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REDAKSIONEEL

Hierdie jaar se tema vir die Schildpaddop-kamp vir 
graad 4-12 leerlinge wat deur die Afrikaner Volks-

kul tuurbeweging aangebied is, was Quo Vadis? (Waar 
gaan jy heen?). Dit is die bekende woorde uit dr. DF 
Ma lan se toespraak tydens die inwyding van die Voor-
trekker monument in 1949. Dit is ’n belangrike vraag, 
veral vir ’n geslag wat klaarblyklik ’n donker toekoms 
in die gesig staar.

Wat my veral tydens die kamp beïndruk het, was die 
wyse waarop die kampleiers die tema in die kultuur op-
drag van Génesis 1:28 en 2:15 ingebed het. Vir ’n week 
lank het hierdie groep kinders die voorreg gehad om op 
’n besondere wy se blootgestel te word aan hulle ge skie-
denis, hul kultuur en ook aan die aarde waarvan hulle 
afhanklik is om hul kultuuropdrag uit te oefen. Of dit 
nou ’n kursus oor reptiele, voëls, amfibieë, noodhulp of 
oor lewing in die veld was, die ondertone was dieselfde. 
Elke aanbieding was ingebed in die bewustheid van ’n 
groter werklikheid en ’n ewige roeping sodat die kinders 
verby hul aardse omstandighede kon kyk.

Wat ek opnuut tydens hierdie kamp besef het, is hoe 
be langrik iets soos oriëntasiepunte is wanneer die Quo 
Vadis-vraag aan die orde gestel word. ’n Oriëntasiepunt 
is daardie vaste baken wat jou help om koers te hou. 
Dit is daardie punte in die lewe waar jy vir ’n oomblik 
stilstaan en jouself afvra: Wat maak ek hier? Waar kom 
ek vandaan? Waar gaan ek heen? En: Is ek nog op koers? 
By hierdie oriëntasiepunte is dit belangrik om terug te 
kyk na die koerswysers wat agter lê, sodat jy jou opnuut 
op jou einddoel kan rig.

In ons volk se geskiedenis is daar ’n hele paar oriën-
ta siepunte. Verlede maand het ons juis teruggekyk na 
’n belangrike baken in ons geskiedenis wat ons help om 
ons opnuut op die toekoms te rig, naamlik die koms van 
Jan van Riebeeck en die volksplanting aan die Kaap. 
Net so sal gebeure soos die Groot Trek, die slag van 
Bloedrivier, die twee Vryheidsoorloë, Uniewording, 
die Bybel in Afrikaans, die republiekwording in 1961, 
die oorgang in 1994 en vele ander oriëntasiepunte altyd 
belangrik wees.

As gelowiges beperk ons onsself nie net tot geskied-
kun dige bakens nie, want ons lewenskoers word ten 
diep ste deur ewige oriëntasiepunte bepaal. Om dus as 
ge lo wige koers te hou en op die einddoel gefokus te bly, 
is dit belangrik dat ons ons in alle omstandighede deur 
hierdie ewige oriëntasiepunte laat rig. Selfs hoe ons ons 
historiese bakens interpreteer, word deur hierdie gees-
telike oriëntasiepunte beheers.

As eerste opdrag aan die mens bly ons kultuuropdrag 
’n belangrike koerswyser. In verlede maand se uitgawe 
het dr. Herman Bavinck ons daaraan herinner dat die 
mens se oorsprong aan hom ’n ewige roeping gee wat 
ook bepaal hoe hy sy aardse opdrag gaan uitvoer. Hy 
skryf: “Ten opsigte van die aarde het die mens ’n dub-
be le taak ontvang, naamlik om dit te vul en om daar oor 
te heers (Gén. 1:28; 2:15). Hoewel hierdie taak van sy 
ewige bestemming verskil, soos die instelling van ’n 
rusdag naas die normale werksdae ook bewys, is dit nie 
teenstrydig daarmee nie. Getrouheid ten opsigte van 
sy aardse roeping, berei die mens juis vir die ewigheid 
voor en wanneer hy die dinge daarbo bedink, word hy 
bemagtig om sy aardse taak getrou uit te voer.”

Wanneer gelowiges hulself dus die Quo Vadis-vraag 
af vra, is dit belangrik om altyd hierdie tweërlei roeping 
in gedagte te hou, sodat ons nie ’n oordrewe klem op die 
aardse deel van ons roeping plaas nie. Wie nie in sy alle-
daagse besig-wees gerig bly op die ewige rus in Christus 
nie, gaan sy rus en hoogste vervulling soek in die dinge 
waar mee hy hier op aarde besig is. Só iemand gaan leef 
en optree asof sy ganse bestaan en oorlewing van sy 
aardse werklikheid afhang en daardeur bepaal word.

Vir gelowiges is die hemelvaart van ons Here Jesus 
’n be langrike geestelike oriëntasiepunt aangesien dit ons 
herinner aan sy oorwinning oor die dood, sy middelaar-
skap en heerskappy aan die regterhand van die Vader 
as ook die feit dat Hy ons ewige woonplek voorberei. 
Hoe wel Pinkster vanjaar eers in die eerste week van 
Ju nie gevier word, laat ons die klem reeds in hierdie 
uit gawe op hierdie belangrike geestelike oriëntasiepunt 
val. Sodoende kan die Pinksterreeks gemeentes wat dit 

Quo Vadis?
Ds. Schalk Strauss
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LERAARS
Beroep ontvang
• Ds. J Verdoes (Olifantshoek/Postmasburg) na 

Benoni/Kempton Park.

Beroep bedank
• Ds. LP Stoltz (Brandfort) na (Benoni/Kempton Park).

Leraars emeriteer
• Ds. JA Jacobs emeriteer, 30 April 2019.
• Ds. SA Roets emeriteer, 28 Februarie 2019.

Status toegeken
Die Kuratorium het op 10 April 2019 status aan 
mnr. Aubrey Hough toegeken. Hy is op 21 April 
2019 gelegitimeer en is tans beroepafwagtend.

GEMEENTE ONTBIND
Tydens ’n ringsitting gehou op 6 April 2019, het die 
ring van Outjo die ontbinding van AP Kerk Gobabis 
goedgekeur. Lidmate skakel voortaan in by die AP 
Kerk Leonardville. 

ADRESVERANDERING
• AP KERK SANNIESHOF: Nuwe saakgelastigde: 

J van Dyk; selnr.: 083 386 1242;  
e-pos: juanetta.vandyk@gmail.com

DIE BOODSKAPPER
Inskrywingsvorm 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 posbus!

Verkeerde datum
In die April-uitgawe van Die Boodskapper op bl. 33, 
In ons geskiedenis, het ons die datum van Dias 
verkeerd weergegee as 1448. Dit moet egter 1488 
wees: “Eers vaar Dias (1488) hier verby ...”

Verskyningsdatums 2019

Maand
Kopie in by 
Redakteur

Verskyningsdatum

Junie 29 Maart 17 Mei

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

KENNISGEWING – AP KERK GEORGE
Die eredienstye van AP Kerk George verander vanaf 
7 April 2019 van 10:30 na 09:30. Besoekers en 
nuwe intrekkers moet veral hierop let wanneer hulle 
die Suid-Kaap en Tuinroete besoek.

AMPTELIK

tydens hul Pinksterbidure wil gebruik, betyds bereik. 
Naas Hemelvaart, is die uitstorting van die Heilige 
Gees en sy taak as Heiligmaker ’n volgende belangrike 
baken vir gelowiges. Op grond van Jesus Christus se 
soen verdienste, is dit juis die Heilige Gees wat ons as ’t 
ware heroriënteer sodat ons weer ons oë op die ewige 
roeping kan rig. Deur die Woord heilig Hy ons, sodat 
dit waarmee ons ses dae van die week besig is, nie ons 
einddoel op sigself word nie, maar eerder gerig en bepaal 
word deur ons rusdag-belewenis in Christus wat nuwe 
vêrgesigte ontsluit.

Heiliges van God wat daagliks deur die Gees geheilig 
word, beoordeel ook nie hul historiese bakens in isolasie 
asof dit slegs van belang is vir die hier en die nou nie. 
Hulle sien dit eerder as belangrike oriëntasiepunte binne 
die groter konteks van God se ewige raadsplan waardeur 
Hy ons oë voortdurend op ons ewige doelwit rig. Dit 
is die marsslag uit die verlede wat ons en ons kinders 
help om met vaste tred die toekoms tegemoet te stap.

In sy hoëpriesterlike gebed bid Christus vir ons hei lig-
heid: Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 

Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die 
wêreld gestuur (Joh. 17:17-18). Om heilig te wees, beteken 
om afgesonder te wees vir ’n spesifieke taak. Ons sou ook 
kon sê dit beteken om baie duidelik te weet waarheen jy 
op pad is en om daardie weg doelgerig en nougeset te 
bewandel. Hoe meer die Gees ons deur die Woord heilig, 
hoe meer doelgerig sal ons wees. Ons antwoord op die 
vraag Quo Vadis? behoort kristalhelder te wees in die 
doelgerigte wyse waarop ons na ons ewige bestemming 
op pad is. Hoe ek besigheid doen, hoe my huwelik lyk, 
hoe ek my kinders opvoed, hoe my sosiale lewe lyk, hoe 
ek oor die politiek dink, my kerklike meelewing, hoe ek 
teen sonde stry – alles behoort sprekend daarvan te wees 
dat my kompasnaald boontoe wys. 

Wanneer die heiliges van God hulself ooreenkoms-
tig hul geestelike oriëntasiepunte posisioneer, is die 
ant woord op die vraag Quo Vadis? nooit onseker nie. 
Deeglik bewus daarvan dat Christus deur sy Gees besig 
is om ons toe te berei soos ’n bruid vir haar bruidegom 
(Openb. 21:2), is ons op pad na die bruilofsmaaltyd 
van die Lam! LIG IN DUISTERNIS
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Geheilig om heilig te wees
1. Gemotiveer tot heiligheid deur aanskouing van die Heilige
2. Heiligmaking: Gerig op die einddoel van ons geloof
3. Heiligmaking: ’n Betroubare getuienis daarvan dat ek waardig my 

roeping wandel
4. Afgesonder beteken om anders te wees
5. God se heiligmakende werk laat ons nuut dink oor ons offers aan Hom
6. Toeberei vir die Bruidegom

ds. Andries Kruger

Gemotiveer tot heiligheid deur aanskouing  
van die Heilige

Verskillende gebeure laat blywende indrukke op ons 
le wens. Eerste indrukke is egter nie noodwendig 

bly wend nie. Partykeer het ons aanvanklik ’n slegte in-
druk van iets gekry en later besef ons dat daardie slegte 
indruk eint lik ’n gevolg was van die oog waarmee ons na 
’n saak gekyk het. Of dit is dalk iets wat op ’n slegte tyd 
in ons lewe gebeur het en as ons later, buite ons slegte 
om stan dighede, weer daarna kyk, sien ons dat daardie 
ge beure eintlik glad nie sleg was nie. Dit was dalk selfs 
bo verwagting goed. 

Is ons geloof so gebind deur die indrukke wat ons van 
God het, dat ons selfs in ons diepste nood steeds daaraan 
sal vashou? Wat sou dit wees ten opsigte van die geloof 
wat so ’n blywende indruk op ons kom maak dat ons 
selfs in ons diepste nood steeds daaraan vashou? Die 
Woord gee vir ons ’n voorskou van die God wat ons 
eendag volmaak sal ken en wat met ons bemoeienis 
maak. Is daardie voorskou genoeg om jou na meer te 
laat hunker? 

