon 
kinders kry nie? 

Die rimpeleffek 
Kinderloosheid is nie net ’n enkelvoudige trau ma tiese 
ge beur tenis nie, maar gee dikwels aanleiding tot ’n 
rim peleffek van uitkringende pyn en seer. Hierdie seer 
word soms ’n sweer wat kan uitbars in depressie, sosia le 
onttrekking, egskeiding of ernstige ge loofs krisisse. 

Hierdie rimpeleffek staan egter nie bó of buite die be-
grip van God nie, want die Skrif beskryf juis hierdie 
uit mergelende pyn: Die bloedsuier het twee dogters: Gee, 
gee! Drie is dit wat nie versadig word nie; vier sê nooit: 
Genoeg nie! — die doderyk en die toegesluite moederskoot, 
die aarde wat nie genoeg water kry en die vuur wat nooit 
sê: Genoeg nie! (Spr. 30:15-16). Iets van die smart word 
ook in Génesis 30:1 verwoord as Ragel haar geliefde 
Jakob toeroep: Gee vir my kinders of anders sterf ek.

Wees vrugbaar en vermeerder?
Midde-in die worsteling van soveel vroue (en mans), 
word dikwels ook die boodskap verkondig dat dit die 
wil van die Here is dat die mens vrugbaar moet wees en 
vermeerder. Inderdaad is dit die wil van God, maar is dit 
die enigste wil van God? God is ’n “God van oneindige 
verrassings”, skryf Karen Swallow Prior in ’n artikel2, en 
toon daarmee aan dat ons roeping op aarde wél anders 
kan wees as die “wees vrugbaar en vermeerder”-narratief.

Bloot om die bekende teks van die apostel in 1 Korin-
thiërs 7 te hoor, sê vir ons dat ons binne bepaalde tye of 
kon tekste tot iets buite die “normale” geroep kan word: 
En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude 
is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal 
behaag, maar die getroude is besorg oor die dinge van die 
wêreld, hoe hy die vrou sal behaag (7:32, 33). 

Geroep tot kinderloosheid
Ds. Aubrey Hough

In die lees van hierdie artikel wil die skrywer asseblief hê dat die leser sal weet dat ek geseën is met vier gesonde kinders. 
Ek kan nie saampraat oor kinderloosheid nie. Ek het in jare se bediening egter saam geluister, saam gehuil en saam gebid. 
Lees dit asseblief in hierdie lig. 

_______________________________________________________________
1 Fiktiewe karakters.
2 Called to childnessness: The surprising ways of God.

HOOFARTIKEL

JULIE/AUGUSTUS 2019  5



Later skryf Paulus in dieselfde hoofstuk: Daarom, ook 
hy wat in die huwelik uitgee, doen goed; maar hy wat in 
die huwelik nie uitgee nie, doen beter.

Die kerk as vertrooster, en die kinderlose as lyer, word 
in die hantering en belewing van kinderloosheid ook 
opgeroep tot ’n opregte soeke na God se wil en om ver-
sigtig te wees om dit bloot as ’n simplistiese ja of nee 
voor te stel. 

’n Valse aanname:  
Vrouwees is eers vervul in moederskap
In die soeke na God se wil, is dit ook baie belangrik om 
ver skeie vooropgestelde idees te ondersoek en aan God 
se Woord te toets. Een van hierdie idees is natuur lik 
die gedagte dat vrouwees eers werklik tot volheid kom 
wanneer ’n vrou ’n kind van haar eie kan hê.

Uit die aard van die saak is daar iets natuurlik in hierdie 
siening. Sandra* se belewenis verwoord iets van hierdie 
verwagting. Sy was ’n suksesvolle rekenmeester en wou 
nooit kinders hê nie, want sy het nie ruimte vir hulle in 
haar beroep gesien nie. Ná ’n roetine-ondersoek by die 
ginekoloog het sy heelnag gehuil. Daar was ’n moont-
likheid dat sy nie kon kinders kry nie.

Om hierdie aanname uit te daag, sou ons moet antwoord 
op die vraag: Is ons hoogste roeping op aarde werklik 
om kinders te kry? Inderdaad nie. Ons is immers in die 
eerste plek geroep tot redding in Jesus Christus, waaruit 
dan die roeping tot gehoorsaamheid aan die wil van 
God vloei. As bevestiging van hierdie waarheid kan 
ons iets leer uit die ontmande se belewenis op die pad 
tussen Jerusalem en Gasa (Hand. 8). Sy geloof in Jesus 
Christus en sy doop was sy grootste opwinding en hy 
het sy reis met blydskap voortgesit (v. 39). En tog het 
hy die ontmande gebly ...

En dan?
Die opskrif van hierdie artikel is Geroep tot kinderloosheid 
en hiermee wil ons die “hantering” van kinderloosheid 
plaas in die bane van Goddelike roeping. Ons wil egter 
onmiddellik byvoeg dat ons nie ’n towerstaffie-oplossing 
veronderstel nie. Wie al met hierdie snoeiskêr van God 
gesnoei is (Joh. 15:2), weet dat dit intens-pynlik kan wees. 
Mag God egter elke kinderlose seën tot vrugdraende 
loot van die koninkryk van God. 

Wie egter die roeping van God wil hoor, het nooit 
klaar gehoor nie, maar is steeds die horende; wie die 

wil van God soek, het nooit klaar gesoek nie, maar bly 
die altyd-soekende. Dit is in die luister en soek wat elke 
kin derlose moeder of vader eindelik ook die troos en 
hoop kan vind.

Troos en hoop
Daar is groot troos in die wete dat God ’n plan het met 
elkeen van ons. Hoe vertroostend is dit nie om te weet 
dat selfs die kinderlose in God se plan ingesluit is nie? 
Hierdie waarheid word heerlik ontsluit in Efésiërs 1:11-
12 (Direkte Vertaling):

In Hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem 
vol gens die voorneme van die Een wat alles volgens sy 
raad en wil laat gebeur, sodat ons wat van die begin af 
ons hoop op Christus gevestig het, kan leef tot lof van sy 
heerlikheid!

Soveel troos! God het ons van die begin af in Christus as 
sy eie gekies. Ons hoor die eggo’s van die Heidelbergse 
Kategismus ... my enigste troos, dat ek met liggaam en siel, 
in lewe en sterwe, nie aan myself behoort nie ... (v/a 1). 

Verder troos Efésiërs ons in die wete dat my lewe in die 
veilige kamp van God se raad en wil afspeel. My hele 
lewe is getroetel in die vertroosting dat God my lewe 
veilig in sy hande het, ook my kinderloosheid.

Daarom kan ook die kinderlose met hoop leef – ’n hoop 
gevestig op Christus – sodat ons kan leef tot lof van sy 
heerlikheid! God se belofe is dít: Iewers sal ook hierdie 
kinderloosheid diensbaar wees in God se plan en lof 
bring tot die heerlikheid van Christus. 

Dit is wat Carla* bely het nadat haar suster skielik in ’n 
motorongeluk oorlede is. Sy moes voluit inspring om 
twee laerskoolkinders te help versorg, skool toe neem en 
sorg dat die buitemuurse aktiwiteite normaal aangaan. 
Iewers langs die pad kon sy bely: Vandag verstaan ek 
hoekom die Here nie vir my my eie kinders gegee het nie.

’n Praktiese oordenking
Omdat antwoorde en berusting nie eensklaps en klaar 
verpak uit die hemel val nie, is dit goed om ook te groei 
in die “rol” wat God vir my as kinderlose gegee het. ’n  
Goeie vraag om te vra, sou wees: Waar kan ek diensbaar 
wees (bv. in die kerk, skool, gemeenskap) wat nie moont-
lik sou wees as ek kinders gehad het nie? Uiteindelik sal 
die antwoord wees wat elke gelowige moet antwoord: 
Here, wat wil U hê moet ek doen? (Hand. 9:6). LIG IN DUISTERNIS
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Marius en Ruanette Kruger
ONS GESELS MET ...

Marius en Ruanette Kruger
Hoewel kinderloosheid ’n baie pynlike en sensitiewe onderwerp is, het Marius en Ruanette Kruger van die AP 
Kerk Hoëveld-Ermelo, ingestem om hulle ervaring met ons te deel. Mag die Here hulle getuienis gebruik om 
ander wat deur dieselfde beproewing moet gaan, te vertroos en te versterk.

Het julle ooit gedink 
dat die Here iets soos 
kinderloosheid oor julle 
pad sou bring? 

Vir ons was die idee van kinders-
hê, vanselfsprekend. Dit het nie een 
keer in ons gedagtes opgekom dat 
die Here moontlik ’n ander pad vir 
ons beplan het nie. Eers ná ’n hele 
jaar van probeer, het die gedagte by 
ons opgekom dat daar moontlik ’n 
probleem kon wees.

As vrou het ek gedink dat ek te 
veel daarop fokus om swanger te 
raak, want ek het die dae tot my 
volgende ovulasie-siklus getel en 
om gewens, skelm babatydskrife 
gekoop, aan baba name begin dink, 
ensovoorts. Nooit het ek gedink 
dat kinderloosheid iets was wat 
alreeds besig was om ’n realiteit vir 
ons te word nie.

Wat was julle reaksie toe 
julle uitgevind het julle sal 
moontlik nie kinders kan 
hê nie? 

Skok was natuurlik ons eerste 
reaksie en daarna ontkenning. 
Jy het baie vrae ná so ’n eerste 
diagnose. In ons geval was die 
toetse skokkend; radikaal. “Mnr. 
en mev. Kruger, ons is jammer om 
hierdie nuus vir julle te gee, maar 
Marius het ’n spermtelling van 
nul.” Nul? Dit kan nie wees nie!

Die term is Azoospermia. Op pad 
van die dokter af, stop ons by 
goeie vriende. Ons moes iemand 
vertel, afpak en raad vra. Hulle 
ondersteuning het ons kalm gehou 
en hulle het ons na ’n uroloog in 
Middelburg verwys. Die uroloog 
kon ons eers oor ses weke help. 
Dit was die langste ses weke van 
ons lewens. As vrou was my 
eerste instink: navorsing. Ek het 
navorsing gedoen wanneer ek 
veronderstel was om te werk of kos 
te maak – selfs tot laat in die nag. 
Ek wou elke krieseltjie inligting hê 
om te weet wat ons opsies is, watter 
klinieke en dokters die beste is, 
wat die finansiële implikasies kan 
wees, ensovoorts.

Ons opsies was baie beperk. 
Manlike infertiliteit is soms 
baie meer gekompliseerd om te 
behandel as vroulike infertiliteit 
Die feite wat voor jou ontvou, is 

soos ’n emmer koue water in die 
gesig, maar ten spyte daarvan hou 
jy aan hoop. 

Ná die ondersoek stel die uroloog 
voor dat ’n biopsie op Marius 
gedoen word. Dit bevestig dat ons 
nooit natuurlik kinders sal hê nie 
en dat ons enigste opsies aanne-
ming, skenkersperm of kinderloos-
heid is. Ons en veral ek as vrou, 
was verpletter. Op pad terug was 
ons kar gevul met rou emosie.

Ná ’n welverdiende vakansie het 
ons nuwe hoop en moed gehad. 
Ons besluit om ’n behoorlike 
fertiliteitskliniek in Sandton vir 
’n tweede opinie te besoek. Die 
spesialis het ons delikate hoop en 
drome binne die eerste tien minute 
van die afspraak verpletter. Die 
antwoorde was dieselfde: Geen 
behandeling, geen opsies, geen 
moontlikheid ... niks. Die keer 

1.
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het ons dit beter hanteer. Ons was 
emosioneel sterker en kon daar-
oor praat. Weens die emosionele 
aspekte daaraan verbonde, het ons 
saamgestem dat aanneming nie vir 
ons ’n opsie is nie. Skenkersperm 
was ook nie ’n opsie nie, omdat dit 
vir ons dieselfde is as om ’n derde 
persoon in jou huwelik toe te laat. 

Ná daardie ondersoek het ons 
begin om ons lot te aanvaar. ’n 
Hele klomp mense en vriende het 
ons egter vertel van ’n artikel op 
Maroela Media wat vertel van ’n 
dokter in die Kaap wat spesialiseer 
in manlike infertiliteit. Hy doen ’n 
prosedure genaamd Micro TESE 
(microdissection testicular sperm 
extraction). Ten spyte van die 
uitdagings wat hierdie prosedure 
ingehou het, het die dormante 
saadjie van hoop ewe skielik weer 
lewe getoon. 

Ná baie oortuigingswerk en omdat 
hierdie dokter wêreldbekendheid 
verwerf het met die sukses wat 
hy al behaal het, het ons besluit 
om hom te besoek. Marius was ’n 
perfekte kandidaat vir die prose-
dure. Ons was baie opgewonde en 
het ongelooflike ondersteuning van 
ons vriende en familie gehad. In 
die Kaap aangekom, het ons deeg-
like berading ontvang oor wat die 
prosedure behels, die hersteltyd-
perk en wat die kanse op sukses is.

Ná die prosedure moes ons drie 
dae in die Kaap bly vir Marius se 
herstel. Daardie selfde middag 
het die dokter ons in kennis gestel 
dat hy so deeglik as moontlik was, 
maar dat hy nie eers een sperm 
kon vind nie. Ons het albei net in 
die oomblik ingesink en saggies 
gehuil. In daardie oomblik was 
daar seer, maar snaaks genoeg ook 
verligting. 

Dit was finaal. Ons het nou alles in 
ons menslike vermoë gedoen, maar 
dit was net nie die Here se plan vir 
ons nie. Ons moes dit aanvaar en 
aanbeweeg. 

Ruanette, hoe het die nuus 
dat jy moontlik nooit ’n 
mamma sal wees nie, jou 
geraak?

Ek laat myself gewoonlik nie toe 
om te veel daaraan te dink nie, 
maar wanneer ek dit wel doen, is 
daar definitief die hunkering na 
swangerskap, om jou eie bondeltjie 
vreugde vas te hou en om daardie 
onvoorwaardelike liefde te ervaar 
vir ’n mensie wat waarlik deel van 
jou is. Dit is swaar om daaraan te 
dink, maar ek moes ’n kopskuif 
maak. Gaan ek toelaat dat my 
kinderloosheid my definieer of 
gaan ek bo dit uitstyg? Ek het my 
huwelik en my man gekies. Ek wou 
nie sonder kinders EN sonder my 
man wees nie! 

Ek dink nie die leemte van 
ma-wees sal ooit weggaan nie, 
maar iets wonderlik het gebeur. 
Marius se sussie, Nadia, en ek is 
ewe oud. Ons ken mekaar al van 
graad 1 af en is soos bloedsusters. 
Sy het swanger geraak en my so 
deel van dit alles gemaak dat ek net 
sowel self swanger kon wees. Sy 
was swanger met ’n dogtertjie en 
dit was nog altyd my hartewens om 
’n dogtertjie te kon hê. Toe Anja 
gebore is, het sy en Sarel ons met 
die mooiste briefie gevra of ons 
haar peetouers sal wees! Van die 
heel eerste oomblik wat ek vir Anja 
vasgehou het, was dit asof ek my 
eie dogtertjie vasgehou het. Sy vul 
al die leemtes en kom plak pleisters 
oor al die seer van haar tannie Rua 
en oom Patroon (haar troetelnaam 
vir Marius) se harte. Nadia en Sarel 

laat ons toe om 100% deel van Anja 
se lewe te wees en wanneer hulle 
kom kuier, laat hulle my toe om 
alles vir haar te doen. Ek mag haar 
bad, voer, doeke ruil, aan die slaap 
maak, speel, troos en selfs raas. Ek 
voel so dankbaar teenoor die Here 
wat haar vir ons gestuur het!

Marius, baie mense dink 
kinderloosheid het net ’n 
impak op die vrou. Watter 
impak het dit op jou as man 
gehad? Wat was die dinge 
waarmee jy geworstel het?

Vir my was die hele proses anders 
as vir Ruanette. Omdat die pro-
bleem by my is, voel ek skuldig, 
omdat ek nie vir haar, vir ons, 
kinders kan gee nie. Dit het my 
met die Here laat worstel. Hoekom 
gebeur dit met ons? Ons is dan ’n 
toegewyde Christen-paartjie. 

Om deur al die prosedures te 
gaan, was natuurlik nie prettig nie 
en ek het elke keer baie daarna 
opgesien. Om elke keer slegte 
nuus te kry, net nadat jy deur die 
operasie is, was ondraaglik. Al jou 
hoop lê voor jou verpletter, maar 
dan tel ’n mens weer die stukke 
op en gaan aan. Ek is gelukkig 
’n baie realistiese mens en ook 
nie baie emosioneel nie. Ek kon 
die realiteit van alles makliker 
aanvaar en vinniger aanbeweeg as 
Ruanette. Ek is tog ook dankbaar 
vir haar, want sy was baie sterk en 
het alles in haar vermoë gedoen 
om al die prosedures en nasorg 
vir my so maklik as moontlik te 
maak. Kinderloosheid is deel van 
ons lewens en ek kon kwaad bly 
vir die Here en Hom wegstoot (op 
’n stadium wou ek), maar met tyd 
het die realis in my weer ingeskop 
en het ek besef dat kwaad-wees 
niks gaan verander nie.

