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VOORBLAD: 
Die Anglo-Boereoorlog en 

die 1914-Rebellie is sprekend 
daarvan dat protes deur ons  

are vloei. Die vraag is:  
Wanneer is dit geregverdig en 
hoe ver mag dit gevoer word?
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REDAKSIONEEL

Tydens die sogenaamde “swart Maandag” protesoptrede 
van 2017 gee derduisende Suid-Afrikaners hulle on ge-
luk kigheid met plaasmoorde weer. In Oktober verlede 
jaar reël Solidariteit ’n optog na SASOL se hoofkantoor 
in Sandton om hulle ongelukkigheid met SASOL se aan-
deleskema waarin slegs swart werknemers bevoordeel 
word, uit te druk. ’n Ander deel van die Suid-Afrikaanse 
be volking kies om hulle verset en protes op ’n meer ge-
weld dadige wyse uit te druk. Daar gaan amper nie ’n 
dag verby waar daar nie iewers bande gebrand, klippe 
gegooi en infrastruktuur beskadig word in ’n poging 
om die regering se aandag op mense se ongelukkigheid 
te fokus nie.

Buiten vir dit wat reeds genoem is, sluit die sake waaroor 
mense in verset is en waaroor hulle protesteer, dinge 
in soos grond – die onteiening daarvan, maar ook die 
behoefte daarna (of selfs opeising daarvan). Mense is 
ongelukkig oor swak dienslewering, leë beloftes wat 
na bykans dertig jaar nog steeds nie nagekom is nie en 
werkloosheid. Daar is groot ongelukkigheid oor die 
stand van die ekonomie – dinge soos hoë brandstof- en 
kospryse bring mense in opstand. Mense is keelvol vir 
korrupsie, plaasmoorde en ander vorme van misdaad en 
wetteloosheid. Sekere groepe soos die San-volk protesteer 
omdat hulle voel hul word nie as die regmatige eerste 
inwoners van Suid-Afrika erken nie, terwyl Afrikaners 
in opstand kom omdat hulle kultuur en veral iets soos 
moedertaalonderrig en Afrikaanse skole en universiteite 
toenemend in die spervuur is.

Tog is dit interessant om tussen al hierdie dinge waar-
oor daar, dikwels met reg, in opstand gekom word, na 
’n gemene deler te soek. Wat uitstaan tussen al die sake 

waaroor mense protesteer, is dat dit hoofsaaklik be perk 
is tot daardie dinge wat ons aardse sekuriteit bedreig. Dit 
wat ons welvaart, gerief, leefstyl of selfs net ons vermoë 
om te oorleef in gedrang bring, is die dinge waarteen 
ons in opstand kom. Dit is dinge waarvoor mense selfs 
bereid is om die wapen op te neem en oorlog te maak. 
Natuurlik is dit nie verkeerd om teen hierdie soorte 
on reg in opstand te kom en daarteen te protesteer nie. 
Die Skrif eis immers dat ons teen alle vorme van on reg 
en goddeloosheid in opstand sal kom, veral waar die 
God delike lewensbeginsel in gedrang kom. Wat ons 
egter moet besef is dat gelowiges se stryd oor baie meer 
gaan as net grond of daardie dinge wat tot ons aardse 
se kuriteit bydra. Ten diepste gaan dit oor grondgebied 
– die grondgebied van die hart. As ons dit nie besef nie, 
gaan ons uiteindelik baie meer as net ons grond, ons 
werke, of instellings verloor.

Dit is ’n stryd wat reeds in die tuin van Eden begin het 
en wat uiteindelik deur die moederbelofte van Génesis 
3:15 tot met die wederkoms in die vooruitsig gestel word: 
Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen 
jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en 
jý sal hom in die hakskeen byt. Paulus sluit hierby aan 
wanneer Hy in Efésiërs 6:12 skryf: Want ons worstelstryd 
is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen 
die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van 
hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Van hierdie stryd was die kerk nog altyd deeglik bewus. 
Dit was ’n stryd wat die apostels en baie van ons geestelike 
voorvaders aan hulle lyf gevoel het. Verset in die naam 
van hierdie stryd, was ook nog nooit vir die kerk vreemd 
nie en word veral in Petrus en Johannes se getuienis 

Dit gaan oor meer as grond ...
Ds. Schalk Strauss

Die Vryheidsfront Plus se verkiesingsplakkaat met die slagspreuk “Slaan terug”, het daarin geslaag om iets 
van die innerlike verset en protes wat tans in baie Afrikaners en Suid-Afrikaners se harte leef, te verwoord. 
Mense kon daarmee assosieer, want hulle is in opstand. Oral in die land word daar op verskeie maniere teen 
’n verskeidenheid dinge protes aangeteken. 
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teenoor die Joodse raad verwoord: Ons moet aan God 
meer gehoorsaam wees as aan die mense (Hand. 5:29).

Die Reformasie kan sekerlik as een van die hoogtepunte 
in hierdie stryd beskryf word. Met sy 95 stellings teken 
Martin Luther protes aan teen sekere dwaalleringe in 
die Roomse Kerk. Dit was ’n stryd om die hart van die 
evangelie met die siele van sondaars op die spel. Hoewel 
hierdie protes hoofsaaklik ideologies was, het dit by 
tye selfs tot die opneem van die swaard gelei sodat ons 
Nederlandse voorvaders bereid was om vir meer as 80 
jaar vir godsdiensvryheid te veg (1566-1648).

Weens ons gereformeerd-protestantse wortels, staan die 
Afrikaanse Protestantse Kerk stewig geanker binne hier-
die tradisie van protes en verset. Ons ontstaans ge skie-
denis is sprekend van die bloed wat deur ons are vloei. 
Op 27 Junie vier ons die AP Kerk se 32ste bestaansjaar 
en onthou ons hoedat ons kerk ook uit protes gebore 
is. Hoe verder ons egter in jare vorder, hoe groter raak 
die gevaar dat ons die ware rede vir ons kerk se stigting 
uit die oog sal verloor. 

Hoewel die stigting van die AP Kerk dikwels van buite 
as politiekery afgemaak word, was die protes wat tot die 
ontstaan van die AP Kerk aanleiding gegee het, juis gemik 
teen die liberalisme wat sedert 1950 sy aanvalle teen die 
NG Kerk geloods het, aldus wyle professor WJG Lubbe. 
Hy verduidelik: “Die sogenaamde Social Gospel het as ’n 
soort nuwe evangelie na vore getree en sekere aksente van 
die Heilige Skrif verskuif: van versoening tussen God en 
mens na versoening tussen mens en mens; van liefde vir 
God en die naaste tot liefde vir die naaste; van verbond 
en uitverkiesing tot ’n almal-insluitende universalisme.”1 
Wesenlik was dit dus ’n protes teen ’n soort Skrif e skou-
ing waar die humanisme en libera lisme, in plaas van 
die gesag van die Skrif, die botoon gevoer het. Dit is ’n 
stryd wat sedertdien in die NG Kerk voortgewoed en 
in felheid toegeneem het. Hiervan is die gay-debakel, 
die beskouing deur sommige dat Moslems en Christene 
mekaar se “broers en susters” is en hernude oproepe tot 
restitusie oor die sondes van apartheid, asook professor 
Piet Naudé se siening dat grondonteiening ondersteun 
behoort te woord, ’n duidelike bewys.

In die voetspore van ons voorgangers, word ons dus 
op nuut opgeroep om nie die eintlike stryd uit die oog te 
ver loor nie. As gelowiges is ons geroep tot verset – verset 
teen Satan en die sonde; verset teen die verwatering van 
die Skrif en valse interpretasies daarvan; verset teen die 

uitdaging van God se gesag. Kortom, ons is geroep om 
nie net óns stukkie grond te beskerm nie, maar om die 
koninklike grondgebied wat aan ons sorg toevertrou is, 
te beskerm. As Paulus ons oproep om vas te staan (Efés. 
6:14), dan is dit ’n oproep om nie ’n duimbreedte van 
hierdie grondgebied prys te gee nie.

As ons onomwonde verklaar dat ons hiervoor staan, 
be hoort dit ook duidelik te word in die dinge waarteen 
ons ons verset en waarteen ons protes aanteken. Dit 
help nie ons stook mekaar deur die dag op met oor-
logs praatjies oor grondonteiening, maar saans skuif 
ons ewe gerieflik langs vroulief in om ons gunsteling 
program op KykNET, Boer soek ’n (vr)ou, te kyk nie. Dit 
help nie ons baklei vir moedertaalonderrig, maar ons 
gee nie om as ons kinders reeds van so vroeg as graad 
4 al aan onderwerpe soos masturbasie, pornografie en 
voorbehoeding blootgestel word nie (solank dit darem 
net in Afrikaans is, of hoe?). 

Wie die gesag van die Skrif handhaaf en die strydbyl vir 
die eer van God en die grondgebied van sy koninkryk 
opneem, soek nie verskonings vir die hoë egskeiding-
syfer in Suid-Afrika nie. Hy ondersteun nie vrye keuse 
wat moord deur middel van aborsie wettig nie. Hy stry 
nie teen korrupsie omdat dit hom van dienslewering 
beroof nie, maar omdat God diefstal en selfverheffing 
haat. Hy is nie tevrede met ’n Christus-besprinkelde 
onderwys stelsel nie, maar baklei vir ’n Christus-deur-
drenkte een. Hy teken protes aan teen die regulering 
van godsdiens en verhef sy stem teen die sosiale euwels 
in sy gemeenskap. 

Ons word dikwels in die AP Kerk daarvan beskuldig 
dat ons “moeilik” is. As dit dan van ons waar is, laat ons 
ten minste moeilik wees oor die dinge wat saak maak. 
Wanneer ons uit die staanspoor vir die behoud van die 
geestelike grondgebied stry, sal ons stryd teen grond-
ont eiening, plaasmoorde, geweld, korrupsie, werkloos-
heid, die verlies aan moedertaalonderrig, ensovoorts, 
ook meer geloofwaardig wees. Wie hom vir hierdie 
stryd be ywer en homself met oorgawe daarin werp, 
kan op grond van Christus se oorwinning saam met 
Paulus getuig: In alles word ons verdruk, maar ons is 
nie ter neergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos 
nie; vervolg, maar nie verlate nie; neer gewerp, maar nie 
vernietig nie (2 Kor. 4:8).
________________________________________________________________

1	 In	Adendorff,	MC,	Grové,	WM	en	Britz,	A	(reds.),	God laat groei. Feesbun-
del ter herdenking van die tienjarige bestaan van die Afrikaanse Protes-
tantse Kerk 1987-1997, (Pretoria: Lig in Duisternis, 1997), 11.
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ONTVANG DIE WOORD

Christelike plig  
tot gewapende verset
Prof. Johan Bosman

ONTVANG DIE WOORD

Op die oomblik brand die vraag oor gewapende verset 
in ’n beduidende aantal harte. Kom dit by die owerhede, 
onderskei opregte geloof wel duidelik tussen waansin-
nigheid aan die een kant en vleiery aan die anderkant. 
Dit is waansinnig om louter anti-regering, -wet en -orde, 
te wees. Dit is eweneens ’n euwel om die owerhede te 
vlei, asof maghebbers maar sonder skroom aan God 
on ge hoorsaam kan bly. 

Die voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) word 
vandag nog onthou. Daar word graag daaraan ge dink 
dat hy ’n lewe gelei het “in die voetspore van Chris tus”. 
Hy was ’n predikant in die tyd van Nazi-Duitsland 
(1930-1945). Hoewel Bonhoeffer die geleentheid gehad 
het om die Duitsland van Hitler se jare te ontvlug, het 
hy doelbewus na Duitsland teruggekeer. Om teen die 
Nasionaal-Sosialistiese bewind te praat en skryf, was 
vir hom later net nie meer genoeg nie. Uiteindelik skaar 
Bonhoeffer hom toe aan die kant van diegene wat die 
wapen teen Hitler opgeneem het, soveel dat hy in 1945 
sterf as deel van ’n komplot om Hitler om die lewe  
te bring.

Vir Bonhoeffer was dit per slot van rekening sy Christe-
like plig om tot gewapende verset teen die Hitler-bewind 
oor te gaan. Maar is dit regtig so? Kan dit werklikwaar 
’n Christelike plig wees om tot gewapende verset oor te 
gaan? Ja! (1) Indien ’n mens bereid is om die geloofsge-
skiedenis noukeurig te oorweeg en nogmaals ja, (2) 
in dien ’n mens bereid is om die aard van die geloofsge-
skiedenis noukeurig te oorweeg. So, laat Hebreërs 11:32-
35a jou besin oor die plig tot gewapende verset.

Oorweeg die geloofsgeskiedenis (v. 32)
MAAR, handel die hoofsaak van Hebreërs 11 dan nie 
oor geloof en volharding nie? Vir seker is dit die breë 
ver band. Tog leer die geloofsgeskiedenis waaroor ge-
praat word juis dat ons, te midde van die konkrete lewe, 
glo en volhard. Geloofsvolharding vind beslis nie in 
’n lug leeg te plaas nie. Daar waar ons dag vir dag ons 
hande vuil maak in die morsigheid van die geskiedenis, 
presies daar speel geloof in die Here Jesus ’n deurslag-
gewende rol. Dink maar aan wat ons in die Bybel leer 
oor Gídeon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Samuel en die 
profete. Die blote noem van hierdie aantal name moet 
reeds vir ons perspektief gee. 

Dikwels reken mense vandag dat ons nou in die “Nuwe” 
Testamentiese tyd lewe. Die “oue” is mos verby, of hoe? 
Erger nog, sommige reken die Bybel is ’n Judeo-Chris-
telike boek. Dan word die Ou Testament uitsluitlik met 
die Judaïsme vereenselwig, so asof die Ou Testament 
praat van ’n ander god. Implikasie: As Christene hoef 
ons nie meer daaraan aandag te gee of daarvan te leer 
nie, behalwe vir ’n paar vergeestelikte lewenslessies.

Geen wonder nie. Menige in die kerk (algemeen) is verleë 
met van die name hier. Hierdie name bring ons geloof 
aarde toe. Sterker nog. Veral die name van Gídeon, Barak, 
Simson en Jefta voel so aards. Die geskiedenis van die 
Christelike geloof wil nou maar eenvoudig net nie in alles 
die hele tyd vergeestelik word nie. Wie by voorbeeld in 
die boek Rigters rondkrap, word raai sel agtig uitgedaag. 
Mense beleef wat daar vertel word as primitief. Dit is so 
gewelddadig. In een woord: vreemd! 

Skriflesing: Hebr. 11 (HK So. 40)  •  Sang: Ps. 68:1, 3, 15; Ps. 45:1, 3, 5

Teks: En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gídeon, Barak en Simson en Jefta, Dawid 
en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen ... 
dapper gewees het in die oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het ... (Hebr. 11:32-34)
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Vers 32 druk as ’t ware doelbewus ons neuse in die gro-
ter geskiedenis van ons geloof; vryf as ’t ware ons neuse 
daar in rond. Kyk ’n bietjie daar! Let maar noukeurig op 
die hele geskiedenis van ons gemeenskaplike geloof en 
aan alle dele daarvan, selfs daardie dele wat jy gerieflik-
heidshalwe buite rekening laat wanneer jy nadink oor 
‘Christenskap’. Gídeon, Barak, Simson, Jefta en al die 
ander historiese figure van die “Ou” Testament deel net 
so in dieselfde geloof as ons. Hulle is in der waarheid 
’n wolk van geloofsgetuies vir ons. Ook hulle lewens 
ver kondig die Here Jesus Christus. Regdeur die hele 
ge skie denis, waarvan die Bybel so getrou vertel, het ons 
dus te doen met ’n lewe vír of téén Christus Jesus en in 
die besonder met geloof en volharding.

Nou, hoe kan jy anders oor Gídeon nadink, as om al 
daardie wapens, stokke, swaarde, spiese, messe en byle, 
pyle en boë van destyds ook te verreken? Om van koning 
Dawid nie eers te praat nie. Hy het soveel oorlog gemaak 
dat hy as gevolg daarvan nie toegelaat is om die tempel 
te bou nie. Tog was hy ’n man na God se hart. Aan die 
Verlosser van sonde word – verbysterend soos dit mag 
klink – die troon van sy vader Dawid gegee. 

Trouens, wie eerlik let op die geskiedenis van ons ge loof, 
sien dit is deurspek met gewapende verset (oorlog). Hoe 
anders? Génesis 3:15 leer ons dan juis: 

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, 
en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die 
kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt. 

Dit is louter onskriftuurlike dwaasheid om te reken jy 
kan glo buite oorlog om, los van oorlog, so asof die hui-
di ge lewe self nie een groot oorlog is nie. Oorlog sal eers 
by die wederkoms van ons Here Jesus ophou.

Hoe sê daardie toneel in die film The Patriot? “Dominee?” 
Met die bedoeling: “Waar gaan jý heen?” Die dominee 
kom uit die kerkgebou. Uit nood het die oproep sommer 
daar by die erediens pas gekom dat meer gesinne hulle 
manne sal afstaan om vir die gewapende stryd aan te 
meld. Beleefd, dog ernstig, word gepleit vir deelname. 
Dit is egter ’n baie groot en drastiese besluit. Dit is toe, 
ná die geleentheid, dat die dominee met sy geweer in die 
hand op pad na sy perd verbykom om ook aan te meld. 
In antwoord op die vraag, sê die dominee: “’n Herder 
moet sy kudde versorg en met tye, die wolwe afweer.”

Nie dat ’n mens dit wil nie. Nie dat jy daarop uit is nie. 
Nie dat jy spesiaal vir moeilikheid gaan soek nie. Dit is 
jou allerlaaste uitweg. Jy word deur vyandelike optrede 
met jou rug teen die muur geplaas. Verder kan jy nie meer  
terugtree nie. Erkende volksleiers roep gewone bur gers 
wie se roeping en daaglikse beroep dit nie is om sol daat te 
wees nie, op. Die deursnee, gewone burger kan op daar-
die stadium ook nie meer langer uitstel nie. Gewapende 
verset word op daardie oomblik jou Chris telike plig. Jou 
gewapende optrede deel in die gro ter kosmiese stryd 
tussen goed en kwaad, die stryd tus sen boosheid en die 
kosbare, onmisbare wet en orde wat God verheerlik. 
Dit is ’n stryd tussen slangesaad en vrouesaad. As jy 
maar, om Christus wil, enigsins iets van die goeie wil 
sien voortbestaan, dan is daar maar net een uitweg: Veg! 

Oorweeg die aard van die geloofsgeskiedenis  
(v. 33-35a)
Dit is verstommend hoe mense die Bybel a-histories 
kan lees: Jy lees die Bybel so asof dit wat daar staan nie 
regtig gebeur het nie en nie vir die regte lewe bedoel 
is nie. Daarom lees jy byvoorbeeld die woorde “wat 
koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen ... 
dapper gewees het in oorlog, leërs van vreemdes op 
die vlug gedryf het” figuurlik – los van die geskiedenis.