Dit gebeur dikwels dat ons oor ons geloof by die laag te-
punte begin en getuig hoe ons deur genade uit daardie 
laagtepunte uitgelei is. Die probleem is dat ’n volgen de 
laagtepunt of krisis dalk baie laer of baie erger as die 

vo rige een kan wees en as ons verwagting maar net is 
dat daar wel weer uitkoms sal wees, kan dit baie mak-
lik ge beur dat ons op daardie oomblik ophou glo. Sou  
ons gees telike lewens nie ook anders gelyk en ’n gro ter 
impak op ons ganse lewe gehad het, as ons by hoen-
dervleis hoogtepunte kan begin en vanuit daardie hoog-
tepunte getuig hoe ons ook die krag ontvang het om 
laagte pun te te hanteer nie? Ek sou op grond van daardie 
hoogtepunte kon leef in die vaste sekerheid dat ek selfs 
in die donkerste dal van doodskaduwee nooit my geloof 
sal prysgee nie. 

Wat is dit van geloof wat ’n blywende indruk op ons 
le wens maak? Wie God is en waarheen Hy met ons op 
pad is, gaan uiteindelik die erns, die diepte en die stand-
vastigheid van ons geloof beïnvloed. Hierdie indruk 
van God kry ons nie op grond van ervaring nie, maar 
op grond van dit wat Hy van Homself in sy Woord aan 
ons openbaar en waarvan ons deur die werking van die 
Heilige Gees oortuig word. God se heiligheid, almag 
en heerlikheid is die dinge wat blywende indrukke ten 
opsigte van ons geloof maak.

God trek vir Jesaja die gordyn van die troonkamer van 
die Allerhoogste oop om ter wille van sy roeping as 

Baie dankie aan ds. Andries 
Kruger wat vanjaar die 

Pinksterreeks vir ons behartig.

Jesaja 6:7 Gesang 13:1-3; Gesang 17Jesaja 6:1-13

PINKSTERREEKS
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PINKSTERREEKS

profeet ’n blywende indruk op sy lewe te maak. Hy kry ’n 
voorskou van wie hierdie God wat Hom roep, werklik is. 
Hy sien die heerlikheid van God. Hy sien die hoë verhewe 
troon terwyl die some van sy kleed die tempel vul. Hy 
sien die engele wat voor die troon van God besig is om 
sy lof en heerlikheid te besing. Die optrede van hierdie 
engele dra by tot die gewyde atmosfeer. Dit beklemtoon 
dat hierdie God heilig, verhewe en ontoeganklik vir die 
sondige mens is. Hy bewoon ’n ontoeganklike lig. Heilig, 
heilig, heilig is die Here van die leërskare. Die hele aarde 
is van sy heerlikheid vol! (v. 3). En elke keer wat hierdie 
woorde geuiter word, bewe die drumpelposte en rook 
vervul die huis. Dramaties. Dit het ’n kragtige impak 
op die gebeure wat volgende in die troonkamer van die 
Allerhoogste gebeur.

Klink dit begeerlik? ’n Plek waar jy graag wil ingaan, 
maar waarvoor jy ook die hoogste respek het? ’n Plek 
wat jy in vrees en bewing, treetjie vir treetjie nader om 
ook die heerlikheid van God se heiligheid te beleef? 
Miskien wonder jy: Maar sal ek ooit daar kan ingaan? 
Of sal ek maar net op ’n afstand daarna kyk? Gaan ek 
maar net daarna smag en daarvan droom?
 
Hierdie gesig is so indrukwekkend, so kragtig, so oor-
weldigend dat Jesaja op sy gesig neerval en uitroep: Wee 
my, want ek is verlore! Waarom het Jesaja nie hierdie 
oomblik aangegryp en aan die voete van die Here gaan 
neerval en Hom aanbid en gejubel oor die grootheid 
van sy heerlikheid nie? Hoekom het hy nie saam met 
die engele uitgeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here 
van die leërskare, nie? Want Jesaja is bewus van sy eie 
nood, sy onreinheid en sonde. 

Wee my, want my oë het die Koning, die Here 
van die leërskare gesien (v. 5).

Hierna vind daar ’n reiniging in die troonkamer plaas. 
Die engel neem een van die kole van die altaar af. Hy 
raak Jesaja se lippe daarmee aan en verseker hom: Jou 
skuld is weg en jou sonde versoen (v. 7). 

Eers hierna kan Jesaja op die roepstem van die Heilige 
God antwoord. Drie dinge moes in Jesaja se hart geleef 
het: Hierdie God laat my in sy teenwoordigheid toe, 
hierdie God wil my in sy koninkryk gebruik en hierdie 
God stel my in staat om diensbaar te wees!

Die versoening van sonde daar in die troonkamer wys 
heen na die versoening wat aan die kruis in Christus 
volbring is. In Christus reinig die heilige God sy kinders 
van hulle sondes. Hy roep hulle om binne die omvang 
van sy heerlikheid deel van sy koninkryk te wees en stel 
hulle in staat om diensbaar te wees.

Is daar in hierdie lewe enige iets waarna ons werklik 
kan uitsien? Ons het nie ’n voorskou van wat môre 
gaan gebeur nie. Goddank daarvoor, want wie weet 
of dit wat vir ons wag nie dalk erger is as dit wat ons 
onsself kan indink nie. Waarvan ons wel ’n voorskou 
het, is van die heerlikheid van God. Ons het ’n hele 
evan geliebood skap waarin selfs die uiteinde van dit wat 
op ons wag, aan ons bekendgemaak word. Ons het die 
vaste verseke ring dat niks ons kan skei van die liefde 
van God wat daar in Christus vir ons is nie. Ons het 
Christus, wat aan die kruis vir ons sondes betaal het 
en by die Vader vir ons intree, ons lippe met gloeiende 
kole aanraak en ons uitnooi: Kom na my toe, jou sondes 
is versoen, jou skuld is weg, kom na die genadetroon 
van God se heerlikheid.

Ons het die Heilige Gees wat elke oomblik alom teen-
woordig met ons is. Ons word in staat gestel om binne 
hierdie atmosfeer van God se heerlikheid aan Hom 
diens baar te wees. Hoe kan ek meer hiervan beleef? Hoe 
kan ek hierin versterk en opgebou word en hoe kan ek 
vanuit hierdie sekerheid my lewe tot sy eer inrig?

Dit begin daar in my binnekamer waar ek in gebed en 
verootmoediging God se Woord in diepte bestudeer. 
Dit is daar waar ek ook ’n Jesaja-ervaring beleef deur al 
meer van sy heerlikheid bewus te word. Deur die Gees 
glo ons hierdie dinge met ’n vaste oortuiging en rig ons 
lewens daarvolgens in.

Kom ons maak dit ons strewe om hierdie voorskou van 
die ewige lewe wat op ons wag, oor en oor te beskou. 
Maak tyd om in die heilige teenwoordigheid van die 
le wen de God; in die troonkamer van die allerhoogste 
te gaan stil raak en jou net in sy heerlikheid te verlus-
tig. ’n Heerlikheid wat in Christus vir ons ’n tasbare 
werk likheid geword het. Mag elkeen hom verlustig in 
hierdie smaak van die ewige lewe. Hoe kosbaar om te 
weet dat die heilige God ons in sy koninkryk insluit. 
Onverdiende genade! LIG IN DUISTERNIS
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PINKSTERREEKS

Heiligmaking:  
Gerig op die einddoel van ons geloof

Wanneer ons ’n einddoel najaag, is daar verskillende 
fases waardeur ons gaan. Aanvanklik is daar opwinding 
en ywer om die einddoel te bereik. Iewers langs die pad 
raak ek dalk moedeloos en skaal af in my werk, omdat 
dit dalk begin voel ek gaan nooit die einddoel bereik 
nie. Daar kom ook teenstand en verdrukking langs die 
pad wat my laat wonder of ek op die regte pad is. Hoe 
nader ek aan die einddoel kom, hoe meer neem die ywer 
weer toe en kom daar ’n verwagting dat ek binnekort die 
eindresultaat gaan sien. Dit bemoedig my weer en laat 
my deurdruk. Is dit nie ook hoe dit in ons geloofslewens 
werk nie? Daar is stadiums van opwinding en ywer, tye 
van teenstand en verdrukking, tye van twyfel en on se-
ker heid en ook daardie tye van heerlike verwagtinge en 
ongekende troos.

Die heerlike verwagting
In die teksgedeelte is Petrus besig om die gelowiges te 
bemoedig ten opsigte van die geloof. Daar was aller-
han de beproewings wat hulle moedeloos gemaak het. 
Daar was mense wat slegte gerugte teen hulle ver sprei 
het (2:12); mense wat onregverdig gely het ter wille 
van die evangelie (2:19) en mense wat as gevolg van 
hulle ge loof beledig is (4:14). Geloof behoort nie hierdie 
lewens gevaarlike saak te wees wat jou terneergedruk en 
moedeloos maak en laat voel of jy in ’n verlore stryd is 
wat nooit ophou nie. Geloof behoort nie ’n las te wees 
wat swaar op jou skouers druk oor ’n magdom verant-
woordelikhede wat jy sukkel om na te kom nie. Só dink 
ons. Tog kom die gelowige op die pad van heiligmaking 
gou agter dat hy nie van verdrukking en swaarkry op 
aarde gevrywaar is nie, maar daardeur gedring word 
om sy oog op die einddoel gerig te hou. 

In 1 Petrus 1:9 sien ons hoe die fokus op die einddoel 
van geloof gerig word. Met hierdie einddoel in die oog 
verander die perspektief waarmee die mens na geloof 

kyk: En die einddoel van julle geloof, die saligheid van 
julle siele.

Ons is nie altyd so opgewonde oor ons geloof nie, omdat 
ons nie die einddoel van die geloof in die oog hou nie en 
dikwels deur allerhande teorieë van voorspoed mislei 
word: “As jy glo, sal jy nooit finansieel swaarkry nie. As 
jy glo, sal jy nie vervolg word nie. As jy glo, hoef jy nie 
bang te wees nie, want die Here sal jou beskerm. ’n Kerk 
wat sy kerkwees in die geloof aanpak, hoef nie vervolging 
te vrees nie. As jy net genoeg glo, sal jy ge sond word.” 
Hierdie is niks anders as voorspoeds teologie (dwaalleer) 
nie. Wie die ewige saligheid van sy siel as einddoel voor 
oë hou, word nie deur die tydelike begeerlikheid van 
die voorspoedsteologie op sleeptou geneem nie. Met die 
einddoel van die geloof in die oog, word ons ook gedurig 
herinner aan die prys wat in Christus aan die kruis 
betaal is, sodat ons hierdie saligheid kan bereik (v. 18). 

In vers 13 sluit Petrus by die einddoel van die geloof aan: 
Hoop volkome op die genade wat julle deel word. Die vraag 
is egter: Hoe bemoedig ’n heerlike verwagting ons as dit 
nie verandering in ons aardse omstandighede bring nie? 
Dalk is dit die verkeerde vraag om te vra. Wie die oog 
op die einddoel van die geloof gevestig hou, word nie 
ge troos deur die feit dat dit sy aardse omstandighede 
ver ander nie, maar eerder daardeur dat dit sy aardse 
omstandighede in perspektief plaas. Hierdie aardse 
omstandighede dra eerder by tot geestelike groei omdat 
dit die verwagting om hiervan verlos te word, versterk.