3.
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Hoe het julle vrede gemaak 
daarmee dat kinderloosheid 
moontlik God se wil vir 
julle lewe is?

Ons moes aanvaar dat kinderloos-
heid deel van ons lewens gaan 
wees. Op verskillende stadiums het 
ons albei deur fases gegaan waar 
ons die Here se wil bevraag teken 
het en Hom wou wegstoot, maar 
Hy bly altyd getrou. Hy het ons 
weer stadig maar seker nader ge-
trek. Al die seerkry en bid het ons 
ook nader aan Hom gebring. Ons 
sien meer as ooit tevore uit na wat 
Hy alles vir ons beplan. Ons het 
besluit om in sy wil te berus, want 
wie is ons om Hom te be vraag-
teken? En wie is ons sonder Hom? 
Hy sal vir ons sorg. Ons moes net 
weer ons vertroue in Hom plaas, 
want anders is alle hoop verlore en 
wie wil ’n lewe sonder hoop lewe? 
Ons klou verbete aan die Here se 
belofes, veral Jeremia 29:11, vas.

Hoe hanteer julle moeilike 
situasies soos gesprekke oor 
kinders, ’n ooievaarstee, 
vriende se swangerskappe, 
ensovoorts? 

Marius het nie so baie blootstelling 
hieraan as ek nie, so vir hom is 
dit makliker om die onderwerp 
te vermy. Vir my was dit nie so 
maklik nie. Ek word konstant 
daarmee gekonfronteer. Wat vir 
my die ergste was en soms steeds 
is, is wanneer iemand ’n nuwe 
swangerskap aankondig. Dit is asof 
dit daardie groen monstertjie so 
’n bietjie laat uitkom en jy wens so 
dit was jy, maar namate ’n mens 
gewoond raak aan daardie persoon 
se swangerskap en ’n mens beleef 
saam met hulle hul transformasie, 
raak dit vir my baie meer draaglik 
en makliker om te aanvaar.

Met ooievaarstees het ek my eie 
tipe “hanteringsmeganisme”. 
Ek was nog altyd lief vir partytjie-
beplanning en die meeste 
ooievaarstees waarna ek genooi 
word, is dié waar ek gewoonlik aan 
die stuur van sake is. Dit het my 
baie gehelp omdat ek kon fokus op 
die beplanning eerder as die aspek 
van die baba. 

Wat vir my die moeilikste en 
swaarste van alles is om te hanteer, 
is ’n doop. Dit is vir my geweldig 
emosioneel en daarom vermy ek dit 
eerder. Wat my ook altyd vang, is 
wanneer mense jou vra: “Nou wan-
neer begin julle met ’n gesin?” As 
jy dan die bom laat bars, vra mense 
jou allerhande vrae – asof jy nie 
reeds alles in jou menslike vermoë 
gedoen het om swanger te raak nie!
 

Watter raad het julle vir 
paartjies wat deur dieselfde 
be proe wing moet gaan?

Fokus op die negatiewe sodat 
jy kan dankbaar wees vir die 
positiewe
In die begin was dit vir my as vrou 
moeilik en ek het besluit om op al 
die negatiewe aspekte van babas 
te fokus. Hulle huil, poef, gooi 
op, kan siek raak, hou jou uit die 
slaap en kos jou baie geld en tyd! 
Die negatiewe help my om ook die 
goeie wat hieruit voortvloei, raak te 
sien. Die Here het ons in ’n posisie 
gestel om ’n kwaliteit huwelik te 
hê en met ons gawes en middele, 
goeie peetouers te wees 

Praat en bid
Jy hoef nie alleen deur die prosesse 
en emosies te gaan nie. Ons familie 
en vriende se ondersteuning was 
soos ’n kombers wat ons omvou 
het. Om mense in jou lewe toe te 
laat, gaan die las beslis ligter maak.

Herinner jouself aan die feite
Die samelewing en sosiale media 
teken soms ’n valse prentjie 
van hoe dit is om kinders te hê. 
Herinner jouself daaraan dat 
om kinders te hê, nie net oor 
die ontwerpersbabaklere, die 
Pinterest-kamer of die duurste 
wiegie of stootwaentjie, gaan nie. 
Dit is goed wat vir my belangrik 
was en wat ek alles baie graag 
wou hê. Ek wou die Face book- 
sprokiesverhaal hê, maar dan 
skop die realiteit in en sug ek 
elke keer ’n sug van verligting 
as ek nie twaalfuur in die nag 
suur, opgebringde melk uit ’n 
ontwerpershempie hoef te was nie! 

Kry nuwe betekenis
Om kinders te hê, gee nuwe 
betekenis aan jou lewe, maar wat 
gebeur wanneer jy nie kinders kan 
hê nie? Waarvoor staan jy in die 
oggend op? Waarom gaan jy werk 
toe? Jy moet vir jou nuwe betekenis 
kry. Ons peetkind en ons honde 
het daardie leemte gevul. 

Jy het ’n keuse
Kinderloosheid kom met 
baie hartseer en daar is soveel 
paartjies wie se huwelike weens 
kinderloosheid verbrokkel. Ons het 
gekies om op die positiewe dinge 
in ons lewe te fokus en glo dat die 
Here vir ons toekoms sal sorg. Dit 
bly egter ’n doelbewuste keuse. Jy 
kan kies of jy gaan berus in die 
Here se plan en of jy daarteen gaan 
skop. Jy kan kies of dit vir jou ’n 
obsessie gaan raak eerder as om 
die lewe hier en nou te beleef en 
te geniet. 

Dit is nie altyd maklik om die 
pad van kinderloosheid te stap 
nie, maar wan neer jy kies om jou 
geluk in Christus te vind, sal jy 
gelukkig wees.

5.

6.

7.

LIG IN DUISTERNIS
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Identifiseer m.b.v. leidrade die 
14 woorde wat items beskryf 
wat in die 
mandjies gedra 
is; omkring 
hul in die 
ruitrooster.

• Gén. 40:16 (.......................)
• Gén. 40:17 (.......................)
• Ex. 2:3 (.......................)
• Ex. 29: 2,3 (3 items)  

(..............; ..............; ..............)
• Deut. 26:2 (.......................)
• Rigt. 6:19 (.......................)
• 2 Kon. 10:7 (.......................)
• Jer. 24:2 (.......................)
• Amos 8:1 (.......................)
• Mt. 14:20 (.......................)
• Joh. 6:13 (.......................)
• Hand. 9:24, 25 (.......................)

LEIDRADE: D = Dwars / A = Af

• In wie se ___ (D17) die diepste ___ 
(A5) van die aarde is, en die ___ 
(D4) van die ___ (A6) is ___ (D1).

• Laat ons juig ter ___ (A2) van die 
___ (D10) van ons ___ (D7)!

• ’n Groot Koning bo al die ___ (D15).
• Aan wie die ___ (A1) behoort ... en 

die droë ___ (A14) ...
• Want ons is die ___ (A12) van sy 

weide en die ___ (A11) van sy hand.
• As julle maar vandag na sy ___ (A3) 

wil ___ (A8).
• Laat ons ___ (D13) voor die Here 

wat ons gemaak het.
• Kom, laat ons jubel tot ___ (A2) van 

die Here.
• En hulle ___ (D9) my weë nie.
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Skielik verstaan ek hoe mense moet voel as hulle onna-
denkend gevra word: “Nou wanneer is die pienkvoet 
daar?” Ek is self soms hieraan skuldig. Ek ken die stryd 
en die begeerte om ’n kind te hê. Besoeke aan die fer ti li-
teits kliniek, bloedtoetse, ensovoorts. Ook die geloof- en 
gebedstryd wat daarmee saamgaan.

Rick Warren skryf dat “pyn en vreugde saamloop deur 
die lewe – soos die twee stawe van ’n treinspoor”. Hier-
die aanhaling is van toepassing op elke ouerpaar wat 
kinderloos is ná die dood van ’n kind. In die oomblikke 
van pyn is daar klein vreugdes. In die grootste vreugdes, 
is daar altyd ’n onderlagie pyn. 

In die storie van my lewe is daar twee stasies van pyn 
wat my uitkyk op die lewe en my verhouding met God 
heeltemal verander het. 

Ek en Marthie is in 1988 getroud en ná meer as twee jaar 
se probeer en ’n brief van die fertiliteitskliniek kon ons 
vir aanneming aansoek doen. Ná drie maande het ons 
ge hoor dat daar ’n baba op pad is. Twee weke later hou 
ons die tweeling, Kobus en Karlien, in ons arms vas. Dit is 
die wonderlikste gevoel wat daar in die lewe bestaan. On-
be skryflik. Jy droom drome en bou lugkastele. Jy beloof 
God dat die twee kinders koninkrykskinders gaan wees.

Ná ’n maand kry ons nog nuus: Marthie is swanger. 
Wer ner word gebore. Nog vreugde en skielik is ons vyf 
in die gesin.

Twee datums op ons lewensreis veroorsaak ongenees-
like pyn in ons lewens. Op 15 Augustus 1988 brand die 
pastorie op Barkly-Wes af. Werner sterf in die brand. 
Ewe skielik gryp Totius se Pyn-gedagte ons harte wreed 
en krampagtig vas: 

O Die pyn-gedagte: My kind is dood! ...
dit brand soos ’n pyl in my.
Die mense sien daar niks nie van,
en die Here alleen die weet wat ek ly.

Die dae kom en die nagte gaan
die skadu’s word lank en weer kort;
die drywerstem van my werk weerklink,
en ek gaan op my kruisweg voort.

Maar daar skiet aldeur ’n pyn in my hart,
só, dat my lewe se glans verdwyn:
Jou kind is dood met ’n vreeslike dood!
en – ek gryp my bors van die pyn.

Op my reis het ’n sielkundige vir my gesê: “Op die 
reis sal jy vir God ontdek en in jou verhouding 
met Hom groei.”

Die volgende datum is 5 Julie 2015. My blondekop mei-
siekind, derdejaar-onderwysstudent in Potchefstroom 
met provinsiale kleure in swem en tweekamp, skiet 
haar self buite op ’n plaas in die Lichtenburg-distrik. 

Tussen die twee datums is daar weer vreugde wanneer 
Mar thie in 2007 swanger word en geboorte skenk aan 
Han no. Wat baie mense nie besef nie, is dat elke kind 
uniek is en dat geen kind deur ’n ander vervang kan word 
nie. Daarom sal Hanno nooit Werner se plaasvervanger 
wees nie. In ons lewe sal daar altyd twee leë stoele aan 
tafel wees.

Gedurende hierdie wipplank-reis van vreugde en pyn, 
het ek met ’n klomp vrae oor God, myself en my ver-
hou ding met God geworstel. 

Spore van vreugde en pyn!
Kinderloosheid ná die dood van ’n kind
Ds. Johann Trollip

“Dominee, hoeveel kinders het jy?” Die woorde sny deur my hart. Wat antwoord ek? Twee of vier. Ek dink 
voor ek antwoord en sê dan: “Vier, maar twee is reeds in die hemel.” 
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Het ek gesondig of iets verkeerd gedoen? 
In dié tyd was die “Maak my huis skoon”-DVD’s in om-
loop en ek het dit bestudeer en selfs Rebekka Brown se 
boeke gelees. Ek het besef dat daar wel ’n geesteswêreld 
bestaan soos in Efésiërs 6 beskryf word en dat ’n mens 
wel deur jou betrokkenheid deure kan oopmaak. Die 
gevaar is dat jy die goed uit verband ruk en die duiwel 
agter elke bos soek. 

Almag en liefde van God
Mense sê vir my dat dit die duiwel was wat kom steel en 
verwoes het. Ek skop daarteen vas, want ek dien ’n al-
magtige God en as dit die duiwel was, dan is hy mag tiger 
as God. Ek vra: “God, as U die mag het om die waters 
van die see te begrens, waarom het U nie my kind uit 
die brandende huis gered nie?”
 
Ten spyte van al die selfondersoek en huis-skoonmaak, 
het ek bly vasgryp aan die dorings. Elke keer wat ek ge-
hoor het dat ’n paartjie swanger is, of wanneer ek ’n kind 
moes doop, was ek kwaad. Ek het geweet ek is selfsugtig, 
want ek het steeds twee kinders gehad. Tog was daar ’n 
onverklaarbare drang om dit wat ek verloor het, terug 
te hê. Ek kon nie vrede maak met die Godsbesluit nie.

Bo al u donker bome, o Heer,
groei my ’n enk’le reusboom uit
dit is die wag-’n-bietjie-bos
van u besluit.
Van ver so skoon, so groen, so blink ...
maar hoe verward
wanneer ek dieper kyk en dink
as wat ’n sondaar pas.
En steek ek dan my hande uit
na u besluit,
dan gryp ek in die dorings vas. 

(Uit Die Godsbesluit van Totius)

Wyle dr. Kobus Bezuidenhout het ’n gemeentekamp 
kom aanbied met die tema: “Lag oor die dag wat kom.” 
Hy praat oor die soewereiniteit van God en die feit dat 
God vrymagtig is (Hy kan doen wat Hy wil). 

Wee hom wat met sy Formeerder twis – ’n potskerf 
by erdepotskerwe! Sal dan die klei sê aan die wat 
dit vorm: Wat maak jy? Of jou werk sê: Hy het 
geen hande nie! (Jes. 45:9).

Maande daarna besef ek ek is maar klei in God se han de. 
Ek het soveel keer gesing: “Doen slegs u wil Heer, u wil 
met my” en “Vorm my en maak my tot u eer”. Ek het 
nie die reg om met God te baklei nie. Ek moet dankbaar 
wees, want daar is so baie mense wat nooit kinders gehad 
het nie. Ek het Werner vir 18 maande gehad. 

Ek verstaan skielik hoe lief God my het. As dit vir my 
so moeilik is om Werner aan die dood af te staan, hoe 
moeilik moes dit nie vir Hom gewees het om sy Seun na 
die wêreld te stuur om vir my sonde te sterf nie? Ek buig 
voor die lewende God en sê: Here gebruik my vreug de 
en pyn tot u eer!

Wat die selfmoord betref – worstel ek met God se 
wil en die keuses van die mens
Ek glo absoluut in die soewereiniteit van God. Hy be paal 
jou geboortedag en sterfdag. Ek glo egter dat Karlien ’n 
verkeerde keuse gemaak het. God het dit in sy raadsplan 
toegelaat. Ek glo ook dat God haar vergewe het vir haar 
verkeerde keuse net soos wat hy my vergewe vir al my 
verkeerde keuses in die lewe.

Daar is baie dinge wat ek anders kon doen en waaroor 
ek myself verwyt het. ’n Aangenome kind dra dikwels 
die saad van verwerping en daarvoor moet professionele 
hulp gekry word. 

Niks kan die verlies omkeer nie. Ek moes myself verge-
we. Ek moes haar vergewe. Ek moes almal vergewe het 
wat ek as sondebokke kon identifiseer. In die reis van 
vreug de en pyn het ek Romeine 8 ontdek en ek weet dat 
ek seker kan wees dat niks vir Werner en Karlien – nie 
eers die brand of die dood – van die liefde van God kon 
skei nie. Verder weet ek dat God, vir ons vier wat oor-
ge bly het, alles ten goede sal laat meewerk. 

Slaggate op die pad:
1. Moenie jou emosies en gevoelens onderdruk nie. Die 

Here Jesus het self gehuil. Wees eerlik, ook oor die 
feit dat julle nie kinders kan hê nie. As jy wil help – 
blaai saam deur foto-albums en lok gesprek oor die 
verlies uit.

2. Moenie jou verlies probeer vervang nie. Die gevaar 
is dat jy skielik baie harder werk. Jy kan dalk in die 
slag gat trap om jou pyn te probeer weg drink, weg eet 
of weg koop. Dit bied geen oplossing vir die seer nie. 

3. Huil saam met jou gesin. Nie almal treur op dieselfde 
manier nie. Praat met mekaar. Pas jou huwelik op. 
Verlies of die trauma van kinderloosheid kan afstand 

Vervolg op bl. 14
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Onvrugbaarheid raak ongeveer 12% van die Ameri-
kaan se bevolking – meer as een uit tien paartjies worstel 
daarmee. Dit sluit nie paartjies in wat kinders verloor 
het, miskrame gehad het, of enkellopende vroue wat 
be geer om moeders te wees nie. 

Kinderloosheid is een van dié eensaamste worstelinge 
wat enige vrou kan beleef. Dit is ’n worsteling wat nie-
mand sien nie. Tensy jy iemand vertel, weet niemand dat 
jy nie kinders kan hê, of dat jy sukkel nie. Min mense, 
indien enige, ken die hartseer in jou hart, of hoe swaar en 
moeilik die situasie kan wees. Dit is nie oop en bloot vir 
die wêreld om te sien nie. ’n Sigbare worsteling – hoewel 
steeds moeilik – maak dit makliker vir mense om te sien 
dat jy swaarkry en hulp nodig het. Kinderloosheid val 
nie in hierdie kategorie nie.