Dit is so asof jy ’n stukkie fiksie lees van byvoorbeeld 
“Hoe om jou draak op te lei,” of “Hoe om jou draak dood 
te maak”. Jy soek ’n blote lewenslessie. “Draak” wil dan sê, 
iets is buite jou beheer; dit kry jou onder – soos ’n vrees 
om voor mense te praat. Nou moet jy daardie vrees oor-
win, liefs “doodmaak”. Maar, “doodmaak” word figuurlik 
be doel. Of indien jy positief na draak wil verwys, dan 
be skou jy draak as innerlike en uiterlike balans. Soos die 
Oosterlinge reken jy dan dat ’n “draak van ’n mens” ’n 
uiters gebalanseerde mens is. Hoe dit ook al sy. Só lees 
jy die Bybel asof dit fiksie is, vergeestelik moet word en 
die een of ander lewenslessie vir ons het, sonder dat jy 
té ernstig daaroor raak. 

Intussen wil die geskiedenis van Gídeon, Barak, Simson, 
Jefta en die ander historiese figure van die Bybel, dat 
ons die gemeenskaplike menslike toestand sal oorweeg. 
Ons is veronderstel om die verlossing van sonde in die 
weg van die geskiedenisverloop te oorweeg. Dit is die 
aard van ons geloof. Dit is hoe volharding ter sprake 
kom. ’n Mens sien in die gang van die geskiedenis hoe 
die slangesaad die lewe en die lewensbeginsel waarmee 
God hemel en aarde geskape het, vernietig. Die boos-
heid saai amok. ’n Buitengewone situasie ontstaan. 

Vervolg op bl. 8
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Net so het Calvyn geen kennis gedra van ’n liberale 
de mo krasie met gereelde verkiesings; ’n handves van 
mense regte; ombudsmense vir dit en dat, vakbonde 
om mense teen uitbuiting en magsmisbruik te beskerm 
en burgerlike organisasies wat bepaalde belange in die 
same lewing bevorder en dryf. Met reg sou ’n mens dus 
kon wonder of hy dan vir ons, in ons tyd en onder ons 
omstandighede, iets te sê het oor die hedendaagse po-
li tiek en hoe ons dit moet bedryf. 

Selfs ’n vlugtige nalees van sy denke oor regering, regeer-
ders en onderdane laat ’n mens besef dat Calvyn nie los 
van die Skrif daaroor dink en skryf nie. Uit die Skrif lei 
hy die beginsels af wat onderliggend is aan die burgerlike 
regering. Die beginsels rig die optrede van regeerder 
en onderdaan. Omdat dit beginsels is wat gevestig is 
in die wil van God en geopenbaar is in die Skrif, is dit 
be gin sels wat geldig bly. Selfs al praat Calvyn teen ’n 
heel temal ander agtergrond as die een wat ons ken, is dit 
verrassend hoe vars en aktueel sy argumente steeds is. 

In sy Institusie (4; Hfst. 20) behandel Calvyn die onder-
werp van burgerlike regering onder drie hoofde: Die 
Magistraat, wat die hoof en beskermer van die wet is; 
die Wette, waarvolgens hy regeer en die Bevolking, wat 
deur die wette regeer word en die magistraat gehoor-
saam. Die magistraat is dus die hoof van ’n regering. Dit 
kan die keiser, ’n koning of ’n vors wees. Dit kan egter 
ook die burgemeester en senaat van ’n vrystad wees. ’n 
Magistraat moet dus verstaan word as ’n persoon aan 
wie daar ’n beduidende regeeramp toevertrou is. 

Calvyn toon uit die Skrif aan dat burgerlike gesag ’n 
instelling van God self is. Dit is God se wil dat ons deur 

owerhede regeer sal word. Afgesien van die wyse waarop 
hy die amp verkry het, berus sy amp en sy gesag op die 
raad van God. ... hulle is beklee met Goddelike gesag, en 
in werklikheid verteenwoordig hulle die persoon van God, 
in Wie se plek hulle op ’n manier optree. Daarom kan 
niemand daaraan twyfel nie dat burgerlike gesag, in die 
oë van die Here, nie alleen heilig en wettig is nie, maar 
die heiligste en by verre die eerbaarste van alle stande in 
die tydelike lewe (Inst. 4; 20:4). 

Aangesien die owerheid die gesag van God dra, volg 
dit vanselfsprekend dat die owerheidspersone aan God 
gehoorsaam behoort te wees. Artikel 36 van die Ne-
der landse Geloofsbelydenis vat, wat volgens Calvyn 
die pligte van die owerheid is, goed saam: ... sodat die 
wanordelikheid van die mense bedwing kan word en al-
les met goeie orde onder die mense kan geskied. Met dié 
doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee 
om die kwaaddoeners te straf (Rom. 13:4) en dié wat 
goed doen te beskerm (1 Petr. 2:14). En hul opdrag is om 
nie alleen ag te gee op en te waak oor die staatsinstelling 
nie, maar ook om die heilige bediening te handhaaf ... 
sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos Hy in 
sy Woord beveel. 

Aan die owerhede is gehoorsaamheid verskuldig, selfs al 
tree hulle nie op soos hulle behoort nie. Teen hulle mag 
ons as burgers nie opstaan en ons teen hulle verset nie. As 
ons voortdurend voor oë hou dat selfs die onregverdigste 
konings deur dieselfde verordening aangestel word as wat 
alle koninklike gesag fundeer, sal ons nooit die afvallige 
gedagte koester ... dat ons nie soos goeie burgers hoef op 
te tree teenoor ’n koning wat op sy beurt nie as ’n koning 
teenoor ons optree nie (Inst. 4; 20:27). Al wat ons as 

Calvyn en verset:  
Relevansie vir vandag
Dr. Hendrik Breytenbach

Die politieke wêreld waarin Johannes Calvyn in die sestiende eeu geleef het, het ingrypend verskil van die 
politieke bestel waarin ons lewe. Die gesag van ’n koning wat totale mag in sy hande hou; die hooghartige 
optrede van ’n bevoorregte aristokrasie wat hulle stand en gesag as erfgoed ontvang het; pouse en biskoppe 
wat onbeteueld oor die kerk heers – dit ken ons nie meer nie. 

HOOFARTIKEL
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burgers mag doen, selfs al word ons hoe erg verdruk 
deur die tirannie van ’n koning, is om te gehoorsaam. 
Ons moet ons eie sondes ondersoek waardeur God die 
oordeel van ’n slegte regeerder oor ons gebring het; ons 
moet dit dra en tot God om uitkoms bid. Opstand en 
verset word ons as private individue nie toegelaat nie.

God self voorsien egter na sy ontferming en in sy wys-
heid dat sulke konings se gesag van hulle weggeneem 
word. Dit doen Hy op verskillende maniere. Soms roep 
God mense uit sy eie volk om op te tree tot hulle ver-
lossing, soos Moses of die rigters. Ander kere gebruik 
Hy die magte van ander konings om verdrukkers te 
straf en hulle van hulle gesag te stroop. Dit lê egter nie 
by die privaat persoon om daaroor te beslis nie: Hoewel 
die Here wraak neem op onbeteuelde oorheersing, laat 
ons nie dink dat die wraak aan ons toevertrou is nie. 
Aan ons is geen bevel gegee behalwe om te gehoorsaam 
en te ly nie. Ek spreek egter van private persone (Inst. 
4; 20:31).

Hier tref ons by Calvyn dan ’n derde kategorie van 
per sone aan wat God gebruik om die tirannie van 
ma gi strate aan bande te lê. Hy noem hulle “volksma-
gi strate” of, so word dit algemeen weergegee, “mindere 
magistrate”. Dit is mense wat owerheidsgesag beklee, 
maar ondergeskik aan ’n magistraat is. So is ’n koning 
’n mindere magistraat ten opsigte van ’n keiser en ’n 
prins of vors ’n mindere magistraat ten opsigte van ’n 
ko ning. Hierdie mindere magistrate is in die hiërargie 
van gesag wettig daargestel om teen die magsmisbruik 
van hoëre gesagsfigure of instellings op te tree. Hulle 
is verplig om op te tree teen ’n gesaghebber wat sy mag 
misbruik en sy mense verdruk. Hulle doen dit nie in 
private hoedanigheid nie, maar in gehoorsaamheid aan 
en op gesag van God. Hy het hulle immers ook aan gestel; 
hulle gesag kom ook van Hom af en dit word ook in 
gehoorsaamheid aan Hom uitgeoefen.

Daarom moet hulle teen die meerdere magistraat op-
tree wanneer dit nodig word. Dit is nie net hulle reg 
nie, maar dit is hulle plig. Ver is ek daarvan om hulle 
te verbied om amptelik die onbehoorlike bandeloosheid 
van konings aan bande te lê. Ek bevestig dat as hulle met 
konings saamspan wanneer hulle die nederiges van die 
volk tiranniseer en vertrap, dat hulle geveinsdheid nie 
sonder goddelose verraad is nie, omdat hulle daardeur 
die vryheid van die volk bedrieglik verraai, wel wetende 
dat hulle deur die verordening van God as die beskermers 
daarvan aangestel is (Inst. 4; 20:31). 

Verset teen die owerheid is dus nie slegs in die denke van 
Calvyn geregverdig nie, maar dit is selfs ’n plig van die 
mindere magistrate. Sodanige verset is die individu nie 
geoorloof nie, maar binne die konstitusie waarvolgens 
die heerser optree, is dit ’n Godgegewe maatreël om die 
mag wat ’n koning ten kwade gebruik, aan bande te lê. 
Dit bevestig die beginsel dat alle mag van God kom en 
dat Hy as Koning oor konings en volkere regeer.

Binne ons demokratiese bestel is dit nodig dat ons as 
gelowiges goed verstaan dat die owerheid, al word hy 
verkies, nie anders regeer as deur die gesag van God nie. 
In die bestel waarin ons as blankes en veral as Afrikaners 
op allerlei maniere verontreg word, is dit te verstane dat 
daar by sommige ’n gevoel van wrewel en selfs gedagtes 
van verset en opstand posvat. Laat ons egter die hand 
in eie boesem steek: Het ons nie op 2 November 1983 
en weer op 17 Maart 1992 in groot getalle gekies vir die 
el len de nie? Het ons nie self besluit om ons vryheid prys 
te gee vir die juk wat ons nou dra nie? Dit omdat ons 
mense gevrees het, eerder as om God te vertrou. Daarom 
pas die gedagtes van opstand en verset deur individue 
nie by ons nie. Dit pas eerder dat ons in berou sal buig en 
sal ly onder die owerheid wat God tot ons tugtiging gee, 
terwyl ons gelowig en biddend by Hom uitkoms sal soek. 

In sy genade voorsien God binne die bestel waarin 
ons is, egter ook steeds aan ons mindere magistrate. 
Daarvoor is ons Hom dankbaar. Hier dink ons veral aan 
burgerlike organisasies wat binne die bestel vir ons regte 
en belange optree, soos die Boere-Afrikaner Volksraad; 
AfriForum; en vele andere. Binne daardie geledere en 
in daardie bane is hulle geroepe om die verset teen die 
onreg te lei. Hulle sal egter steeds moet waak daarteen 
on hulle plig te versaak vir eie gewin – soos van hulle 
voorgangers gedoen het en ons deur die leuen uitgelewer 
het. Verder moet ons bid dat God hulle sal gebruik om 
tot ons uiteindelike bevryding te dien.

Calvyn word egter nooit moeg om te beklemtoon dat 
ge hoorsaamheid aan die owerheid nie absoluut is nie. 
In sy uitleg van die vyfde gebod, soos in sy uitleg van 
die gesag van die owerheid, bevestig hy: Maar in die 
gehoorsaamheid wat ons beskou as verskuldig aan die 
bevele van heersers ... moet ons besonder versigtig wees 
dat dit nie onversoenbaar is met die gehoorsaamheid aan 
Hom aan Wie se wil alle konings onderworpe moet wees 
nie ... Ook in ons omstandighede is dit die uitdaging 
aan elke gelowige: Om aan die Here gehoorsaam te wees 
méér as aan die mense. LIG IN DUISTERNIS
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Louis Bothma
ONS GESELS MET ...

Louis Bothma

U het aan die Bosoorlog deel geneem. Vertel ons meer: 
Hoe oud was u toe u die eerste keer na die ope ra sio
ne le gebied gestuur is, in watter afdeling het u ge dien 
en aan watter veldslae het u deelgeneem? 

Ek het pas 19 geword toe ek op 20 Desember 1977 van af 
In fan terie skool te Oudtshoorn vir ’n jaar se grens diens 
na 32-Bataljon gestuur is. Ek het toe die rang van tweede 
lui tenant beklee en het as pelotonbevelvoerder diens ge-
doen. In die proses het ek aan Operasie Seiljag deelgeneem 
wat vier gebiedsoperasies van ses weke elk beteken het.

Tot watter mate het die jongmanne wat aan die oorlog 
deelgeneem het, oor die etiese aspekte verbonde aan 
oorlogmaak nagedink? 

Ek kan nie namens die ander manne praat nie, maar 
ek het nie met oorlog sodanig ’n probleem gehad nie. 
Daar is ’n tyd vir vrede en daar is ’n tyd vir oorlog. Dit 
was tóé die tyd vir oorlog (Prediker).

Hoe het die weermag en die SuidAfrikaanse regering 
destyds die stryd geregverdig – veral geestelik beskou?

Hulle het dit regverdig as ’n stryd teen goddelose kom-
mu niste wat die Christendom wou vernietig en ons kerke 
wou kom afrand. Ons sou soos die Christene in Rusland 
in grotte by kerse en lampies die Bybel moes lees.

Hoe het u as Christen daaroor gevoel om ander mense 
dood te maak, al was dit in ’n oorlogsituasie? Was dit 
iets waarmee u geworstel het? 

Nie juis nie, want dit was ons of hulle. Dit het my net 
persoonlik opgeval dat ons mense moes doodskiet wat 
ons van geen kant af geken het nie en wat ook Bybels by 
hulle gehad het. Die hele Ovamboland en Suid-Angola 
was vol kerke.

Dink u vandag anders 
oor oorlog as destyds? 

Dit het my persoonlik, op 
eie stoom en eie middele, 
by na 40 jaar geneem om uit 
te vind hoe kom my geslag 
’n oorlog van 23 jaar op die 
grens van ’n ander land moes 
veg. Die oorlog het ’n baie 
lang aanloop gehad wat so 
ver terug as die Dorslandtrek 
ge strek het, maar waarvan 
ons nooit geleer het nie. Die 
oor log is net binne die poli-
ties-korrekte parameters wat 
destyds deur die regering 
afgebaken is, aan ons verdui de lik. So asof dit net ’n 
stryd tussen die Weste en die Oos te was – dit, terwyl 
daar reeds in Februarie 1917 ’n groot operasie op die 
grens was waarin Suid-Afrikaanse sol date pertinent 
gestuur is om die Ovambo-koning wat in die pad van 
die trekar beidstelsel gestaan het, te gaan doodmaak.

Dink u gewapende opstand behoort enigsins ’n oor
weging te wees vir ChristenAfrikaners? Indien wel, 
kwalifiseer asseblief u antwoord. 

Die Boere-opstand (of Rebellie) van 1914/15 is uit die 
By bel geregverdig. Duisende Afrikaners was gekant 
teen die regering (politieke partye wat met 91 stemme 
teen 12 in die parlement daarvoor gestem het) se besluit 
om Duits-Suidwes-Afrika vir Brittanje binne te val en 
te verower. Boeregeneraals soos Beyers en De Wet het 
gewys op Deuteronomium 27:17: Vervloek is hy wat sy 
naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen. 
Die Boere-opstand is met brute geweld onderdruk, die 
leiers gedood of in die tronk gegooi en die regering het 

Baie van ons ouer lidmate het aan die Bosoorlog deelgeneem. Die Boodskapper het 
die voorreg gehad om, in lyn met ons tema, ’n onderhoud met ’n oud-soldaat en 
voormalige lid van 32-Bataljon te voer. Hy is ook die skrywer van heelparty ge skied-
kundige boeke, onder meer Rebelspoor, Vat jou goed en trek en Die Buffel struikel wat 
op die binne-agterblad van hierdie uitgawe bekendgestel word.

Infanterieskool (1977)
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Sterk standpuntinname is nodig. Meer nog. Wet en 
orde word so radikaal versteur, dit verg, om Christus 
wil, buitengewone optrede. Die toestand lê op jou die 
ver pligting om iets te doen, selfs al beteken dit geweld.

Dit is hier waar geloof in Christus inderdaad onge mak lik 
raak. Ons hou van die Here Jesus as ’n soort nood hulp-
beampte op bystand, soos met rugby. Hy is net daar om 
ons die hele tyd te help. Hy help ook net wanneer en waar-
mee ons voel ons Hom nodig het. Daarenteen raak ons 
bang en opstandig as Hy optree as wreker van sonde, as 
Hy verlos in terme van die koninklike amp. Tog leer ons 
ge loofs geskiedenis; die Here Jesus is beslis dié Koning! 

Waar Hy regeer en ons van die sonde verlos, neem boos-
heid, soos diefstal, roof, moord, verkragting en bedrog 
af – nie toe nie. Die lewe floreer, word mooier, or de liker, 
veiliger. Dit is die owerhede se taak om die koninklike 
amp te bedien, sodat die lewe en die Goddelike lewens-
beginsel sal floreer. Waar boosheid vrye teuels kry, raak 
presies dít ’n probleem. Dit maak juis die evangelie uiters 
aktueel. Die Here Jesus se sterwe en opstanding herstel 
die koninklike amp. Al bely ower hede nie Christus as 
Ver losser en Saligmaker nie, kan hulle wel met ’n soort 
gods besef leef, wat duidelik op sy opperheerskappy berus.

Mense wil so graag die koninklike amp los van God en 
sy gebod uitoefen. Dit is dan wanneer die lewe agteruit 
boer en die lewensbeginsel kwyn. Dit is dan wanneer 
die hele samelewing na die afgrond toe beweeg en ’n 
buitengewone situasie ontstaan. Selfs heidene voel aan: 
dinge loop verkeerd. Gebrek aan wysheid en magsver-
gryp tree in. Boosheid kry eenvoudig die oorhand. Almal 
begin ly en swaarkry. Die wetsgehoorsame burger word 
vertrap en geboelie. Tog bly die toestande versleg tot op 
’n punt waar boosheid naak staan. Waar owerhede boos 
optree, pleeg hulle verraad teen die amp waarin hulle met 
’n eed gestel is. Dan help dit nie om agter allerlei “wette” 
weg te kruip met die voorwendsel van ’n optrede “volgens 
die wet” nie. Selfs Gandhi kon insien: wettige optrede is 
nie dieselfde as ’n optrede volgens regverdige wette nie.