Daarom volg die vermaning tot hei lig making ook in 
hierdie gedeelte. Gelowiges word opge roep om in die 
geloof te groei en deur die werking van die Heilige Gees 
meer en meer bewus te word van die krag tige verande-
ring wat op grond van God se genade in hulle plaasgevind 
het. Deur heiligmaking raak ek al hoe meer bewus van 

1 Petrus 1:15 Gesang 35:1 en 2; Gesang 388:1-31 Petrus 1:13-25
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God se heiligheid waarin ek deel. Hoe meer ek bewus 
raak van hierdie heiligheid waarin ek nou reeds deel, 
hoe groter raak die verwagting, die opwinding, die hoop 
dat ek dit eendag in volmaaktheid sal smaak.

Die kosbare prys
Nou is die vraag ten opsigte van heiligmaking: Wat 
moet ek doen? Is daar ’n prys wat ek kan betaal; offers 
wat ek kan bring? Miskien moet ek bietjie meer gereeld 
eredienste bywoon. Miskien moet ek my dankoffer by-
drae vergroot of ten minste begin om ’n dankoffer te 
gee. Miskien moet ek by ’n Bybelstudie inskakel. Dalk 
moet ek aan my taalgebruik werk en so bietjie oplet na 
die wyse waarop ek mense behandel. Miskien moet ek 
meer gereeld onthou dat ek besig is om ’n prys ter wille 
van my heiligmaking te betaal. Hierdie dinge behoort 
’n natuurlike deel van geloofsgroei te wees. Om dit egter 
as ’n prys te beskou wat ek moet betaal, gaan uiteindelik 
maar net weer ’n las daarvan maak.

Dit is dus nodig om nie net ons aandag op die einddoel 
van ons geloof te vestig nie, maar ook op die prys wat 
reeds in Christus volledig betaal is, sodat ons in hierdie 
heerlikheid kan deel. Dit is nie gedeeltelik betaal asof 
ons steeds ’n deel daarvan moet bydra om tot vol maak-
te heiligmaking te kan groei nie. Dit is volmaak betaal 
sodat ons nou reeds die heerlikheid daarvan kan beleef.

Wie dit besef, leef in die geloof. Hy rig sy lewe volgens 
die Woord in, omdat die Gees hom dring en gedurig 

her inner dat hy in Christus geheilig is. Die Heilige Gees 
werk geloofsekerheid in my en wek in my ’n begeerte 
om hierdie lewenswandel na te streef. Ek lewe nie meer 
volgens begeerlikhede wat in onwetendheid bestaan 
nie, maar volgens die begeerlikhede van die Gees. Ek is 
begerig om hierdie heerlikheid wat ek in Christus het, 
meer en meer in my lewe gestalte te laat vind.

Die prys is betaal sodat die praktiese dinge wat ons ge-
noem het – dankoffers, meelewing in kerklike aktiwi-
tei te, taalgebruik en die wyse waarop ons met mense 
werk – spontaan deel van my lewe tot eer van God word. 
Ook in die uitlewing van hierdie dinge raak ek meer en 
meer van God se heiligheid bewus en van die kosbare 
prys wat betaal is, sodat ek ook daarin kan deel. 

Sy beeld in my verhelder
Hoe meer die beeld van Christus in my lewe gestalte 
vind, hoe groter word my belewenis van God se heerlik-
heid en hoe makliker word dit om in alle omstandig he de 
my oë op die einddoel van die geloof gevestig te hou. Dit 
raak vir my ’n wonderlike vooruitsig om te hoop op die 
volmaaktheid van God se heerlikheid wat ons eendag 
in ewige hemelse heerlikheid sal kan beleef.

Slot
Mag die einddoel van ons geloof en die prys wat daar voor 
betaal is, ons aanmoedig om te groei in heilig ma king, 
sodat ons nou reeds die smaak van God se heer likheid 
in ons lewens kan ervaar. 

Heiligmaking: ’n Betroubare getuienis  
daarvan dat ek waardig my roeping wandel

’n Polisieman wat steel, is nie die amp van polisieman 
waardig nie. ’n Brandweerman is ook nie ’n brandstig ter 
nie, anders weerspreek sy dade dat hy ’n brandbestryder 
is. Iemand wat sy beroep waardig wil wees, leef volgens 
die identiteit en strewe van sy beroep, anders is hy dit nie 
waardig nie. Heiligmaking gaan daaroor dat my lewe in 
lyn getrek word met die nuwe mens wat ek in Christus 

is. My lewe word ’n betroubare getui e nis daarvan dat 
ek ’n kind van God is.

Ons sekerheid
Die sekerheid dat ons kinders van God is, kry ons in 
die Woord. Die roeping waarvan Paulus in vers 1 praat, 
gaan juis oor ons roeping om kinders van God te wees. 

Efésiërs 4:1 Gesang 42:1 en 2; Gesang 270:1-3Efésiërs 4:1-16
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In Efésiërs 1-3 verduidelik Paulus op grond waarvan ons 
kinders van God is: Want uit genade is julle gered, en dit 
nie uit julleself nie: dit is die gawe van God (Efés. 2:8). 
Hoofstukke 4-6 verduidelik nou hoe hierdie verloste 
kind van God behoort te lyk. 

Die sekerheid van ons kindskap word deur die Heilige 
Gees in ons harte bevestig en het ’n bepaalde uitwerking 
op ons lewens. Dit bring die heerlike verwagting van ons 
ewige burgerskap in die koninkryk van God. Dit dring 
my tot be wuswording van die onvoorwaardelike liefde 
wat die Here vir my het, aangesien ek geen aandeel in 
my redding het nie.

Dit dring my ook om my lewe so in te rig dat die ge-
tuie nis wat ek lewer, ’n betroubare weergawe is van die 
verlossing wat ek ontvang het. Dit wat uit genade in my 
hart ingeplant is, begin nou vrug dra (vgl. Mt. 12:35). 

Groei in Goddelike eienskappe
Om jou roeping as gelowige waardig te wees, word daar 
eienskappe gegee waarin die gelowige moet groei en 
wat hy moet nastreef, sodat sy getuienis al hoe meer 
waardig sy roeping kan word. Die fokus val sterk op 
dinge soos nederigheid, sagmoedigheid, lank moe dig-
heid, liefde en die strewe na eenheid (v. 2, 3).

Hierdie eienskappe vorm die basis vir geloofsgroei. 
Wie in die geloof wil groei, moet dit uit die staanspoor 
implementeer. Vandaar sal dit deursyfer na elke ander 
lewensterrein.

Wanneer ons in die geloof groei, kan sekere van hierdie 
eien skappe selfs onbewustelik in ons lewens gestalte 
vind. As hierdie eienskappe nie in die geloof gefundeer 
is nie, sal dit maar tydelik wees, of sal die einddoel 
daarvan maar net wees dat ons onsself daardeur wil 
bevoordeel. Waar dit egter op ons geloof gegrond is, sal 
dit spontaan uiting vind op elke ander lewensterrein tot 
getuienis daarvan dat ons onvoorwaardelik seker is van 
die verlossing wat ons in Christus ontvang het.

Die vrede waardeur die eenheid van die Gees bewaar 
word, is nie slegs onderlinge vrede nie. Dit beteken nie 
dat daar nooit verskille sal wees nie. Dit is ook nie die-
selfde as verdraagsaamheid wat elke vorm van on reg en 
sonde maar net stilswyend aanvaar nie. Die band van 

vrede gaan oor die vrede wat in Christus tussen God en 
mens bewerk is. Hierdie vrede duur tot in ewigheid en 
stel ons in staat om vrede op aarde na te streef. Dit laat 
my besef dat ek nie maar net kan opstaan en uitloop as 
ek ontevrede is nie. Juis op grond van die vrede wat God 
met my kom maak het en omdat ek Hom in elke situa sie 
wil eer, soek ek ook voortdurend na vrede.

My strewe na vrede in elke situasie, gaan nie oor vrede 
net ter wille van vrede nie. Dit gaan daaroor dat die 
vrede wat daar tussen God en mens is, ook in ons aardse 
omstandighede sal heers. Wanneer ons nie daarna streef 
om die eenheid van die Gees deur die band van vrede 
te bewaar nie, mis ons die doel van heiligmaking. In 
plaas daarvan dat ons lewens in ooreenstemming met 
die wil van God gebring word, word dit nou ’n lewe van 
selfverheerliking waarin ek maar my eie wil en begeertes 
nastreef ten koste van die eer van die Here.

My bewustheid van God se vrede met my, dring my 
ook om die ander eienskappe in my lewe gestalte te laat 
vind. Oorskadu deur sy vrede kan ek nederig ’n ander 
hoër as myself ag. Oorskadu deur sy vrede, kan ek sag-
moe digheid betoon. Oorskadu deur sy vrede, kan ek 
lank moedig daarna streef om in alle omstandighede sy 
eer en sy heerlikheid te soek.

Verbind aan mekaar om mekaar op te bou
Hoe gaan ons dit regkry? Op papier lyk dit meer haal-
baar as in die praktyk. Sal mý lewe ooit waardig die 
roe ping waar mee ek geroep is, kan wees? Hiervoor word 
elke ge lo wige aan die liggaam van Christus gebind. In 
hierdie liggaam word elkeen in ’n besondere posisie 
geplaas en met besondere gawes begiftig, sodat ons 
saam met me kaar kan groei en na ’n roeping-waardige 
lewens wandel kan strewe. Die gawes word juis aan ons 
gegee om ons in staat te stel om ons lewenswandel vol-
gens die wil van die Here in te rig: sommige as apostels, 
ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders 
en leraars ...

Ampsdraers is aangestel met die doel om gelowiges toe 
te rus vir hulle dienswerk en te werk aan die opbou van 
die liggaam van Christus. In die amp van gelowige is jy 
een van daardie aangesteldes. Al is jy self nog besig om 
op die weg van heiligmaking te groei, is jy reeds geroep 
om die gawes wat God uit genade aan jou geskenk het, 
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tot toerusting en opbou van die liggaam van Christus te 
gebruik. Verbind aan mekaar is ons medeverantwoor-
delik om saam met mekaar na ’n roeping-waardige lewe 
te strewe. Dit is om Christus so te ken dat ek deur die 
werking en krag van die Heilige Gees bewus kan raak 
van sy wil vir my lewe. 

Wat ’n onuitspreeklike troos om te weet dat ons nie 
al leen op die weg van heiligmaking is nie. Ons het ’n 
ska re gelowiges saam met ons wat almal dieselfde doel 
voor oë het. Ons kan mekaar leer en vermaan, ons kan 
mekaar bemoedig en versterk, ons kan mekaar troos 
en aanmoedig tot volharding en ons saam met mekaar 
verlustig in die heerlike vooruitsig van volmaaktheid 
en verheerliking. 

Op die weg van heiligmaking raak ek al hoe meer be wus 
van die eindbestemming waarheen ek op pad is. Daar om 
bring heiligmaking ook standvastigheid.

Heiligmaking bring standvastigheid 
Die gelowige wat in heiligmaking groei, word nie meer 
so maklik deur valse leringe en bedrieëry van mense 
(v. 14) van koers af gebring nie. Hy verlustig hom in die 
heerlike wete dat hy ewige Goddelike vrede sal beleef 
wanneer die eindbestemming eendag bereik is. In die 
krag van die Heilige Gees word die verstand verhelder 
en die oë verlig om doelgerig op hierdie weg te bly. 