Stille stryd
Ek het persoonlike ervaring met hierdie worstelstryd. 
Daar is baie bemoedigende dinge wat ek vir jou kan 
fluister, maar hierdie drie het vir my persoonlik die 
meeste beteken: 

1. Moenie bang wees om te rou nie
Die reis van onvrugbaarheid, of miskrame, is ’n reis 
van trane. Een van die belangrikste dinge om te onthou 
wanneer jy hierdie paadjie stap, is dat dit natuurlik is 
om te rou. Dit is normaal om oor die vernietiging van 
’n droom te huil en om daarna te begin aanvaar hoe 
’n onvervulde wens onder die sambreel van God se 
soewereiniteit inpas. 

Moenie bang wees vir trane of vir die gevoel van die pyn 
nie. Dit kan makliker wees om die pyn te onderdruk, 
eerder as om jouself toe te laat om dit te voel en daaroor 
te rou. Gee jouself ruimte om die smart te ervaar; rou, 

kla, skree, roep uit tot God. Huil in sy arms en worstel 
in gebed. 

2. Weet dat Jesus weet
In vele van die mees treffende Psalms in die Bybel, roep 
Dawid na God met ’n opmerklike eerlikheid. Hy het 
smart en lyding goed geken. Hy het self ’n kind verloor. 
Hy het verlate gevoel, was swak en hulpeloos. Uit sy pen 
het van die aangrypendste woorde in die Skrif gevloei. 
Wat ’n kosbare skat het God nie vir ons gegee toe hy 
voorbeelde van smart en lyding in sy heilige Woord laat 
opteken het nie. 

Hoe lank, Here, sal U my altyddeur vergeet? 
(Ps. 13:2)

Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed 
swem; ek deurweek my bed met trane. My oog 
het dof geword van verdriet; dit het swak geword 
vanweë al my teëstanders (Ps. 6:78).

My God, my God, waarom het U my verlaat, ver 
van my hulp, van die woorde van my gebrul? My 
God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en 
snags, en ek kan nie swyg nie (Ps. 22:23). 

Só bekend as wat Dawid met smart, verlies en pyn was, 
só ken ons hemelse Vader die diepte van ons smarte be-
ter as enige iemand anders. Ons Verlosser was bekend 
met smarte en Hy simpatiseer aktief met ons hartseer. 
Hy is “naby die wat gebroke is van hart” (Ps. 34:19). Die 
troos wat in sy Woord gevind kan word, oortref al le  
ander troos.

Smagtend na moederskap1

Chelsea Patterson Sobolik2

Kinderloosheid het al baie mense se harte gebreek. Menige paartjie het al hierdie moeilike paadjie gestap. 
Die wors teling hiermee, is so oud soos die wêreld self. 

_______________________________________________________________

1 Oorspronklike artikel: https://www.desiringgod.org/articles/longing-for-
motherhood. Vertaling: Marica du Preez.

2 Skrywer van die boek Longing for Motherhood.
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tussen man en vrou bring. Daar is soveel huwelike 
wat in die skeihof beland omdat huweliksmaats nie 
saam getreur het nie. Jy kan help deur te keer dat 
mense uit die gemeenskap en uit die kerk onttrek.

4. Troos ander sodat jy getroos kan word.
5. Vergifnis bring vrede. Vergewe jouself, want God het 

jou lankal vergewe. Vergewe die sondebok sodat jy 
genees kan word. Aanvaar die soewereiniteit van God 

en dat Hy die beste weet anders gaan jy verstrengel 
raak in die dorings van die Godsbesluit.

6. God gaan vir jou vriende stuur om die seer ligter te 
maak. Moet nie jou rug op hulle draai nie. Ek dank 
God vir ouers wat ons bygestaan het; vir AP Kerk 
Amajuba wat ons die ruimte gegee het om ons seer 
te verwerk en vir vriende met wie ons nog steeds ons 
pyn kan deel.

Kinderloosheid ná die dood van ’n kind

LIG IN DUISTERNIS

3. Kinderloosheid definieer jou nie
Christen, jou identiteit word nie bepaal deur jou ver-
moë om kinders te hê nie. Baie paartjies is geneig om 
minderwaardig te voel omdat hulle met kinderloosheid 
worstel. Die duiwel se lekkerste speletjie is om die 
fondamente van jou identiteit te skud en jou oë van 
die Here Jesus af te trek en jou sodoende op jouself te 
laat fokus.

Jy is geskape na die beeld van God. Jou siel is geskape 
om God te ken. As gevolg van hierdie wonderlike waar- 

heid is alle menslike lewe van groot waarde. Jou identi-
teit be hoort nie gekoppel te wees aan jou vermoë om 
kin ders te kry nie; dit behoort diep genestel te wees in 
die feit dat jy aan God behoort. Jy is sy oogappel (Sag. 
2:8). Hierdie worstelstryd is tydelik, jou identiteit in 
Hom is vir ewig. 

Selfs al is jou skoot vir altyd leeg, kan jou hart vol wees. 
In jou donkerste uur kan jy jou hoop op God plaas, in 
die wete dat Hy jou pyn ken en dat Hy belowe dat Hy 
jou nooit sal begewe of verlaat nie. LIG IN DUISTERNIS

Onlangse beriggewing oor die Departe ment van Basiese On der wys se planne om die lewens oriëntering kurrikulum 
te wysig om seksopvoeding meer eksplisiet te maak en kinders reeds op negejarige ouderdom daaraan bloot te stel, 
het baie Christenouers ontstel.

Na aanleiding van die hewige reaksie hierop, het die Departement die mediaberigte ontken en hom van die verslag 
in die Sunday Times- artikel gedistansieer. Volgens die departement is die reaksie voortydig. Mnr. Elisha Mhlanga, die 
Departement se woordvoerder, het aan FOR SA gesê dat hy slegs op die volgende vrae skriftelik sal antwoord:

• Sal ouers die geleentheid kry om die kurrikulum vooraf onder oë te kry?
• Sal ouers die geleentheid kry om te weet wat die kurrikulum bevat voordat dit aan hul kinders geleer word?
• Sal ouers die geleentheid gegun word om hul kinders te onttrek uit situasies waar hulle aan sulke inligting bloot-

gestel gaan word, indien dit strydig is met die ouers se waardes?

Ouers moet egter besef dat daar alternatiewe is. Die AP Kerk het al by verskeie sinodes verbondouers aangemoedig 
om hul kinders in CVO-skole te plaas. Lees gerus meer by www.forsa.org.za om uit te vind wat ouers nog kan doen.

--- Meer oor die BCVO-beweging op bl. 37.

S M E LT O O N D
•  Julie/Augustus 2019  •

Nuwe lewensoriënteringkurrikulum: Wat staan ouers te doen?

Vervolg vanaf bl. 12
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“Ek is jammer, mevrou, maar daar is geen 
hartkloppie waarneembaar nie.” Woorde 
wat ’n lewe verander.

’n Normale swangerskap duur 40 weke. Gedurende die 
eerste paar weke van ’n baba se ontwikkeling word dit ’n 
embrio genoem. Vanaf die twaalfde week van ontwikke-
ling, word die embrio ’n fetus genoem. Al die organe en 
strukture is dan klaar gevorm. In Suid-Afrika word ’n 
baba op 26 weke swangerskapsduurte as lewensvatbaar 
beskou. Babas wat vroeër as 26 weke gebore word, kan 
wel onder sekere omstandighede oorleef. 

Miskraam (Latyn: abortus) 
’n Miskraam is die verlies van ’n baba in die tydperk 
van af bevrugting van die vroulike eiersel tot by 26 we ke 
swangerskapsduurte. Die meeste miskrame vind in die 
eerste 14 weke van swangerskap plaas. 

’n Groot aantal miskrame vind reeds plaas voordat die 
em brio aan die voeringlaag (endometrium) van die 
baar moe der (uterus) vasheg. Dit geskied selfs voordat 
die swanger skapstoets positief vertoon. 

Voor 14 weke is die algemeenste oorsaak van miskrame, 
ge netiese afwykings van die vroeë fetus. Ná 14 weke 
duur te is die oorsaak van miskrame meer waarskynlik 
as ge volg van swak ontwikkeling van die plasenta (na-
ge boor te) of probleme met die baarmoeder self. 

Daar is mediese behandeling en chirurgiese prosedures 
wat sekere gevalle van miskrame kan voorkom. 

’n Dreigende miskraam is wanneer bloeding in vroeë 
swangerskap plaasvind terwyl die fetale hartjie nog klop. 
Die baarmoeder se mond (serviks) het dan nog nie be- 
gin ontsluit nie. 

’n Onvermydelike miskraam is wanneer die baarmoeder 
se mond begin ontsluit. 

’n Teruggehoue miskraam is wanneer die fetale hart-
klop afwesig is, maar die swangerskapweefsel nog in die 
baarmoeder se holte is. 

Met ’n onvolledige miskraam het die baarmoeder ge-
deel tes van die swangerskapweefsel uitgestoot, maar van 
die swangerskap weefsel het nog agtergebly. 

In ’n volledige miskraam word al die swangerskapweef-
sel volledig deur die baarmoeder uitgestoot. 

Tydens ’n septiese miskraam het bakteriële infeksie 
die baarmoederholte binnegedring. Dit moet behandel 
word anders kan die moeder verder geïnfekteer word en 
dit kan dodelik wees. Dit kan ook permanente onvrug-
baarheid veroorsaak. 

’n Geskende ovum is ’n minder algemene verloop van 
die vroeë swangerskap. Slegs die vrugsak ontwikkel, 
maar nie die embrio nie. Die swangerskapstoets is wel 
po si tief. ’n Sonarondersoek van die baarmoederholte 
ver toon dan ’n leë sakkie sonder enige embrio daarin. 
Die baarmoeder werp mettertyd die leë sakkie uit. Die 
moeder ervaar hierdie toestand as ’n miskraam. 

’n Terminasie van swangerskap (“aborsie”) behels die 
wil lekeurige beëindiging van ’n lewende swangerskap. 
Suid-Afrika het waarskynlik die mees liberale aborsie- 
wetgewing ter wêreld. Terminasie van swangerskap vir 
mediese en sosiale redes word deur die wet toegelaat. 

In ons publiekreg word geen voorsiening gemaak vir 
die regte van die ongebore baba wat deur ’n derde par ty 
gedood word nie. In ons privaatreg is daar wel be sker-
ming vir die ongebore baba deur middel van die Nasci-
turus-fiksie wat in die Romeinsregtelike erfreg streef na 
die menswaardige agting wat die fetus in die Mosaïese 
reg geniet het. 

Miskraam, stilgeboorte en 
wiegiedood
Dr. André Aikman1

_______________________________________________________________

1 Dr. Aikman is ’n ginekoloog en lidmaat van die AP Kerk Kempton Park.
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Terminasie kan selfs ná 26 weke duurte uitgevoer word. 
’n Jong moeder kan op enige baie jong ouderdom ’n 
ter minasie van ’n ongewenste swangerskap versoek. 
Moe ders wat deur die moeilike emosionele en sosiale 
er varing van ’n terminasie van swangerskap gegaan 
het, beleef dikwels dieselfde trauma as wat ’n natuurlike 
spontane miskraam meebring. 

’n Stilgeboorte is wanneer ’n lewensvatbare baba ná 26 
we ke swangerskapsduurte doodgebore word. ’n Wye 
ver skeidenheid oorsake kan tot ’n stilgeboorte lei. Soms 
kan die oorsaak nie verklaar word nie. 

Wiegiedood is die skielike, onverwagte, onverklaarbare 
dood van ’n oënskynlike gesonde baba. Dit gebeur ge-
woonlik binne die eerste ses maande van die baba se 
le we. Gedurende die eerste lewensmaand word dit as 
’n neo natale sterfe beskou. Dit kom meer voor onder 
vroeg gebore babas wat met ’n lae geboortemassa (onder 
2,500 gram) gebore word en is meer algemeen onder 
seuntjies. Dit gebeur gewoonlik wanneer die baba slaap, 
maar kan selfs plaasvind wanneer die baba wakker is. 

Die belewenis van ’n miskraam, stilgeboorte of wie-
gie dood is vir die moeder eenders in die opsig dat dit 
’n kind is wat sterwe. Psalm 139:13-17 vertel van God 
se in spraak in die vroegste lewensdae van die embrio 
in die baar moeder. Al ons lewensdae is reeds voor ons 
geboorte in sy boek opgeskrywe. In hierdie lig behoort 
ons dus ook dinge soos miskraam, stilgeboorte en wie-
giedood te beskou. Nie een is minder belangrik as die 
ander nie. Moeder en vader het ’n kind verloor. Kinders 
het ’n boetie of sussie verloor. Daar is by almal verlies. 

Emosies soos hartseer en trane, ’n gevoel van misluk king 
en leegheid, vernedering en waardeloosheid, twyfel en 
angs, gaan hiermee saam. Woede wat moeilik ’n teiken 
vind of ’n skuldgevoel dat ’n spesifieke handeling of ver-
suim dalk die oorsaak van die kind se dood was, word 
dikwels ervaar. Dan leer Johannes 9:3 dat teleurstellings 
in die lewe plaasvind sodat die werk wat God doen (in 
ons) gesien kan word. Dit is dus niemand se skuld nie. 

Die wroeging is normaal. Om te treur is ook normaal. 
Dit is selfs nodig en genesend. Moeders versoek dik-
wels om die oorlede baba in hul arms vas te hou om so 
afskeid te neem. 

Die dokter en familie en vriende troos ook, maar dit is 
dik wels ’n skrale troos. Buitestaanders ag miskraam en 

vroeë stilgeboortes soms minder belangrik. Moeders 
er vaar dat die ondersteuners nie werklik die diepte van 
hul verlies begryp nie. Die dokter mag ouers daaraan 
her in ner dat die waarskynlikste oorsaak van die verlies 
’n ge netiese afwyking of ander biologiese tekortkoming 
was, of selfs dat die baba nie noodwendig ’n normale 
le wensverwagting sou hê nie. Welmenendes argumen-
teer dat die natuur ’n inspraak in die seleksie van lewe 
mag hê. 

Die vader mag afsydig voorkom omdat hy onseker voel 
oor presies waar hy in hierdie gebeure staan. Dit het 
met die moeder se liggaam gebeur, maar dit is ook sy 
kind wat oorlede is. Dit is dan belangrik om ’n manier 
te vind dat moeder en vader deur die gebeure nader 
aan mekaar leef. 

Die kinders word betrek. Dit is belangrik dat hulle 
ver staan wat gebeur het sodat hulle hul eie gevoelens 
daar oor beter kan verwerk. 

Familie en vriende sal simpatiseer en moed inpraat; dalk 
aanbeveel dat jy hiervan vergeet en so gou moontlik 
weer ’n volgende swangerskap beplan wat kan help dat 
jy hierdie teleurstelling vergeet, maar almal weet dat dit 
nie die volle waarheid is nie. 

Soek diegene uit wat saam met jou (julle) die gebeure kan 
verwerk. Praat herhaaldelik oor die gebeure en oor jou 
ge voelens. Bespreek jou vrese, bekommernisse en angs. 
Praat ook met God daaroor, hardop en herhaaldelik. 

’n Fisiese voorwerp waarna in die toekoms terugverwys 
kan word, mag help om jou gevoel van verlies en verlange 
te projekteer en te fokus. Dit mag dalk iets wees wat jy 
reeds aangeskaf het vir die komende nuweling in die 
gesin; ’n paar skoentjies of iets dergeliks. 

Soos die tyd aangaan sal troos en berusting kom. 

Jy mag (en moet) ook troos soek en berusting vind in 
jou Christelike geloof. Ons glo tog met ’n vaste vertroue 
in die dinge wat ons hoop (Hebr. 11:1) en in die ver soe-
nen de sterwe en die oorwinnende opstanding van ons 
Middelaar. Ons geloof in die lewe ná die dood geld dan 
vir almal wie se name in die Boek opgeskrywe is (Ps. 
139:16). In Johannes 11:25 sê die Here Jesus: 

Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo sal 
lewe al het hy gesterwe (vgl. ook 1 Kor. 15:35 e.v.). 

Vervolg op bl. 20
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Soos vertel deur die dertigjarige Greg. 

Ek het gedink my selfbeeld is 
onwankelbaar. Ek het gedink dat 
ek alles kan hanteer. Ek was ’n mán 
onder die manne: ’n yster op die 
rugbyveld, ’n bobaas jagter, ’n taai 
kêrel. Maar toe kry ons die toets-
uitslae. Die foon lui en ek antwoord 
soos altyd “Haai, Greg hier!” 

Die verpleegster van ons fertili-
teits kliniek antwoord terug: “Hallo, 
meneer Smith, dit is Jean, ek het die 
toetsresultate vir jou en jou vrou.” 

“O, goed.” Ek sluk hard. “Wat is die 
uitslag?” 

“Alles lyk goed vir Claire, maar jou 
tellings is, wel ...” sy bly so rukkie 
stil, “... nogal laag.” Ek voel hoe my 
maag draai. “Laag? Wat bedoel jy 
met laag?” 

“Jou spermtelling is drie miljoen 
per millimeter. Normale tellings 
is tussen twintig miljoen en hon-
derd-en-vyfig miljoen.” Drie? Net 
drie miljoen? “Is jy seker? Het ie-
mand nie dalk ’n fout gemaak nie?” 