Die geskiedenis toon dat ons Here Jesus beslis die ko-
nink like amp beklee. Net soos die priesterlike bloed van 
martelare met tye, getuig ook die bloed van die ko nink-
like amp van Hom. Byvoorbeeld: Gídeon, gewone ou 
Gídeon, bang, kleingelowig en swak, kon eenvoudig nie 
langer in die parskuip wegkruip nie. Die Midianitiese en 
Amalekitiese plunderaars roof, moor, steel en verwoes. 
Hulle vernietig die lewe. Daar moet nóú opgetree word. 
Dit is ’n kwessie van roeping! Die geloofsgeskiedenis leer 
allermins ’n beginsel van nou maar net altyd aanhou 
op die grond lê, sodat moord lustige plunderaars alles 
kan vat, want jy het darem versekering. Ook nie om ad 
infinitum sake net te bly aanmeld nie, sodat jy darem 
rus kan vind in die wete van ’n saaknommer en niks 
verder wat gebeur nie. Daar kom uiteindelik ’n dag dat 
boosheid veel meer vereis.

’n Aanvaller wat jou alreeds met ’n mes in die skouer 
ge steek het en vir jou keel mik, is allermins ’n fiktiewe 
draak. Die messteek is werklik. Die aanval gebeur fisies-
kon kreet. Dit is jou lewe of syne. Daarom dat die sesde 
ge bod nie net nyd, haat en toorn verbied nie, maar juis 
ook gebied dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Dit 
is die lewensbeginsel wat God daargestel het, waarvan die 
kruis ook wil getuig. Jy word daarom verplig om diegene 
wat lewe in gevaar stel en skade berokken, af te weer.

Die doel van gewapende verset is lewensher stel, sodat 
geregtigheid kan floreer. Met wet en orde totaal skeef-
getrek, ontstaan uiteindelik ’n onhoudbare situasie. 
Boosheid maak jag op die regverdige. In plaas daarvan 
om die boosheid met wortel en tak uit te roei, gebeur 
net mooi die teendeel. Die boosheid floreer en word 
selfs teen wetsgehoorsame burgers beskerm. 

Ons natuurlike geneigdheid is egter waansin óf vleiery. 
Beide laat die lewe vergaan. Sonde bring beide ’n Absa-
lom én Pontius Pilatus voort. Net die Here Jesus herstel 
die lewe van geregtigheid. Wanneer die koninklike amp 
verval tot boosheid, verplig geloof in Christus ons om 
die bose af te weer, selfs met gewapende verset.

Vervolg vanaf bl. 4

Christelike plig tot gewapende verset

LIG IN DUISTERNIS

die Union Jack in Windhoek gaan hys. Daarna het hulle 
vroeg in 1917 opgeruk grens toe en die Ovambo’s wat ook 
in opstand gekom het, tot onderdanigheid gaan skiet. 
Eienaardig genoeg het dit in 1966 uitgeloop op ’n oorlog 
wat 23 jaar geduur het. Ná die oorlog moes Suid-Afrika 

na 75 jaar se teenwoordigheid in Suidwes-Afrika, sy troe-
pe terugtrek. Vandag is die Afrikaner nie meer ’n vrye 
volk nie en tweedeklasburgers onder ’n rower-regime. 
Elk een moet maar self besluit of die Bosoorlog ’n seën 
of ’n vloek op die Afrikanervolk was. LIG IN DUISTERNIS
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Korrupsie, misdaad en geweld vier hoogty. Jou lewe 
kan enige tyd bedreig word. Daagliks hoor ons van nog 
’n wrede plaasmoord of ’n rooftog helder oordag. Ons 
taal en onderwys is onder druk. Daar is ’n deurlopende 
aanslag van die regering op ons skole en universiteite. 
Van die 26 universiteite in Suid-Afrika het sewe aan-
vanklik Afrikaans as voertaal gebruik. Tans is daar in 
praktyk skaars een oor. Grondeise plaas druk en bring 
totale onsekerheid op die landbougemeenskap.

As Christen-Afrikaners leef ons in ’n tyd van vervreem-
ding. Ons betaal hoë belastings, maar het nie seggenskap 
oor hoe dit aangewend word nie. Regstellende aksie, 
kwotas en vervroegde aftrede lei tot werkloosheid en 
armoede.

Dan lees ek in my oggendgodsdiens hoe Paulus in 
Romeine 13:1 skryf: Laat elke mens hom onderwerp 
aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen 
mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur 
God ingestel. 

’n Jong student met warm bloed argumenteer aggressief 
met my: “Dit kan nie God se beskikking wees dat hierdie 
politieke party die verkiesing wen en oor ons regeer nie.” 
Hy dreig: “As so-en-so president van Suid-Afrika word, 
sal ek met alles waaroor ek beskik, my verset!” 

Ek dink aan Romeine 13 se tweede vers (1983-Vertaling) 
wat sê dat wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand 
teen die ordening van God; en wie in opstand kom, sal sy 
verdiende straf kry. Om dit nog moeiliker te maak kan jy 
1 Petrus 2:13-14 by lees: Wees dan onderdanig aan elke 
menslike verordening ter wille van die Here – of dit die 
koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante ...

Word daar dus van my as Christen verwag om my on-
voorwaardelik aan die owerhede te onderwerp en die 
kwaad sy gang te laat gaan deur niks te doen nie?

Verkeerdelik het die Middeleeuse kerk hulself in kloos-
ters geïsoleer as hulle reaksie op hierdie probleem. As 
professor in die teologie het Martin Luther in daardie 
tye nie Romeine 13 en 1 Petrus 2 geïnterpreteer dat hy 
nie mag protesteer of hom mag verset nie. Hy het dit 
juis as sy Christelike plig gesien. Luther het as Duitse 
monnik en Rooms-Katolieke priester sy protes en ver-
set teen die kerk in 95 stellings uitgespel. Dit het hy 
teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker. Omdat 
hy geweier het om sy standpunte terug te trek, het 
die pous hom geëkskommunikeer en die keiser hom 
voëlvry verklaar. 

Toe die Schwarmer (fanatiese hervormers) die Hervor-
ming met geweldpleging in die strate en kerke vinniger 
wou laat verloop, keer Luther na Wittenberg terug om 
teen die geweld en oproer te preek. In 1524 het boe-
re-opstande in die Swartwoud uitgebreek. Luther het 
na aanleiding daarvan die Ermahnung zum Frieden 
(“Vermaning tot vrede”) geskryf, waarin hy met die 
Swabiese boere se griewe simpatiseer, maar die opstand 
as ’n sogenaamde “Christelike rebellie” verwerp het.

Ons het dus die reg en plig tot protes maar, soos alles 
in ’n Christen se lewe, moet ook dit volgens Christelike 
riglyne plaasvind. Ons vernietig nie skole nie en ons 
brand nie vragmotors en bande in die strate nie. In ’n 
godlose politieke bestel, waar die gesag van die Skrif deur 
baie geïgnoreer en verwerp word, pas dit die owerhede 
as gelowiges hulle van alles onttrek en hulle lamp onder 
’n maatemmer verberg. 

Die ChristenAfrikaner en verset
Dr. Pieter Mulder

“Here, op die oomblik verstaan ek U nie, maar ek vertrou U” – seker een van die moeilikste gebede om te bid 
– veral as dinge nie verloop soos jy dit wil hê nie. Dit geld veral die onsekerhede van die afgelope tyd en die 
effek wat dit op elkeen van ons het.
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Daarom word druk uitgeoefen om die gesag van die 
Skrif tot slegs die terrein van die kerk, die teologie en 
die persoonlike lewe te beperk. Sodoende word die ge- 
tuie nis van die Skrif verhinder om op die politieke ter-
rein, die kultuurterrein en die hele samelewing in te 
werk. Ons roeping is tog om elke dag in hierdie wêreld 
te ge tuig en vrugte te dra daar waar God ons geplaas het. 
On geag of dit in die werkplek, op kultuurterrein, in die 
kerk of politiek is. 

“Dit is aanmatigend vir Christene om te glo dat hulle ’n 
roeping het hier aan die Suidpunt van Afrika,” skryf ’n 
“slim” rubriekskrywer onlangs in ’n koerant. Beteken dit 
ons het geen taak of rol meer hier in Suid-Afri ka nie? 

As Christen-gelowiges durf ons nie so dink nie en be-
hoort ons te weet dat dit nie is wat God van ons verwag 
nie. ’n Gelowige se roeping in hierdie wêreld word nooit 
beëindig nie. Matthéüs 5:13-16: Julle is die sout van die 
aarde ... Julle is die lig van die wêreld. ’n Stad wat bo-op 
’n berg lê, kan nie weggesteek word nie ... Laat julle lig só 
skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien 
en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

’n Gewilde cliché is: “Politiek is vuil en daarom moet ’n 
Christen hom daarvan onttrek.” So ’n standpunt skep 
die indruk dat gelowiges net besig is met die verhewe 
dinge van die hiernamaals, maar die hiernoumaals en 
die huidige samelewing aan die ongelowiges en godha-
ters uitlewer. Die ware kerk en gelowiges leef in die hele 
wêreld en moet hulle roeping oral uitleef.

In 2019 is dit nie die eerste keer dat ons as Christen- 
Afrikaners met die Bybel se riglyne oor die owerheid 
en verset worstel nie. Enkele voorbeelde: 

1706: Adam Tas en 62 ander vryburgers stel ’n “Klacht-
scrift” op teen die korrupsie van Goewerneur Willem 
Adriaan van der Stel aan die Kaap. Hulle stuur dit in 
die geheim na die Goewerneur se VOC-base in Ne der-
land. In reaksie arresteer die Goewerneur vir Adam Tas. 
Ná 13 maande slaag Adam Tas se protes en verset. Hy 
word vrygelaat, die Goewerneur word ontslaan en na 
Nederland teruggeroep. 

1902: By die eerste nagmaal ná die Anglo-Boereoorlog 
het die Pietersburg Gereformeerde Kerk se kerkraad 
ver gader oor die lidmate wat tydens die oorlog die Britse 
mag ge-“join” en teen hulle eie mense geveg het. Die 
kerk raad besluit dat hulle ’n ernstige oortreding begaan 

het. Hulle het teen die owerheid – die ZAR-regering – 
opgestaan. Hulle is onder sensuur geplaas en moes die 
normale pad van berou loop om terug te kon kom.

1914: Die Suid-Afrikaanse regering het besluit om as by-
drae tot die Eerste Wêreldoorlog, in opdrag van Brittanje, 
Duits-Suidwes in te val en namens Brittanje te verower. 
Op die tafel van die Gereformeerde Kerk se si node van 
1918 was ’n beskrywingspunt oor die Afri ka ner-rebelle 
se opstand van 1914. Die rebelle redeneer dat die Engelse 
re ge ring hulle ge vra het om dit wat aan Duitsland behoort, 
te vat. Dit is teen die agste gebod wat sê jy mag nie steel 
nie. Die rebelle beroep hulle op Handelinge 5:29: Ons 
moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. 
Ná ’n lang debat word hulle, in ’n poging tot versoening, 
gedeeltelik gelyk gegee met ’n kompromis-sinodebesluit.

1915 en 1940: In 1915 en weer in 1940 marsjeer duisen de 
Christen-Afrikanervroue, meestal in Voortrekkerdrag, 
na die Uniegebou. Hulle verskil ernstig van die regering 
se standpunte en protesteer op hierdie manier daarteen. 
Hulle oorhandig ’n petisie aan die regering waarin hulle 
hul griewe uitspel.

Ek het ’n boek oor die huidige tyd geskryf met die titel: 
Kan Afrikaners Toyi-Toyi? Afrikaners kan nie toyi-toyi 
nie en hulle hoef ook nie. Hulle durf egter ook nie passief 
te sit en al die kwaad en misbruike net oor hulle te laat 
spoel nie. In die boek skryf ek oor hoe jy sonder politieke 
mag, steeds op baie maniere jou stem kan laat hoor en 
protes en verset teen onreg kan aanteken. 

In die Christen-Afrikaner se geskiedenis is dit nie die 
eerste keer waar alles, uit ’n menslike oogpunt gesien, 
donker en sonder duidelike antwoorde lyk nie. Gaan 
lees maar die Afrikaners se moedeloosheid in hulle 
dagboeke voor die slag van Bloedrivier in 1838 of ná die 
Tweede Vryheidsoorlog in 1902. Omdat God ’n taak en 
roeping vir al sy gelowiges het, is ons deur daardie tye 
en het sterker anderkant uitgekom.

Ek herhaal: Een van die moeilikste gebede om te bid is: 
“God, ek verstaan U nie op die oomblik nie, maar ek 
ver trou U.” Intussen sit ek nie en niksdoen nie. Ek wys 
die kwaad uit en getuig daarteen. Indien nodig, neem 
ek aan protesoptogte teen die owerheid deel. Ek doen 
wat my hand vind om te doen. Ek gebruik die gawes tot 
my beskikking om my roeping, hier in die wêreld waar 
dit God se wil was om my te plaas, so goed as moontlik 
te vervul – hoe moeilik dit ook soms is. LIG IN DUISTERNIS
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Die begrip nihil de nobis, sine nobis kan direk vertaal 
word as “niks oor ons, sonder ons nie”, of in Engels: 

“nothing about us, without us”. Dit is die kernbegrip van 
die openbare deelname-doktrine in staatsreg, maar ook 
’n logiese implikasie van natuurlike vryheid en demokra-
sie. Dit is selfverduidelikend: Sonder die konsultasie, 
substantiewe deelname en toestemming van ’n persoon 
of ’n groep, mag niks gedoen word wat daardie persoon 
of groep se belange of regte ondermyn nie. 

Die Grondwet van Suid-Afrika erken en verskans open-
ba re deelname in die formulering en aanvaarding van 
be lei de, regulasies en wette. Artikel 195(1)(e) van die 
Grond wet sê dat “die publiek moet aangemoedig word 
om aan beleidsvorming deel te neem” en artikel 195(1)(g)  
bepaal dat “deursigtigheid moet bevorder word deur die 
publiek met tydige, toeganklike en korrekte inligting te 
voorsien”. Volgens die Hoogste Hof van Appèl in die saak 
van e.tv vs. Minister van Kommunikasie in 2016, bepaal 
die legaliteitsbeginsel in artikel 1(c) van die Grondwet, wat 
voorsiening maak vir die heerskappy van die Grondwet 
en die oppergesag van die reg, ook open bare deelname. 
Artikels 57(1)(b), 59, 70(1)(b) en 72 ver plig óók beide 
kamers van die parlement om openbare be trokkenheid 
in die wetgewende proses aan te moedig. 

Openbare deelname moet verder in goedertrou plaas-
vind, wat beteken dat die regering sulke deelname nie 
slegs as ’n formaliteit mag beskou nie. Die deelname 
van die publiek en belanghebbendes moet dus in ’n 
ma te riële lig gesien word. Die Appèlhof het dus in die 
saak van Kommissaris vir Binnelandse Inkomste vs. 
Golden Dumps in 1993 gesê dat statutêre bepalings nie 
as oortollig beskou kan word nie. Met ander woorde die 
bepalings in die Grondwet wat vir openbare deelname 
voorsiening maak, maak vir égte deelname voorsiening; 
nie vir die invul van regmerkies nie.

In die praktyk toon die regering min respek vir open-
ba re deelname en gevolglik vir konstitusionalisme. Die 

Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die 
Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe 
het besluit dat hy nie die regte van godsdienstige gemeen-
skappe gaan bevorder of beskerm nie, maar inteendeel 
inbreuk daarop gaan maak. Volgens die Kommissie 
moet die parlement wetgewing aanneem wat kerke en 
an der godsdienstige instellings reguleer, oënskynlik 
om te verseker dat vals pastore nie hul gemeentes vir 
kom mersiële wins kan uitbuit nie. 

Die sogenoemde “beraad” wat in Februarie vanjaar 
plaas gevind het om die perspektiewe van godsdienstige 
leiers te kry, was ’n bespotting van openbare deelname. 
Eerstens is nie alle belanghebbendes – veral diegene 
wat regulering teenstaan – na die beraad genooi nie. 
Twee dens het die Kommissie rééds sy voorgestelde 
in ter vensies opgestel, wat dit duidelik gemaak het dat 
re gulering per se ’n fait accompli was. Die voorsitter van 
die beraad het gedreig dat indien daar nie op ’n regule-
ren de regime teen die einde van die beraad ooreengestem 
word nie, die Kommissie eensydig sal optree en sy eie 
re gime aan die parlement voorstel. Dit is nie verbasend 
dat die deelnemers hierdie prosedurele en grondwetlike 
bespotting afgekeur het nie. Die deelnemers het dus 
sonder dat die regering hul hande vashou, voortgegaan 
om ’n oplossing op hulle eie te probeer vind.

By die Kommissie se raadgewende konferensie ’n paar 
dae daarna, het die burokrate gemeen dat dit vir hulle so 
goed was asof die beraad nooit gebeur het nie, want die 
Kommissie het dit nie self bestuur nie. Die arrogansie 
moet duidelik blyk: Sonder die leidende hand van die 
staat, mag niks regmatig in die samelewing gebeur nie. 

Kerke en ander godsdienstige instellings is egter nie 
slegs forums waar Suid-Afrikaners bymekaarkom vir 
aan bid ding nie. Kerke is gemeenskapsinstellings wat ’n 

Niks oor ons, sonder ons nie
Martin van Staden1

________________________________________________________________

1	 Martin	van	Staden	is	Regsnavorser	by	die	Vryemarkstigting	en	studeer	
tans aan ’n meestersgraad in regte aan die Universiteit van Pretoria. Hy is 
ou teur van The Constitution and the Rule of Law (2019).
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belangrike konstitusionele rol in die samelewing speel. 
In vroeër jare het kerke ’n baie groter rol rakende maat-
skaplike dienste, onderwys en arbitrasie van dispute 
in die gemeenskap gespeel en was die middelpunt van 
menslike omgang. Met die verstaatliking van die same-
lewing het die regering – ongelukkig – meer en meer 
van dié funksies oorgeneem. Dit het die indruk geskep 
dat die staat gesag oor die kerk het. 

Die skeiding tussen kerk en staat beteken egter nié dat 
die kerk uit staatlike aangeleenthede moet bly terwyl die 
staat steeds in kerklike sake mag inmeng nie. Inteen-
deel, kerke verteenwoordig, soos prof. Koos Malan met 
gesag argumenteer, ’n wig en teenwig teenoor die mag 
van die staat.