Ons kan seker wees van ons eindbestemming, want die 
prys om ons plek daar te verseker, is in Christus betaal. 
Oorskadu deur Goddelike vrede word ons in staat gestel 
om te groei in eienskappe wat ons roeping as gelowiges 
waardig is. Op pad na hierdie eindbestemming is ons 
as gemeenskap van gelowiges aan mekaar verbind om 
saam met mekaar te groei en mekaar tot volharding 
aan te moedig. Volhoubare groei bring standvastigheid 
waarin ons van krag tot krag kan gaan. Hoe lyk jou 
geloofslewe? Wandel jy waardig jou roeping? 

Afgesonder beteken om anders te wees

Ons hoor dikwels die woorde “ín die wêreld, maar nie 
ván die wêreld nie”. Wat beteken dit vir ons in die lig 
van ons heiligmaking? Beteken dit dat ons in totale 
afsondering moet lewe? 

Bereid om te luister
In verse 11-13 kry ons te doen met die gesindheid wat 
daar by gelowiges behoort te wees wanneer hulle met 
mekaar oor heiligmaking praat. Die gesindheid van 
Paulus is dat hy met liefde en deernis na die gemeente 
uitreik. Die veronderstelling is dat die gemeente sy 
hart sal oopmaak om te luister – verruim julle harte 
(v. 13). Paulus pleit vir ’n ontvanklike gesindheid by die 
gemeente. Hy pleit vir ’n hart wat sal verstaan dat die 
beloftes wat in Christus vervul is, ons in staat stel om 
anders as die wêreld te wees.

Om in die wêreld, maar anders as die wêreld te wees, om  
heilig en afgesonder vir die Here te wees, is nie altyd so 

maklik nie. Ons het oral met ongelowiges te doen. By 
ons werk, in die winkels, selfs in sosiale kringe is dit nie 
meer snaaks as iemand sonder skroom sal erken dat hy 
nie in God glo nie. In hierdie omstandighede is dit baie 
aktueel om onsself voortdurend af te vra wat dit beteken 
om nie met die ongelowige in dieselfde juk te trek nie, 
maar juis anders as die wêreld te wees.

Ons is in die wêreld soos elke mens in die wêreld is, 
maar nie van die wêreld nie, omdat die prys wat Chris-
tus aan die kruis kom betaal het ons losgekoop het van 
hierdie sondige wêreld. In Hom word ons in staat gestel 
om teen die sonde te stry en te oorwin. Dit maak ons 
anders as die wêreld.

Die verskille is duidelik
Die teenstellings tussen die gelowige en die ongelowige is 
duidelik. Die verskil is so geweldig soos die verskil tussen 
lig en duisternis, die verskil tussen Christus en Bélial, 

2 Korinthiërs 7:1 Gesang 38:1 en 3; Gesang 128:12 Korinthiërs 6:11-7:1
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die verskil tussen die tempels van afgode en die tempel 
van die lewende God. Met hier vergelykings beklemtoon 
Paulus dit aan die gemeente dat dit duidelik moet wees 
dat gelowiges nie in dieselfde juk as ongelo wi ges trek 
nie. Hulle verskil soos dag en nag.

Die wêreld moet kan raaksien dat ons in Christus ver-
ander en nuwe mense gemaak is wat teen die sonde stry. 
In Christus is die belofte dat God in ons sal woon en 
onder ons sal wandel, vir ons ’n God sal wees, vervul! 
Hy is Emmánuel, God met ons. Deur die werking van 
die Heilige Gees is Hy altyd by ons teenwoordig. In 
Christus is ons kinders van God wat onder die juk van 
Christus staan en in sy oorwinning stry om in hierdie 
wêreld meer as oorwinnaars te wees.

In my werksplek handhaaf ek dus ’n eerlike, betroubare, 
Godvresende gesindheid. By die skool is ek gehoorsaam 
aan onderwysers soos aan my ouers. In openbare plekke 
streef ek daarna om die vrug van die Gees te dra.

Om met die ongelowige in dieselfde juk te trek, beteken 
dat ek eerder die weë van die goddelose as van Christus 
volg om daardeur my eie begeertes en behoeftes te vervul. 
Die juk van die goddelose is aanloklik. Daar is verkeerde 
maniere om geld te maak; om dit wat jy graag wil hê, te 
kry of te bereik; om probleme op te los; om te vergeet 
van jou swaarkry en seer. Maar hierdie dinge is tydelik.

Die juk van Christus staan onder die genade van God. 
Die gelowige vertrou dat Hy in Christus die koninkryk 
van God ontvang het. Verder eien hy God se beloftes 
toe: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en Ek sal 
hulle God wees (v. 16). 

Glo ons dit? Sien ons die kragtige werk van God in ons 
lewens raak of kyk ons vas in die dinge wat verdrukking 
en lyding veroorsaak en maak planne om ons toevlug 
na die juk van die goddelose te neem? Sien ander die 
kragtige, heiligende werk van Christus as ’n navol gens-
waardige voorbeeld in jou lewe raak? Die lewe van die 
gelowige getuig dat hy bewus is daarvan dat hy onder 
die juk van Christus staan. 

Die Woord en die getuienis van die Heilige Gees in ons 
harte, verseker ons daarvan dat die beloftes van God 
in Christus vervul is. Hierdeur word ons in staat gestel 

om in volkome vertroue, afhanklik van die Here, ons 
toe vlug tot Hom te neem. 

Deur die werking van die Heilige Gees sien ons hoe God 
se beloftes ook in ons lewens realiseer. Ek sal vir jou ’n 
God wees ... Op grond van die kragtige werking van die 
Heilige Gees in ons, word ons in staat gestel om in die 
wêreld, maar nie van die wêreld te wees nie.

Wees heilig
Is die vervulling van hierdie beloftes nie vir ons genoeg 
rede om te strewe na ’n heilige lewe en ons te reinig van 
die sonde nie? In Christus is die belofte dat God vir 
ons ’n Vader sal wees, vervul. Dit stel ons in staat om 
heiligmaking na te streef. Terwyl hierdie beloftes ons 
nou te beurt geval het, laat ons die heiligmaking in die 
vrees van God volbring.

Is dit moontlik? Niemand van ons kan sondeloos wees 
nie. Paulus skryf dat hy self nie die goeie wat hy wil 
doen, doen nie, omdat die kwaad wat hy nie wil doen 
nie, hom altyd naby is.

Heiligmaking is slegs moontlik as ons in Christus ge-
heilig word. As die ou mens in ons, hoe langer hoe meer, 
afgesterf word en die nuwe mens in Christus, al hoe 
meer, gestalte vind.

Om heiligmaking in die vrees van God te volbring, 
beteken dat ons met heilige eerbied en ontsag vir God 
daarna streef om sy wil volmaak te volbring. Tydens die 
wedergeboorte, toe God die hart van die mens verander 
het, het Hy ook die wil van die mens verander. Die wil 
wat dood was, het lewend geword, wat boos was, het 
goed geword, wat nie wou nie, wil nou, wat wederspannig 
was, het gehoorsaam geword; Hy beweeg en versterk 
die wil só dat dit soos ’n goeie boom vrugte van goeie 
werke kan voortbring (DL 3&4:11).

Ín die wêreld is die gelowige ánders as die wêreld deur 
die Gees van God wat in ons woon en ons lewens daag-
liks regeer en vernuwe. In sy handel en wandel lewe 
hy nie vir homself nie, maar tot eer van God. Met sy 
ganse lewe ge tuig hy teenoor die ongelowige dat hy nie 
saam met hom in dieselfde juk trek nie, omdat hy in 
Christus verander en nuutgemaak is om in die juk van 
Christus te trek.
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God se heiligmakende werk laat ons  
nuut dink oor ons offers aan Hom

Die mens is gewoond aan verandering en vernuwing. 
Vir party is dit moeiliker om in sekere opsigte te ver-
an der of te vernuwe, maar op baie terreine gebeur dit 
heel natuurlik. Dink vir ’n oomblik aan terreine waarop 
jy gereeld vernuwe. Baie mense kry elke tweede jaar ’n 
nuwe selfoon. Ná ’n bepaalde tyd ruil ons ons voertuie 
vir nuwer modelle in. In sport is daar gedurig nuwe 
metodes en tegnieke. Selfs in die werksplek is daar op ’n 
gereelde basis vernuwing wat verbetering ten doel het. 

Vernuwing beteken nie dat ek my beginsels prysgee nie. 
Dit beteken nie dat ek aanpas om by die wêreld in te pas 
nie. Die basis, beginsels en uitgangspunte bly dieselfde, 
maar die tegniek of metode of produk vernuwe om ’n 
beter diens te lewer.

Vernuwing ten goede
Heiligmaking, die groeiproses waarin ek meer en meer 
daarna streef om my lewe by uitnemendheid tot eer 
van God te leef, vereis ook vernuwing: vernuwing van 
die gemoed. 

Hierdie is nie ’n verandering wat so natuurlik kom nie.  
In Romeine 1-11 verduidelik Paulus hoe God die gelo-
wige se status in Christus van sondaar na begenadigde 
kind van die Here verander het. Christus se verlos sings-
werk stel ons in staat om kinders van God genoem te 
mag word. Deur die werking van die Heilige Gees in ons, 
vind die wedergeboorte plaas en word die hart verander 
om vanuit die geloof te lewe. Deur God se werk in ons 
word ons gedring om ons lewens in te rig volgens sy wil. 

Ook in die praktyk moet ons nou gaan leef soos hier-
die nuwe mens wat ons in Christus gemaak is. Uit ons 
gelese gedeelte sien ons hoe hierdie vernuwingsproses 
in die praktyk van my lewe by die vernuwing van die 
gemoed begin.

As God nie ook die vernuwing van ons gemoed be-
werk het nie, sou ons verseker maar net met ons lewens 
aangegaan het asof die verlossing wat ons ontvang het, 
geen waarde het nie. ’n Lewe van voortdurende heilig-
making is ’n getuienis daarvan dat God ons lewens kom 
verander het, sodat ons in ons ganse lewenswandel ons 
gedagtes op Hom kan rig (vgl. Kol. 3:2).

Afgestomp?
In ons kerkwees – die wyse waarop ek as lidmaat be-
trokke is en die wyse waarop ek in die amp dien – kan 
dit baie maklik gebeur dat ons in die gemoed verstar 
en afgestomp raak en nie meer die volmaakte wil van 
God raaksien, nastreef en uitleef nie. Hierdie verstard-
heid hou die gevaar in dat gelowiges aan die wêreld 
gelykvormig word. 

In heiligmaking is daar gevare waarteen ons moet waak. 
Aan die een kant moet ons daarteen waak om ons eie 
waardigheid in die oë van die Here te onderskat. Uit 
verse 6-8 is dit baie duidelik dat elkeen gawes uit die 
hand van die Here ontvang het. Die oomblik wat ek 
my eie waardigheid onderskat, word gawes en talente 
wat ek ontvang het, begrawe. Ek kruip weg agter ’n 
minderwaardigheidsgevoel, stel uit om my roeping en 
verantwoordelikheid in die koninkryk van die Here te 
aanvaar en veroorsaak uiteindelik ’n leemte. Die waarde 
van die losprys vir my lewe behoort my juis bewus te 
maak van my eie waardigheid. Bewus hiervan, moet ek 
myself ook in sy diens beskikbaar stel.