“Ons is baie omsigtig met hierdie 
toetse, meneer Smith. Was jy siek 
met ’n hoë koors die afgelope paar 
maande? Of was jy miskien in ’n 
jacuzzi?” 

“Uhm, nee.” My hand word koud 
om die foon. Stadig gaan sit ek op 

die stoel naby die telefoon. “So, wat 
doen ons nou?” 

“Wel, ons kan jou weer oor ’n paar 
weke toets, indien jy sou wou, 
maar dokter sal graag julle opsies 
met julle wil bespreek tydens 
julle volgende afspraak. Jy kom 
Maandag saam met Claire, nè?” 

“Ja, ek skat so.” Ek mompel die 
woorde skaars hoorbaar. Net drie 
miljoen. Die syfer klop deur my 
kop. Ek was gemaklik toe ek gedink 
het die rede dat ons nie kan kinders 
hê nie, lê by my vrou. Maar nou is 
alles anders. Ek is die een met die 
probleem. Dit is my saad wat te 
kort skiet, my skuld dat ons nie kan 
kinders hê nie. Ek sit die foon neer. 

“Wie was dit, Liefie?” vra my vrou 
van uit die ander kamer. “Die kliniek.” 

“Wat soek hulle?” Claire stap die 
kamer binne en gooi die handdoek 
wat sy opgevou het op die kom-
buis tafel. Vir ’n oomblik antwoord 
ek nie. Sy kyk na my en lig een 
wenkbrou, soos sy altyd maak wan-
neer sy dink ek tree vreemd op. Ek 
vryf my hand oor die tafel en kyk 
weg. “Ons het die uitslae gekry.” 

“En?” 

“Lae spermtelling,” mompel ek té 
sag vir haar om te hoor. 

“Wat?” 

“Lae spermtelling,” sê ek weer, net 
bietjie harder. 

“O, het hulle iets oor my toetse 
gesê?” 

“Joune is alles reg.” 

“So nou weet ons wat die probleem 
is.” Ons maak oogkontak en sy vra: 
“Wil jy daaroor praat?” 

“Beslis nie,” dink ek. Maar ek skud 
net my kop, draai weg, en stap na 
die motorhuis. “Ek het werk om te 
doen,” roep ek oor my skouer. “Ek 
gaan hardewarewinkel toe.” Om ’n 
draai te ry, is net wat ek nodig het 
om my gedagtes agtermekaar te kry. 
As ek ’n moersleutel kan vashou, 
of ’n paar stukke kraggereedskap 
uittoets, sal ek weer beter voel.

So ry ek toe na die hardeware win-
kel. Ek stap tussen die rakke rond 
en koop selfs ’n nuwe dwarssaag. 
Stadig maar seker vergeet ek van 
die toetse en die uitslae – totdat 
ek en Claire ’n paar weke later ’n 
party tjie by ’n vriend se huis by-
woon. Claire was op die bank saam 
met ’n groepie vroue en ek het by 
die televisie gestaan toe ek skielik 
hoor wat sy sê. 

“Greg het ’n lae spermtelling,” hoor 
ek haar sê. 

Is ek minder ‘man’?1

Marlo Schalesky

_________________________________________

1 Uit Empty Womb, Aching Heart deur Marlo 
Schalesky. Vertaal en gebruik met ver gunning 
van Baker Publishing House, ’n af deling van Ba-
ker Publishing Group. Vertaling: Marica du Preez.
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Miskien is dit net my verbeel-
ding, maar dit voel asof die vertrek 
skielik stil raak. Ek kyk vinnig rond 
en hoop die ander ouens het nie 
gehoor nie. Maar my beste vriend, 
Jerry, slaan my op die skouer en gee 
my ’n simpatieke kyk. “Ai, dis sleg 
man. Ek is jammer om te hoor.” 

“Wat’s dit nou?” Adam kom aan ge-
stap met ’n Coke in sy hand. 

Jerry draai na hom. “Greg het ’n lae 
spermtelling.” Ek voel hoe ek ineen 
krimp. Adam vat ’n sluk van sy 
koeldrank en sê iets onbehoorlik. 

Ek probeer om ’n geforseerde lag 
te gee, maar dit voel of die klank 
net agter my mangels vassteek 
en al wat ek kan doen, is om ’n 
benoude hoes te gee. Ek maak 
my keel skoon en draai na Jerry 
in die hoop om die onderwerp te 
verander voordat dinge erger raak. 
“So, hoe gaan dit by die werk?” vra 
ek. “Ek het gehoor dat jy dalk ’n 
bevordering gaan kry.” 

Jerry laat sak sy hand van my 
skouer af. Hy lyk op sy senuwees. 
“Dit gaan goed by die werk. Die 
bevordering en verhoging sal seker 
een van die dae realiseer.” 

“Margaret is seker bly om dit te hoor.” 

“Ja, sy is heel opgewonde om ’n 
ekstra paar rand elke maand te hê.”

Die gesprek draai vir nog ’n paar 
minute om Jerry se werk en toe 
begin ons praat oor almal se Super-
Bru-keuses. Ek slaak ’n sug van ver-
ligting. Rugby is ’n veilige onder-
werp en verhoed dat die gesprek 
weer terugkom na persoonlike 
sake. Tog moet ek fokus om vir die 
res van die aand my aanplakglim-
lag op te hou terwyl ek net kwater 

en kwater word vir Claire omdat sy 
ons persoonlike sake so uitlap. 

Op pad huis toe ná die partytjie 
kan ek myself nie keer nie. “Wat 
het jy gedink, Claire?” kners ek 
deur my tande. My vrou kyk na my 
met ’n verwarde uitdrukking op 
haar gesig. “Waarvan praat jy?” Ek 
slaan my vingers op die stuurwiel 
en gluur haar aan voordat ek weer 
op die pad kyk. “Ag, komaan, jy 
weet waarvan ek praat. Om vir 
almal te vertel dat ek ’n lae sperm-
telling het! Dink jy nie dis bietjie 
privaat nie?” 

“Wat’s jou probleem? Ann het my 
gevra of ons uitgevind het wat fout 
is, en ek het haar vertel.” 

“Jy het nie nodig gehad om my lae 
spermtelling te noem nie.” Ek kan 
nie glo dat sy nie kan sien hoe baie 
dit my pla nie. Uit die hoek van my 
oog sien ek dat Claire geamuseerd 
lyk. “As ons uitgevind het dat ek ’n 
probleem met my eierstokke gehad 
het of as ek ’n geblokte fallopiese 
buis gehad het, sou jy geen 
probleem gehad het as ek vir Ann 
daarvan vertel nie.” 

“Dis anders.” 

“Wat is anders daaromtrent?” 

Ek slaan my hand teen die stuur-
wiel. “Kyk, my sperm telling is 
privaat. Ek wil nie hê dat jy vir 
enige iemand daarvan moet vertel 
nie. Niemand nie. Veral nie vir ons 
vriende nie.” 

“Goed, maar wat moet ek dan sê as 
iemand vra? Moet ek jok?” 

“Ek weet nie. Ek gee nie om nie. 
Moenie oor my sperm telling praat 
nie!” Claire skud haar kop en kyk 

by die venster uit. “Goed, ek het 
nie geweet dat jy so sensitief daar-
oor is nie.” 

Ek staar uit na die donker nag. 
Die enigste geluid is die ruitveërs 
wat oor die venster vee. Ek weet 
werklik nie hoekom ek só hewig 
gereageer het nie. Natuurlik voel ek 
baie skaam daaroor. Claire is reg. 
As die fout by haar gelê het, sou ek 
nie twee keer daaroor gedink het 
om die uitslae met ons vriende te 
deel nie. Maar ek voel anders daar-
oor, want die probleem lê by my. 
Hoe kan sy nie verstaan dat ’n lae 
spermtelling iets is wat ’n man hard 
slaan nie, iets wat jy nie sommer 
net in ’n groep deel nie? 

Noudat die spermkwessie algemeen 
bekend is, het ek gedoen wat ek 
gedink het enige ander man sou 
doen – ek het dit geïgnoreer. Ek het 
’n paar ekstra vitamienpille gesluk, 
in koeler water gestort en weggebly 
uit warm jacuzzi’s uit, maar verder 
het ek bloot geweier om daaroor 
te dink. Maar my vriend, Jerry, het 
my van plan laat verander. Ek het 
hom nie sedert die partytjie gesien 
nie, so ek het gedink ek kan hom by 
die werk gaan verras. Maar ek is die 
een wat verras sou word. 

Ek maak die glasdeur oop en stap 
na die ontvangstoonbank. “Ek is 
hier om Jerry te sien.” 

Die vrou kyk op na my en frons. 
“Jerry werk nie meer hier nie.” Ek 
staan ’n treë terug. “Wat? Natuurlik 
werk hy hier.” 

Sy skud haar kop. “Jerry is al twee 
maande terug afgedank.” 

Twee maande terug. Dit is ’n 
maand voor die partytjie. Jerry sou 
my sekerlik vertel het as hy sy werk 
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Nie-gelukkige eindes
Die regte lewe is nie soos flieks met gelukkige eindes 
nie. Dit is deurmekaar en onvolkome. In-sonde-gevalle 
lig game, ontwerp om vrugbaar te wees en te vermeerder 
(Gén. 1:22), bly dikwels onvrugbaar. Terwyl ons hier op 
aarde is, sien ons met reikhalsende verlange uit, nes die 
skepping in barensnood (Rom. 8:22-23), na ’n volmaakte 
wêreld waarin al ons begeertes vervul word.

Hoewel ons verheug is wanneer kinderloses swanger 
word, is langtermyn of permanente onvrugbaarheid ook 
’n rede vir groot hartseer. Dit is die stories wat ons graag 
vertel. Hulle word gekenmerk aan harde waarhede oor 
God. Natuurlik is dit wonderlik om bly te wees wanneer 
gebede beantwoord word, maar hoe beleef jy blydskap 
wanneer dit onbeantwoord bly? 

Ons vertrou maklik die God wat ons storms stil
maak, maar kan ons Hom ook vertrou wanneer 
Hy die storms stuur?

Die wat met kinderloosheid worstel, is soos die gelowi ges 
van die Ou Testament wat nie onmiddellik die aardse 
vrug van hul geloof aanskou het nie, maar wat aan die 
belofes van God vasgehou het, ongeag hulle aardse 
omstandighede (Hebr. 11:39). 

Ons hoop is nie in die gelukkige einde van ’n won-
der baba nie, maar in die ewige gelukkige einde van al 
God se kinders wanneer hulle ten volle en vir altyd met 
Christus verenig sal wees. Die stories sonder gelukkige 
eindes is oral rondom ons – stories van volgehoue smart 
en lyding wat dikwels ’n leefyd aanhou. Hulle hoor 

van die lig, maar beleef net altyd die duisternis. Op 
Sondae luister hulle na verlossingsverhale, maar in die 
week beleef hulle nie die verlossing van hulle liggame 
nie. Hulle weet hulle het ewige hoop in Christus, maar 
hulle hoop steeds op ’n kindjie. Hoe kan die liggaam 
van Christus na hulle omsien?

Vriendskap
Kinderlose paartjies behoort nooit ons geestelike “pro-
jekte” te wees nie, maar ons wil hulle graag deel van ons 
al ledaagse lewe maak. Ons optrede teenoor hulle moet 
normaal wees. Die oproep om ons naaste lief te hê, sluit 
hulle in wat met langtermyn onvrugbaarheid sukkel. 
Daar om behoort ons deur gebed en die gemeenskap van 
gelowiges, te soek na die beste maniere om hulle lief te 
hê. Vriendskap sluit alle areas van die lewe in. Hoe wel 
ons dus oop en eerlik oor die uitdagings van die lewe wil 
wees, moet ons ook ander gemeenskaplike grond soek.

Die beste vriend vir ’n kinderlose egpaar, is hy wat op-
reg te vrae vra eerder as om net oppervlakkige ant woor de 
te gee. Wanneer julle wel oor onvrugbaarheid praat, is 
dit be ter om nie ongegronde “mediese” raad ge ba seer 
op an der mense se ervarings en opmerkings, te gee nie. 
Selfs al is dit hoe goedbedoeld, is voorstelle soos in vitro- 
be vrug ting (IV) of aanneming, nie maklik ver teer baar 
vir ’n kinderlose paartjie nie.

Aanneming is nie noodwendig goedkoop nie en IV- be-
vrug ting is kontroversieel, duur en werk nie altyd nie. 
Dit is wys om die uitdagings hiermee in gedagte te hou 

In die arms van die kerk1

Bediening aan die kinderloses
Liz Wann2

Ek was ’n wonderbaba. Ná ’n tweejaar-worsteling met onvrugbaarheid, is my ouers se gebede beantwoord. Ek 
het grootgeword, getrou en kinders gekry, maar was omring met vriende wat verpletter is deur die sware hand 
van onvrugbaarheid. Ek weet wat is lyding, maar hierdie soort lyding was onbekende terrein vir my. Nie almal 
se stories eindig op dieselfde gelukkige noot as dié van my ouers nie.

_______________________________________________________________

1 Vertaal: https://www.desiringgod.org/articles/infertility-in-the-arms-of- 
the-church#modal-810-f9ou2fc

2 Redakteur van die blog Morning by Morning.
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en sensitief daarvoor te wees om nie ’n moeilike situasie 
nog moeiliker te maak nie.

Familie
Die laaste ding wat ’n kinderlose egpaar wil hê, is om 
anders hanteer te word net omdat hulle nie ’n groeiende 
familie het nie. As gevolg van hulle dikwels meer buig-
bare skedule, kan ongetroudes of ander paartjies wat 
nog nie kinders het nie, ’n groot seën wees vir hulle 
wat met onvrugbaarheid worstel. Gesinne met kinders 
moet egter ook probeer om sulke paartjies deel van hul 
fa milielewe te maak en hulle nie uitsluit omdat hulle 
bang is hulle sê of doen iets verkeerd nie. Net omdat 
hulle nie kinders kan hê nie, beteken nie dat hulle dit 
nie tussen kinders geniet nie.

’n Goeie vriendin van my wat met kinderloosheid wors-
tel, het ’n kosbare “tweede ma” vir my twee seuns ge-
word. Ons eet gereeld saam en sy help ons gereeld met 
die kinders. My vierjarige hou daarvan om haar by die 
kerk uit te soek en is altyd opgewonde as sy kom kuier. 
Sy het deel van die familie geword.

Sensitiwiteit
Geleenthede soos Moedersdag, baba-tees en swanger-
skapaankondigings kan groot hartseer by kinderlose 
paartjies veroorsaak. Ons moenie verwag dat hulle 
sommer net saam met ons bly sal wees of in al die detail 
belangstel nie. Dit is wys om sensitief te wees ten opsigte 
van hierdie dinge en om alledaagse reaksies op hulle 
worstelinge te vermy.

Onvrugbaarheid is altyd ’n ongemaklike onderwerp en 
in enige geestelike gemeenskap trap ons dikwels in die 

slagyster van oppervlakkige vertroosting soos: “Jy moet 
net glo”, of: “God sal jou gebede beantwoord soos Hy 
myne beantwoord het.” Ons moet wegbly van hierdie 
soort “wag jou beurt af ”-vertroostinge.

Onvrugbaarheid kan wees soos om te rou oor die verlies 
van ’n kind wat jy nooit gehad het nie. Daar is geen her-
inneringe om die seer ligter te maak of die genesing aan 
te help nie. Daar is geen permanente afsluiting nie. Elke 
maand is steeds ’n kans op lewe, maar niks gebeur nie. 

Niemand kan hierdie versmorende smart met 
oppervlakkige woorde van bemoediging verlig 
nie, maar ons kan nader aan mekaar beweeg en 
saam huil en bid en hulle wys op die hoop wat 
daar in die verlossing van die wêreld is (Lk. 21:28).

Ons smag na volle verlossing
Saam met onvrugbare paartjies leef ons in ’n verby gaan-
de wêreld, maar hierdie gebroke wêreld beïnvloed ons 
steeds. Christus het in ons gebroke wêreld ingekom om 
Hom aan lyding te onderwerp. Die lewe wat Hy gelei het 
en die dood wat Hy gesterf het, is ’n belofe aan hulle 
wat Hom volg dat hulle sal ly soos Hy gely het en in 
hierdie lewe verskeie dode sal sterf (Joh. 15:20-21 en 1 
Kor. 15:31). Hulle wat in die deurboorde voetspore van 
hul Meester volg, dra hul eie littekens. Kinderloses dra 
dalk nie die fisiese geboorte-littekens nie, maar dra wel 
die emosionele en geestelike littekens van ’n pynlike 
worsteling met God (Gén. 32:24-30). Aan hulle het God 
die kerk gegee en aan die kerk het God hulle gegee om 
na hulle om te sien, hulle te vertroos en in hul hartseer 
te dra.

Van 600 jaar voor Christus af troos die profesie van 
Je re mia al die wat treur – moeders en vaders. Jeremia 
31:15-16 (1983-Vertaling): ’n Gekerm word op Rama 
gehoor, ’n gehuil vol hartseer: Ragel treur oor haar kinders; 
sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. 
So sê die Here: Bly stil en moenie huil nie, moenie trane 
in jou oë hê nie! Vir al jou swaarkry sal jy vergoed word, 
sê die Here. 