Die reg tot godsdienstige vryheid is in absolute terme 
in artikel 15(1) van die Grondwet geformuleer. Anders 
as ander regte soos dié van vryheid van uitdrukking 
en eiendomsreg, wat wel interne beperkings bevat, is 
vryheid van godsdiens onbeperk, tensy die staat sy in-
menging in terme van artikel 36 kan regverdig. 

Om dit te kan doen, moet die staat wys dat sy beperking 
op dié vryheid redelik en regverdigbaar is binne die 
kon teks van ’n oop en demokratiese samelewing wat 
on der meer op vryheid gebaseer is. Die aard van die 
reg tot godsdienstige vryheid, die belangrikheid en aard 
van die beperking, die rasionaliteit van die beperking 
(d.w.s. of die beperking wel sy doel kan bereik), en die 
proporsionaliteit van die beperking (d.w.s. of daar ’n 
minder inmengende wyse is om die beperking se doel 
te bereik) moet alles in ag geneem word. 

Myns insiens sal die staat nie sy inmenging in gods diens-
tige vryheid in terme van artikel 36 kan regverdig nie, 
mits ’n sterk argument deur die godsdienstige sektor 
voor die Grondwetlike Hof geplaas kan word. So ’n 
ar gu ment sal moet wys dat die skeiding tussen kerk en 
staat ’n fundamentele beginsel van ’n vrye samelewing 
vorm en dat indien die staat in kerklike sake inmeng, 
die menswaardigheid van kerkgangers geskend sal wees. 

Die argument sal ook moet wys dat die staat se rede vir 
inmenging neerhalend is met betrekking tot die ver moë 
van volwasse kerkgangers om vir hulself te besluit of hulle 
spesifieke kerke wil ondersteun. In ’n vrye samelewing 
het volwassenes wel die vryheid om gras te eet, met 
Doom bespuit te word en te glo dat ’n pastoor mense uit 
die dood kan opwek. Wat die keuse van ’n kerk betref, 

is daar in Suid-Afrika ’n groot verskeidenheid uiteen-
lopende keuses. Kerkgangers kan dan besluit waarheen 
húlle wil gaan. Niemand dwing hulle nie en die regering 
moet homself ophou met daardie gevalle waar geweld 
en feitlike (nie-normatiewe) bedrog wel gepleeg word.

Die bedrogspul wat homself tydens die openbare deel-
nameproses van die Kommissie afgespeel het, sal ook 
voor die hof geplaas moet word. Die regering het duidelik 
die proses met voorafepaalde gevolgtrekkings begin. 
Op geen stadium is daar gevra óf daar wel regulering 
van godsdiens moet wees nie – slegs hóé die regulering 
moet geskied. Die regering tree dus sonder ’n mandaat 
op. Dit is in stryd met die oppergesag van die reg, die 
beginsels van demokrasie en die onderliggende aard 
van konstitusionalisme.

Die staat se drang na mag is besig om alle Suid-Afri ka-
ners se vryheid en menswaardigheid te skend. Besig he de 
is veral die teiken van tiranniese staatsbeleid en ont eie-
ning sonder vergoeding is almal se voorland indien dit 
’n grondwetlike realiteit word. Die staat se sosialistiese 
ideologie, transformatisme, is sodanig dat niks buite die 
konteks van die staat en sy doelwitte mag geskied nie. 
Transformatisme is ’n totale ontkenning van vryheid 
en ’n verwerping van die Grondwet. 

Kerke het egter ’n voordeel: As daar één ding is wat vir 
mense byna onaantasbaar is sover dit die regering be-
tref, is dit hul godsdiens en hul kerk. Kerke kan dus die 
aanslag weerstaan, mits hulle bewus is van die aanslag 
en sy aard en mits Christelike kerke, ander godsdienstige 
gemeenskappe en die burgerlike samelewing, saam-
staan. Hou op mooi praatjies maak met die regering, 
want enige kompromie sal uiteindelik in die regering se 
guns tel. Sê duidelik “nee” by elke geleentheid, sonder 
verskoning of spyt. 

Openbare deelname moet ernstig beskou word. Die 
Suid- Afri kaanse geskiedenis wys vir ons dat diegene wat 
ge wei er het om deel te neem aan die groot politieke en 
maatskaplike debatte van die era, oorwin en vergeet is. 
Moet egter nie alle fokus op die regering en sy prosesse 
plaas nie: Bou intussen aan ’n staatsbestande gemeen-
skap in die godsdienstige sektor van die samelewing. 
Maak seker dat die kerk op geen manier afhanklik van 
die staat se guns of vrygewigheid is nie. Ontwikkel die 
instelling sodat dit tirannie kan weerstaan, want wanneer 
dit nodig word, sal almal in die samelewing na die kerk 
toe kyk vir leierskap. LIG IN DUISTERNIS
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Hier word nie oor alle soorte geweld gehandel nie, maar 
gekonsentreer op die vraag of geweld teen die owerheid 
Bybels geregverdig kan word. Tog is dit belangrik om 
op die volgende te let:

• Protes: Dit is ’n nie-gewelddadige optrede teen ’n 
be sluit, wet, opinie of daad in die vorm van ’n afkeu-
rende gesindheid, kritieklewering of geskrifte. In 
hierdie optrede is iets positiefs.

• Verset: Dit is ook ’n nie-gewelddadige optrede, maar 
sterker as protes. Die klem val hier meer op die ne-
ga tiewe: weiering om te aanvaar, om saam te werk. 
Ver set wil ver werp en teenwerk. 

• Burgerlike ongehoorsaamheid: Dit is ’n openbare 
nie- gewelddadige aksie van morele protes teen ’n 
be staan de wet of wette of dele daarvan, wat deur die 
ower heid as onwettig beskou word.

Skrifuitsprake

Romeine 13:1-7
God beveel onderwerping aan die owerheid as instelling 
van God. Dit geld vir Christene en heidene. Die vraag is 
egter: geld dit nog as die owerheid sy mag misbruik, as 
hy nie binne die perke wat God aan sy mag stel (vers 3 en 
4), optree nie, maar sy eie menslike dwaasheid afdwing?

Dit is nie wat die Woord van God hier leer nie. Wanneer 
die owerheid dan so optree dat hy daardeur die gewetens 
van die gelowiges dwing met besluite (vers 5) wat nie 
in ooreenstemming met die wil van God is nie, kan 
die voorskrif tot onderwerping nie vir hom geld nie. 
Natuurlik moet die gewete gevorm wees deur die Skrif 
self. Dit mag nie blote subjektivisme wees nie.

’n Owerheid versaak sy roeping wanneer hy ’n dienaar 
van afgode word. As die gelowige dan gehoorsaam is aan 
besluite van die owerheid wat in die uitvoering daarvan 
juis nie God sal vereer nie, het hy die owerheid liewer 
as vir God.

Handelinge 4:19; 5:29 en Matthéüs 10:37
Daar is ’n perk in gehoorsaamheid aan die owerheid. 
Wanneer die owerheid (en soveel te meer die een wat 
hom beroep op Christelikheid) iets van sy onderdaan 

eis of verwag wat in stryd met die wil van God is, mag 
die gelowige daardie owerheid in daardie saak nie ge-
hoorsaam wees nie.

1 Petrus 2:13-17
Wanneer die apostel handel oor menslike verordeninge 
beteken dit instellinge tot instandhouding of hand-
hawing van lewe en orde in die samelewing. Dit moet 
gaan om die lewe van die onderdane te beskerm, dit ’n 
kwaliteitslewe te maak of te laat bly en nie die gevolg 
hê dat lewens geminag en bedreig word nie – dan sou 
dit nie meer tot eer van God wees nie. Daarom kan die 
owerheid in so ’n geval nie aanspraak op gehoorsaamheid 
maak nie (Hand. 4:19 en 5:29).

Die Vyfde Gebod

a. Onderworpenheid
Die owerheid moet geëer word, liefde en trou moet bewys 
word en onderworpenheid aan hulle goeie regering word 
gevra. Met die swakhede en gebreke van die owerheid 
moet daar geduld wees.

b. Geduld
Verset en geweld teen die owerheid moet daarom slegs 
ter sprake kom nadat alle ander weë geduldig gevolg is, 
maar nie geslaagd was nie – dit ook slegs eers wanneer 
die owerheid die onderdane nie meer met die “goeie 
leer” regeer nie.

c. Voorbidding
’n Christen moet hom voor God kan verantwoord dat hy 
vir sy owerheid/owerhede ernstig voorbidding gedoen 
het en steeds doen sodat ons ’n rustige en stil lewe kan 
lei in alle godsvrug en waardigheid (1 Tim. 2:2).

d. Absolute eerbied vir die owerheid?
Absolute eerbied kom net God toe. As die draer van die 
swaardmag sy mag misbruik deur self die misdadiger te 
word deur te dood (in plaas van die doodslag met die 
dood te straf), of deur moordenaars willens en wetens 
nie hul verdiende straf op te lê nie, tree daardie owerheid 
nie volgens die wil van God op nie en word dit ’n roeping 

Verset teen die owerheid:  
Amptelike standpunt van die AP Kerk1

________________________________________________________________

1 Geneem uit die sinodale publikasie Skriflig op Kerk en Volk, bl. 55-61. Verkort.
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om so ’n owerheid met een wat waardig die wil van God 
sal regeer, te vervang – al kos dit geweld. Ons moet God 
meer gehoorsaam wees as mense (Hand. 4:19 en 5:29).

Gewelddadige verset
’n Christen mag ’n owerheid weerstaan as dit vir hom 
duidelik geword het 

• dat sy gehoorsaamheid aan God deur sy gehoor-
saam heid aan sy menslike owerheid belemmer of 
uit ge skakel word;

• dat ’n owerheid sy plig as owerheid deur God hom 
op ge lê, versuim en dus nie meer op onderdanigheid 
en gehoorsaamheid van sy onderdaan aanspraak het 
nie;

• dat meer mense as hyself en meer belange as net sy 
eie belange deur die pligsversuim van ’n owerheid in 
die slag bly. God gebied immers Christene dat hulle 
hulle naaste se “skade, soveel as wat in ons vermoë 
is, moet afkeer” (HK So. 40 antw. 107).

Wanneer ’n Christen hom voor God kan verantwoord 
dat protes tevergeefs was en niks behalwe verset vir hom 
oorbly nie, bewandel hy eers die weg van lydelike verset 
sover moontlik en wend hom daarna as laaste uitvlug, 
onder leiding van volksleiers, tot geweld.

Wanneer ’n vreemde owerheid ’n volk verdruk, kan dit 
wees dat die Here daarmee besig is om die volk te straf 
oor sy ongeregtighede. God sit konings af en stel hulle 
aan (Dan. 2:2; 4: 17). In die tyd van Jeremia gee die Here 
opdrag dat die volk hulle aan Babel moet onderwerp 
(Jer. 27:12-13).

Aan die ander kant leer die Bybel ook dat dit gebeur 
dat God volksleiers beskik wat hulle volk gewelddadig 
uit die mag van vreemde oorheersers bevry. Hy gebruik 
Gideon teen die Midianiete. Israel skreeu: Die swaard 
van die Here en van Gideon! (Rigt. 7:20). Die Here ver-
los sy volk van die Ammoniete deur “’n baie groot slag” 
(Rigt. 11:33). In Jefta se oorlog tree hy op in die krag van 
die Gees van die Here (Rigt. 11:29). God laat Simson 
gewelddadig teen die Filistyne optree.

Dit is dus nie waar dat die Bybel leer dat dit ’n algemene 
beginsel is dat ’n Christenvolk wat deur ’n ander volk 
verdruk en oorheers word, nooit tot geweld mag oorgaan 
nie. Hoe ’n volk uit dwingelandy uitkom, word deur God 
bepaal. Dit mag wees dat Hy dit op ’n onvoorsiene wyse 
wonderdadig mag doen, of dit kan wees dat Hy ’n leier 

beskik wat die volk in ’n oorlog saamsnoer ten einde 
die juk af te werp. 

Calvyn verduidelik die saak pragtig in sy Institusie. Hy 
sê God wek mense uit sy diensknegte om as openbare 
wrekers die oorheersers te straf. Wanneer God mense 
uit sy eie volk gebruik om sy volk te verlos, is hulle dade 
wettig. Toe hulle die wapens teen die konings opgeneem 
het, het hulle daarmee nie die majesteit wat God aan 
die konings gegee het, geskend nie, omdat hulle uit die 
hemel bewapen is en die kleiner mag van die koning met 
die groter mag van die Here bedwing het (kyk vertaling 
van HW Simpson 1991, bl. 1856).

Ons moet die beginsels wat in die Woord vervat is, eer-
biedig en met verantwoording aan Hom, konkretiseer. 
Dit kan ons weet: Hy is in beheer en Hy sal beskik op 
sy alwyse wyse. 

Hoe mag die Christen-onderdaan teenoor ’n verworde 
regering optree, veral as ’n groot deel van die volk saam 
met die regering afwyk van wat God vir die owerheid 
verorden het, en die saak nie by ’n stembus reggestel kan 
word nie? Calvyn redeneer dat individuele persone hulle 
nie in hulle private hoedanigheid teen die owerheid mag 
verset nie, maar dit wel deur middel van volksamptenare 
mag doen.2

In hierdie verband is dit ook nodig om na Romeine 
13:1-7 en 1 Petrus 2:13-17 te kyk. Daar word onder 
meer gestel dat elke mens hom aan die owerheid moet 
onderwerp, omdat dit deur God ingestel is; dat aan die 
koning eer bewys moet word; en dat die onderdane 
belasting moet betaal. Dit is weer eens belangrik om na 
die verband van die uitsprake te vra.

Eerstens word daarop gewys dat daar baie spesifieke re des 
gegee word wat te doen het met God se bedoeling met 
owerhede. Hy wil die owerheid as sy dienaar gebruik. Die 
owerheid moet dus God se wil uitvoer. Wanneer hy dit 
doen, strek dit ons ten goede. ’n Burger wat nie kwaad 
doen nie, hoef niks van die owerheid te vrees nie. Dit 
is die kwaaddoeners wat moet vrees. Die owerheid het 
juis die swaard van God ontvang om hulle te straf – nie 
om die wat goed doen, te onderdruk nie. Wanneer gesê 
word dat die owerheid diegene wat goed doen, prys, word 
bedoel dat ’n slagoffer van kwade handelinge deur die 
regsproses beskerm en vrygespreek word sodat sy naam 
in ere herstel word. So word hy “geprys”. ’n Ower heid 
________________________________________________________________
2	 Lees	meer	hieroor	in	die	artikel	van	dr.	Hendrik	Breytenbach	op	bl.	5

Vervolg op bl. 18
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Tydens ’n kampusdiens van die Liberty Universiteit in 
die VSA, het die kanselier, Jerry Falwell jr., studente 
aangemoedig om vuurwapenlisensies te kry met die 
doel om hulself te bewapen sodat hulle misdadigers 
wat op hul kampus moeilikheid wil maak, ’n les kan 
leer. As gelowiges verskil Falwell en dr. John Piper1 oor 
die saak en deel ons graag in hierdie artikel dr. Piper 
se insigte vanuit die Skrif ter wille daarvan om balans 
tot die debat te voeg. Hy stel dit duidelik dat dit nie vir 
hom daaroor gaan dat Christene nooit geweld mag ge-
bruik om hulself of hul geliefdes te verdedig nie, maar 
dat hy eerder op die gepaste Christelike gesindheid en 
houding wil fokus.

1. Paulus roep gelowiges op om nie hulself te wreek 
nie, maar die wraak aan God oor te laat en eerder 
die kwaad met die goeie te oorwin. Die swaardmag 
is aan die regeerders gegee om God se oordeel ter 
wille van geregtigheid toe te pas.

Romeine 12:17-21 spel die Christen se houding teenoor 
sy vyande uit, terwyl Romeine 13:1-4 die regte en ver-
antwoordelikhede van die regering uitspel. God gebruik 
instellings soos die polisie en weermag om sy geregtig-
heid as deel van sy algemene genade bekend te maak. 
Sy bedoeling is ook om die hoë waarde van sy Seun en 
die verlossing wat Hy bewerk, as deel van sy besondere 
genade te openbaar. Dit is wat ’n Christen-volk in staat 
stel om hulself te midde van onregverdige lyding, aan 
sy sorg toe te vertrou.

Christelike goedhartigheid en openbare geregtigheid 
behoort nie deur mekaar opgeslurp te word nie. Enige 
verheffing, of verchristeliking van die swaardmag wat 
Romeine 12:19-20 snoer, is die pad byster. Byvoorbeeld: 

Wanneer daarop aanspraak gemaak word dat die bur-
gers in ’n demokrasie eintlik die regering is en dat hulle 
daar om die swaardmag mag uitoefen, word dit wat poli-
ties-aanvaarbaar is, bo die Bybelse openbaring verhef. 

2. Petrus leer dat Christene dikwels deel van gemeen-
skappe gaan wees waar hulle onredelike behande-
ling moet verwag en aanvaar sonder om terug te 
baklei.

Voordat ons ons besware en uitsonderings op hierdie 
waar heid opper, kom ons probeer eers ons bes om na 
die tekste te luister, dit ons eie te maak en daardeur 
ver ander te word:

Want dit is genade as iemand, ter wille van die gewete 
voor God, leed verdra deur onregverdig te ly ... Maar as 
julle verdra wanneer julle goed doen en ly – dit is genade 
by God (1 Petr. 2:19-20; vgl. ook 1 Petr. 3:14 en 17).

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeld-
woorde nie, maar seën inteendeel (1 Petr. 3:9).

Namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, 
moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van 
sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig 
word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig (1 Petr. 
4:3-14; vgl. ook 4:16 en 19).

Daar is min boodskappe so noodsaaklik vir vandag 
soos dié in 1 Petrus 4:12: Geliefdes, verbaas julle nie oor 
die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle 
beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. 

Christene behoort hulself nie te 
bewapen nie – John Piper

In die lig van die toename in skietvoorvalle in Amerika, is die vraag na die besit van vuurwapens baie relevant. 
In die Suid-Afrikaanse konteks waar geweldsmisdade aan die orde van die dag is, is die besit van ’n vuurwapen 
vir baie burgers ’n noodsaaklikheid. 

________________________________________________________________
1	 Lees	sy	volledige	standpunt	hier:	https://www.desiringgod.org/articles/

should-christians-be-encouraged-to-arm-themselves
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Gelowiges behoort die vervolging deur ongelowiges 
te wagte te wees. Sulke vervolging is normaal. Petrus 
moe dig ons aan om “vreemdelinge en bywoners” hier 
op aarde te wees wat nie ons hoop in die grondwetlike 
reg tot selfverdediging plaas nie, maar in Christus Jesus.