Die ander gevaar is dat ek meer van myself dink as wat 
ek behoort te dink, soos vers 3 sê. Geestelike hoogmoed 
veroorsaak dat mense in die kerk van die Here weg ge-
stoot word. Dit veroorsaak ’n gevoel van min der waar-
digheid onder lidmate, aangesien daar sommige is wat 
klaarblyklik belangriker as ander is. Die gevolg hiervan 

Romeine 12:2 Gesang 260:1 en 4; Gesang 318:1 en 3Romeine 12:1-8
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is dat mense nie dankbaar reageer op die feit dat elke 
gelowige deur God as waardevol geag word nie. 

Wanneer ek in hierdie slaggate trap, is my lewe nie 
meer ’n God-welgevallige-offer nie, maar eerder ’n ek-
wel ge vallige-offer. Hierdie soort “heiligmaking” is niks 
anders as selfverheerliking nie. Paulus waarsku ons om 
hierteen te waak.

Die aard van Christus se offer verander die aard 
van my offer
Hoe lyk ’n God-welgevallige-offer? Hoewel die vernu-
wing van ons gemoed opofferings eis, is die eise wat 
ge stel word nie die prys wat ek betaal om my verlossing 
te verdien nie. ’n God-welgevallige-offer is ’n offer van 
dank baarheid waardeur ek bevestig dat ek onvoorwaar-
delik glo dat die offer wat Christus aan die kruis gebring 
het, voldoende was om my te verlos. Ek offer nie omdat 
ek wil ontvang nie, maar ek offer uit dankbaarheid vir 
dit wat ek reeds sonder verdienste ontvang het.

Die offer wat in Christus aan die kruis gebring is, getuig 
onomwonde hoe kosbaar ons in die oë van die Here is. 
Dit getuig van God se liefde vir sondaarmense. Vernuwe 
in die gemoed, word ons gedring om hieroor na te dink. 
Deur die werking van die Heilige Gees word ons beweeg 
om ons lewens volgens sy wil in te rig.

In die proses van heiligmaking groei ons nader aan die 
Here. Ons ganse leef- en denkwyse word verander. So 
iemand vra homself voortdurend af: Wat sal van my lewe 
op hierdie of daardie terrein ’n God-welgevallige-offer 

maak? Is die wyse waarop ek my daaglikse werk doen ’n 
God-welgevallige-offer? Is die wyse waarop my huis ge sin 
ingerig is, ’n God-welgevallige-offer? Is my sosiale lewe 
’n God-welgevallige-offer? Is selfs die wyse waarop ek 
swaarkry en seer hanteer, ’n God-welgevallige-offer? As 
die antwoord “nee” is, roep die Woord ons op: dink an-
ders! Rig jou denke op elke lewensterrein op God se eer. 
 
Op die pad van heiligmaking raak die mens hoe langer 
hoe meer bewus van die grootheid van God se genade. 
Hy raak meer en meer bewus van sy onvermoë om 
homself te red. Dit maak ons klein voor die Here – elke 
dag ’n bietjie kleiner, elke dag ’n bietjie meer bewus 
van God se grootheid en die kosbaarheid van die prys 
wat Hy vir my betaal het. Dit dring my daartoe dat ek 
vra: Here, wat wil U hê moet ek doen? Hoe kan ek my 
dankbaarheid nog meer bewys?

Wie groei in die geloof, raak bewus van sy eie 
ge na de gawes. Hy misbruik dit nie ter wille van 
sy eie eer nie, maar gebruik dit na die beste van 
sy vermoë om daardeur aan God alleen die eer 
te bring.

Slot
Op ander terreine van die lewe is dit maklik om te ver-
nuwe. In ons geloofslewens is die vernuwing van ons 
gemoed ’n saak waarin ons die offer wat in Christus 
ge bring is, al hoe meer bedink, die waarde daarvan 
be sef en op grond daarvan ons ganse lewe inrig om ’n 
God-welgevallige-offer te wees.

Toeberei vir die Bruidegom

Partykeer is dit lekker om iemand sommer net so ’n 
biet jie te bederf. Dink aan verjaarsdae of huweliks her-
denkings of ander groot geleenthede waar geliefdes 
moeite doen om mekaar te bederf. Daardie bederf- oom-
blik ke spreek van geliefdes se waardering vir mekaar. 
Dit laat ’n mens sommer vergeet van al die swaar en die 

seer en die gejaagde lewe. Dit gee ’n mens sommer weer 
krag vir wat voorlê.

Sy bederfsessie met ons
Het u al ooit daaraan gedink dat God ook sy kinders be- 
derf sonder dat daar enigsins verdienstelikheid daar- 

Openbaring 21:2 Psalm 105:1 en 2; Gesang 380:1 en 2Openbaring 21:1-8
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aan verbonde is? Ten spyte daarvan dat ons met sonde 
bevlek is, van nature geneig is om God en ons naaste te 
haat en te vlug voor die aangesig van die Here, koester Hy 
oomblikke met ons waarin Hy ons bewus maak daarvan 
dat ons in sy oë baie kosbaarder is as wat ons werd is. 

Dink vir ’n oomblik aan heiligmaking as God se be derf-
sessie met sy kinders. Klink woorde soos: “Na waters 
waar rus is, lei Hy my heen”, nie tog na so ’n be derf sessie 
nie? Deur heiligmaking word die gelo wige voorberei 
vir die koms van die koninkryk van die hemele. In 
hierdie voor bereiding word die gelowige begelei om al 
hoe meer in verwondering oor die omvang van God se 
genade te staan. Hierdie voorbereiding is nie ’n las wat 
ons moet dra nie, dit is oomblikke waarin ek gevorm 
word, voorberei en toegerus word, sodat my hart en 
gedagtes naderhand op niks anders meer gerig is as op 
daardie dag wanneer ek God in sy volmaakte heilig-
heid sal te ge moetgaan en volmaak in sy heerlikheid sal  
deel nie. 

Johannes sien ’n beeld van die nuwe Jerusalem. Dit kan 
na die stad of sy inwoners verwys. In dié sin verwys “die 
ou Jerusalem” na die inwoners van Jerusalem wat Chris-
tus verwerp en gekruisig het – die ou sondige mens. Die 
gedagte van nuut wees of nuut maak, kom deurlopend 
in die Bybel voor. In Christus is die gelowige wederbaar 
tot ’n nuwe skepsel, tot die nuwe Jerusalem – woonplek 
van God en Bruid van Christus. 

Die deeglikheid waarmee hierdie voorbereiding plaas-
vind, word in die laaste woorde van vers 2 beskryf: ... 
toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. Met 
toewyding, liefde, deernis, oorgawe en ywer berei die 
Here sy kinders – wat dit nie verdien nie – voor. Soos 
’n bruid wat vir haar man versier is. Ons ken almal die 
deeg likheid waarmee voorbereidings vir ’n bruilof getref 
word. Die belangrikste van alles, die middelpunt en 
hoogtepunt van alles, is die bruid. Al die ander dinge 
komplementeer haar. Sy word vir haar man versier. Sy 
word bederf om uiteindelik op haar mooiste vir haar 
bruidegom te lyk. Die Kerk van Christus word voorberei 
vir die bruilofsmaaltyd van die Lam.

Verwagting!
Veroorsaak dit nie opgewondenheid, vreugde en ver wag-
ting by ons nie? God is besig met voorbereidings werk 

vir die dag wat die Bruid in die paadjie gaan afkom 
om haar Bruidegom te ontmoet. Het u al die oë van ’n 
brui de gom gesien as die deur oopgaan en sy bruid stap 
in? Dit straal van vreugde om te weet hierdie bruid is 
spesiaal vir hom opgetooi.

God is besig met die Bruid van Christus, sy Kerk. Met 
die uitstorting van die Heilige Gees begin Hy om sy 
kinders voor te berei vir die dag van ontmoeting. Deur 
die Heilige Gees werk Hy in ons om by ons ’n verwagting 
te skep vir die dag van sy koms. 

Nou onvolmaak, maar eendag in volmaaktheid!
Openbaring 21 trek vir ons die gordyn voor die ewige 
lewe op ’n skrefie oop en wys vir ons waarna ons kan 
uit sien. In ons kerkwees op aarde hou ons groei in hei-
lig making in dat ons voorberei word om die Bruidegom 
te ontmoet. Ons is nog nie waar ons eendag sal wees 
nie, maar in Christus is ons verander om nou reeds in 
die geloof te kan groei en ons lewens aan Hom te wy en 
tot sy eer te lewe. Ons kan uitsien daarna om die dinge 
wat ons nou reeds in onvolmaaktheid beleef, eendag in 
volkome, ewige, hemelse heerlikheid te ontvang.

In vers 3 en 4 kry ons ’n belofte. God self sal by sy mense 
woon. God woon en werk deur die Heilige Gees onder 
ons. Hy gebruik ons om mekaar deur sy Woord op te 
bou, te versterk, te vertroos en te bemoedig. Hy droog 
die trane af, vertroos en neem ons droefheid en geween 
en moeite weg. Dit laat ons uitsien na daardie dag in die 
nuwe Jerusalem wanneer hierdie dinge glad nie meer 
sal bestaan nie.

Vanaf vers 5 praat die Here van sy troon af: Kyk, Ek maak 
alles nuut. Nuwe dinge – ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde, 
’n nuwe Jerusalem en nuwe mense – mense wat beklee 
is met die nuwe kleed van Christus se geregtigheid.

Hy bevestig dat sy woorde waaragtig en betroubaar is. 
In Christus word die gelowige se hart gedryf om on-
voorwaardelik op die Here te vertrou. Wat Hy beloof, 
sal Hy doen. Heiligmaking laat ons groei in die vaste 
wete dat Hy met ons op pad na die volmaaktheid is. 

Ek is die Alfa en die Omega. ’n Oorwinningsuitspraak. 
Hy is ons alles. Hy wat die nuwe lewe in ons begin, sal 
dit ook voleindig.

PINKSTERREEKS
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Aan elkeen wat dors het, sê Christus, sal hy te drinke 
gee uit die fontein met die water van die lewe – verniet. 
Ons kan ons troos, ons rus en ons vertroosting by God 
alleen kry. Hy nooi ons uit! 

’n Laaste belofte dat hierdie hemelse vreug de 
vir elke gelowige bestem is: Hy wat oorwin, 
Hy wat glo, sal my Bruid wees en ek sal sy 
God wees. Aan die sy van die Bruidegom 
sal die Bruid alles beërwe. 

Slot
Die Here is gereed om sy Kerk tegemoet te gaan. Hy 
is be sig met die voorbereidingswerk in sy Kerk. Is ons 
ge reed soos ’n bruid wat vir haar man versier is? Sien 
ons met verwagting uit om ons Bruidegom tegemoet te 
gaan? Kom ons spits ons daarop toe om onsself voor te 
berei vir die koms van die Koning. Kom ons gee aandag 
aan ons geestelike lewens. Strewe daarna om geestelik 
te groei en aan die Gees gehoorsaam te wees. Beskou 
hier die heiligmakende werk van God in ons lewens as 
die bederftyd waardeur Hy ons gereedmaak sodat ons 
met verwagting en stralende oë en blye vooruitsigte kan 
uitroep: Ek weet my Koning kom!

PINKSTERREEKS

LIG IN DUISTERNIS

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.
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Die Skoolverlaterskamp was vir elke 
jongmens wat dit tot dusver meegemaak 
het, ’n eenmaal-in-’n-leeftyd geleentheid. 
Daarom beveel ons dit ook baie sterk aan 
vir elke skoolverlater (matrikulant) van 2019, 
of jong belydende lidmaat (sou jy verlede 
jaar belydenis van geloof afgelê het). 