Die berusting sal plek maak vir ’n nuwe verwagting. Die 
verwagting van: “Mevrou, ek het goeie nuus vir jou. Ek 
sien ’n hartkloppie op die sonarbeeld.” 

Oor hierdie verwagting moet jy dag en nag dink en jou 
denke vul met gedagtes van geloof en oorwinning. Josua 
1:8 leer dat jy dan voorspoedig sal wees. Uiteindelik 
kan jy dan jou hartseer en vrese saam met Psalm 34:5 
oor kom wanneer jy weet dat die Here jou geantwoord 
het en jou uit al jou vrees gered het. 

Gaan voort. Dra saam met die geestelike litteken 
dan ook die geestelike vrug van groter toewyding 
uit dankbaarheid.

Miskraam, stilgeboorte en wiegiedood

LIG IN DUISTERNIS

LIG IN DUISTERNIS
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20  DIE BOODSKAPPER



Aanneming
Kinderlose egpare is dikwels vasgevang tussen hoop en 
wanhoop. Opgewondenheid oor die moontlikheid van 
’n swangerskap word gevolg deur teleurstelling, smart, 
verlies en mismoedigheid wat hulle met die hulp van 
familie en vriende moet verwerk. Daarteenoor kom on-
be plande of ongewenste swangerskappe voor en kinders 
wat liefdevolle ouers nodig het, word gebore.

Aanneming bied ’n werkbare oplossing – vir mense 
wat leef met kinderloosheid en vir kinders wat ouers 
benodig.

Die proses van aanneming
Aanneming is moeilik, maar die moeite werd. Redes 
wat aanneming kompliseer is:

• Dit is ’n regsproses wat tydsame hofprosedures behels 
om te verseker dat die aanneming wettig is;

• Dit is ’n proses wat die regstatus van ’n kind wysig en 
dus in diepte ondersoeke en voorbereiding regverdig;

• Dit is ’n lewensveranderende gebeurtenis wat ’n impak 
het op die lewens van baie mense. Die behoefes en 
regte van alle betrokkenes moet in ag geneem en op 
die bes moontlike manier hanteer word.

Die eerste stap vir persone wat ’n kind wil aanneem, is 
om kontak te maak met ’n maatskaplike werker in diens 
van ’n organisasie, soos die Christelike Maatskapli ke 
Raad (CMR) Mpumalanga, wat geakkrediteer is om 
aan ne mings te hanteer, of ’n maatskaplike werker in 

pri vaat prak tyk wat vir aannemings geakkrediteer is. Die 
maat skap like werker sal die nodige kriteria, in lig ting oor 
die keu rings prosedure en ook die nodige do ku men tasie 
deur gee. Indien daar aan die kriteria vol doen word, volg 
’n keuringsproses. 

Die keuringsproses sluit oriëntering in, onderhoude met 
die maatskaplike werker, mediese verslae, verhoudings- 
en sielkundige assesserings, tuisbesoeke, polisieklaring 
en die opvolg van referente. Deur hierdie proses leer die 
maatskaplike werker die voornemende aanneemouers 
ken, kan sy hul motivering verstaan en hul vermoë om 
aan ’n kind ’n warm, liefdevolle en stabiele huis te bied, 
evalueer. 

Hierna volg ’n voorbereidingsproses vir die plasing van 
’n kind. Voornemende pleegouers ontvang (onder meer) 
ook leiding oor hoe om die betrokke kind te vertel van 
sy/haar aanneming.

Wanneer ’n baba vir aanneming beskikbaar word, word 
al die gekeurde persone op die waglys oorweeg deur 
die proses van passing. Dit beteken dat die baba geplaas 
word by ouers en gesinne waar hy/sy die beste sal ‘pas’. 
Die biologiese ouers en voornemende aanneemouers se 
om standighede word bymekaar ‘gepas’ soos die stukkies 
van ’n legkaart. Faktore wat in ag geneem word, is onder 
meer godsdienstige en kulturele groep, geografiese af - 

Aanneming en pleegsorg
Wat jy moet weet
Sonja van Niekerk1

As jong maatskaplike werker het ek reeds beleef dat daar HOOP vir kinders in nood is. In ’n onderhoud met 
’n egpaar wat graag ’n dogtertjie wou aanneem, moes ek aan hulle noem dat babas vir aanneming baie skaars 
is en dat hul kanse dus nie goed is nie, maar dat ek wel by hulle ’n pleegouerkeuring kan doen en hul name 
op die waglys plaas met die oog op ’n moontlike langtermyn pleegplasing. Daardie selfde week laat weet ons 
hoof antoor dat ’n babadogtertjie van nege maande oud aanneemouers benodig. Dit sou aanvanklik ’n pleeg-
plasing wees, wat later in aanneming kon oorgaan. Klein Nika2 is met groot vreugde ontvang en later deur 
haar pleegouers aangeneem.

_______________________________________________________________
1 Sonja van Niekerk, Maatskaplike werk supervisor in diens van CMR Mpu

ma langa te Ermelo
2 Skuilnaam.
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stand tussen biologiese en voornemende aanneem-
ouers, persoonlikheid, talente en fisiese voorkoms. Die 
voor keure van die voornemende aanneemouers word 
ook in ag geneem, byvoorbeeld die ouderdom en geslag 
van die kind. 

Ná afloop van die passing, is die hoogtepunt natuurlik 
wan neer die baba by die ouers geplaas word. Die nodige 
verslae om die aanneming te finaliseer, word voorts aan 
die Kinderhof voorsien en ’n aannemingsbevel word 
uit ge reik. Die aannemingsbevel en alle dokumentasie 
word egter eers na die Registrateur van Aannemings 
ge stuur om te verseker dat al die prosedures gevolg is, 
en indien wel, word die aanneming geregistreer. Die 
aannemingsbevel word dan aan die aanneemouers 
voorsien.

Pleegsorg as opsie
Pleegplasing van kinders word hanteer deur ’n kinder-
beskermingsorganisasie soos CMR, Suid-Afrikaanse 
Vrouefederasie (SAVF), Kindersorg of die Departement 
Maatskaplike Dienste. Pleegsorg is die tydelike plasing 
van ’n kind wat sorg en beskerming benodig. Voor ne-
men de pleegouers se motiewe moet suiwer wees en 
hul le moet aan ’n kind in nood ’n stabiele en liefdevolle 
ouer huis bied. Die betrokke organisasie doen ook ’n 
keu ring van voornemende pleegouers.

Pleegsorg is in wese ’n nie-permanente, alternatiewe 
pla sing van ’n kind wie se ouers om verskeie redes nie 
in staat is om die kind te versorg nie. Tydens die pleeg-
pla sing word gesinsherenigingsdienste by die biolo gie se 
ouers gelewer waarin die kontak tussen die biolo gie se 
ouers en die kind aangemoedig word, met die oogmerk 
dat die kind moontlik sou kon terugkeer na sy/haar 
ouers. Alhoewel ’n pleegsorgbevel normaalweg nie vir 
langer periodes as twee jaar gemaak word nie, maak 
die Kinderwet3 voorsiening dat die bevel onder sekere 
omstandighede verleng kan word totdat die kind die 
ouderdom van 18 jaar bereik. Die doel hiermee is om 
stabiliteit in die kind se lewe te skep.

Daar is kinders wat pleegsorg benodig waar die kanse 
vir ’n langtermyn- of permanenete plasing baie goed is. 
Pla sing van kinders in hierdie omstandighede moet eg ter 
met baie groot omsigtigheid en bekwaamheid hanteer 
word. Dit skep wel die moontlikheid dat ’n langter myn 
pleegplasing later in aanneming kan oor loop. So doen-
de kan dit ’n uitkoms vir kinderloses bied, asook vir ’n 
kind wat ouers en ’n huis benodig.

Wetlike bepalings

In gevolge Artikel 229 van die Kinderwet, is die doel 
van aanneming:
1. Om kinders te beskerm en te versorg deur ’n veilige, 

gesonde omgewing met positiewe bystand te verskaf.
2. Om die doelwitte van permanensiebeplanning te 

be vor der deur kinders te verbind met ander veilige 
en ver sorgende familieverhoudinge wat bedoel is om 
’n leefyd te hou.

Wanneer kan ’n kind aangeneem word?
In gevolge van Artikel 230 van die Kinderwet kan enige 
kind aangeneem word as:

1. dit in die beste belang van die kind is;
2. die kind aanneembaar is; en
3. daar voldoen is aan die vereistes van hoofstuk 15 van 

die Kinderwet wat handel oor aanneming.

’n Maatskaplike werker bepaal of ’n kind aanneembaar is. 

Wie mag ’n kind aanneem?
Artikel 231 van die Kinderwet bepaal dat ’n kind aan-
geneem kan word deur:

1. ’n getroude man en vrou gesamentlik;
2. vennote in ’n permanente huishoudelike lewensven-

nootskap (saamwoonverhouding) gesamentlik;
3. ander persone wat ’n gemeenskaplike woning deel en 

’n permanente familie-eenheid vorm, gesamentlik;
4. ’n weduwee, wewenaar, ’n geskeide of ongetroude 

persoon;
5. ’n getroude persoon wie se gade die ouer is van die 

kind of ’n persoon wie se permanente saamwoon-
vennoot die ouer van die kind is;

6. die biologiese vader van ’n buite-egtelike kind;
7. ’n pleegouer van die kind.

_______________________________________________________________
3 Wet 38 van 2005.
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Artikel 231 bepaal verder dat aanneemouers:

1. geskik en gepas moet wees om toevertrou te word 
met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten 
opsigte van die kind;

2. gewillig en in staat moet wees om die verantwoor-
delikhede en regte te onderneem, uit te oefen en te 
behou;

3. oor die ouderdom van 18 jaar moet wees; en
4. behoorlik geassesseer deur ’n maatskaplike werker 

verantwoordelik vir aannemings vir voldoening van 
paragrawe 1 en 2.

Pastorale aspekte
Indien dit die aard van die kinderbeskermingsor ga-
ni sa sie is wat die aanneming hanteer, word die aan-
neem ouers na hul leraar en geloofsfamilie vir geesteli ke 
on der steu ning verwys. Die leraar word ook in die on-
der soek en begeleiding van die aanneemouers betrek. 
Aan neem ouers word aangemoedig om by ’n gepaste 
on der steu nings groep in te skakel en om werkswinkels 
of se mi nare wat op die ondersteuning van aanneem-
ouers en -kinders fokus, by te woon.

Vandag is ek ’n senior maatskaplike werker wat in my 
loopbaan betrokke was by verskeie aannemings. Ek kan 
getuig dat daar HOOP is. Ek het beleef hoe maatskap-
like werkers doodloopstrate bereik met kinders wat geen 
heenkome het nie en hoe die Here pleeg- en aanneemouers 
op sy perfekte tyd voorsien. Die pas afgelope week is ’n 
weggooibaba met die grootste vreugde en liefde deur aan-
neemouers ontvang. Sy liefde en genade is daar – vir die 
stukkend en seer van hierdie wêreld – en ook in komplekse 
wetlike prosesse.

Kontakbesonderhede
CMR Mpumalanga se aannemingsdiens is gebaseer 
op Christelike waardes en die belange van biologiese 
ouers, aanneem-ouers en kinders word in ag ge-
neem. Navrae kan gedoen word by ons hoofkantoor 
in Middelburg by (013) 243 4776 of per e-pos by 
sekrm@cmroos.co.za. Supervisor vir aannemings: 
Magriet Pretorius.

Besoek ons webtuiste by cmr-mpumalanga.co.za

Verdere inligting oor aanneming kan verkry word op 
die webtuiste van The National Adoption Coalition of  
South Africa (NACSA) by https://adoption.org.za

Is. Unievlag/ 
ou Republiekvlag
Die moontlike verwydering van bogenoemde vlag 
uit ons openbare lewe deur ’n hofbesluit, is myns 
in siens sinloos en emosioneel be voor oordeeld om 
die volgende redes:

Die oorsprong van die oranje, wit en blou vlag 
gryp terug na die 80 jarige oorlog tussen Holland 
en Spanje, tussen die Protestante en Rooms Kato-
lieke, toe die Prins van Oranje genoemde vlag in 
1572 in hierdie oorlog aangewend het. Die oranje, 
wit en blou het daarna die vlag van die Hollandse 
Re publiek geword. Hierdie simbool berus op ’n 
baie ou tradisie en vorm ’n geestelike skakel met 
ons Hollandse voorouers.

Die drie vlae in die middel daarvan word soos 
volg bygevoeg:

• Die Union Jack in 1848 (Natal).
• Die OVS-vlag op 18 Februarie 1856.
• Die Transvaalse vierkleur op 18 Februarie 1858. 

In die Hollandse vlag van Jan van Riebeeck is 
hierdie vlae opgeneem om te wys dat daar ontwik-
keling plaasgevind het.

Ons vlagtradisie word deels gedeel met Neder-
land en verskeie ander lande. Met die stigting van 
New York in Amerika deur Hollanders in 1826, 
het hierdie vlag deel van hulle tradisie geword. 
Tsaar Pieter die Grote het die Hollandse vlag 
vir Rusland aangeneem. Ook die Slawiese volke 
naamlik Slowakye, Slovenië, Serwië, Kroasië, 
Joe go slawië en Montenegro neem hierdie vlag 
as deel van hul simbole.

Die verspreiding van hierdie vlag dwarsoor die 
wê reld toon al te duidelik hoe ryk die historiese 
er fe nis is wat aan ons republiekvlag behoort. 

Wat sou dan die sin daarvan wees om die gebruik 
van hierdie vlag willekeurig aan bande te lê? 

LLE de Lange

BRIEWE

LIG IN DUISTERNIS
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verloor het. Iets vreemd is aan die 
gang en ek moet uitvind wat. Ek 
mompel “dankie” aan die ontvangs-
dame en stap vinnig na my motor. 

Later daardie dag spoor ek Jerry 
uiteindelik in sy motorhuis op. Hy 
lê onder die onderstel van sy 1967 
Mustang. “Haai Jerry!” roep ek. 
Hy gly onder die motor uit. “Greg! 
Goed om jou te sien, ou maat. Ek 
het jou nie hoor inkom nie. Hoe 
gaan dit?” 

Ek vou my arms. “Ek weet nie, 
maat. Hoekom sê jý my nie?” Jerry 
vee sy hande aan sy oorpak af en 
staan op. “Wat bedoel jy?” 

“Ek was vandag by jou werk.” 

’n Ongemaklike stilte daal op ons 
neer. Jerry draai weg om sy hande 
aan ’n lap af te vee. Hy weier om na 
my te kyk. “Wel, dan weet jy seker.” 

“Hulle het vir my gesê dat jy twee 
maande terug afgedank is.”

“Ja.” 

“So hoekom het jy by die partytjie 
van ’n bevordering gepraat?” Hy 
trek sy skouers op en draai te rug na 
my. “Ek kon myself net nie kry om 
vir julle te vertel nie.” 

“Weet Margaret?” 

Jerry draai die lap in sy hande. “Nee.” 

“Nie?” 

“Ek ry elke oggend en kom terug in 
die aand, net soos altyd. Behalwe 
dat ek nie werk toe gaan nie, ek 
gaan werk soek.” 

“Jy maak seker ’n grap!” 

“Ek wens dit was ’n grap.” Hy lyk 
soos ’n klein hondjie wat aandag 
soek. Ek gooi my arm om sy 
skouers. “Sjoe man, jy moes my 
gesê het. Ek kon probeer help het, 
of ten minste vir jou gebid het.” 

“Wat? En julle ouens laat dink ek is 
’n papperd? Nee, dankie.” 

“Komaan Jerry, jy is nie ’n papperd 
omdat jy jou werk verloor het nie. 
Ons vind ons selfwaarde in God, 
nie in ons loopbane nie. Jy weet dit 
net so goed soos ek.” 

“Ja, dis seker waar.” 

“Ek hoop regtig dat jy vinnig iets 
an ders sal kry. En onthou om 
volgende keer vir jou vriende te 
vertel as iets belangrik in jou lewe 
gebeur, nè?” 

Jerry maak oogkontak. “Ja, soos 
wat jy ons van jou lae spermtelling 
vertel het.”

“Wel, dis anders,” mompel ek. 

“Ja, nè.” 

Ons bly vir ’n oomblik staan 
sonder om te praat. “Kyk, ek moet 
gaan. Ek sal môre weer kom hoor 
hoe dit met die werksoekery gaan.” 

Soos wat ek wegry, bly Jerry se 
woorde my by. Ek moes die waar-
heid erken. Die lae sperm telling 
het my laat voel asof ek minder 
man is, net soos wat die verlies van 
sy werk hom laat voel het. Terwyl 
daardie reaksies absoluut normaal 
is, het dit vir my gewys hoe ons 

ons identiteit, al is dit ’n klein deel 
daarvan, in iets anders as ons ver-
houding met Christus vind. 