3. Christus waarsku dat gewelddadige vyandigheid 
sal kom. Die strekking van sy raad was egter om 
te sê hoe ons dit met lyding en getuienislewering, 
in plaas van gewapende verset, moet hanteer.

Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan 
julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en 
gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring 
ter wille van my Naam. En dit sal vir julle uitloop op ’n 
getuienis ... Maar julle sal oorgelewer word ook deur 
ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal 
van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal 
ter wille van my Naam. En geen haar van julle hoof sal 
ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle 
jul lewe in besit kry (Lk. 21:12-13 en 16-19; vgl. ook Mt. 
10:16-18; 21-22).

En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar 
die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer 
wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel 
(Mt. 10:28).

Is lewensbedreigende omstandighede2 daar sodat ons 
kan wys hoe paraat en kragtig ons is omdat ons ’n 
wapen byderhand het? Dit is die soort reaksie wat aan-
klank vind by die vleeslike in ons. Jesus sê eerder dat 
le wens bedreigende omstandighede ’n geleentheid tot 
ge tuienislewering is.

4. Jesus baan die weg vir ’n lewe as vreemdelinge en 
bywoners wat getuig dat hierdie wêreld nie ons 
tuiste of koninkryk is nie, deur die bevordering 
en uitbreiding van die Christendom deur middel 
van die swaard, af te wys.

Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; 
as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars 
geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. 
Maar nou is my koninkryk nie van hier nie (Joh. 18:36; 
vgl. ook Mt. 26:52).

1 Petrus is dié boek in die Bybel wat die meeste worstel 
met die vraagstuk van lyding ter wille van geloof. Die 
strekking van die boek is: Terwyl jy besig is om ter wille 

van jou geloof, selfs met vreugde, te ly, doen soveel 
goed aan ander dat hulle sal uitvra oor die hoop wat in 
jou is (1 Petr. 3:15). Wanneer ons ons sekuriteit in ons 
versteekte wapens vind, gaan mense nie juis wil weet 
wat die rede vir ons hoop is nie.

5. Jesus handhaaf dat die belangrikste (hoewel nie 
die enigste) manier waarop Christene die waarde 
van hul skat in die hemel kan benadruk, is wan-
neer hulle só vry van ’n liefde vir hierdie wêreld 
is en so tevrede is met hulle hoop op heerlikheid, 
dat hulle in staat is om hul vyande lief te hê en nie 
kwaad met kwaad te vergeld nie – selfs al word 
hulle verontreg.

Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en 
valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. 
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die 
hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor 
julle gewees het (Mt. 5:11-12).

Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die 
wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, 
en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle 
kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; 
want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy 
laat reën op regverdiges en onregverdiges (Mt. 5:44-45; 
vgl. ook 5:38-39).

Die punt van Matthéüs 5:11-12 is dat Christene bevry 
is om hulle in lyding te verheug aangesien hulle harte 
so verander is dat hulle groter bevrediging vind in hulle 
hoop op die hemel as in hulle vertroue op hul vermoë 
om hulself te verdedig.

6. Die vroeg-Christelike kerk (Handelinge) het lyding 
verwag en verduur sonder om weerstand te bied. 
Hulle het dit egter met vreugde, gebed en die Woord 
van God verduur.

Dr. Piper wys op heelwat voorbeelde in die boek Han-
delinge wat wys hoe die vroeë kerk vervolg is en hoe 
hulle daarop gereageer het (vgl. Hand. 4:29-31; 8:1-3). 
Handelinge 5:40-41 is volgens hom sprekend van hulle 
reaksie op lyding: 

________________________________________________________________
2 Dit is belangrik om daarop te wys dat dr. Piper moontlik die konteks 

van die onderskeie teksgedeeltes hier ignoreer. Die konteks in hierdie 
gedeelte, maar ook in baie van die ander gedeeltes oor lyding wat deur 
hom aangehaal word, het te doen met lyding ter wille van ons geloof en 
handel nie soseer oor alledaagse, lewensbedreigende omstandighede 
waarin ons ons mag bevind nie – Red.
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En hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels 
ingeroep het, het hulle hul laat slaan en hulle bevel gegee om 
nie in die Naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan.

Hulle het toe van die Raad af weggegaan, bly dat hulle 
waar dig geag was om vir sy Naam oneer te ly.

Te midde van al die gevare wat Paulus in die gesig gestaar 
het, is daar nêrens in Handelinge enige aanduiding dat 
Paulus oorweeg het om homself te bewapen nie. Hy het 
hom wel op die owerhede beroep.

7. Toe Jesus die apostels beveel het om ’n swaard te 
koop (Lk. 22:35-38), het Hy nie opdrag gegee dat 
hulle dit moes gebruik om dit wat Hy beloof het 
hulle tot die einde toe sal verduur, vry te spring nie.

Dr. Piper meen dat hierdie vers nie verstaan moet word 
as ’n oproep vir Christene om hulself te be wapen sodat 
hulle hulself met geweld kan verdedig wanneer hulle 
ver volg word nie. Indien dit die regte interpretasie van 
die teks is, wil hy weet: “Waarom het nie een van die 
dis sipels in die Nuwe Testament dit gedoen of goedge-
praat nie?” Volgens hom spreek twee gebeure teen so ’n 
interpretasie van die teks, naamlik Christus se afwysing 
van geweld tydens sy gevangeneming, asook die kerk 
se nie-gewelddadige optrede te midde van vervolging. 
Vol gens hom is die verwysing in Lukas 22:36 simbolies 
aan gesien dit dui op die vervolging wat sou kom.

8. Natuurlike instink vereenvoudig die kwessie tot 
die vraag: “Mag ek my vrou se aanvaller skiet?”

Dr. Piper antwoord hierop aan die hand van sewe punte: 

1) Hierdie instink is verstaanbaar. Dit lyk egter vir my 
asof die Nuwe Testament gekant is teen hierdie soort 
etiese verskraling. Daar is, soos ek aangedui het, ’n 
oortuigende strekking in die Nuwe Testament dat 
ons eerder moet seën en goed moet doen aan hulle 
wat ons haat, vloek en aanrand (Lk. 6:27-28). Daar 
is nie enige plek in die Skrif waar daar eksplisiet oor 
die verdediging van geliefdes deur die gebruik van 
dodelike mag gepraat word nie, behalwe ten opsigte 
van die polisie en die weermag.3 Dit is merkwaardig, 
veral gesien in die lig daarvan dat so ’n situasie hom 
waarskynlik voorgedoen het toe Saulus mans en 
vroue gevange geneem het (Hand. 9:1-2).

2) Ons primêre doel in die lewe is om te wys dat Christus 
vir ons meer waardevol as die lewe self is. Wanneer 

naasbestaandes dus bedreig word, behoort my hart 
daartoe geneig te wees om eerder op so ’n wyse goed 
te doen, dat daar aan hierdie doel beantwoord word.

3) Jesus het juis gesterf om aanvallers te verhoed om 
teen my familie te sondig. Sy eie strategie was om die 
sondige geneigdheid te oorkom deur sy lewe te gee 
as betaling vir sonde en die verandering van mense 
se harte. Petrus se oproep tot lyding sonder verset, 
word juis gegrond op die voorbeeld van Christus se 
lyding (1 Petr. 2:21).

4) Ek besef dat selfs om die polisie ten tye van nood te 
kontak – wat in die lig van Romeine 13:1-4 reg blyk 
te wees – ook kan voortvloei uit ’n hart wat nie in pas 
met Christus is nie. Indien ’n mens se hart hoofsaaklik 
deur vrees, woede, of wraak oorheers word, kan dit 
tot uitdrukking kom in ’n oproep na die polisie of in 
die opneem van wapens.

5) Ek woon in die middestad van Minneapolis en sal 
Christene aanmoedig om nie wapens te besit wat in 
sulke omstandighede gebruik kan word nie.

6) Ek weet nie wat ek sal doen as so ’n situasie met al 
sy variasies en faktore homself voordoen nie. Ek sal 
beslis nie vinnig wees om enige iemand te veroordeel 
wat besluit om anders as ek op te tree nie.

7) Dit lyk nie asof die Nuwe Testament duidelik hier-
oor is nie. Die strekking is eerder ’n veranderde hart 
waarvan die skat op ’n ander plek is en wat daarna 
streef om te wys dat Christus Jesus meer vervullend 
as die lewe self is. Dit vertrou op God in elke situasie 
en begeer die verlossing van ons vyande.

9. Hoewel God wil hê dat ons van alledaagse praktyke 
gebruik moet maak om in ons daaglikse behoeftes 
te voorsien (werk, boer, eet, drink, slaap, medisyne, 
beplanning, regerings met weermagte en polisie-
dienste), is die kerk se roeping uniek. Sy moet so 
leef dat haar vertroue op Goddelike beskerming, 
duidelik is en dat die wêreld sal vra na die rede 
vir ons hoop en nie na die effektiwiteit van ons 
ge wapen de magte nie.

God is vir ons ’n toevlug en sterkte (Ps. 46:1; vgl. ook 
Filip. 4:19). 

En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my 
Naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan 
nie (Lk. 21:17-18).
________________________________________________________________
3 Dit lyk asof dr. Piper nie in hierdie deel van sy argument die Heidelbergse 

Kategismus se vertolking van die sesde gebod, verreken nie. Ook nie die 
feit	dat	die	Ou	Testamentiese	wet	selfverdediging	wat	op	doodslag	uitloop	
(manslag), vryspreek nie (vgl. Ex. 22:2-3; Deut. 4:42; 19:1-13) – Red.

LIG IN DUISTERNIS
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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.

wat sy roeping getrou vervul, verdien die eer van sy 
onderdane.

In die tweede plek moet weer vasgestel word wat die 
ver band van die teksverse is. Dit is deurslaggewend be-
langrik in die verstaan van enige teks in die Bybel. Die 
woorde in Romeine 13 is geskryf terwyl die Romeinse 
owerheid van die dag oor die algemeen ’n goeie regering 
gevorm het, al was dit ’n heidense een. Misdadigers is 
gestraf en goeie burgers is beskerm. Toe die brief aan die 
Romeine geskryf is (56 of 57 n.C.), was die Christene 
nog nie deur die Romeine vervolg nie. Nero het eers 
sewe tot nege jaar later met die vervolginge begin! Neem 
nou hierby vers 3 wat sê hy wat ’n goeie burger is, hoef 
nie die owerheid te vrees nie. Paulus sou dit nie skryf 
as sy lesers dag vir dag vir hulle lewe gevrees het omdat 
die Romeine hulle (wat vreedsame burgers was) enige 
oomblik oor hulle geloof kon vermoor nie. Romeine 13 
se uitsprake oor die owerheid geld die normale gang van 
sake. Dieselfde geld van 1 Petrus 2. Alhoewel hierdie 
brief lank ná die brief aan die Romeine geskryf is, was 
dit ook voor die Romeinse vervolging van Christene.

Die kerk mag nie pasifistiese oogklappe aanhê en daar-
deur alle kwaad wat ’n owerheid maar mag bedink, 
ver goeilik nie. Vroom word deur sommige Christene 
gesê dat ’n Christen nooit geweld mag toepas nie, maar 
net bereid moet wees om te ly. Dan word byvoorbeeld 
na die volgende gebeure rondom die Here Jesus se lewe 
verwys: Hy bestraf die dissipels wat wil hê dat vuur 
uit die hemel moet daal om die Samaritane wat Hom 
nie wou ontvang nie, te verteer (Lk. 9:55); Hy beveel 
Petrus om sy swaard te bêre wanneer hy Malchus se 
oor afkap (Joh. 18:10-11 en Mt. 26:52). Hierdie mense 
maak van die uitsprake algemeen geldende waarhede, 
terwyl hulle miskyk dat Hy daardeur dade afgewys 
het wat sy Messiaanse werk in die weg wou staan. Die 
mense vergeet dat Hy ook ’n sweep van toutjies gevleg 
het ... (Joh. 2:18).

Natuurlik pleeg die kerk nie geweld nie. Sy taak is om 
sy lid mate toe te rus ten opsigte van beginsels wat die 
Skrif oor allerlei fasette van die lewe leer. Burgers sal in 
elk ge val nugter moet besin of die opsie van geweld in ’n 
kon krete situasie nie selfvernietiging tot gevolg sal hê nie.

Vervolg vanaf bl. 14

Verset teen die owerheid: Amptelike standpunt van die AP Kerk

LIG IN DUISTERNIS

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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“BoerseunvanMigdol”
Met verwysing na die artikel oor “Boerseun- van-
Migdol” in die Maart-uitgawe wil ek graag met groot 
kommer soos volg reageer. Die probleem is nie net 
beperk tot hierdie valse profeet of die Israelvisie nie. 
Dit het reeds ’n sneeubal-effek. Weens die beleg op 
die Afrikaner en die plaasmoorde, kry mense soos 
hierdie vele aanhang en word vele verlei daardeur. 
Hulle argument is dat die Bybel en die verta ling 
daarvan verdraai is. Die gereformeerde kerke, 
volgens hulle, vorm deel van die Wêreldraad van 
kerke wat onder die gesag van die Rooms-Katolieke 
Kerk is. Hulle ontken meestal die Heilige Gees se 
bestaan en dus die Drie-eenheid. In der waarheid 
word die Nuwe Testament misken en is daar ’n eie 
bybel wat hulle gebruik. Daarin is die name van die 
Drie-eenheid vervang met die Hebreeuse Heilige 
name en is jou voorland die hel as jy nie bid tot 
Yahweh en Yahushua nie. 

Die dwalinge van die NG kerk versterk natuurlik 
hulle saak. Hulle skilder ons predikante as fortuin-
soekers en skroom nie om hulle die allergruwelikste 
beledigings toe te snou nie. In ons kerke, wat ook 
onder beledigings deurloop, word die gemeente 
mislei en word selfs Jesus Christus nie gespaar nie, 
maar loop deur onder beledigings wat die hare laat 
rys. Om simpatie en ondersteuning te kry en hulle 
satanistiese geloof te bevorder, maak hulle mildelik 
van die openbare media gebruik. Omdat die meeste 
Afrikanermans lief is vir bakkies ry hulle daarin, 
draai die “car-cam-corder” om en preek dat die spoeg 
spat. Gewoonlik maak hulle dan ook gebruik van 
die bynaam “Boerseun” wat baie gewig dra by die 
onderdrukte Afrikanervolk. Natuurlik, soos die geval 
is met Japie van Zyl, het hy uit die “oorspronklike 
geskrifte” navorsing gedoen en maak hy indruk, want 
baie van sy toehoorders het nie ’n grondige kennis 
van die Christelike geloof nie. Hulle speel dan hulle 
troefkaart dat jy net lid van die Boerevolk kan wees as 
jy Yahweh aanbid. Ons behoort kennis te neem van 
hierdie gevaar wat ons en ons kinders mislei.

Barrie Vermeulen
Pietersburg AP Kerk

BRIEWE

Jopie Fourie  
se laaste brief  
voor sy teregstelling
Aan mijn volk 

Zondag  
20 December 1914
Pretoria Tronk

Getrouwe 
Afrikaners, vrienden 
en vriendinnen, bij 
de tijd dat gij dit 
schrijven ontvangt 
dan is Jopie bij zijn 
Hemelse Vader. 

Om vijf uur vertrek ik van hier op de reis naar 
de eeuwigheid met de getrouwe Leidsman en 
Vriend Jezus. Ik heb u vele allen te bedanken 
voor de boom die geplant is en met mijn 
bloed benat wordt. ‘T zal opgroeien tot een 
groten boom en het zal heerlijke vruchten 
voortbrengen. Wees getrouw aan uw volk 
aan uw tradities, aan uw Godsdienst en aan 
uw God.

De Heere zal u leidenen u den weg wijzen 
waarheen gij moet gaan. Schrijf op mijn 
grafsteen deze woorden: Voor God en 
Vaderland. Ik ben nog jong en mijn leven 
is zoet. Maar dank God Hij heeft mij los 
gemaakt. Ik heb niets dat mij hindert, geen 
haat, geen liefde. God zal voor mijn geliefde 
zorgen, God komt de wraak toe. Getrouwe 
vrienden en vriendinnen weest overtuigd dat 
ik uw sijmpathie gebeden waardeer. Het spijt 
mij dat ik u allen niet de hand kan drukken 
maar God heeft anders gewild en Hij heeft 
mij kraght gegeven om mij aan zijn wil te 
onderwerpen. Dat is mijn laaste letters die 
ik schrijven zal en mijn vermaning is: Wees 
getrouw tot den dood. Wees getrouw aan uw 
tradities, aan uw volk, aan uw taal. God zij met 
u allen tot wij wederzien.

Jopie
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Brief Sending

BRIEWE

’n Bekommerde ChristenAfrikaner
Die afgelope drie uitgawes van Die 
Boodskapper (Fe bru arie tot April 
2019) het my baie laat nadink oor 
die omstandighede in Suid- Afrika, 
maar ook die wêreld. Hoekom raak 
Christene al meer uitgeskuif in 
lande waar die de facto lewens- en 
wêreldbeskouing vir meer as ’n 
millenium basies Christelik was? 
Waarom spring na valse teologie 
wat mense na hul werke of her-
koms of iets anders as die genade 
van God wil laat kyk as die rede 
vir hulle redding? Hoekom suk-
kel mense (in die algemeen, nie 
spesifiek die gelowiges nie) so om 
ordentlike rentmeesters te wees? 
Hoekom, byvoorbeeld, gee renos-
terstropers net nie om of renosters 
gaan uitsterf of nie?

Ek het deur my worsteling 
met hierdie vraag al duideliker 
begin besef dat die rede vir hier-
die probleem die kerk se gebrek 
aan gehoorsaamheid is. Gebrek 
aan gehoor saamheid aan ons 
sendingopdrag. Die kerk in die 
eens-Christelike lande het die af-
gelope eeu gelate toegekyk hoe die 
samelewing al meer van die waar-
heid wegbeweeg en hulle daarom 
al minder aan die kerk en haar 
boodskap steur. Dit het veroorsaak 
dat die kerk in Europa vandag op 
’n punt is waar ’n mens amper wil 
sê dat daar menslik gesproke geen 
hoop meer is nie.

Nader aan ons, hoef ’n mens 
maar net te gaan kyk hoe lyk die 
winkelsentrums op Sondae om te 
sien hoe ver die samelewing van 
God en sy gebod wegbeweeg het. 
Dit is skokkend hoe min kinders 
wat in die kerk grootword (ja, ook 
die AP Kerk) van die Bybel weet. 
Hoërskoolkinders weet nog nie hoe 

om ’n Skrifgedeelte op te soek nie 
(so vertel ’n verbondsonderrigvoor-
ganger vir Graad 9 my).