Dit is ’n geleentheid wat jy nooit weer in 
jou lewe kan meemaak nie en dit is ons 
ervaring dat die Here met hierdie kamp ’n 
unieke geleentheid vir elke skoolverlater 
gee om geestelik te groei en die volwasse 
lewe voorbereid tegemoet te gaan. 
Terselfde rtyd getuig almal wat dit voorheen 
bygewoon het van die besonderse pret 
wat hulle gehad het saam met mense wat 
uit dieselfde agtergrond kom. Dit maak 
die atmosfeer baie ontspanne. Kom kyk 
of ons jou kan verras met hoe lekker ’n 
mens kan leer en kamp en wat nog alles. 
Wees verseker dat ons jou verwagtinge 
gaan oortref!

AP KERK PRETORIA-OOS BIED AAN:
SKOOLVERLATERSKAMP  

(Kampdatum: DV Sondag 16 Junie – Saterdag 22 Junie 2019)

KAMPBESONDERHEDE:
Kampterrein: ESPERANZA (Dit is sentraal geleë, ongeveer 20 km 
buite Viljoenskroon en minder as 70 km vanaf Potchefstroom.  
Sal GPS-koördinate stuur op versoek.) 

Bymekaarkom by Esperanza Kampterrein:  
14:00 op Sondag 16 Junie 2019.  
Ons wil graag 15:00 met die Kenmekaarprogram begin!

Koste: R1 000 per skoolverlater.  
Kerkrade moet asseblief skoolverlaters probeer subsidieer indien hulle 
dit moeilik vind om die volle kampgeld te betaal. Die vrug hiervan kom 
weer terug in die gemeente. Indien ’n gemeente nie ’n skoolverlater kan 
subsidieer nie, kan die kamporganiseerders finansiële hulp help soek, 
maar finansies moet nie ’n rede wees om nie die kamp by te woon nie!

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

Kontakbesonderhede: 
Ds. Attie Boshoff by attie.boshoff@apk.co.za of 071 229 3035.

WAT DOEN MY KERK?

AMPTELIK

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00
R1 785.00
(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.	Lees	hieroor	in	die	artikel	op	die	binne	agterblad.	
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Die Bybel praat nie só oor die kinders van God as dit 
oor hulle diepste identiteit en status gaan nie. Ons lees 
eerder van woorde soos kinders van God (1 Joh. 3:1-2), 
heiliges (Hand. 9:13), krygsman (2 Tim. 2:3), gelowiges 
(Hand. 5:14), Christene (Hand. 11:26), skape (1 Petr. 
2:25), bruid van Christus (Openb. 22:17), kudde van 
die Here (1 Petr. 5:3), uitverkorenes (Rom. 8:33), uit ge-
roe penes/gemeente/ekklesia (Efés. 5:25), oorwin naars 
(Rom. 8:37). 

Geen sondaars meer nie?
In Gesang 278:2 van ons Psalm- en Gesangeboek kry 
ons selfs die volgende verstommende woorde (vgl. Rom. 
8:31-39):

Heer, U bring vreugde, vrede en vreugde,
ons is nou geen sondaars meer.
Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars,
deur die liefde van ons Heer.
Niks laat ons bewe, geen dood of lewe,
engele, kragte, of vreemde magte –
ons is oorwinnaars. Halleluja!

Die vraag is nou: Was die keurders van die Psalm- en 
Ge sangeboek noukeurig genoeg toe hierdie lied goed-
ge keur is? ’n Baie duidelike onderskeid is gemaak tussen 
sonde doen en die feit dat jou status nie bloot die van 
sondaar is nie. Vir geen oomblik het die kommissie ’n 
illusie gehad oor die feit dat Christene sonde doen nie 
(vgl. 1 Joh. 1:8). Hulle het egter ook besef dat die status 

van die kinders van God feitlik nêrens in die Nuwe 
Testament as sondaars aangedui word nie. Die kom-
mis sie het geoordeel dat dit die gees en bedoeling van 
die lied is. Die woorde verklank iets van die skokkende 
bevryding en bevrydende skokking wat ons in die Nuwe 
Testament vind oor die vryheid waarmee Christus ons 
vrygemaak het (Gal. 5:1). 

Duiselingwekkende woorde word oor die gelowiges 
van die nuwe verbond gesê. Ons is nuwe skepsels (Gal. 
6:14-15). Ons is nie meer diensknegte nie, maar kinders 
(Gal. 4:7). Ons is ’n koninklike priesterdom wat in die lig 
vir die Here lewe (1 Petr. 2:9). Die apostel Paulus begin 
ook met hierdie skoktaktiek as hy na die Korinthiërs 
met al hulle sondes en uitdagings as heiliges verwys 
(1 Kor. 1:2). Hy wys hulle later daarop dat hulle nie net 
ge reg verdig is nie, maar ook geheilig is in die Naam van 
die Here Jesus en deur die Gees van God (1 Kor. 6:11). 
Op grond dáárvan vermaan hy dan verder. 

Reeds in die Ou Testament ...
Om hierdie waarhede te waardeer, moet ons reeds by die 
Ou Testament begin en vra wat dit daar beteken het om 
heilig of heilig aan die Here te wees. In die eerste plek 
was dit duidelik dat net God absoluut heilig is: Daar is 
niemand heilig soos die Here nie ... (1 Sam. 2:2). Die 
enigste manier hoe sondige mense heilig kan word, is 
nie wanneer hulle dit self probeer nie, maar wanneer die 
heilige God met hulle in ’n verhouding tree. Heiligheid 
het gekom deur relasie en nie deur aspirasie nie. Hulle 
het deel aan sy heerlikheid gekry omdat sy inwoning 
so naby hulle was. Ons lees van persone, plekke en 

Behoort gelowiges oor hulself  
te dink as heiliges?
Prof. Alwyn Swanepoel

Ons is maklik geneig om te sê dat dit so sleg gaan met Afrikaners omdat ons nie meer streng genoeg is oor God 
se wet nie. Hierdie siening moet mooi ondersoek word. Strengheid op sigself het niemand nog ooit vrygemaak 
nie (vgl. Rom. 7). Dit gaan voor alles oor die atmosfeer en die hoe daarvan. Die streng benadering kan veral 
skadelik wees wanneer ons in die naam van streng wees, gelowiges behandel asof hulle vernaamste status dié 
van sondaar is. Dit kom duidelik na vore as die grondtoon van hoe ons oor ander en onsself praat, die volgende 
is: “Ek is nou maar eenmaal ’n sondaar.” 

HOOFARTIKEL

MEI 2019  15



objekte wat geheilig was, eenvoudig omdat God hulle 
vir Hom met ’n spesifieke doel afgesonder het (vgl. bv. 
Lev. 29:43-44). Net voordat ons die wet lees, verneem 
ons selfs dat Israel ’n heilige nasie moes wees. Die rede 
daarvoor was hulle verbondsverhouding met die Here 
(vgl. Ex. 19:5-6). Israel word opgeroep tot heiligheid 
omdat hulle reeds die eiendom van die heilige Here 
was (vgl. Ex. 19:5; Lev. 11:44; 20:7). 

Dit is egter ook belangrik om ’n onderskeid tussen 
“hei lig” en “rein” in die Ou Testament raak te sien. Die 
Is rae liete was heilig vanweë die feit dat hulle vir die Here 
afgesonder was. Hulle kon steeds onrein word wanneer 
hulle gesondig het of nie die seremoniële wette onderhou 
het nie. Daar was egter ’n duidelike onderskeid tussen 
hulle status as geheiligde volk van die Here en die feit 
dat hulle onrein kon word en tekortskiet in die naleef 
van die Heilige. Hulle fundamentele status as heilige 
volk het egter nie verander wanneer hulle gesondig het 
nie. Hulle is wel juis op grond van hulle status oor hul le 
sonde gekonfronteer. Hulle het ook deur die taber nakel 
en tempelvoorskrifte duidelike opdragte gehad waarvol-
gens hulle gereinig moes word om sodoende hulle status 
met nuwe krag te kon uitleef. 

Nog meer in die Nuwe Testament ...
Hierdie werkswyse word in sy voller werklikheid in die 
Nuwe Testament voortgesit. Ná Christus strek dit baie 
wyer as net Israel in die Ou Testament. Christene uit elke 
stam en taal en volk en nasie word nou beskrywe as deel 
van die heilige volk en ’n koninklike priesterdom. Die 
groot rede waarom dit kon gebeur, is omdat Christus 
die Vervuller was van die beloftes aan Israel en dat dit 
nou in Hom moontlik is dat gelowiges van die nuwe 
verbond nog meer mag beleef van die rykdom wat God 
voorberei het vir sy kinders om daarin te wandel (Efés. 
2:10; 3:14-21). Om dit te waardeer en nie in geestelike 
armoede te verval nie, is dit nodig om dieper in te gaan 
op die voorreg daarvan om deel van die nuwe verbond 
te wees, van die wonder om, soos die apostel Paulus dit 
stel, “in Christus” te wees. 

In hierdie verband maak die Christenskrywer, Julie 
Canlis insiggewende opmerkings.1 Sy wys daarop dat 
die beskrywing “Christus in die hart” net eenmaal in die 
Nuwe Testament voorkom (Efés. 3:17). “Christus in ons” 
kom vyf keer voor (2 Kor. 13:5; Rom. 8:10; Gal. 4:19; Gal. 
2:20 en Kol. 1:27). Die uitdrukking wat Paulus by verre 
die meeste gebruik, is die frase “in Christus”. Dit kom 
165 keer voor. Canlis wys daarop dat dit veral belangrik 

is om te onthou wanneer gelowiges so daarop fokus 
om “vir Christus” iets te doen, maar nie raaksien hoe 
be lang rik dit is om voor alles “in Christus” te wees nie. 

Canlis se opmerking is belangrik en dit help ons om 
groter insig te kry in die heerlike bedeling van die nuwe 
verbond en die totale identiteitsverandering wat intree 
wanneer iemand deel kry aan Christus se verlossing. 
Deur die geloof word Christene so intiem met Christus 
verenig, dat wat met Christus gebeur het, nou van elke 
gelowige geld. So vind Christene in Christus wysheid en 
geregtigheid en heiligmaking en verlossing (vgl. 1 Kor. 
1:30). Hulle het dit nie in hulself nie, maar omdat hulle 
in Christus is, is dit wat van Christus waar is, ook van 
hulle waar (vgl. Gal. 2:20). Soos wat Israel in die Ou 
Testament alreeds deur hulle verhouding met die heilige 
God self ook geheilig was, soveel te meer is gelowiges, 
noudat Christus gekom het, deur hulle verbondenheid 
aan Hom, geregverdigdes en heiliges. In Christus is die 
gemeenskap met God net soveel meer intiem.