Gedurende die volgende paar 
maande het ek gedink oor wat 
dit beteken om in God se oë ’n 
man te wees. Ek het gedink aan 
hoe Jesus homself bewys het deur 
gehoorsaamheid aan God. Ek 
het ook ge dink aan die duur prys 
wat Christus vir my aan die kruis 
betaal het. Ek het gedink aan hoe 
’n man gemeet behoort te word 
aan hoe sterk sy geloof is en nie 
aan sy spermtelling nie. Eers toe 
ek Jesaja 56:3-5 gelees het, het 
ek regtig begin verstaan dat my 
identiteit nie voortspruit uit my 
vermoë om kinders te kry nie, 
maar uit die God wat my die man 
gemaak het wat ek is: ... laat die 
ontmande nie sê: Kyk, ek is ’n droë 
boom nie. Want so sê die Here aan 
die ontmandes wat my sabbatte hou 
en verkies wat My behaag en vashou 
aan My verbond: Ek sal aan hulle 
in my huis en binnekant my mure 
’n gedenkteken en ’n naam gee wat 
beter is as seuns en dogters; ’n ewige 
naam gee Ek aan hulle ...

As God nie minder van my dink 
omdat ek minder saad as ander 
ouens het nie, watter reg het ek om 
minder van myself te dink? 

Tans is ek vergenoegd met my 
toestand. Terwyl ek steeds nie wil 
hê dat my vrou oor my sperm-
telling by partytjies moet praat 
nie, vind ek dat ek kan aanvaar 
dat ons vrugbaarheidsprobleme 
by my lê. Dit is God wat my maak 
wie ek is en deur sy genade is ek 
daarmee tevrede – ongeag my 
spermtelling. LIG IN DUISTERNIS

Is ek minder ‘man’?
Vervolg vanaf bl. 18
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Niks fout met inhoud
Hoewel een skrywer die artikel as “liberale melkkos” 
beskryf het, het nie een van die skrywes enige Skrifb e-
sware teen die inhoud van die artikel gebring nie. Die 
meeste skrywes erken dat hulle geen fout met die in-
houd van die artikel vind nie en beskryf dit selfs as “ge- 
reformeerd, konserwatief en opbouend”. Een skrywer 
meen egter dat ’n webskakel na die genoemde artikel, 
voldoende sou wees. Dan kon lidmate wat wou, dit self 
gaan lees het.

Slegs blankes se artikels
Een skrywer het gemeen dat die plasing van ’n artikel 
deur ’n swart skrywer in ’n blad van ’n kerk met slegs 
blan ke Afrikanerlidmate onvanpas is, aangesien dit 
(vol gens die briefskrywer) nie die AP Kerk se beleid 
is dat volksvreemdes inspraak in die AP Kerk het nie. 

Daar is deurlopend gevra of daar dan nie van ons eie, 
blanke Afrikanerpredikante en -geleerdes is wat ’n 
ar ti kel van dieselfde standaard sou kon lewer nie. Die 
me ning is dat ’n kontroversiële saak (soos homoseksua-
lis me) in deurdagte en goed nagevorsde artikels deur 
ons eie predikante behandel behoort te word, aange sien 
hulle ons kultuur verstaan.

In aansluiting hierby is die standpunt ook gehuldig dat 
Die Boodskapper ’n kommunikasieplatform is wat met sy 
lesers tred moet hou. Lesers van Die Boodskapper verwag 
dat dit ’n volkseie karakter sal vertoon aangesien Die 
Boodskapper ook deur artikel 3 in die Kerkorde begrens 
word. Die plasing van so ’n artikel laat lesers ontuis voel.

Daar was ook die mening dat suiwerheid nie slegs by 
kennis lê nie, maar ook waar en deur wie dit van geslag 
tot geslag oorgedra word. 

Artikel 3
Wat egter die sterkste uit die skrywes na vore gekom het, 
is agterdog oor die redaksie se motiewe. Skrywers wou 
weet of daar ’n verskuilde agenda is wat daarop gemik is 
om voorbrand te maak vir die verwydering van artikel 
3 uit die Kerkorde en die gevolglike oopstel van die AP 
Kerk vir anderskleuriges. Is die AP Kerk dalk besig 
om dieselfde roete as die NG Kerk te volg? Daar word 
daar teen gemaan om nie mense se agterdog teen ons 
ge reformeerde kerklike instellings nog meer te maak nie.

Die Boodskapper moet nie die indruk skep dat die AP Kerk 
nie artikel 3 as Bybelsbegrond wil handhaaf en uitleef nie.

Verskillende morele waardes/kultuurverskille 
Een skrywer het gemeen dat al is ds. Anyabwile ’n “be-
keerde Moslem”, dit nie beteken dat sy morele waardes 
met dié van blanke Afrikaners ooreenstem nie, aan-
gesien Amerikaners vir hulle losse sedes bekend is. Die 
kulture van Afrikaners en negers verskil hemelsbreed 
en boonop kan só ’n onderwerp nie deur ’n swartman 
verduidelik word nie.

Liefdeloos
Die plasing van ds. Anyabwile se artikel doen hom ’n 
onreg aan en is liefdeloos teenoor hom omdat hy, as hy 
Die Boodskapper sou lees, onder ’n wanindruk oor ons 
kerk en ons stryd om die behoud van ons eie sou verkeer.

Een skrywe het ook die standpunt gehandhaaf dat, ge-
gewe die geweldige rassespanning in Suid-Afrika, die 
pla sing van die skrywer se foto baie onsensitief was.

Kerklike konteks verskil
Daar is ook gemeen dat die kerklike konteks in Ame-
ri ka en in Afrika niks met mekaar in gemeen het nie. 

Ongelukkigheid oor “swart dominee” 
in Die Boodskapper

Die plasing van die artikel Seksuele begeertes en kuisheid deur ds. Thabiti Anyabwile in die Mei 2019-uitgawe 
van Die Boodskapper het tot heelwat reaksie gelei. Weens beperkte spasie kan al die briewe nie afsonderlik ge-
plaas word nie. Dus word hier ’n samevatting van die besware gegee waarna die Redakteur se antwoord volg.
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Anders as in Afrika, is kerke in Amerika nie gebruik om 
volkeverskeidenheid as iets onchristelik af te maak nie. 
Binne ons Afrika-konteks waar kerke voorheen en tans 
doelbewus daarop uit is om volksidentiteit te vernietig, 
is iets soos artikel 3 baie meer eerlik en nodig om juis 
die klem te plaas op die skeppingsverskeidenheid wat 
Bybels begrond word.

ANTWOORD VAN DIE REDAKTEUR:
Rossaria Butterfield het by geleentheid gesê: “As jy jou-
self die heeltyd met mense omring wat dieselfde as jy 
dink, moet jy weet dat daar nie baie gedink word nie.” 
Om hier die rede verwelkom ons dit wanneer lesers 
die vry moe digheid het om hul menings oor sake uit te 
spreek, maar neem ons ook die vrymoedigheid om ons 
lesers se den ke te stimuleer deur ’n multidimensionele 
benadering. 

In die gees van gereformeerde katolisiteit 
Die artikel is nie geplaas, soos beweer, om verdeeldheid 
binne die AP Kerk te bewerk nie. Binne AP kerkgelede-
re is daar beslis bekwame manne wat in staat is om ’n 
soort gelyke artikel te skryf. Daar is egter doelbewus 
be sluit op die artikel van ds. Anyabwile. Gelowiges be-
leef dikwels ’n gevoel van geïsoleerdheid. Veral die kon- 
 ser watief-gereformeerde standpunt word toenemend 
gemarginaliseer. Met hierdie artikel wou ons juis kon-
serwatiewe Christen-Afrikaners bemoedig met die wete 
dat Bybelse standpunte, in hierdie geval oor kuisheid, 
nie tot Suid-Afrika of selfs die Afrikanerkultuur beperk 
is nie. Ons staan nie alleen in die stryd nie en is nie die 
enigste bewakers van die konserwatief-gereformeerde 
standpunt nie. Daar is ’n skare gelowiges uit alle tale, 
volke en kulture wat saam met ons getuig (Hebr. 12). Dit 
is juis hierin wat die eenheid van die kerk lê, naamlik dat 
ons nie noodwendig struktureel een is of hoef te wees 
nie, maar dat ons steeds een van hart en een van sin kan 
wees waar dit die boodskap van die evangelie aangaan.  

Waar die Gees deur middel van die evangelie heiligend 
in mense se lewens inwerk, kom daar vernuwing en 
word hulle deur die Gees aan mekaar verbind, ongeag 
hul kulturele of etniese agtergrond. Die artikel staan 
dus in die gees van gereformeerde katolisiteit (ons is 
gereformeerd, maar ons is, ooreenkomstig ons belydenis, 
ook deel van ’n groter geheel, naamlik die algemene 
[katolieke] kerk van Jesus Christus).

Teologiese diepte
Wat kommerwekkend is, is dat baie van die argumente 

nie teologies beredeneerd is nie, maar wel sterk vanuit 
politieke voorkeure beredeneer word. Is ons nie juis 
ver onderstel om deur middel van goeie, Skrifgetroue 
argumente van mekaar te verskil nie? Inderdaad beves tig 
baie van die argumente wat hier aangevoer word eerder 
die aanklag dat ons in hierdie opsig die gevaar loop om 
die erns oor velkleur bo ons erns met die Skrif te stel. 
Ons moet versigtig wees dat ons nie die evangelie of ons 
teologie tot die rassekwessie afwater en reduseer nie.

Ten einde dit te verhoed, is dit nodig dat ons, soos in ’n 
goeie stoetery, nie net die heeltyd van ons eie ramme of 
bulle gebruik maak nie. As ons nooit met vars perspek-
tiewe of ander invalshoeke versterk, gekonfronteer en 
genuanseer word nie, sal sekere dinge so ingeteel raak 
dat dit naderhand baie moeilik gaan wees om dit reg te 
stel. Die bedoeling van hierdie beeld is tweeledig.

Eerstens is die bedoeling dat ons nie net aan skrywers 
uit ons eie kring blootgestel word nie en tweedens dat 
ons ook nie in die slaggat trap om, wat ons teologiese 
ontwikkeling betref, heeltyd net op een been rond te 
huppel nie. Die teologie (boodskap van die Bybel) gaan 
oor baie meer as net lidmaatskap van die kerk. Wanneer 
ons blootstelling kry uit ander tradisies en skrywers 
wie se konteks van ons s’n verskil, kry ons dikwels vars 
perspektiewe op ons eie standpunte wat ons help om dit 
te verfyn, maar word ons terselfdertyd ook gedwing om 
voortdurend ons eie argumente aan die Woord te meet. 
As ons nie bereid is om dit te doen nie, gaan ons die 
duur prys van inteling, naamlik sektarisme, moet betaal.

Eie mense
Ons plaas gereeld ons eie mense se goed-nagevorsde 
argumente oor kontroversiële onderwerpe. Wat die 
gay- kwessie betref, was die hele Junie 2015-uitgawe 
by voorbeeld aan die onderwerp gewy. Sedertdien het 
daar verskeie kommentaarartikels en verklarings oor 
die kwessie uit die pen van ons eie skrywers en sino da le 
kommissies gevloei wat op verskeie platforms, onder 
meer Die Boodskapper, die AP Kerk se webtuiste en 
Maroela Media, gepubliseer is.

Die bewering dat dit die AP Kerk se beleid is dat “geen 
volksvreemdes in die kerk enige inspraak het nie”, is on-
gegrond. Wie hierdie argument konsekwent deurvoer, 
sal ook bereid moet wees om te erken dat die hele By-
bel, hoewel onder inspirasie van die Heilige Gees, deur 
“volksvreemdes” geskryf is. Selfs die Here Jesus was nie 
’n Afrikaner nie. Ek besef dat ek die argument tot die 
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ekstreme voer, maar is die punt van ’n goeie argument 
dan nie dat dit juis onder alle omstandighede standhou 
nie? As ons op hierdie wyse redeneer oor wie in die AP 
Kerk inspraak mag hê, dan moet ons ook die bydraes van 
ons Afrika-kerkvaders soos Athanasius, Augustinus, Ter-
tul lianus, Origenes, ensovoorts, ignoreer omdat hulle nie 
Afrikaners of Europeërs was nie, maar Afrikane. Verder 
sou dit ook beteken dat ons teologiese studente uitsluitlik 
aan “Afrikaner-teologie” uit “Afrikanergeledere” bloot-
gestel moet word, terwyl dit dikwels uit hierdie kringe 
was (en is) dat die liberalisme die kerk verrot het.

Artikel 3
Ek het baie begrip vir die besorgdheid wat daar onder 
ons lidmate leef dat ons kerk ook besig is om ’n pad 
van liberalisme te loop. Ek besef dat baie lidmate se 
ag ter dog spruit uit ’n bepaalde kerklike ervaring in die 
ver lede en daarbý verkeer Afrikaners in Suid-Afrika 
toe nemend onder druk en is hulle oral in die spervuur. 
Op soveel terreine word ons identiteit so bedreig dat 
ons amper paranoïes is oor enige iets wat die idee skep 
dat dit ons fondamente onder ons wil uitruk. Ons moet 
egter versigtig wees dat ons inderdaad die fondamente 
beskerm en nie konserwatiewe denke moet verskraal 
tot die verdediging van ons politieke voorkeure nie. 
Wanneer dit gebeur, is die gevaar groot dat ons artikel 
3 in die Kerkorde begin gelykstel aan die belydenis van 
die kerk terwyl dit bedoel is om die orde binne die kerke 
in kerkverband, te reël.

Wanneer dit gebeur, verhef ons iets soos artikel 3 tot die 
kern van ons teologie. Die Boodskapper het nog altyd die 
kerk se standpunt oor die verinheemsing van die kerk 
gehandhaaf. Die standpunt dat die Skrif duidelik ruimte 
laat vir die kerk om te verinheems, net soos wat daar in 
die Skrif ruimte is vir kerke met ’n multikulturele kar-
akter, is nog altyd erken (vgl. die sinodaal goedgekeurde 
publikasie, Volwasse in die geloof, p. 47-49). 

Wanneer ek ’n gas in my huis innooi, dan is dit tog op 
my voorwaardes. As ek byvoorbeeld ’n merino-boer is 
wat oortuig is van die waarde van die ras waarmee ek 
boer, voel ek nie bedreig deur ’n dorper-boer wat op my 
plaas kom en selfs vir my sê waarom hy reken ’n dorper 
is beter as ’n merino nie. Dit gaan nie my boerdery ver-
ander nie. Om dieselfde rede is die plasing van hierdie 
ar tikel juis ’n viering van die vryheid om onbe skaamd 
Chris ten en terselfdertyd onbeskaamd en dankbaar Afri-
kaner te wees – ook in die kerk. Die interpretasie van 
die Skrif dat God ruimte geskep het vir sy kerk om ook 

te verinheems, gee juis vir my vrymoedigheid om ook 
na Christen-stemme van buite my kultuurgemeenskap 
te luister sonder om daardeur bedreig te voel of genoop 
te voel om te vermeng. ’n Identiteit wat deur vrees- po-
li tiek in stand gehou word deur heeltyd net “ander” uit 
te hou, het tog geen inherente krag nie.

Wanneer ons met mekaar oor die Skrif se getuienis oor 
kerk en volk saamstem, gee dit tog ook vir ons vry moe-
digheid om met mekaar oor die toepassing daarvan 
(dus art. 3) in gesprek te tree sonder om te dink dat 
ons sekere Skrifwaarhede gaan prysgee. Ons staan by 
die Skrifgetuienis oor die verinheemsing van die kerk.

Wees versigtig vir ’n bedekte meerderwaardigheid
Sekere uitsprake en standpunte wat in van die besware 
gehandhaaf word, skep die indruk dat daar by baie van 
ons lidmate ’n bedekte meerderwaardigheid teenoor ge-
lowiges vanuit ander rasse is. Hierdie redenasie skep die 
indruk dat Christus Afrikaner-gelowiges meer volledig 
uit die mag van sonde verlos as swart (Amerikaanse) 
Christene, aangesien laasgenoemde steeds gekenmerk 
word deur “losse sedes”. Dit is duidelik dat die skrywers 
óf nie die artikel gelees het nie, óf van oordeel is dat die 
moraliteit wat deur hierdie Amerikaanse negerpredikant 
verkondig word, van ’n “laer klas” is as wat onder Chris-
ten-Afrikaners aangetref word. 

Ons gehoorsaam die opdrag om die evangelie aan alle 
nasies te verkondig, maar dan weier ons om te luister na 
diegene wat deur ons boodskap tot bekering kom en nou 
dieselfde opdrag moet uitvoer. Die gedagte dat blanke 
gelowiges noodwendig op ’n hoër geestelike vlak as ons 
swart broers en susters is, adem ’n meerderwaardigheid 
wat vreemd aan die Skrif is (vgl. Paulus se vermaning 
van Petrus in Gal. 2:11 e.v.). 

Kommunikasieplatform na binne en na buite
Ten slotte wil ek dit graag benadruk dat Die Boodskap-
per die platform is waarin mense binne en buite die AP 
Kerk van ons standpunte kennis neem. Langs hierdie 
kanaal wil ons ons eie lidmate geestelik voed en toerus, 
maar terselfdertyd wil ons ook die breër publiek met 
konserwatief-gereformeerde standpunte dien. Daarom 
het verskeie sinodes dit beklemtoon dat Die Boodskap-
per ook strategies wyer as ons eie kerkverband versprei 
moet word. 