Dan is daar ook die ding van 
ons (soms onwetende) aanhang van 
dwaalleer. As voorbeeld: die Israel-
visie. Hoeveel keer het ek al gehoor 
dat die beloftes van God se be sker-
ming op volksfeeste soos Majuba of 
Geloftedag direk op die Afrikaner 
van toepassing gemaak word. So 
asof ons beter is as ander mense! So 
asof ons deur ons herkoms iets van 
ons redding kan verdien! Dan word 
mense wat net op Geloftedag in die 
kerk kom, gesus in die vals hoop 
dat God ons volk mos sal beskerm, 
want ons is mos die Geloftevolk! 
Was daar maar grondige sending-
werk en oproepe tot bekering te 
vinde by sulke geleenthede!

Luister ’n mens ook na wat ons 
mense oor die “anderskleuriges” te 
sê het, wonder jy wel of ons al Pau-
lus se briewe gelees het. I Korin-
thiërs 6:10-11 sê: Moenie dwaal nie! 
Geen hoereerders of afgodedienaars 
of egbrekers of wellustelinge of sodo-
miete of kwaadsprekers of rowers sal 
die koninkryk van God beërwe nie. 
En dit was sommige van julle; maar 
julle het jul laat afwas, maar julle is 
geheilig, maar julle is geregverdig in 
die Naam van die Here Jesus en deur 
die Gees van onse God.

Herken u dalk iets? Verbaas dit 
ons dat ongelowige mense optree 
soos ons ongelowige voorouers? Is 
die dinge wat ons kwytraak oor die 
“anderskleuriges” nie dalk geeste-
like hoogmoed en werkheiligheid 
nie? Wil ons nie dalk onsself op 
’n troontjie plaas en op die skouer 
klop oor ons darem nie sulke slegte 
mense is nie? Ek wil dan eerlik vra: 
wat het ons dan verwag? Waarom 

het ons nie moeite gedoen om die 
evangelie aan hulle te verkondig 
eerder as om na hulle sonde te kyk 
om daardeur self beter te lyk nie?

Dieselfde saak is myns insiens 
die worteloorsaak van probleme 
soos korrupsie en renosterstro pe ry. 
As ’n mens God nie erken as Eie-
naar van alles, ook die diere en die 
geld wat aan jou toevertrou is nie, 
en sy gebod “jy mag nie steel nie” 
hoog hou nie, hoekom is dit ver-
keerd om korrup te wees? Hoekom 
is dit verkeerd om renosters te skiet 
as hulle gaan uitsterf? Daar gaan 
minder diere wees, maar wat daar-
van? Ander mense gaan armer wees 
en meer sukkel, maar wat daarvan? 
Dit gaan mos in die eerste plek om 
jouself en basta met die res!

Ten slotte: wat is die oplossing? 
Sending, sending, sending! Ja, ons 
kan nie oortuig nie, net die Gees 
kan dit doen, maar ons moet getuig 
(Rom. 10: 13-15). Die Here Jesus 
sê self ons moet dissipels maak. Dit 
beteken dat ons moet verkondig 
asof ons kan oortuig al weet ons 
ons kan nie oortuig nie! Ons moet 
ywer vir die uitbreiding van die 
evangelie! Dan sal die boodskap 
van verlos sing weer helder klink 
en die soe kende, belaste mense se 
juk sal sag en hul las sal lig word. 
Dan sal ons weer gereinig word 
van geestelike hoogmoed. Dan sal 
die samelewing weer saamwerk as 
rentmeesters oor God se eiendom.

Laat ons ons dan verootmoedig 
oor ons pligsversuim en aan die 
werk spring!

’n Bekommerde Christen-Afrikaner.

Louis Cloete
AP Kerk Pretoria-Oos
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Politieke korrektheid dra grootliks 
by tot wêreldwye anti-Christelike 
sentimente en vyandskap wat 
kommerwekkend is. Dit baan die 
weg vir terroriste wat daarop uit 
is om die Christendom uit te wis. 
Só het ’n kundige op die gebied van 
gods dienstige vervolging aan Fox 
News gesê.

Volgens die webtuiste van Fox News, 
dui die tussentydse bevindinge in ’n 
verslag wat in April bekendgemaak 
en deur die Britse minister van 
buitelandse sake, Jeremy Hunt, aan-
gevra is, daarop dat vyandelikheid 
nie net geografies aan die toeneem 
is nie, maar ook in intensiteit. In 
sommige gebiede is dit so erg dat dit 
aan die internasionale definisie vir 
volksmoord grens.

Die onlangse massamoord oor 
Paasnaweek op Christene in Sri-
Lanka beklemtoon die feit dat die 
vervolging van Christene wêreldwyd 
besig is om toe te neem. Juliana 
Taimoorazy, president van die Iraqi 
Christian Relief Council en senior 
kollega by die Philos Project, het aan 
America’s News HQ gesê dat ISIS met 
volksmoord besig is. Sy meen daar 
behoort baie meer gedoen te word 
om hierdie vervolging te keer.

I believe the death of most people 
suffering today is truly because of 
political correctness, because the 
world turns a blind eye to this, and 
when we are politically correct, 
we are sympathizing with those 
terrorists that are destroying 

communities and erasing history, 
aldus Taimoorazy.

Die verslag is uitgebring kort ná die 
aanvalle in Sri-Lanka waartydens 
Islamitiese ekstremiste kerke en ho-
telle geteiken en 250 mense gedood 
en meer as 500 gewond het. Volgens 
Hunt het dit as ’n enorme skok 
gekom. Hy meen dat ons vir te lank 
aan die slaap was wanneer dit kom 
by die vervolging van Christene.

Dit is ontstellend wanneer besef 
word dat Christene die slagoffers 
is van 80% van alle godsdienstige 
vervolging wêreldwyd. Volgens 
Geopende Deure VSA is een uit 
elke nege Christene wêreldwyd ’n 
slagoffer van vervolging.

Volgens ’n verslag deur die Pew 
Research Centre oor die 
toestand van godsdiensvryheid 
wêreldwyd, word China 
aangedui as die land met die 
grootste teenkanting van 
regerings kant teenoor die 
Christendom. Die aanlyn-
aankope van Bybels is 
byvoorbeeld kort voor Paasfees 
2018 in China verhoed. Alles in 
’n poging om Christelike simbole 
uit huishoudings te verwyder.

Volgens Geopende Deure VSA is 
die tien lande waarin Christene 
die meeste vervolg word: 
1) Noord-Korea, 2) Afganistan, 
3) Somalië, 4) Soedan, 
5) Pakistan, 6) Eritrea, 7) Libië, 
8) Irak, 9) Jemen en 10) Iran. 

Buiten vir Noord-Korea en Eri-
trea, is hierdie lande oorwegend 
Moslem-lande.

Ten spyte van hierdie toestand, 
berig die webtuiste DesiringGod 
dat die Christelike kerk in Iran 
geweldige groei getoon het. 
Sedert die Islamitiese revolusie 
wat in 1979 in Iran plaasgevind 
het, het die Christendom van ’n 
skamele 500 bekeerlinge vanuit 
’n Moslemagtergrond, tot meer as 
300 000 aangegroei (sommige meen 
selfs meer as ’n miljoen). Die vier 
belangrikste redes vir hierdie groei, 
is mense se ontnugtering met Islam, 
die vervolging van Christene, die 
verstrooiing van Iranse Christene 
oor die wêreld en die gebruik 
van die media en laastens die 
verspreiding van Bybels. 

S M E LT O O N D
•  Junie 2019  •

Christene die mees vervolgde groep ter wêreld!
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BEDIENINGSOOREENKOMS EINDIG
Bedieningsooreenkoms tussen APK George en APK 
Oudtshoorn eindig 4 Maart 2019.

ADRESVERANDERING
• DS. JA JACOBS (EMERITUS):  

Jac van Rhynstraat 39, Universitas-rif, 9301. 
Posbus 37049 Langenhovenpark Bloemfontein 
9300. Selnr.: 083 269 1188.

• AP KERK FRANKFORT:  
Skriba: Mev. W Erasmus: Posbus 207, Frankfort, 
9830. Selnr.: 082 870 3632.

FINANSIËLE BYSTAND
Mnr. Tertius Engelbrecht  
(AP Kerk Vryburg) 
trustfonds
Leweroorplanting – ’n 
Vriendelike, dog dringende 
beroep word op alle kerkrade 
en gemeentelede gedoen om 
tot hierdie fonds by 
te dra. Die uitgawes 
is gewel dig hoog en 
daar word nog heel-
wat fondse benodig. ’n 
Gespesifiseerde maan-
delikse uitgawestaat 
sal op versoek verskaf 
word. Mnr. Engelbrecht spreek sy dank teenoor 
elkeen uit vir hul hulp en bystand.

Daar is ’n trustrekening by ’n prokureursfirma 
opgestel vir inbetalings:  
Bankbesonderhede: Standard Bank Vryburg 
Rekeningnaam: Kotze Low Swanepoel
Rekeningnommer: 040 435 385
Takkode: 050 201 • Verwysing: BE0338

Vir verdere navrae kan u met ds. Ken Myburgh in 
verbinding tree. Selnommer: 082 303 1697.

DIE BOODSKAPPER
Inskrywingsvorm 2019 – Enkelintekenare
Bestelvorm beskikbaar op die webblad by  
www.apk.co.za onder Publikasies, Intekenvorm 2019.

Inskrywing 2019 – Elektronies
Om elektronies op Die Boodskapper in te teken, stuur 
’n e-pos na boodskapper@apk.co.za en ont vang die 
nuutste uitgawe in volkleur in u elek tro niese pos bus! 
Slegs die helfte van die prys van die gedrukte uitgawe.

Verskyningsdatums 2019

Maand
Kopie in by 
Redakteur

Verskyningsdatum

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 19 Augustus

Oktober 2 Augustus 19 September

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00
R1 785.00
(slegs binne 
agterblad)

1/2 blad 124 x 180 mm R1 415.00
R2 940.00
(slegs binne 
agterblad)

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

Hatfieldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifiek  

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

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2019
1 Januarie* Nuwejaarsdag
21 Maart* Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
19 April* Goeie Vrydag
21 April Paassondag
22 April* Gesinsdag
27 April* Openbare vakansiedag
1 Mei* Openbare vakansiedag
8 Mei* Openbare vakansiedag
30 Mei Hemelvaart
31 Mei Republiekdag
9 Junie Pinksterfees
16 Junie* Konsentrasiekampdag1

17 Junie* Openbare vakansiedag
9 Augustus* Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA-dag
24 September* Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
27 Oktober Hervormingsfees
16 Desember* Geloftedag
25 Desember* Christusfees
26 Desember* Openbare vakansiedag

1. 16 Junie sal voortaan in Die Boodskapper as Konsentrasiekampdag bekendstaan.

AMPTELIK
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LERAARS
Beroep ontvang
• Ds. HJ Jones (Oudtshoorn) na (Vanderbijlpark).
• Ds. HJ Jones (Oudtshoorn) na (Kempton Park).
• Prop. A Hough na (Tzaneen).

Beroep bedank
Ds. J Verdoes (Olifantshoek/Postmasburg) na 
Benoni/Kempton Park.

Leraar oorlede
Ds. WM Grové (emeritus) is op 20 April 2019 
oorlede. Ons bid sy naasbestaandes die troosryke 
bystand van die Here toe.

Leraarsvrou oorlede
Mev. Sannie Theron, eggenote van prof. Hennie 
Theron, is op 21 April oorlede. Ons bid haar naas-
bestaandes die troosryke bystand van die Here toe.

AMPTELIK

Op die rype ouderdom van 
90 jaar het die alomgeliefde en 
gerespekteerde ds. Willie sy aardse 
woning verlaat om vir ewig by sy 
hemelse Vader vir wie hy sy lewe 
lank toegewyd gedien het, te wees.

Sy lewe van diens in God se 
koninkryk het amptelik in 1955 ’n 
aanvang geneem toe hy as leraar in 
die NG Kerk te Dalunie be ves tig is. 
Daarna het hy verskeie gemeentes 
in Natal bedien waartydens hy 
’n leidende rol gespeel het met 
die totstandkoming van die 
sinodale argief van die NG Kerk 
in Natal, waarvan hy in 1980 die 
argivaris word.

Op 2 Mei 1988 voeg hy sy kragte en 
kennis by die AP Kerk en bedien 
die AP Kerk Louis Trichardt tot 
31 Desember 1992 waarna hy 
emeriteer. Hy sal onthou word as ’n 
deernisvolle en begrypende leraar 
wie se optrede in die bediening 
altyd getuig het van sy liefde vir 
God en sy naaste. Hy het sy roeping 
met groot erns uitgeleef en tog 

gereeld sy besondere fyn sin vir 
humor geopenbaar. Verder was hy 
die verpersoonliking van die gawes 
van nederigheid en opregtheid wat 
die Gees in ons werk.

Hy wy egter die res van sy aktiewe 
lewe daaraan om sy kennis en 
ervaring van en voorliefde vir 
die argiefwese uit te leef deur 
weereens die leiding te neem in die 
totstandkoming van die kerkargief 
van die AP Kerk. Hy bedien die 
kerkverband verder in die hoeda-
nigheid as argivaris vanaf 1994 tot 
2006. So bestaan die kerkargief 
vandag as ’n lewende monument 
vir hom wat getuig van sy 
aanvoeling van netjiese en akkurate 
administrasie en sorgvuldige 
bewaring van belangrike 
dokumente en ander argivalia.

Op 3 Julie 1953 tree hy in die 
huwelik met Rina Eliza beth 
Grové, gebore Cillié; (25 Januarie 
1930 – 9 Maart 2010), en uit die 
huwelik is drie kinders (twee 
dogters – René en Santie – en 

een seun – Izak) gebore. Hulle 
laat sewe kleinkinders en 18 
agterkleinkinders na. Hy bring die 
laaste jare van sy lewe in ’n aftree-
oord deur en hoewel hy sy lewe 
lank goeie gesondheid geniet het, 
verswak dit die laaste drie maande 
vinnig en sterf hy in vrede.

Hy sal verder onthou word vir sy 
besondere belangstelling in en ken-
nis van natuurlike geneesmiddels. 

Die AP kerkverband kan die Here 
slegs maar dank vir die bydrae wat 
sy dienskneg tot die uitbreiding van 
sy koninkryk gelewer het.

HULDEBLYK:  
Ds. Willem Marthinus Grové
GEBORE: 21/10/1928 • OORLEDE: 20/4/2019

LIG IN DUISTERNIS
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GOEIE NUUS VIR JONK … EN OUD!

“Gaan dan heen ...”

Met hierdie woorde het ons Here Jesus direk ná sy opstanding sy Kerk uitgestuur om die evangelie aan die 
nasies van die wêreld te bring. Deur sy sterwe en opstanding het Hy verlossing uit die skuld en mag van 
sonde bewerk en só toegang tot God se koninkryk moontlik gemaak. Dié goeie nuus moet nou die wêreld in!

Die goeie nuus is ook vir kinders bedoel. Tydens sy aardse omwandeling het die Here Jesus al gesê: “Laat 
die kindertjies na My toe kom …” (Mk. 10:14).

Maar hoe verduidelik ’n mens die goeie nuus aan ’n kind?

Die AP Akademie wil gelowiges help toerus om die evangelie aan kinders (en grootmense!) te verduidelik. 
Daarom bied die Akademie vanaf 22 tot 26 Julie 2019 ’n evangelisasiekursus aan by die AP Kerk Pretoria-
Oos. Ons is gelukkig om ds. Marius en Amanda Storm, gesoute kinderevangeliste wat 25 jaar al betrokke 
is by kinderevangelisasiewerk in Nederland, as kursusleiers te hê. Onderwerpe wat behandel gaan word, 
sluit onder meer die volgende in:

• Wat is die evangelie?
• Kan ’n kind tot geloof kom?
• Hoe bied ’n mens ’n Bybelles vir kinders aan?
• Hoe antwoord ’n mens ’n kind se vrae oor geloofsake?
• Hoe bereik ’n mens die kinders in jou buurt?
• Hoe kan ’n gemeente kinderevangelisasiewerk doen?

Hierdie is ’n wonderlike geleentheid vir ouers, verbondsonderrigvoorgangers/kategete, kerkraadslede en 
lidmate om toerusting in kinderevangelisasie te ontvang. Ons het die koste so laag as moontlik probeer 
hou, omdat ons soveel as moontlik mense wil betrek. 

DIE AFRIKAANSE  
PROTESTANTSE AKADEMIE MSW

Die kursus kos R800, wat kursusmateriaal asook verversings en ’n middagete vir elke dag insluit.  
Vir enige verdere navrae is u welkom om mnr. Andries Pieterse te kontak by andries.pieterse@apa.ac.za.

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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CAROLINA

In Memoriam – Antonie Taute
Antonie Taute, wat een van ’n drieling was, het op 21 Julie 2018 sy 
aardse woning verlaat om hom in sy hemelwoning aan te sluit by sy 
ander twee broers wat in 1996 en 1998 onderskeidelik oorlede is. 

Antonie, ’n serebraal gestremde kwadrupleeg, was aan almal goed 
bekend as gevolg van die Antonie Taute Trustfonds. Baie kerke en 
lidmate het gedurende Antonie se lewe deurkollektes en skenkings 
gemaak om sy mediese en verplegingskoste te help verlig.

Sedert Desember 2017 het Antonie baie verswak en moes hy gereeld 
behandeling kry. Sy ouers en familie het die pad van hartseer geken. 
Hulle het hom elke keer gegroet en maar net stilweg gewonder of hulle 
hom weer gaan sien. Op 21 Julie 2018 het sy moeder die rustigheid 
tydens haar oggendstiltetyd (8:37 vm) ervaar dat Antonie vandag gaan gesond word en dat hy gaan 
huppel en spring. Omstreeks 9:15 het die tehuis waar hy versorg is, haar gekontak. Eers het Elza 
gedink dat dit die goeie nuus is en dat Antonie begin loop het, maar die antwoord was dat hy net 
voor 9 uur die oggend stil-stil in sy rolstoel oorlede is.

Gou het die gesin besef dat hy werklik genees is en dat hy vir ewig sonder pyn sal wees. Antonie 
is hemelwaarts met ’n glimlag en ’n wuif van die hand. Ons harte is baie seer oor sy afsterwe. Vir 
20 jaar was hy deel van ons lewens. Ons het hospitale, brein- en heupvervangingsoperasies en nog 
vele meer, baie goed geken. Ons het soms gebid vir genesing, soms vir verlossing. Ons hemelse 
Vader het die heel beste geweet. Sy dae en ure op die aarde was bestem soos God dit wou hê.

Ons is hartseer, ons mis Antonie regtig baie, maar ons dankbaarheid is baie meer as ons hartseer. 
Alle eer aan ons Vader vir die jare wat ons die ouers, susters en familie vir hom kon wees. 
 