Wees wat jy is ...
Op grond van ons posisie in Christus, kan Paulus selfs 
stel dat ons nóú reeds, in Hom, in die hemel is (Efés. 
2:6). Telkens word ons in die Nuwe Testament opgeroep 
om ons posisie te besef, daartoe te ontwaak en te heront-
waak en deur die krag van die Heilige Gees dienooreen-
komstig op te tree. Dáárom kan Paulus pertinent praat 
met mense soos die Korinthiërs as heiliges. Dit is wat 
hulle status in Christus was. Die oproep van die Nuwe 
Testament aan gelowiges is telkens: Wees wat jy is. So 
is ons ook veronderstel om ons kinders op te voed: “Jy 
is ’n gedoopte koningskind; ’n gedoopte kind kan nie 
so maak nie.” Of: “My broeder/suster, jy is iemand wat 
’n lidmaat van die kerk is. Jy het al die voorregte van ’n 
koningskind en die verbond. Jy is in die Naam van die 
drie-enige God gedoop; onlangs het jy nagmaal gebruik 
en jou innige verbondenheid aan die Here bevestig. ’n 
Kind van die Here tree nie so op nie.” Dit is die gees 
waarin ons preek en vermaan en streng is, as dit nodig 
is. Dit is ook die grondstruktuur van bemoediging: “Jy 
kán heilig lewe, want jou status is reeds heilige kind van 
God en die Gees werk in jou om dit te doen wat jyself 
nie kan nie.” 

Let egter op: Die vermaning is nie om hoogheilig of 
skyn heilig te lewe nie. Die Bybel leer ons om eerder aan 
________________________________________________________________

1 Julie Canlis, The Bible’s Best Description of Salvation Is a Phrase We Rarely 
Use,	by	https://www.christianitytoday.com/women/2019/january/bibles-
best-description-salvation-is-phrase-we-rarely-use.html
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1. Die verskil tussen regverdigmaking en 
heiligmaking

Regverdigmaking is die regterlike daad van God waarin 
Hy sy uitverkorenes, op grond van die soenverdienste van 
Christus, van alle skuld en straf van sonde vryspreek. Dit 
is die daad waar mee God ons regverdig verklaar en as ’t 
ware sê: “Jou sonde is vergewe, voor My is jy nou sonder 
sonde skuld, want my Seun, Jesus Christus, het die straf 
daarop ge dra!” (vgl. Rom. 5:9, 10). Regverdigmaking is 
dus die toere kening van Jesus Christus se geregtigheid 
vir ons – vir eens en vir altyd. Hierdie vryspraak is in 
die tyd vervul toe Jesus Christus aan die kruis daardie 
straf en skuld van die sonde op Hom geneem het. Hy 
het uitgeroep: Dit is volbring! (Joh. 19:30), daarom weet 
ons dat ons sondeskuld heeltemal betaal is. 

Ons kry hierdie regverdigheid heeltemal verniet, 
son der om iets daarvoor te moet doen. Dit is dus ’n 
geskenk wat ons deur geloof ontvang. Die Heilige 
Gees werk hierdie geloof in ons as vrug van die 
wedergeboor te (Joh. 3:3, 5; Tit. 3:3-5). 

Elke mens het erfsonde, want ons word in sonde ont vang 
en gebore. Van die skuld van die sonde (die erfskuld) 
word ons vrygespreek wanneer ons deur God regverdig 
verklaar word. Ons status voor God is dus sondeloos. 
Tog is ons bedorwe natuur wat ons van Adam geërf het, 
nog met die sonde besmet. Die Dordtse Leerreëls leer 
ons in die vyfde leerstuk, paragraaf 1: “... hulle ver los Hy 
wel van die heerskappy en slawerny van die sonde, maar 
Hy verlos hulle in hierdie lewe nie geheel en al van die 

vlees en liggaam van die sonde nie.” Van hierdie ge neigd-
heid tot sonde (erfsmet) word ons deur die proses van 
heiligmaking gereinig. 

Regverdigmaking vind dus eenmalig buite jouself plaas. 
Jy word deur God regverdig verklaar. Voor God is jou 
status nou dié van regverdige en heilige (1 Kor. 6:11). 
Jou optrede (gedagtes, woorde en dade) is egter nog nie 
heeltemal heilig nie. 

Heiligmaking vind dan plaas in jou woorde, denke en 
dade wanneer jy al meer en meer na die beeld van die 
Skepper (2 Kor. 3:18) verander word en in genade en 
kennis van Hom toeneem (2 Petr. 3:18). Jou optrede 
weerspieël dus al hoe meer jou status! Heiligmaking is 
dus eintlik die proses waarvolgens ek heiliger en heiliger 
word en al meer en meer afgesonderd vir die Here lewe.

Heiligheid is daarom nie die voorwaarde vir redding nie, 
maar die gevolg van redding. Jesus Christus het immers 
betaal dat ons heilig kan word en, soos Hy, heilig kan 
wees (1 Thes. 5:23). Dit is dus belangrik dat ons weet 
wie ons in Christus is, maar ook wat ons al meer moet 
word. Gevolglik sal heiligmaking vir geen gelowige 
opsioneel wees nie en sal ons ook mekaar voortdurend 
daartoe aanmoedig. 

Heiligmaking is dus ’n geskenk wat God uit genade in 
ons werk, ’n opdrag, iets wat Hy van ons verwag, nee, 
van ons eis! 

2. Heiligmaking as gawe
Heiligheid word al in Levítikus 21 van die priesters ge- 

Heiligmaking: Gawe en eis
Ds. Thys Burger

Die sondeval het dood, siekte en lyding in die wêreld gebring. Elke mens verdien die ewige dood. Die Here 
God het egter reeds voor die skepping van die wêreld vir Hom ’n volk uitgekies (Efés. 1:4). Hy trek hulle dan 
onkeerbaar deur sy Gees na Hom sodat hulle tot bekering kom (Joh. 6:44). Nou moet skuldige mense egter 
ook deur God as Regter vrygespreek word. Dit noem ons regverdigmaking. Ná regverdigmaking moet die 
regverdige mens nou ook heilig begin leef. 
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eis. Omdat God heilig is, moes sy priesters ook heilig 
wees (Lev. 21:8). In Levítikus 22:32 word daar uitdruklik 
gesê dat die Here die volk heilig. Ook in Hebreërs 2:11 
word vir ons geleer dat God ons heilig maak en dat ons 
geheilig word. In Hebreërs 10:14 word ons verseker 
dat ons geheilig is, selfs volmaak gemaak is, deur die 
eenmalige offer van Jesus Christus. 

Heiligmaking is die vrug van die werk van die Heilige 
Gees in ons lewens. Ons kan die betekenis van heilig ma-
king in die Bybel beskryf met die woord “afsonde ring”. 
Wanneer die gelowiges in die Bybel “hei liges” ge noem 
word, beteken dit dat hulle vir die Here afgesonder is en 
aan Hom toegewy is. Die Skrif sê dat ons in die Naam 
van Jesus Christus en deur die Gees van God geregver dig 
en geheilig is (1 Kor. 6:11). Dit beteken dus dat ons wat 
vrygespreek is, gekies is, een kant gesit is (Efés. 1:4) om 
sonder gebrek voor God in liefde te wees. As skoonge-
wastes en deur die werking van die Hei lige Gees, word 
’n geheiligde status aan ons toegeken. 

Heiligmaking is dus net soos die ander heilsweldade, 
volledig God se werk. Ons is vrygemaak van die sonde; 
ons is afgesonder om heilig te kan en wil lewe (Joh. 
8:36). Die vrug van die Gees is immers ’n heilige lewe, 
’n lewe waarin God se eienskappe in ons gewerk word: 
liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, 
goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing 
(Gal. 5:22). 

Om heilig te wees, word as gawe aan elke gelowige ge-
gee. Heiligmaking word in elke gelowige gewerk, want 
die Heidelbergse Kategismus verseker ons in Sondag 24, 
V/A 64 dat dit onmoontlik is dat iemand wat in Christus 
deur ’n ware geloof ingeplant is, geen vrugte van dank-
baarheid sal dra nie. Dit wat gegee is, word ook geëis.

3. Heiligmaking as eis 
God gee wat Hy vra. Hy maak ons heilig en verwag dan 
dat ons heilig sal wees. In Levítikus 19:2 en 1 Petrus 1:15 
word ons uitdruklik beveel om heilig te wees. 

Om hierdie rede word ons in 1 Korinthiërs 7:1 aange-
moedig om die heiligmaking in die vrees van God te 
volbring deur ons te reinig van alle besoedeling van die 
vlees en die gees. In Romeine 12:1-2 maan Paulus die 
gelowiges dat hulle hul liggame moet stel as ’n lewende, 
heilige en aan God welgevallige offer. Galásiërs 5:25 
leer ons: As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur 
die Gees wandel. In Filippense 2:12-13 word ons beveel 

om ons eie heil met vrees en bewing uit te werk, want 
dit is God wat in ons werk om te wil en te werk na sy 
welbehae. Daarom mag ons nie in dieselfde juk met 
ongelowiges trek nie en moet ons ons van hulle afsonder 
(2 Kor. 6:14, 17). 

Hierdie reinigingsproses waardeur die Heilige Gees 
uit genade hoe langer hoe meer die ou mens (sondige 
natuur) laat sterwe en die nuwe mens (ons nuwe, we-
der gebore natuur) laat lewe (vgl. Rom. 6:8), duur voort 
tot die dag van ons dood, of die dag van die wederkoms 
(1 Thes. 5:23). Eers dan sal ons volmaak rein en heilig 
voor die Here kan verskyn. Intussen leer die Woord ons: 

Jaag die vrede na met almal, en die heiligma king, 
waarsonder niemand die Here sal sien nie (Hebr. 
12:14) en ... bou julle lewe op julle heiligste geloof ... 
(Judas vers 20). 

1 Petrus 1:15-16 leer ons dan ook: 

Soos Hy wat julle geroep het heilig is, moet julle 
ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar 
geskrywe is: ‘Wees heilig, want Ek is heilig’. 

Die heiligmaking is dus ’n radikale en voortgaande 
proses van verandering van ons hart en gedagtes, ons 
dade en ons lewe, gewerk deur die Heilige Gees, sodat 
Christus al meer in ons gestalte sal kry (Gal. 4:19). Al 
werk die Gees dus die veranderings in ons lewe, word 
gelowiges ook opgeroep om aan die eis van heiligma-
king te voldoen.

Ons word dus ook beveel om deur die Gees te wandel 
(Gal. 5:16), omdat ons deur die Gees lewe. Dit sluit ook 
in dat ons die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede sal 
kruisig (Gal. 5:24-26), die praktyke van die liggaam sal 
doodmaak (Rom. 8:13) en aflê (Rom. 13:12). Heiligma-
king word dus beskryf as die uittrek van die ou natuur en 
die aantrek van die nuwe natuur (Efés. 4:24; Kol. 3:10). 
Ons word beveel om in ons hele lewenswandel heilig 
te wees en meegedeel dat ons tot heiligheid geroep is 
(1 Thes. 4:7). 

Heiligmaking is dus ’n eis, omdat dit ’n gawe is. God het 
ons heilig gemaak, daarom moet ons heilig gaan lewe. LIG IN DUISTERNIS
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Soms word verkeerdelik uit metafore soos die vrug van 
die Gees (Gal. 5:22) of die gelykenis van die wingerd-
stok (Joh. 15:1-8) afgelei dat Christelike genadega wes 
son der inspanning “gebeur”. Inspanning word dikwels 
as teenproduktief tot die werk van God beskou. Dit is 
ver warrend aangesien die indikatief en impera tief van 
heiligmaking, Christus se werk en ons reaksie daar op, 
wêrelde van mekaar verwyder.

Die gereformeerde leer oor heiligmaking fokus op 
vier areas waar die genadegawe en verantwoordelik-
heid van heiligmaking oorvleuel. Dit noem ons die 
ge na de middele.

Die Woord
Dit is die belangrikste middel. Dit behoort as teenvoeter 
vir die sonde in die hart bewaar te word (Ps. 119:11) 
en wie dit onderhou, beleef die vryheid van kindskap 
van God (v. 45). God se Woord is verantwoordelik vir 
beide die aanvanklike reiniging met wedergeboorte 
(Joh. 15:3) asook die proses van lewenslange heiliging 
(Joh. 17:17).