Hiermee hoop ek dat die baan vir ’n gesonde debat ge-
open is. LIG IN DUISTERNIS
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A P  K E R K D A S S E

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za

B O T S W A N A
Op pad na die Caprivi, Okovango of Maun ... ?

Kom slaap oor of kom vir ’n paar dae en geniet 
die rustigheid van ’n voëlryke Kalahari-plaas. 

(Verskillende spesies Aasvoëls is te sien) 

Vir meer besonderhede skakel na-ure:  
Elmarié by 082 968 0186/evorster83@gmail.com  

of Delia by 082 339 7764

BOTTERBLOM  
Oornag Akkommodasie

Magalieskruin Pretoria
Selfsorgeenheid. Veilige parkering. 

Ontbyt en aandetes kan op aanvraag voorsien word. 

Dorette: 083 787 2818

DOONSIDE (2 km van Toti)
Shangrila: Seefront, 2 + 3 slaapkamers; sommige DSTV.  

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 943 4102 
www.shangrilaholidayflats.co.za

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel (Doonside naby 

Winkelspruit) teen strand (70 m). 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

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. Pragtige see-uitsig.  
Motorhuis en onderafdak parkering in 

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738
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BOTHAVILLE

Leraar bevestig
Ná 7 jaar as leraar met beperkte opdrag vanaf 2012, 
is ds. Johan Theron op 24 Februarie weereens as 
leraar van AP Kerk Bothaville bevestig. Ds. Theron 
was voorheen, vanaf 1990 tot 1993, ook leraar van 
die gemeente. 

Ons wens vir dominee Johan en tannie Meisie sterkte 
toe met die groot taak en bid dat die Here hulle ryklik 
sal seën.

Maanligmark
Op 27 Februarie is Bothaville-gemeente se jaarlikse 
Maanligmark oudergewoonte in die hoofstraat gehou. 
Die Maanligmark, eintlik maar ’n straatbasaar, het 
al ’n instelling geword en word altyd goed deur die 
inwoners ondersteun. 

Die mark is 20 jaar gelede vir die eerste keer op 
29 Februarie 2000 gehou en is toe heel gepas “Skrik-
kel mark” genoem. Die jaar daarna is dit herdoop na 
“Maanligmark”. 

Ingestuur deur Ilze Ludick
Foto’s: Gawie Rouwenhorst

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

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

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

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

WANNEER? (13 dae) DV – 27 September tot 9 Oktober 2019. 

VERWAGTE KOSTE? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 
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Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

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 of 072 342 7530

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

middel van SA, tussen Gauteng, Kaap, Natal, PE 
en OL. Verskeidenheid opsies beskikbaar, vanaf 
enkelpersone tot groot gesinne, asook groepe. 

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

UVONGO VAKANSIEWOONSTEL en  
ILLOVOSANDS 1-15 DES. (2 slaapkamer)

*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV  
(Dstv R50 ekstra) *Swembad met braai *Slaap 4/5  

(Een slaapkamer) *Privaat parkering *Pensionarisse  
R300 per dag (buite seisoen) *Admin. R500 eenmalig

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

Vakansie-geleentheid vir predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). 
•	 Skoolvakansie	50%	van	verblyfkoste.
• Pligte: Preke op Sondae en feesdae wat in daardie tyd val.
• Indien nodig, hospitaalbesoek of ernstige siekte tuis.  

Begrafnis (addisionele vergoeding). 
• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

HULP NODIG – GEEN SELFOONSEIN
Oproepe onderbrekend en swak sein?  

Geen data opvangs? 

Selfoonversterker – eenvoudig, maklik, doen dit self. 
Huis/Lodge/Karavaan. Vanaf R3 800 vir enkelband.

Benodig Internet of raad – Fibre/ADSL/Satelliet/LTE/3G?

Skakel/Whatsapp Bernard: 082 55 11 656 
bernard@kyknou.net • http://www.kyknou.net

Laeveld Hectorspruit
2 Volledige toegeruste woonstelle – 2 volwassenes  

(bring eie slaapgoed vir kinders op die vloer).
Naby Wildtuin – Malelane hek, 10 km.

Braaigeriewe asook swembad.

Ons is die helfte goedkoper as die Wildtuin.

Skakel 082 419 6060 of 082 379 0097
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GROTER-DURBAN

Seniorlidmatefunksie
Die seniorlidmatefunksie is ’n baie gewilde item op die AP Kerk 
Groter-Durban se jaarlikse kalender. Hierdie jaar het dit op 
Saterdag, 18 Mei plaasgevind. Soos gewoonlik is daar met 
groot verwagting deur almal daarna uitgesien en die afwagting 
het weereens nie teleurgestel nie.

Die tafels was getooi met pragtige blomme rang skikkings 
bestaande uit warm skakerings van geel en oranje blomme, 
kunstig deur een van die susters gerangskik. 

Die ete het die vorm van ’n ontbyt aangeneem en die dames wat 
dit gemaak het, het hulself oortref met disse te kus en te keur!

Eers is lekker gekuier en gesels en ’n aptytwekker geëet. Ná ’n 
verwelkomingswoord het broer Gerrie Roodt die verrigtinge met 
Skriflesing en gebed geopen. Daarna kon almal gaan aansit. 
’n Ligte jogurtvoorgereg is bedien om jou in die stemming te 
bring vir wat sou volg. Die hoofgereg was uit die boonste rakke. 
Allerhande tipiese warm ontbytkos het met mekaar gewedywer 
om plek op die borde! Om alles te kroon, was daar wafels 
met roomys as nagereg! Voorwaar ’n fees wat almal terdeë 
geniet het.

Daar was net-net plek vir die koffie en tee waarmee die ete 
afgesluit is. Almal het tevrede, met ’n geskenkie in die hand, 
huis toe gegaan.

Johan Bothma

VOLKSHULP 2000
• Volkshulp 2000 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 
ten volle afhanklik van donasies en ander skenkings 
deur volksgenote. Hulpbehoewende volksgenote se 
getalle neem toe. Gesinne, kinders en bejaardes is die 
slagoffers van omstandighede buite hulle beheer. 

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

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

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

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

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
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AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik 
welkom by ons erediens Sondagoggend om 09:30 in ons 

kerkgebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte.  
Leraar: Vakant. Preekreëling met prof. R Marè. 

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

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

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

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

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

of na ure by tel.: 044 382 1510

AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. 

AP kerkgebou, Alexander-
weg 58, Gayridge, Margate 

(kyk padkaart op p. 30). 
Navrae: Kobie Jacobs,  

039 313 5181 / 082 896 3236

AP KERK WARMBAD
Eredienste 9:00, AP kerk gebou, 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: 09:00 – 13:00.
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 
Sondagoggende die erediens om 09:00 

by te woon. Die straatadres is  
Kowie Cloetestraat, Springbok. 

Navrae: Oudl. M Dixon,  
tel.: 027 744 1197 / sel: 082 628 0044

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: Die eredienstye verander vanaf 7 April 2019 van 10:30 na 09:30. 

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186

AP KERK GROTER DURBAN 
Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul vakansieklere) van Scottburgh 

tot Stanger word uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00.  
Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban. GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079

Navrae: Elsabé Roodt – 082 444 0860
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BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus 
die name van u fa mi lielede of 
bekendes wat bediening nodig 

het, deur aan oudl. B Earle. 

Sy kontaknommer is: 
+44 790 479 4174;  

e-pos: engeland@apk.co.za

SKOOLKWARTALE 2019
Eerste kwartaal:  

9 Januarie – 15 Maart
Tweede kwartaal:  
2 April – 14 Junie
Derde kwartaal:  

9 Julie – 20 September
Vierde kwartaal:  

1 Oktober – 4 Desember

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

www.potchefstroomintertv.co.za. 

Kyk dan die skakel “Kerke” – AP Kerk se 
nuus. Gemeentes is welkom om nuus 

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

Sien ook elke dag se weervoorspelling.

NEWCASTLE

GELOOFSBELYDENIS EN DOOP
Sondag 28 April was vir die AP Kerk Newcastle ’n 
geskiedkundige en vreug de volle dag toe Terrence en Chantel 
Kramm belydenis van geloof afgelê het nadat ds. Coen Janse 
van Rensburg haar eers gedoop het. Direk na die belydenis is 
hul twee seuns Heinrica (oudste) en Raynard gedoop.

Ds. Coen het namens die gemeente die gesin gelukgewens 
met hul besondere geestelike groei as lidmate van die AP Kerk 
Newcastle. Hulle positiewe deelname in die aktiwiteite van die 
gemeente word waardeer.

Daan Rautenbach

ANTWOORDE: 
 BYBELWOORDBLOK  
(JUNIE 2019, bl. 34)
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IN ONS GESKIEDENIS

Nag van verskrikking*

– Dr. Pieter Möller

Die moord op die Retief-geselskap was ’n verpletterende slag, maar dit was maar die eerste 
stap van Dingaan om die Voortrekkers in Natal uit te wis. 

In afwagting op die koms van Retief en die vooruitsig 
op boerderygrond en jaggeleenthede, het die dis si-

pline in die laers verslap en het sommige Trekkers, tot 
Maritz se ontsteltenis, die laers verlaat en met hulle 
waens nader aan die bolope van die Tugelarivier getrek. 
In die proses het hulle oor ’n gebied van 56 kilometer 
ver sprei. ’n Bekommerde Maritz het hierdie Trekkers 
wat hulle by die Bloukransrivier, Boesmansrivier en 
Moord spruit (die latere Colenso, Estcourt en Weenen) 
bevind het, te perd besoek en probeer oorreed om in 
belang van hul eie veiligheid na die laers terug te keer, 
maar slegs enkeles het gehoor gegee. Hy was nie son-
der rede bekommerd nie, want Dingaan het 10 000 
Zoeloes on der aanvoering van Mhlele opdrag gegee om 
die Trek kers te gaan uitmoor. Hulle verwoestingstog 
het oor ’n front van 40 kilometer geskied. 

Die eerste Trekkers wat die nag van 16-17 Februarie 
1838 oorval is, het by die aanhoor van geweerskote wat 
in doodsangs afgevuur is, gedink dit is ver wel ko ming-
skote vir die terugkerende Retief, wat natuurlik nie 
die geval was nie. Omdat die aanval oor so ’n wye front 
plaas gevind het, was daar verskeie families wat onder 
die eerste slagoffers getel het, onder wie by voorbeeld 
die De Beers, Liebenbergs en Bothmas. Die aanvallers 
het met barbaarse wreedheid te werk gegaan. Suigelinge 
se koppies is teen wawiele verpletter, ander is in die lug 
gegooi en op assegaaie gevang en nog ander is aan die 
boesems van hulle moeders saam met hulle moeders met 
assegaaie deurboor. Van die moeders se borste is afgesny 
en sommige verwagtende vroue se buike oopgesny. Nog 
ander slagoffers is gekry met stokke wat in die monde 
ingedryf is en agter by die skedels uitgekom het. Van die 
Bothmas is vroue en mans van bo na onder oopgesny. 

Talle lyke is ook vermink. So byvoorbeeld is ’n Roos- 
vrou se lyk oopgesny en was haar ingewande op die 
grond langs haar. Sommige mans se liggame is ty dens 
die moorde op nog barbaarser wyse geskend, be son-
derhede wat maar liewer hier verswyg word. Volgens ’n 
konserwatief-berekende lys wat JN Boshoff opgestel het, 
het 40 mans, 56 vroue, 185 kinders en 250 bediendes 
in die aanval gesterf, maar hy erken self dat sy lys 
onvolledig kan wees en tot 370 Trekkers kon gesterf 
het.	Vyfhonderd	van	die	moordenaars	is	ook	gedood.

Nadat die Zoeloes teen die middag van die 17de Fe-
b ru  arie 1838 deur Maritz verdryf is, het aangrypende 

tonele van hartseer hom afgespeel by die aanskoue van 
vermoorde geliefdes en het die trane vrylik gevloei. In 
een wa is tot soveel as 50 lyke gekry. Onder die lyke is 
vier erg gewonde meisies met steekwonde gevind, te 
wete Elizabeth Rossouw, Klasina le Roux (17 steke), 
Ca tharina Prinsloo, wie se hakskeensenings afgesny 
was en as kreupele deur die lewe gegaan het (17 steke) 
en Johanna van der Merwe (21 steke) asook twee 
swaar gewonde seuns. Hessie Jacobs is elders met 22 
steek  wonde aangetref. Die dorp Weenen is in 1840 na 
aanleiding van hierdie gebeure gestig.

Verskeie heldedade het hierdie nag plaasgevind. 
Nadat Daniël Bezuidenhout se familie, asook sy vrou, 
pasgebore baba en nog ’n dogtertjie van hom vermoor 
is, het hy met vier assegaai-wonde te voet tussen die 
Zoeloes deur gevlug en ander Trekkers een ná die ander 
by hulle staanplekke gaan waarsku. Teen twee uur die 
middag het hy en al die vlugtendes wat hy gewaarsku 
het, behoue by wyle Retief se laer aangekom en het hy 
na bewering in die proses 196 mans, vroue en kinders 
gered. Omdat hulle buskruit besig was om op te raak, 
het die Van Rensburgs ’n gewisse dood in die gesig 
gestaar. Marthinus Oosthuizen het hulle egter gered 
deur bloots op sy perd te spring, deur die Zoeloes heen 
en terug te jaag met kruit. Na alle waarskynlikheid het 
daar dié nag nog talle soortegelyke dade plaasgevind. 
Hierdie heldedade maak ’n mens trots om aan ’n volk 
te behoort wat sulke helde opgelewer het. 

Nadat die Zoeloes verdryf is, kon die skade bereken 
word. Afgesien van die ontsettende lewensverlies, was 
die Voortrekkers hierna ook materieel soveel swakker 
daaraan toe. Wat die Zoeloes nie geplunder het nie, is 
vernietig deur dit aan die brand te steek. 25 000 stuks 
beeste en ’n groot klomp skape is buitgemaak. Dit was 
voorwaar ’n nag van verskrikking. 
_______________________________________________________________
*Opskrif ontleen aan EJG Norval: Bloed, Sweet en Trane.
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Deur die eeue worstel getroude paartjies met die 
pyn van kinderloosheid. So vroeg as Génesis 12 

ontmoet ons ’n kinderlose egpaar: Abram en Sara (vgl. 
Gén. 15:2). Al drie die aartsvaders, Abraham, Isak en 
Ja kob, het met kinderloosheid gesukkel. Kinderloosheid 
is geen nuwe verskynsel nie. Ander vroue waarvan ons 
in die Bybel lees wat daarmee geworstel het, is die moe-
ders van Simson, Samuel en Johannes die Doper.

Egpare wat worstel met die smart van kinderloos-
heid, beleef gewis ook baie spanning in hulle verhouding. 
Dit is veral wanneer die oorsaak by een van die maats 
ont dek word, dat dit ’n krisis in die huwelik kan bring. 
So het dit ook met Jakob en sy lieflingsvrou Ragel gebeur. 
Gaan lees Génesis 30 en hoor hoedat hulle rusie het oor 
die saak. Jakob vra selfs of Ragel dink dat hy God is en 
vir haar ’n kind kan gee.

In die moderne tyd waarin ons leef, het dit medies 
moontlik geword om paartjies wat sukkel met swanger-
skap, in sommige gevalle te help. Een van die algemene 
maniere wat vandag gebruik word, is in vitro-bevrugting 
(IV) en kunsmatige inseminasie (KI). In hierdie artikel 
sal gepoog word om Bybelse riglyne te gee vir egpare 
wat hierdie opsie oorweeg.

Wat is in vitro-bevrugting?
’n Aantal van die vrou se eierselle word kunsmatig deur 
haar man se spermselle bevrug. Die eiersel word in ’n 
laboratorium in ’n petribakkie bevrug. Dit is waar die 
benaming in vitro (in glas) vandaan kom – die bevrugting 
word in ’n glasbakkie gedoen.

Nadat die eierselle bevrug is, word drie tot vyf dae 
gewag totdat seldeling plaasvind. Die bevrugting van 
elke eiersel word onder ’n mikroskoop geëvalueer om 
te bepaal of die seldeling goed plaasgevind het. Hier-
na word slegs die bes-bevrugte eiersel(le) (embrio’s) 
deur middel van KI, in die vrou teruggeplaas. Een of 

meer embrio’s heg aan die baarmoeder en begin om te 
ontwikkel. 

Ongegronde besware teen in vitro-bevrugting 
Vandat IV gepraktiseer word, is daar beswaar teen die 
eerste deel van die proses. Daar is hoofsaaklik vier groot 
besware:

1. Die praktyk dat veelvuldige eierselle van die vrou ter-
self dertyd bevrug word en net die “beste” een of twee 
te rug geplant word, is onbybels. Met hierdie argument 
stem ons saam en dit sal later beredeneer word.

2. Embrio’s wat teruggeplant word, sterf ook (die sukses-
persentasie is bietjie meer as 50%) en omdat die embrio 
in die petribakkie reeds lewe is, is ons aandadig aan 
moord as daardie embrio sterf nadat dit teruggeplaas 
is in die vrou. Hierteenoor moet gestel word dat dit 
vele male gebeur dat ’n eiersel wat natuurlik binne die 
vrou se liggaam bevrug word, ook vanweë verskeie 
mediese redes sterf. Ons moet besef dat elke mis-
kraam ook ’n embrio is wat gesterf het. Die mediese 
wetenskap kan nie lewe gee of verseker nie. 