Hiermee wil ons, ons dankbaarheid betuig teenoor alle AP kerke en lidmate wat ons deur die jare 
gedra het. Ons waardeer elke gebed, skenking, handdruk, telefoonoproep, teksboodskap of e-pos 
wat ons ontvang het. Jul het die lewe vir ons soveel makliker gemaak. 

Die Antonie Taute Trustfonds sal DV op 28 Februarie 2020 (volgende jaar) gesluit word in opdrag 
van die Antonie Taute Trustfonds se ouditeursfirma. Die rede waarom die trust dan gesluit sal word, is 
omdat daar nog laaste kostes is wat die Taute-gesin besig is om te vereffen.

Nogmaals duisende dankies.

Stander, Elza, Ammie en Rinie Taute

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

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
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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
Oppad 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

ONDERSTEUN DIE BOEKWINKEL
Tel.: 012 362 1390  

e-pos: versending@apk.co.za

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

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

Nuwe teks

KONTAK: Tissa van Lille 
Selnr.: 082 413 8291
www.exaltocounsellors.co.za

 * Jy kan en mag die beste jy wees.
* Wees altyd en oral aangename geselskap.

* Hoe? Groei voortdurend in jouself.

KONTAK: Tissa van Lille 
Selnr.: 082 413 8291

info@exaltcounsellors.co.za
www.exaltocounsellors.co.za
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FRANCISTOWN (BOTSWANA)

Basaar in Francistown!
Dinge gaan baie goed hier in Botswana. Die gemeente is 
stadig maar seker besig om te groei. Dit maak ons baie bly 
wanneer ou en nuwe gesigte vir ons kom kuier. 

Op Saterdag 6 April 2019 het ons ’n geleentheid gehad 
om basaar te hou. Die ou ysters van die gemeente het 
almal ingespring om alles gereed te kry. Die uitleg van die 
tafels was haarfyn beplan. 

Saterdagoggend vroeg het elkeen gekom en sy tafel 
gereedgemaak. Ons het ’n pannekoektafel, ’n “donut”-
tafel, ’n vleistafel, ’n koffietafel, ’n vetkoek en maalvleistafel 
en ’n koektafel gehad. Die kinders is ook nie agterweë 
gelaat nie! 

Vir die kindertjies was daar skyfskiet met ’n windbuks, ’n 
springkasteel, ’n manikuurtafel, ’n “gooi die hanswors”-
speletjie en basketbal. Dit het nie lank gevat vir die 
grootmense om ook vir mekaar te wys wie die beste kan 
skiet nie. 

Daar is planne om meer speletjies vir die kinders uit te dink. 
Die “gooi die hanswors”-speletjie kan dalk verbeter word, 
deur die houthanswors met ’n “lewende” hanswors te vervang! Wie wil by volgende jaar se basaar vir 
ons kom kuier? Daar is ook planne vir teikenskiet met ’n verfbalgeweer. Dalk moet ons die hanswors 
en die teikenskiet kombineer. 

Maar alle grappies op ’n stokkie. Dit was vir ons baie lekker om te sien hoe die gemeente en 
mense van die gemeenskap saamtrek. Daar het heelwat mense opgedaag, nie net om die tafels te 
ondersteun nie, maar ook om die tafels te beman! Dat mense van die gemeenskap bereid is om by ’n 
kerkbasaar te help, is alreeds ’n baie goeie teken. Dit maak ons baie opgewonde oor die toekoms. 
Met God kan groot en wonderlike dinge gebeur. 

Ds. Adriaan Botes

Génesis – Die boek van oorspronge
’n Bybels-teologiese inleiding tot die Bybel – Prof. JAE Adendorff

Prys: R85,00

Daar is al baie boeke oor Génesis geskryf. In die lig daarvan kan ’n mens tereg vra: Hoekom 
nóg ’n boek? Ek wil graag twee redes aanvoer. Die eerste is dat daar nie soveel in Afrikaans 
geskryf is nie en dit bied dus die geleentheid om nuwe navorsing oor Génesis vanuit 
behoudende kringe aan ’n Afrikaanse gehoor bekend te stel. Tweedens benader hierdie 
publikasie die boek Génesis vanuit ’n hoek wat nie altyd soveel aandag geniet nie, naamlik 
’n Bybels‑teologiese hoek. – Prof. JAE Adendorff

Om te bestel, stuur ’n e-pos na versending@apk.co.za
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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

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

2 Slaapkamer – 6 persone. See- en brander-uitsig 
van balkon. 2 x onderdak parkering

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

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

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
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GROTER DURBAN 

Vyf kinders word gedoop
Groot het die vreugdevure van dankbaarheid en opgewondenheid 
gebrand toe die AP Kerk Groter Durban binne twee maande sommer 
twee doopgeleenthede kon ervaar. Voorwaar ’n geseënde jaar!

Op 10 Maart het Lizette Henderson haar drie dogters (Mikayla, 
Letisha en Charné) ten doop gebring. Vir die wonderlike geleentheid 
het ds. Johann Jacobs Matthéüs 28:19 en Openbaring 1:5-6 as teks 
gebruik. Trotse ouma Joey en ander familielede, asook besoekers, 
het die gesin met hul teenwoordigheid ondersteun.

By die tweede doopgeleentheid op 14 April is die twee boeties Brent 
en Caiden Jooste gedoop. Terwyl trotse pa, Martin, toegekyk het, is 
hulle deur hul sussie Caira na die kansel vergesel vir dié wonderlike 
dag in hul lewens. Ds. Johann het Lukas 1:66 as teks gebruik en sy preek treffend met die model-
seilbootjie toegelig.

By beide geleenthede het die Vroue-aksie aan elke dopeling ’n Bybel as geskenk oorhandig. Soos die 
gebruik is, is daar ná albei dienste saam met die dopelinge, familie en vriende rondom die oorvol 
tafels met heerlike eetgoed gekuier.

Johan Bothma

VAKATURES: Koster en Faktotum/Tuin/Sekuriteitsbeampte
Die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos het die vakature van koster en faktotum/tuin/sekuriteitsbeampte 
beskikbaar. Aansoeke word ingewag tot en met 30 Junie 2019. U kan u CV e-pos na die kerkkantoor: admin@
apkpo.co.za of pretoriaoos@apk.co.za.

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

en lokale
3. Huwelike, begrafnisse en ander besprekings
4. Kerklike byeenkomste volgens die jaarprogram
5. Aankope van skoonmaakmiddels, ens.

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

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

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

inhoud en parkering (alarmstelsel, hekkontroles, 
ens.)

2. Bank van gelde
3. Instandhouding sover moontlik
4. Toesig oor die tuin
5. Hulpverlening aan die koster

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

Navrae: Kobie Jacobs,  
039 313 5181 of  

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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MOSSELBAAI

AP Kerk Mosselbaai  
hou osbraai!
Vrydagaand, 5 April 
2019, het die gemeente 
haar 30-jarige bestaan 
behoorlik gevier. Ds. Dawie 
se skertsery oor ’n osbraai, 
wat hy met elke verjaardag 
afkondig, het hierdie keer 
’n werklikheid geword. Gou 
het die gemeente besef 
dat dit nie ’n Aprilgrappie 
is nie. Die vure het hoog 
gebrand en die harte het van 
dankbaarheid en vreugde 
oorgeloop.

’n Gedenkuitgawe “APK 
Mosselbaai 30jr.” het ook 
die lig gesien. Die paar 
bladsye is te min om al die 
belangrike gebeure oor die 
jare vas te vang. Ds. Dawie 
Pretorius se Skriflesing Vrydagaand was uit 1 Kron. 29:11-14. In hierdie gedeelte (gebed) word die 
dankbaarheid en afhanklikheidsbesef van Dawid teenoor die Here so goed uitgebeeld. So staan 
hierdie gemeente ook nederig en klein en in die diepste dankbaarheid teenoor die Here.

Sondag 7 April, tydens die erediens, was daar ook ’n dank- en lofprysingsgeleentheid. Die Skriflesing 
was uit Josua 4 wat vertel van die oprigting van 12 klippe as gedenkteken deur Josua. So moet 
hierdie gemeente ook getuie wees en bly van die almagtige God en sy almagswerke.

Ingestuur

Ds. Dawie en twee manne wat braai

Kerk embleem (geskenk deur gemeentelid)Kosse wat gemaak is deur ons dames

SANDDRIFT

Tannie Nellie verjaar
Tannie Nellie Viljoen het op 25 Maart 2019 haar 92ste verjaarsdag 
gevier. Sy is die oudste lidmaat van die AP Kerk Sanddrift. Sy is ’n 
voorbeeld vir almal in die kerk aangesien sy nie net haar Here Jesus 
Christus as Verlosser aangeneem het nie, maar ook nie ’n erediens 
mis nie. 

Almal wens vir Tannie Nellie geluk en mag daar nog vele mooi en 
geseënde jare wees.

Die kerkraad en gemeente
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BOTHAVILLE

Huldeblyk Cormarus Beukes
Gebore: 20 Julie 1923 
Oorlede: 31 Maart 2019

Cormarus Beukes was 
die vyfde kind van die 
Beukesfamilie, ’n laatlam 
met drie ouer broers 
en ’n suster. Hy het op 
die plaas Rysmierbult 
naby Potchefstroom 
grootgeword. Oom Cor 
het altyd vertel hoe hy 
as laerskoolkind in die 
week op die dorp loseer 
het. Die betaling vir sy 
losies was ’n varsgebakte 
brood per week!

Hy het ’n baie leergierige geaardheid gehad 
en sy brein was so helder dat hy op die rype 
ouderdom van 90 jaar die Graad 1 Unisa 
teorie-eksamen met 82% geslaag het.

Hy het by verskeie ESKOM-kragstasies regoor 
die hele land gewerk. Sy droom om te boer 
is bewaarheid toe hy ’n plaas naby Tzaneen 
gekoop het. Daar het hy man-alleen ’n 
fabelagtige huis gebou. 

Oom Cor en tannie Marietjie het hulle laaste 
jare in die ouetehuis op Bothaville deurgebring. 
Hy het diep spore in ons gemeente getrap, as 
kerkraadslid en ook as koster. Op 90 het hy 
nog met sy motorfiets kerk toe gery om sy pligte 
as koster te vervul.

Oom Cor was ’n waardige man en altyd netjies 
aangetrek. Hy het nie sommer ’n erediens 
misgeloop nie, al moes hy later as gevolg 
van ’n gehoorprobleem met oorfone na die 
boodskap luister. Ons gaan hom baie mis en 
sy vrolike: “Dit gaan eersteklas, dankie!” sal 
ons nog lank bybly.

Hy laat ’n dogter, drie kleinkinders en vier 
agterkleinkinders agter.

Ilze Ludick (foto: Gerrie Ludick)

Wie sal verstaan. 
Deur: Jana Haefele, 23 Maart 2019

Hierdie gedig is geskryf vir my pa en twee broers wat 
boer, nie omdat dit winsgewend is nie, maar oordat 
hulle grond in hulle are het. Hulle is ’n voorbeeld 
van elke boer se gemoed.

Wie sal ooit die hart van ’n boer verstaan
waar hy stadig kyk hoe alles vergaan,
met ’n sware, sinkende, stukkende hart
voel hy die natuur en dier se roue smart.

Wie sal ooit die traan van ’n boer verstaan
waar hy bewoë, knielend voor die Here staan,
’n boer, verouderd van wind, reën en warm son
hy sou die plante water met sy trane as hy kon.

Wie sal die gebroke liggaam van ’n boer verstaan
waar die hare grys gebleik is en die vel verkoper,
seer lywe, nat van sweet, geskoei deur natuur
om net nog ’n dag as arme boer te kan verduur.

Wie sal die gemoed van ’n boer verstaan
waar die hele land net roep ; rand hom aan,
haat, vernedering, minagting en rassisme
terwyl hulle skree; hier is geen kommunisme.

Wie sal die seisoen van die boer verstaan
plant, swoeg, sweet, vasberade uithouvermoë,
sodat net hy kan sê waar kom voedsel vandaan
in terugbetaling ontvang hy net menige betoë.

Wie sal ooit die trots van ’n boer verstaan
waar hy kom van berg, vallei, vyand en ossewa,
geveg, gebloei, verdedig onder ’n koue maan
sou hy eenman alleen sy volk en land kon dra.

Wie sal die wese van boerwees verstaan
behalwe hy wat in dieselfde skoene staan ...
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NEWCASTLE

In memoriam
Dit was hartseer om die afgelope drie maande kórt na mekaar van drie lidmate afskeid te moes neem.

Laurence Short 
Gebore: 28-04-1951; Oorlede: 19-01-2019
Laurence het as ouderling gedien en sal veral onthou word vir sy 
ondersteu ning aan sy vrou Lulanie wat die voorsitster van die vroueaksie. 
Hy was ’n welbekende in die Newcastle-gemeenskap is. Tydens sy jonger 
jare was hy ’n kranige diepseehengelaar. Hy sal baie gemis word deur sy 
vrou, kinders en kleinkinders asook die lidmate van die gemeente.

CJ Maritz
Gebore: 01-04-1930; Oorlede: 05-02-2019
Oom CJ was ’n ou inwoner van Newcastle en nadat hy op pensioen 
gegaan het, het hy en Anna na St. Lucia verhuis. Daar was hy voorsitter 
van die kerkraad. Ná Anna se dood het hy hom weer in Newcastle gevestig 
en is hy met Annette getroud. Hy het ook hier vir nagenoeg 12 jaar op die 
kerkraad gedien. Gedurende sy jonger jare was hy ’n kranige gholfspeler 
en visserman. Hy sal baie gemis word deur sy vrou, kinders en kleinkinders 
as ook die lidmate van die gemeente.

Fanie Koch
Gebore: 05-09-1940; Oorlede: 08-04-2019
Oom Fanie was een van die oudste lidmate. Hy en tant Alie was altyd 
gewillig om diens te doen by kerkaktiwiteite en sal veral onthou word vir 
sy vriendelike geaardheid en die grappies wat hy met ons gedeel het. Hy 
was nooit onwillig om iets te doen nie. Hy kon ’n skêr darem skerp slyp. 
Sy heengaan word diep betreur deur Alie, kinders, kleinkinders, familie, 
vriende en lidmate van die gemeente.

Daan Rautenbach

Faks/e-pos CV, Gr. 12 Sertifikaat, SACE Registrasie,  
Onderwys Kwalifikasies en verwysings na: 

Skool Sekretaresse: 079 527 4819 
Faks/e-pos: 086 559 8743 / riffies@lantic.net
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) VAKATURE
Privaatskool Hoëveldrif vir Christelik 
Gereformeerde Volkseie Onderwys, 
Bethal

Twee poste beskikbaar met ervaring in enige van 
volgende vakke:

1. Wiskunde Gr. 6-9
2. Menslike en Sosiale Wetenskap Gr. 4-9
3. Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 10-12
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Hoe werk die Skommel?

1) ’n Ruitrooster met geskom-
melde	letters	plus	’n	leë	rooster	
vir die antwoorde word gegee. 

2)	 ’n	Enkel	genumeerde	letter	per	
ry is weggelaat – vind hierdie 
letters	in	Joh.	1:29	en	voltooi	
die teks in die klein roostertjie; 
skryf	dan	die	letters	in	die	groot	
antwoordrooster op hul plekke. 
Die	genumeerde	letters	se	
posisie is onveranderd. 

3) Gebruik die teksleidrade vir 
antwoorde,	skommel	die	letters	
en voltooi die antwoordblokkie 
van 1–18.
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PETRUS STEYN

Petrus Steyn hou Dankfees!
Deur die Here se genade kon AP Kerk Petrus 
Steyn op 9 Maart 2019 ’n dankfees hou! 
Daar is van vroeg af heerlik saam gekuier met 
aangename musiek in die agtergrond.

Buite op die terrein is hoenders en skaapvleis 
gebraai en die reuk daarvan het die hongerpyne 
aangewakker vir die heerlike etes wat te koop 
was. Net neffens die braaiers was die kinders 
vermaak met allerlei en is van die ouers ook soms 
opgemerk wat eweneens belanggestel het in hul 
doenighede!

Die stalletjie met ingemaakte produkte het gesorg 
dat vele kombuise ’n ietsie vir die komende winter 
op die rak het. In die middel van die saal was 
kuierplek met tafels en stoele, met stalletjies reg 
rondom, waar gaste koeldrank, koffie of tee en ’n 
stukkie koek kon geniet. Daar is groot gekuier!

Daar was ’n klere-, pannekoek-, oliebol-, skyfies- 
en spiraalaartappel-, hamburger-, wit olifant-, 
nagereg- en tuisnywerheidstalletjies gewees. 
Vleis van beeste wat geskenk is, was ook te koop 
tydens die dankfees.

Dit was nie net ’n heerlike kuier tussen 
gemeentelede nie, maar ook mense van wyd en 
syd het in die fees kom deel. Alles gaan oor die 
liggaam van onse Here Jesus Christus en daarom 
bring ons alle dank en eer aan Hom.

Doop van Claria Engelbrecht
Op Sondag 24 Februarie 2019 het ons amptelik 
’n nuwe lidmaat ryker geword met die doop 
van klein Claria Engelbrecht. Ons as gemeente 
is baie bly en dankbaar saam met haar ouers, 
Eon en Pascha, oor hierdie wonderlik geleentheid 
en dag. 

Alle seën en genade word hulle toegebid in die 
groot voorreg en verantwoordelikheid wat hulle 
het om haar in die verbond van die Here groot 
te maak.

Cila Janse van Rensburg
V.l.n.r.: Pascha, klein Claria en Eon 

Engelbrecht en ds. Ryno van As
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IN ONS GESKIEDENIS

Junie 1926: Emily Hobhouse sterf
– Dr. Pieter Mulder

In haar eie land is sy tot vandag toe grootliks onbe kend. In Suid-Afrika is sy die eerste en 
ook die enigste buitelander wat ’n staatsbegrafnis gekry het. Wie was Emi ly Hobhouse 
wat op 8 Junie 1926 eensaam in Enge land sterf?

Sy was ’n Engelse maatskaplike werkster uit die 
Brit se hoë klas, maar ook ’n pasifis en kampvegter 

vir vroue regte. Toe die Boere in die Anglo-Boereoor-
log tot guerilla-oorlogvoering oorgaan, is die Britse 
generaals se antwoord die sogenaamde “verskroeide 
aarde-beleid”. Die Britte het meer as 8 000 Boereplase 
afgebrand. Vroue en kinders is teen hulle sin in op oop 
treintrokke na kampe geneem sodat hulle nie meer 
hulle mans kon ondersteun nie.