3. Die mens probeer God speel: Die Here wil nie vir die 
egpaar kinders gee nie en nou bewerk hulle self ’n 
swanger skap. Hierdie argument dra nie water nie. 
Dit is steeds nie die wetenskap wat die lewe skep 
nie. God bepaal of daar ’n kind gebore sal word. As 
hier die argument konsekwent deurgetrek word, is 
hart oorplantings ook sonde, want daardie persoon 
moes gesterf het en toe kry hy ’n ander hart. Die Here 
het mos juis die mediese wetenskap gegee sodat ons 
lewens hier verbeter kan word.

4. Kinders mag net verwek word deur natuurlike gemeen-
skap tussen ’n man en ’n vrou. Dit word beredeneer 
dat IV-bevrugting, gemeenskap (seksuele omgang) en 
bevrugting op ’n onnatuurlike wyse van mekaar skei.

In vitrobevrugting
– Ja of Nee?
Ds. Willem van Schalkwyk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Daar is ook ander opsies met etiese implikasies waarvoor daar nie in hierdie uitgawe plek is nie. Lees hier oor surrogaatmoederskap: https://www.desiringgod.
org/interviews/do-reproductive-technologies-oppose-gods-design en https://www.thegospelcoalition.org/video/russell-moore-surrogacy/; en hier oor 
die gevare van “alternatiewe medikasie” vir onvrugbaarheid: https://www.popsci.com/scitech/article/2003-02/future-research-and-regulation-infertility-
treatments en https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infertility/expert-answers/fertility-herbs/faq-20058395
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Wat belangrik is om hier raak te sien, is dat seksuele 
omgang nie bevrugting tot gevolg kon hê nie. Die 
onvrugbaarheid het gemeenskap en bevrugting van 
mekaar geskei, nie IV nie.

Wanneer begin lewe?
Die antwoord op hierdie vraag is bepalend vir die reg-
te benadering tot die etiese kwessies rondom IV. As 
Christene glo ons: Lewe begin die oomblik as bevrugting 
(kon sep sie) plaasvind. Volgens mediese getuienis be sit 
die bevrugte eiersel reeds 48 uur ná bevrugting alle ge -
netiese materiaal vir al die karakteristieke eienskappe 
van die bepaalde individu. Dit beteken dat pa en ma 
se genetika so vermeng het toe die eiersel en spermsel 
bymekaargekom het, dat ’n nuwe “persoon” daaruit 
begin groei het. Dit is presies wat met IV gedoen word 
– die eiersel word bevrug sodat lewe begin. 

Hierteenoor redeneer die wêreld dat daar eers op 
12 weke van lewe sprake kan wees (tot op 12 weke kan 
aborsie sonder toestemming plaasvind). Vanuit die By-
bel het ons goeie getuienis dat die ontwikkelende vrug 
of menslike fetus op geen stadium net “iets” of ’n “ding” 
is wat as sodanig behandel mag word nie. Vanaf die 
oomblik dat lewe begin, is daardie “mensie” vir die Here 
belangrik. Ps. 139:16 sê dat die Here jou ongevormde 
klomp (onontwikkelde fetus/embrio) gesien het toe jy 
nog in die baarmoeder was. Meer nog, dit is die Here 
self wat jou in die moederskoot gevorm het (Jer. 1:5; Jes. 
44:2, 24). Hy het jou lewe gewil.

Verder plaas die Here ’n baie hoë prys op die lewe 
van die ontwikkelende fetus. Wanneer mans baklei en 
’n swanger vrou “so stamp dat haar vrug afgaan”, is die 
man wat dit veroorsaak het, strafbaar deur die wet (Ex. 
21:22). Die vraag is nie hoe ver die swangerskap gevorder 
was nie, maar of sy swanger was – was daar lewe in haar? 
Die ontwikkelende fetus – ongeag op watter tydstip van 
ontwikkeling – is ’n lewe wat vir die Here belangrik is.

Etiese sake wat egpare behoort te oorweeg
Ons groot besware lê in die eerste deel van die proses, 
naamlik IV-bevrugting. Nadat die dokter besluit het 
watter eierselle die beste bevrug is, word die res van die 
embrio’s gevries (vir latere gebruik) of weggegooi. Die 
probleem hiermee is tweeledig:

Die bevrugte eierselle (embrio’s) is lewe. Wanneer 
embrio’s bloot weggegooi word omdat dit nie terugge-
plant gaan word nie, is dit moord.

Embrio’s wat gevries word vir moontlike latere ge-
bruik, skep ook ’n probleem. Wanneer daar, vir watter 
rede ook al, besluit word om nie ’n volgende prosedure 

te volg nie, word daar van die gevriesde embrio’s ontslae 
geraak. Natuurlik word die kans op lewe vir die embrio 
aansienlik verklein omdat dit gevries was.

Die vraag is dus: Hoeveel eierselle moet bevrug 
word? Aangesien ons ’n Bybels-etiese probleem met die 
ver nietiging van embrio’s het, blyk dit die beste te wees 
om vooraf te besluit hoeveel eierselle bevrug gaan word. 
Die beginsel wat hier behoort te geld is: Alle embrio’s 
moet gebruik word.

Onthou: Lewe ontstaan as ’n spermsel en eiersel 
by mekaarkom. God het dit so bestem. Op geen ander 
normale manier kan lewe geskep word nie. Wanneer 
die eiersel dan kunsmatig bevrug word, word ’n proses 
begin wat God beskik het, sodat daar lewe kan wees. 
Juis daarom mag hierdie proses nie misbruik word nie. 
Die praktyk om ’n hele paar eierselle te bevrug en dan 
net een of twee te gebruik, kom neer op moord – die 
embrio, wat 48 uur ná bevrugting reeds ’n klein mensie 
verteenwoordig, word in die asblik gegooi. Die gedagte 
hieraan word verskriklik as ’n mens daaraan dink dat 
die Here Jesus ook eenmaal net 48 uur oud was.

’n Tweede baie ernstige beswaar teen IV-bevrugting 
is dat die saad van ’n skenker soms gebruik word. Wan-
neer die man onvrugbaar is, word die vrou se eierselle 
deur die saad van ’n skenker bevrug en in haar terugge-
plant. Die babatjie wat gebore word, is nie die kind van 
die vrou se eggenoot nie. Hierdie praktyk verbreek die 
heilige band van die huwelik. Alhoewel daar nie fisiese 
gemeenskap met die skenker plaasgevind het nie, is die 
vrug wat in die vrou groei dié van ’n derde party. Dit 
kom neer op proefbuis-owerspel. 

Slotgedagtes 
Die vreugde wat ’n kindjie in die lewe van ouers bring, 
is seker een van die diepste vreugdes wat die mens ken. 
Om seker te maak dat die soeke na hierdie vreugde nie 
in hartseer eindig nie, moet elke paartjie saam besluit 
oor die aantal kere wat hulle bereid is om hierdie prose-
dures te herhaal. Onthou, daar is risiko’s: intensiewe 
hormoonbehandelings het bepaalde newe-effekte, die 
suksessyfer is net meer as 50% en baie babatjies word 
prematuur gebore.

Vanweë die hoë koste verbonde aan die prosedures, 
kan baie egpare dit eenvoudig nie bekostig nie. Diesulkes 
moet hoor dat die Here hulle op ’n aangrypende wyse 
kan gebruik in die lewens van kinders wat in plekke van 
veilige bewaring of pleegsorg geplaas moet word. Menige 
kinderlose egpare se huise is al gevul met die gelag van 
kinderstemme wat tuisgekom het in ’n huis waar hulle 
vir die eerste keer Christus se liefde leer ken. LIG IN DUISTERNIS
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Op die oog af klink dit oulik, nie waar 
nie? Maar as Christene moet ons vir 
mekaar sê dat ons ’n beter soort storie 
nodig het. CS Lewis het eenkeer gesê 
dat die duiwel nie foute een-vir-een 
die wêreld instuur nie, maar twee-twee 
(een aan elke kant van die waarheid). 
So dink ons partykeer dat ons niks 
werd is nie en ander kere dat ons 
die belangrikste persoon in ons eie 
wêreld is. Altwee maniere van dink 
is gevaarlik!

“My eie koninkryk”  
is ’n hartseer plek om in te bly.
As ek die belangrikste persoon in my 
eie koninkryk is, beteken dit dat “ek” 
die belangrikste rede vir my bestaan is. 
Alles gaan oor my: ek, ek, ek! Deesdae 
word ons aangemoedig om te doen 
wat reg “voel” in plaas daarvan om te 
doen wat reg “is.” Almal sê: “Volg jou 
hart,” maar wat beteken dit? 

So probeer ek al hoe meer ’n doel 
vir my lewe kry deur na binne te kyk. 
Presies net hier is die probleem! Hoe 
meer ek na binne soek, hoe minder 
gaan ek vind. Wie sy waarde in homself 
soek, sal al meer waardeloos voel. 

’n Mens kry nie doel en rigting van 
binne nie, dit maak nie saak wat die ge-
leerde mense sê nie. Jy kan dit net by 
iets groter as jouself kry. Iemand soos 
Ernst Roets sou nie belangrik gewees 
het as die mense in Suid-Afrika nie vir 
hom belangrik was nie. Marie Curie sou 
nie belangrik gewees het as wetenskap 
nie vir haar belangrik was nie. Martin 
Luther sou nie belangrik gewees het as 
die Bybel nie vir hom belangrik was nie.

“My eie koninkryk”  
maak my agterdogtig.
As ek vir myself die belangrikste is, 
dink ek dikwels dat ek die reg het om 
enige gesag uit te daag. “Hulle kan mos 
nie hulle besluite op my afdwing nie! 
Hulle is net daar om my te onderdruk!” 
Uitein delik word ons agterdogtig oor 
enige iemand met gesag. Ons word 
blind vir die mense wat hulle gesag 
selfloos en liefdevol gebruik om iets 
goed vir my te doen.

“My eie koninkryk”  
is ’n eensame plek.
As elkeen net op homself fokus, 
beteken dit dat ek ander moet verdra 
wanneer hulle dit ook doen. “Jy moet 
doen wat jy wil, ek gaan doen wat ek 
wil. Los my uit, dan los ek jou uit.” 

Hierdie benadering van los my dan los 
ek jou, is nie liefde nie. In so benade-
ring gee niemand vir mekaar om nie. 
Trouens, hierdie verdraagsaamheid 
maak baie keer dat ek ander se nood 
en probleme miskyk en dat ander myne 
miskyk. Dan word daardie mure wat jy 
gebou het om ander uit te hou, ’n koue 
eensame tronk!

Ons het ’n beter koninkryk en ’n beter 
storie nodig!
Die Here Jesus leer ons bid: “Laat u 
koninkryk kom” en “Laat u wil geskied”, 
nie andersom nie. Ek is gemaak om 
God en my naaste lief te hê. So word 
ek deel van ’n groep boeties en sussies 
in die geloof wat ons hemelse Vader 
dien met alles wat ons doen. 

Groete, ds. Henning

koninkryk
My eie

Ek lees nou die dag van ’n nuwe soort kinderstorieboek wat ’n mens nou kan koop. Hulle noem dit 
“pasgemaakte stories”. Wanneer jy die boekie bestel, vul jy jou naam op die bestelvorm in en dan word jy 
die hoofkarakter in die storie. Daar is ’n hele klomp verskillendes: Van “Die Beste Jy” (waar die letters van 
jou naam ge bruik word om iets spesiaal oor jou te vertel) tot ’n storie oor jou eie koninkryk waar jy die held 
is en ’n tower lamp jou wense laat waar word.

Ernst Roets

Martin Luther

Marie Curie
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i n k l e u r p re n t

En toe die seuntj ie groot 
geword het, bring sy hom na 
Farao se dogter; en hy het haar 
seun geword. En sy het hom Moses 
genoem en gesê: Ek het hom mos uit die 
water getrek -- Exodus 2:10.
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Hoe werk dit? A. 
1) ’n Mallemeule met 8 arms. 
2) Op elke arm is ’n tekswoord wat elk uit 5 letters 

bestaan en eindig op E. 
3) Vind die woorde en skryf dit op die 

mallemeule in. Hierdie woorde loop van 
buite na binne tot by E.

4) Die antwoorde kan gevind word in Prediker.

B. 
1) In die geel driehoeke is ’n ruitrooster, elk 

met ’n geskommelde woord, bestaande uit 
7 letters.

2) Skommel die woordjies en kry die korrekte 
woorde m.b.v. leidrade uit Prediker.

3) Skryf die korrekte woorde in die tabel teenoor 
hul leidrade. 

LEIDRADE VIR MALLEMEUL-ARMS

1. Ons blyplek / Pred. 1:4
2. Mense se tuistes / Pred. 2:4
3. Take wat ons doen / Pred.1: 14
4. Kan geniet word / Pred. 2:1
5. ’n Windrigting / Pred. 1:6
6. Hul kan gekoop word / Pred. 2:7
7. Dit is vermoeiend / Pred.1:8
8. ’n Lushof vir die oog / Pred. 2:5
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Daar is min kinders wat 
aangeneem is wat hulself op 
so manier aan iemand sal 
bekendstel. Ons almal wil graag 
iemand wees en niemand wil 
bekendstaan as die “weeskind” 
nie. Ons wil normaal wees en 
normaal hanteer word. Dit is 
egter nie so maklik nie, want 
vir normale kinders uit normale 
huise is iemand wat aangeneem 
is baie keer ’n vreemde 
verskynsel. Dit voel asof jy nie 
inpas nie. Jy is nie seker wie jy 
is nie, want jy weet dalk nie wie 
jou biologiese ouers is nie. Dalk 
wonder jy selfs wat met jou fout 
is wat veroorsaak het dat jou 
biologiese ouers jou nie wou 
gehad het nie.

Ek is nie aangeneem nie en ek 
weet nie hoe dit voel om in jou 
skoene te staan nie. Ek kan my 
maar net indink hoe dit moet 
wees. Wat ek egter wel weet, 
is dat daar ’n sin is waarin ons 
almal aangeneem is – as kinders 
van God. As jy dalk wees is, 
maar deur liefdevolle Christen-
aanneemouers grootgemaak is, 
wil ek jou uitdaag om anders oor 
jou omstandighede te dink. Jou 
lewe is ’n sigbare uitbeelding van 
die evangelie!

Ons was almal wees
Die sonde maak van ons almal 
weeskinders. Die Bybel leer 
ons dat ons as gevolg van ons 
sondes van Christus vervreemd 
was (Efés. 2:12). Ons was soos 
buitelanders wat nie burgerskap 
en regte in sy koninkryk gehad 
het nie.

Doelbewus aangeneem
God los ons egter nie in hierdie 
haglike omstandighede nie. Die 
verhaal van die Bybel is juis die 
verhaal van ’n liefdevolle Vader 
wat rebelse weeskinders as 
sy eie kinders aanneem. Dit is 
’n verhaal wat vertel hoe God 
sy aan neemkinders alreeds 
voor die grondlegging van die 
wêreld uitgekies het (Efés. 1:4) 
... deurdat Hy ons voorbeskik 
het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus 
Christus ... (Efés. 1:5).

Geliefd
Vir elke aangenome kind van 
God is daar ’n duur prys betaal. 
Ons is so geliefd, dat God bereid 
was om sy eie Seun te stuur om 
vir ons sondes te sterf, sodat ons 
sy kinders kan wees. Want so lief 
het God die wêreld gehad, dat Hy 
sy eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie 
verlore mag gaan nie, maar die 
ewige lewe kan hê (Joh. 3:16).

Nuwe waarde
Elkeen wat in Jesus Christus deur 
God aangeneem is, ontvang 
’n nuwe status en het 
daarom ook nuwe 
waarde. Ons is deel 
van sy gesin. Maar 
almal wat Hom 
aangeneem het, 
aan hulle het 
Hy mag gegee 
om kinders van 
God te word, 
aan hulle wat in 
sy Naam glo (Joh. 
1:12). En: Daarom is 

jy nie meer dienskneg nie, maar 
kind; en as jy kind is, dan ook 
erfgenaam van God deur Christus.

Ek kom niks kort nie
As aangenome kind van God, 
kom ek niks kort nie (Ps. 23:1), 
want ons hemelse Vader sorg 
beter vir ons as wat enige aardse 
vader dit ooit kan doen (Mt. 7:11). 
... U maak my hoof vet met olie; 
my beker loop oor. Net goedheid 
en guns sal my volg al die dae 
van my lewe; en ek sal in die huis 
van die Here bly in lengte van dae 
(Ps. 23:5-6).

As jy in ’n liefdevolle aanneem-
ouerhuis grootgeword het waarin 
jy die Here leer ken het, wees 
dan dankbaar, want jou storie 
is ’n lewende getuienis van die 
evangelie. Jou storie is in ’n 
sekere sin ons almal se storie. 
Deur die genade van die Here is 
ons nie meer weeskinders nie, 
maar Koningskinders. 

Só gesien, kan elke gelowige 
eintlik sê: “Aangenaam, ek is ’n 
aangeneem!”

Aangenaam,
ek is aangeneem ...
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