Generaal Kitchener, Britse bevelvoerder, gee opdrag 
dat die vroue en kinders in twee kategorieë ingedeel 
word. Gesinne waarvan die pa’s en seuns nog veg, is 
“ongewenstes”. Hulle kry die helfte van die kos wat 
die ander kategorie, die “vlugtelinge” kry. Hierdie 
“vlugtelinge” is Boeregesinne waarvan die pa’s oorge-
gee het – “hens oppers” soos die vegtendes hulle noem.

Emily Hobhouse besluit om na Suid-Afrika te gaan 
om te kyk of sy kan help. Sy is geskok oor die toe stan-
de in die kampe: “Die mees basiese lewensmiddele 
ontbreek. Daar is geen seep nie en die toilette is on-
bruikbaar. Daar is nie ’n lykstent nie. Die dooies lê in 
die hitte tussen die mense tot hulle begrawe word. 
Oral sit vlieë dik en pikswart. Gemiddeld nege tot tien 
mense ingedruk in ’n klein tent. Geen hout of kole om 
drinkwater of kos te kook nie. Ingewandskoors kom 
orals voor en die kos is nie naastenby genoeg nie.”

By Springfontein tref sy 600 vroue en kinders aan 
wat verplig word om sonder enige skuiling op oop 
trein trokke in die son, reën en wind te sit. Hulle is al 
twee dae lank daar. Kinders huil op die trokke, want 
hulle het drie dae laas iets te ete gehad. Tien dae later 
kom sy weer by Springfontein verby. Tot haar afgryse 
is dieselfde groep van 600 vroue en kinders steeds 
op die stasie. 

In haar dagboek skryf Emily oor ’n moeder met haar 
sterwende kind op haar skoot vir wie sy niks gehad het 
om te gee nie: “Ek het nog by die kampkommandant ’n 
bietjie brandewyn laat vra om te kyk of ons hom nie 
daarmee kon bybring nie, maar hy wou niks gee nie. 
Saam het ons toe in eerbiedige stilte toegekyk hoe die 
kleintjie sy laaste asem uitblaas.

“Die moeder het haar nie verroer nie, sy’t nie gehuil 
nie. Dit was haar enigste kind. Met droë oë, maar ’n 
kryt wit gesig het sy bewegingloos daar gesit en gekyk 
– nie na die kind nie, maar ver, ver weg in die afgronde 
van smart wat anderkant trane lê.”

“’n Vriendin het agter haar gestaan en die hemel 

tot getuie geroep van die tragedie; ander om haar het 
gesnik – sy, niks nie.”

Hierdie toneel word die fokus-beeldegroep van die 
Vrouemonument. Emily help waar sy kan. Sy deel kos 
en klere uit. In ’n foto sien ons die uitgeteerde Lizzie 
van Zyl op haar bed. In haar arms hou sy ’n pop vas 
wat Emily aan haar gegee het. Sy is in Mei 1901 dood. 
Die Van Zyl-gesin het min rantsoen gekry, want hulle 
was “ongewenstes”. 

Genl. Kitchener rapporteer aan die Britse regering: 
“Die rantsoene is genoeg en die gesinne in die kampe 
is tevrede en gemaklik.” Emily verskil ernstig. Sy 
besluit om die geveg in Brittanje voort te sit. Toe sy 
uit Suid-Afrika weg is, het 343 mense uit elke 1 000 in 
die kampe gesterf. In Brittanje slaag sy daarin om ’n 
debat in die parlement oor die kamptoestande te kry. 
Deur haar toedoen verbeter die toestande in die kampe.

Ná die oorlog stuur die Boerevroue uit dankbaar-
heid elke jaar op haar verjaarsdag aan haar ’n geskenk. 
Hulle samel ook halfkrone in om haar te help om ’n 
aftreehuis in Engeland te koop. Met haar dood is Emily 
by die Vrouemonument begrawe. 

Vooraan haar begrafnisstoet is manne op perde. 
Almal seuns uit die konsentrasiekampe. Ses meisies 
dra die kissie met Emily se as. Dan volg ses meisies en 
een seun wat almal uit 
dankbaarheid na Emily 
vernoem is. 

Net President Steyn as 
politieke leier, genl. De 
Wet as militêre leier en 
Ds. Kestell as geestelike 
leier het die eer verdien 
om by die vrouemonu-
ment begrawe te word. 
Nou ook die Engelse Emi-
ly Hobhouse.

Die Britse Emily Hob-
house en genl. Kit che -
ner bewys daar is goeie 
en slegte mense in alle 
sa me lewings. Pasop 
vir ver  algemening wat 
mees tal verkeerd is. Ook 
in Suid-Afrika sover dit 
die Afrikaner en ander 
betref.

’n Uitgeteerde Lizzie van Zyl 
lê met die pop wat Emily 

Hobhouse aan haar gegee het. 

 Die fokus-beeldegroep by die 
Vrouemonument in Bloemfontein 

na aanleiding van Emily 
Hobhouse se dagboekbeskrywing 
van die moeder by Springfontein. 

LIG IN DUISTERNIS
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Vat jou goed en trek Ferreira (Prys: R340,00)
Die ink op die Vredesverdrag van Vereeniging was skaars droog, toe John Hendrik 
Ferreira en vyf makkers die Kaapkolonie vanuit Duits-Suidwes-Afrika binngeval het 
om Suid-Afrika van Britse heerskappy te bevry. Tien dae lank het “die Ferreiras” 
die Kalahari op horings geneem en die Kaapse polisie laat bontstaan. Mense 
weet van die bekookte Jameson-inval wat die Anglo-Boereoorlog voorafgegaan 
het, maar van die Ferreira-inval weet hulle niks nie. Louis Bothma – onafhanklike 
navorser en skrywer van Die Buffel Struikel, Vang ’n Boer, en Rebelspoor – het 
hierdie vergete episode uit die rooi Kalaharisand gaan opdiep, en soos net hy kan, 
vir die leser in konteks geplaas. Nadat hy die een laag geskiedenis na die ander tot 
op die been oopgevlek het, voer Bothma die verhaal tot ’n dramatiese einde. 

Rebelspoor – Die aanlooop, verloop en  
afloop van die Boereopstand (Prys: R345,00)
Dit was die Afrikaner se donkerste uur toe die bittereinders van die Anglo-
Boereoorlog mekaar twaalf jaar later die stryd aansê: Aan die een kant die 
regeringsmagte (Kakies) van premier Louis botha en sy minister van verdediging, 
Jan Smuts – aan die ander kant die rebellekommando's (Boere) van kommandant-
generaals Christiaan de Wet en Christiaan Beyers. 

Die Buffel Struikel – ’n Storie van 32-Bataljon en sy mense 
(Prys: R330,00)
"Die boek gaan oor meer as net ’n geskietery. Dit gaan oor wie ons was, hoe ons 
bymekaargekom het, wat ons van mekaar geleer het, wat in die bos gebeur het, 
ons vrese en verwagtinge, ons trane en blydskap, ons kameraadskap en lojaliteit 
teenoor mekaar – selfs jare nadat die bataljon ontbind is en ons uitmekaar gespat 
het. Daarom noem ek dit ’n storie – nié van 32-Bataljon en sy soldate nie – maar 
van sy ménse" – LJ Bothma

Die BoekwinkelLig in Duisternis Uitgewers

Vir bestellings of navrae – stuur ’n e-pos aan versending@apk.co.za

T: 012 362 1390
versending@apk.co.za

LOUIS BOTHMA is nie ’n historikus wat slegs tussen sy studeerkamer en argiewe beweeg nie. Nadat hy 
hom teoreties ten opsigte van sy onderwerp georiënteer het, pak hy sy veldvoertuig met landkaarte en 
proviand en durf die langpad aan om te gaan veldwerk doen. – Marthinus van Bart, skrywer en joernalis

Spesiale aanbieding!*
Bestel vandag al drie boeke, Vat jou goed en trek Ferreira, Rebelspoor en Die Buffel Struikel 
vir die verlaagde prys van R880,00 (spaar R135,00).

*Spesiale aanbieding geldig terwyl voorraad hou.
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POSBUS 25139 Monumentpark 0105
Die woord boelie staan nêrens in die Bybel nie, maar dit beteken nie 

dat die Bybel niks daaroor sê nie.

Kom ons verduidelik net eers wat die woord “boelie” 
beteken. ’n Boelie is iemand wat iemand anders 
dreig of afknou sodat daardie een sal doen wat die 
boelie wil hê. Baie keer is die boelie sterker of groter 
en hulle voel ekstra goed oor hulself as hulle sien 
dat iemand vir hulle bang is. Die Bybel praat baie 
daaroor: God haat hoogmoedigheid (Spr. 16:18). Hy 
wil hê dat ons die wat swakker as ons is, moet help, 
nie bang maak nie! (Hand. 20:35)

Om ’n boelie te wees, is verkeerd en ons moet 
mekaar help om dit nie te doen nie. Die vraag is nou, 
hoe maak ek met ’n boelie?

As jy geboelie word, is daar dikwels een wens in 
jou hart – dit is dat jy die boelie ’n bietjie van sy eie 
medisyne kan gee. Dat jy hom/haar kan laat voel wat 
jy voel. Hierdie manier van dink is nie reg nie; meer 
nog, dit gaan nie die probleem oplos nie. Die Bybel 
sê dit baie duidelik: moenie kwaad vir kwaad vergeld 
nie (1 Thes. 5:15). 

Daar is twee Bybelse maniere hoe 
jy op ’n boelie kan reageer. Jy kan 
óf die ander wang draai óf jy moet 
in selfverdediging optree. Die Here 
Jesus leer ons in Matthéüs 5:38-48 
om die ander wang te draai. Dit is 
nie altyd so maklik nie, ek weet, 
maar dit beteken nie dat jy net 

oorgee nie. Gaan soek gerus vir Brooks 
Gibbs op YouTube. Sy video se naam 
is: “Bullying Expert Gets Bullied.” Hy 
leer ons iets belangrik oor “die ander 
wang draai.”

Dit is ook belangrik om jou 
onderwysers te vertel wanneer 
iemand jou boelie, veral wanneer 
daardie een jou fisies seermaak. 
Dit is hulle werk om dit te keer.

Soms moet ons onsself 
verdedig. Die Here Jesus 
leer ons dit in Lukas 22.  
Maar selfs al verdedig jy 
jouself, moet jy nog steeds 

die Here Jesus se voorbeeld volg: Jy moet nog 
steeds jou naaste en jou vyand liefhê en vergewe, jy 
moet nog steeds geen ruimte vir die kwaad los nie 
(Rom. 12:17-21). Nie eers in jou eie hart nie.

Soms sien ’n mens hoe iemand anders geboelie 
word. Om dan net stil te bly en anderkant toe te kyk, 
is ook nie reg nie. Onthou: Jy moet die wat swak is, 
help! Ons het mos nou-net gesê dat ons geen ruimte 
vir die kwaad moet los nie. Daarom, as jy dit kan 
keer, dan moet jy probeer. Jy moet ook onthou dat 
die een wat geboelie word, jou hulp nodig het. Selfs 
al is dit net om hom van die grond af op te help of 
om die onderwysers te vertel wat gebeur het.

Laastens moet ons versigtig wees hoe ons oor 
boelies dink. Hulle is sondaars, net soos ek en jy 
sondaars is. Hulle het ook die Here Jesus se genade 
en verlossing nodig. Daarom is die belangrikste ding 
wat jy vir ’n boelie moet doen, om vir hom te bid 
sodat hy/sy tot bekering kan kom en hul saak met 
God en hul medemens kan regmaak.

Groete, ds. Henning



Helm van 
verlossing

Borswapen 
van 
geregtigheid

Die gordel  
van waarheid

Swaard van 
die Gees

Die skild  
van geloof

Skoene van 
bereidheid

i n k l e u r p re n t
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Staan dan vas, jul le lendene met die waarheid 
omgord, met die borswapen van die geregtigheid 
aan, en as skoene aan jul le voete die bereidheid 
vir die evangel ie van vrede. Behalwe dit al les 
neem die ski ld van die geloof op waarmee 
jul le al die vurige pyle van die Bose sal 
kan uitblus. En neem aan die helm van 
verlossing en die swaard van die Gees -- 
dit is die woord van God . . . Efésiërs 6:14-17



Junie 2019 • 3

Bou jou eie windpomp met koerantpapier of karton:
(a) Aksie: Verf koerantpapier rofweg met vingers vir die vinne van die windpomp. Wanneer verf 

droog is, sny 1 vin uit. Gebruik dit as ’n templaat om nog 13 ander vinne uit te knip, sodat almal 
dieselfde grootte sal hê. Gebruik verskillende kleure verf om die vinne van die windpomp 
interessant te maak. Versier dit verder met vetkryte as verf droog is. Dieselfde kan gedoen word 
met die vlerk van die windpomp.

(b) Sny 2 sirkels uit karton, kleur een van die sirkels in met kryte en plak dit op ’n groot karton. 
Bepaal versigtig die posisie van die sirkels, sodat daar plek is vir die vinne en vlerk van die 
windpomp. Teken reguit strepies met vetkryte of viltpen om te wys dat die vinne en die vlerk 
aan die windpompwiel geheg is.

(c) Gebruik ’n liniaal om die raamwerk van die windpomp met viltpen of dik kryte op die groot 
karton te teken. Gebruik die prentjie om jou te help.

Hoe werk dit?
(1) Gebruik die teksleidrade op die vinne 

van die windpompwiel om die weggelate 
woorde te vind. 

(2) Skryf dit dan in die gegewe spasies in die 
tabel in. 

(3) NB: Skryf die regte 
teksleidraad by die 
betrokke teksgedeelte 
wat voorsien is. 

(4) Al die teksleidrade 
word in Johannes 6 gevind.

Teks, illustrasie en uitleg: Daleen Pienaar 2019

Borswapen 
van 
geregtigheid
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Die Here sal hom terugkry,

Van die gewildste televisiereekse en flieks, is dié wat gaan oor wraak. Miskien het jy al die ou fliek, 
Gladiator, gekyk waarin ’n Romeinse generaal wraak sweer teen ’n keiser wat sy vrou en kind laat 
vermoor het. Dalk het jy baie gehou van die televisiereeks Revenge waarin ’n meisie die reg in haar eie 
hande neem om wraak te neem oor wat in haar verlede gebeur het.

Een van die redes waarom iets 
soos wraak en om die reg in eie 
hande te neem, so aanloklik is, 
is omdat ons ongeregtigheid 
en onregverdige behandeling 
haat. Ons wil graag sien dat 
dinge reggestel word en dat 
oortreders gestraf word vir wat 
hulle verkeerd doen. Mense 
neem egter wraak wanneer hulle 
glo dat die instellings wat moet 
sorg dat reg en geregtigheid 
geskied, nie vertrou kan 
word om dit te doen nie. As 
iemand byvoorbeeld dink die 
polisie gaan nie sy ouers se 
moordenaar vang en aan die 
pen laat ry nie, of as hulle dink 
die hof gaan die moordenaar 
vrylaat, gebeur dit soms dat 
mense die reg in eie hande 
neem. Hulle redeneer: As ék nie 
met die oortreder afreken nie, 
dan is daar niemand anders wat 
met hom sal afreken nie, want 
dié wat met hom moet afreken, 
gaan dit nie doen nie.

Selfs ons Christene  voel soms 
so. Dalk word jy by die skool 
geboelie en voel jy dat dit nie 
eens help jy gaan kla by die 
onderwysers nie, want hulle 
doen niks daaraan nie. Dalk het 
jy ook al in die nuus gehoor of 
in die koerante gelees hoedat 
plaasmoordenaars dikwels 
vrygelaat word sonder dat hulle 

vir hulle oortredings betaal het. 
Hierdie dinge laat ons soms 
magteloos voel, want die mense 
wat ons vertrou om ons te 
beskerm en te sorg dat ons nie 
onregverdig behandel word nie, 
doen nie hulle werk nie.

As kinders van die Here is ons 
egter bevoorreg. Iemand wat 
nie ’n kind van God is nie, se 
opsies vir reg en geregtigheid 
eindig gewoonlik by die hoogste 
hof in ons land. As hy nie daar 
geregtigheid kry nie, is al wat 
oorbly, om wraak te neem en reg 
in eie hande te neem. Ons het 
egter nog ’n opsie. In Romeine 
12:19 lees ons: 

Die God waarin ons glo, is die 
God van geregtigheid. Hy sal 
geen onreg ongestraf laat bly en 
geen onregverdigheid ongesiens 
laat verbygaan nie. 

Miskien wonder jy oor die 
waarheid hiervan: As God dan 
die God van geregtigheid is, 
waarom laat Hy soveel onreg 
hier op aarde toe? Waarom laat 
Hy toe dat goeie mense soms so 
sleg behandel word terwyl dit 
lyk asof slegte mense daarmee 
wegkom? In Psalm 73:17 sê 
Asaf dat hy oor dieselfde dinge 
gewonder het totdat hy op 
sulke mense se einde gelet het. 
Dit is ons troos – al kom slegte 
mense soms met baie onreg in 
hierdie lewe weg, sal hulle nie die 
oordeel van God vryspring nie.
 
Daarom moedig die Here ons 
aan om soms onreg te verduur: 

Ons troos is nie dat ons nooit 
onreg sal ly nie. Ons troos lê 
daarin dat die Here sê: Ek sal 
die een wat jou onregverdig 
behandel het, terugkry – óf 
in hierdie lewe, óf in die 
hiernamaals, daarom hoef jy nie!

ANTWOORDE: P. 3
(1) “... oor die see GEVAAR na KAPÉRNAÜM.” (2) “... ander skuite het van TIBÉRIAS aangekom”. (3) “en die PASGA, 
die FEES van die Jode.” (4) “BROOD vir tweehonderd PENNINGS is nie genoeg nie”. (5) “Een van sy DISSIPELS, 
ANDREAS ...” (6) “... SEUNTJIE met vyf GARSBRODE ...” (7) “Maak die BROKSTUKKE bymekaar”. (8) “HY is waarlik 
die PROFEET”. (9) “En die SEE was ONSTUIMIG ...” (10) “RABBI, wanneer het U hier gekom ?” (11) “Moenie WERK om 
die spys wat VERGAAN nie”. (12) “Ons VADERS het die MANNA in die WOESTYN geëet”. (13) “My VADER gee julle 
die WAREBROOD”. (14) “... wie in My GLO, het die EWIGE LEWE”. 

jy hoef nie!

Moenie julle wreek 
nie, geliefdes,  

maar gee plek vir  
die toorn; want daar 

is geskrywe:  
Aan My kom die 

wraak toe,  
Ek sal vergeld,  

spreek die Here. 

Want dit is genade  
as iemand  

ter wille van die 
gewete voor God, 
leed verdra deur 
onregverdig te ly

(1 Petr. 2:19). 
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