Die Woord is deur God geïnspireer met die doel om ons 
lewens te verander (2 Tim. 3:16). Dit besit die vermoë om 
die verstand te leer, nugtere denke te bevorder, die gewete 
aan te spreek en ons volgens God se wil te veran der. 
Terselfdertyd behoort ons die swaard van die Gees op 
te neem; ons het “in gehoorsaamheid aan die waarheid 
[onsself] gereinig” (1 Petr. 1:22); ons behoort in Christus 
te bly deur sy Woord in ons te bewaar (Joh. 15:7). 

Om hierdie rede is die wet so belangrik in gereformeer-
de teologie. Daaruit leer ken ons ons sonde; dit lei ons 

na Christus en is ’n reël vir ons dankbaarheid. Laas-
ge noemde staan sentraal in gelowiges se lewens waar 
die Gees van God in hul harte leef en regeer. Al is die 
wet deur God self op hul harte geskryf (Jer. 31:33 en 
Hebr. 10:16), is die wet steeds vir hulle tot voordeel. Is 
dit wettisisme?

Wettisisme beteken dat jy jou eie verlossing deur 
wetsgehoorsaamheid probeer bewerk, of dat jy 
glo dat elke aspek van die lewe deur een of ander 
wet beheers word. 

Nie een van dié posisies is Skriftuur lik nie. In God se 
wet vind ons God se bedoeling met die mens toe Hy 
ons na sy beeld geskep het. Daarom kan so baie van 
die gebooie teruggespoor word na Génesis 1-3. Tydens 
die bergpredikasie beklemtoon Christus self die feit 
dat die wet steeds relevant is en die evangelie wat deur 
Hom verkondig is, het aanleiding tot sy “nu we gebod” 
gegee (Joh. 13:34).

Om hierdie rede staan heiligmaking en verandering 
ooreenkomstig die morele wet in noue verband in die 
Nuwe Testament (vgl. Rom. 8:3-4). In plaas daarvan 
om dit te weerspreek, is die liefde juis die vervulling 
van die wet (Rom. 13:8-10). Gevolglik bly die wet van 
God steeds gelowiges se maatstaf vir heiligheid in die 
Nuwe Testament. Die verskil is egter dat gelowiges nou 
die wet wil onderhou omdat hulle gered is en nie sodat 

Middele tot heiligmaking1

Prof. Sinclair Ferguson2

In die gereformeerde teologie is heiligmaking beslis nie ’n mistieke ervaring waarin heiligheid sonder enige 
inspanning gebeur nie. God laat ons in heiligheid groei deur ons gedagtes, wil, emosies en dade te betrek. Ons 
is betrokke in die proses van heiligmaking. Daarom is die Bybelse leer oor heiligmaking beide indikatief (Ek, 
die Here, heilig jou) en imperatief (heilig julleself).

________________________________________________________________
1	 Uittreksel	vertaal	en	verkort.	Volledige	artikel	getiteld	The Reformed 

View of Sanctification:	https://www.uniontheology.org/resources/life/
the-reformed-view-of-sanctification

2	 Professor	in	Sistematiese	Teologie	by	Redeemer Seminary	in	Dallas,	Texas.
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hulle gered kan word nie; nie in die vlees nie, maar in 
die Gees; nie uit verdienste nie, maar vanuit hul geloof 
en gedring deur liefde.

Hierdie beklemtoning van die Skrif as middel tot hei-
lig making verduidelik ook waarom gereformeerde teo-
lo gie, prediking so belangrik ag wanneer dit by heilig-
ma king kom. Calvyn het meer as een keer ’n week in 
Ge nève gepreek en met groot geduld die boeke van die 
Bybel uitgelê. Sulke Skrifgetroue, in-diepte prediking 
was ook kenmerkend van die latere Puriteine en ander 
gereformeerde predikers.

Opvallend van hierdie prediking, is die feit dat dit die 
hele Bybel dek en nie tot ’n paar “gunsteling evangeliese 
versies” of evangelies-georiënteerde boodskappe beperk 
is nie. Die leerstellings van die Skrif is gepreek. Hierdie 
klem op prediking is gegrond op die oortuiging dat God 
prediking gebruik om sy volk te heilig (Hand. 20:32; 
2 Tim. 3:16 en 4:2).

Om hierdie rede het God gawes aan sy kerk gegee om 
gelowiges te help om tot geestelike volwassenheid te 
kom (Efés. 4:11-16). In hierdie opsig is dit opvallend dat 
al mal wat hier deur Paulus genoem word, (blykbaar) 
be dienaars van die Woord is. Paulus se bediening in 
Efé se is ’n sprekende voorbeeld hiervan (Hand. 20:20). 
Dit was nie vreemd dat ’n preek oor ’n paar ure kon 
strek nie (vgl. Hand. 20:7).

Natuurlik maak dit nie persoonlike stiltetyd en Bybel-
studie minder belangrik nie, maar beklemtoon wel die 
strategiese rol wat die openbare prediking en uitleg 
van die Woord in die lewe van die kerk speel, asook 
die premie wat die Skrif op die denke en optrede plaas 
wan neer dit by heiligmaking kom. Deur die vernuwing 
van die gemoed word ons deur Gees verander terwyl 
ons die heerlikheid van die Here in die Skrif aanskou 
(Rom. 12:1-2; 2 Kor. 3:18)

Die voorsienigheid
Dit is opvallend hoedat God die meeste van die sleutel-
figure in die verlossingsgeskiedenis se karakters deur sy 
voorsienigheid gevorm het. Hierdie voorsieningheid, 
wat lyding en beproewing insluit, het juis heiligma-
king ten doel. Josef se lewe is ’n sprekende voorbeeld: 
... júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit 
ten goede gedink om te doen soos dit vandag is ... (Gén. 
50:2). Beproewing dien as baken vir hulle wat afvallig 
raak (Ps. 119:67).

Dit is egter belangrik om te onthou dat voorsienigheid 
slegs meewerk tot heiligmaking wanneer ons dit beleef 
terwyl ons een met Christus is. Dit is slegs vir hulle wat 
God liefhet en wat deur Hom geroep is (tot eenheid 
met Christus) ooreenkomstig sy wil, dat alles ten goede 
meewerk (Rom. 8:28). Dit gebeur omdat God sy volk 
reeds vooraf bestem het om aan die beeld van Christus 
gelykvormig te wees (Rom. 8:29). Aangesien dit God 
se einddoel met ons omstandighede is, kan sy kinders 
positief daarop reageer met die wete dat die Gees van 
God hierdie dinge in sy heiligende arbeid gebruik.

Die gemeenskap van gelowiges
Die gemeenskap van gelowiges vorm die konteks waar-
binne heiligmaking tot wasdom kom en is in hierdie 
sin ook ’n middel wat tot ons heiligmaking meewerk. 
Hei lig ma king het immers te doen met ons gesindheid 
en op tre de in verhouding tot ander. Die liefde as hart-
klop van die navolging van Christus is nie geïsoleerd 
nie. Die afsterwe van ons liefde vir onsself word juis 
getoets in ons gemeenskap met ander. Dit is die stukrag 
van Paulus se uiteensetting van ware heiligmaking 
binne die konteks van sterkeres en swakkeres wat met 
mekaar gemeenskap het: En op ons wat sterk is, rus die 
verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk 
is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons 
moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot 
stigting. Want ook Christus het Homself nie behaag nie ... 
(Rom. 15:1-3).

Binne die gereformeerde teologie is die kerk ’n bely den de 
en lydende gemeenskap. Op hierdie wyse word dit ge-
heilig en getransformeer om Christus se beeltenis in die 
wêreld te vertoon. Daar is ook ander dinge waaraan die 
ware kerk uitgeken word. ’n Versorgende en biddende 
karakter is deel daarvan en dra by tot heiligmaking. 

Die kerk is ’n omgee-gemeenskap. Sommige het spesi-
fieke gawes daartoe ontvang, maar die hele kerk word 
ook tot pastorale bediening opgeroep. Elke deel van die 
liggaam dra by tot die groei en die opbou daarvan (Efés. 
4:16) en is verantwoordelik daarvoor om mekaar te leer 
en te vermaan (Kol. 3:16). 

Hierteenoor is ons deesdae geneig om te dink dat sodra 
hierdie dinge van my waar is en ek my met genoeg mense 
soos ek omring het, sal ons ook ’n kerk wees waarvan hier-
die dinge waar is. Ons beweeg van die individuele na die 
ge meen skaplike, die mikrokosmos na die ma kro kosmos. 
Paulus se boodskap beweeg egter in die teenoorgestelde 
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Hoe kry ’n mens dit reg om soos Jesus te word, in 
die Gees te wandel en geestelik te groei? Hierop 

is daar ’n menigte antwoorde, maar vir gereformeerdes 
is iemand soos Sinclair Ferguson ’n leidende figuur 
wanneer dit oor die leer van heiligmaking gaan. Sy 
2017-publikasie oor die onderwerp, Devoted to God: 
Blue prints for Sanctification, kan as een van sy mees 
deur slaggewende werke oor heiligmaking beskou word.

Die titel van die boek eggo Ferguson se definisie van 
hei ligheid, naamlik onvervalste toewyding teenoor (die 
meer algemene verstaan daarvan) afsondering. Voordat 
daar ’n skepping was waarvan die heilige Drie-eenheid 
afgesonder kon word, was die drie Persone reeds heilig 
in hulle toewyding tot mekaar. Vir ons behoort heilig-
heid dieselfde te wees – onvervalste toewyding aan die 
drie-enige God wat weer op sy beurt lei tot afsondering 
van die sonde (2 Tim. 2:19). Die kern van die boek is 
egter te vinde in sy subtitel: Blue prints for Sanctification.

Bloudruk-gedeeltes
Buiten vir die vyf bylaes, bestaan die boek hoofsaaklik 
uit Bybelse eksegese van, wat Ferguson noem, “blou-
druk- gedeeltes”. Die Bybel het baie oor heiligmaking 
te sê, maar sekere gedeeltes is net duideliker, meer fun-
damenteel en omvattend daaroor as ander. Ferguson 
iden tifiseer tien sulke tekste wat hy in afsonderlike 
hoof stukke bespreek. Aan die hand hiervan lê hy die 
fon dasie vir ’n lewe van ware heiligheid.

Die eksegetiese aard van die boek maak dit ’n waar-
devolle hulpbron vir voorgangers, predikers of klein-
groep leiers. Dit is ’n lywige boek wat nie sommer net 
bo langs gelees kan word nie. Een swakpunt van die 
boek is dat dit slegs Nuwe Testamentiese teksgedeeltes 
be han del. Ter verdediging van Ferguson moet wel ge sê 
word dat daar waarskynlik nie Ou Testament teks te is 
wat enige belangrike aspekte van heiligma king sou by-
voeg wat nie in hierdie tien teksgedeeltes te vinde is nie.

Nie ’n “hoe om te”-boek nie
Ferguson verduidelik self: “Hierdie (bloudruk-) gedeel-
tes fokus hoofsaaklik op onderrig wat in die indikatief 
staan eerder as in die imperatiewe vorm – gedeel-
tes wat heiligmaking beskryf eerder as gedeeltes wat 

opdrag daar toe gee. Hierdie 
is nie ’n ‘hoe om te’-boek nie, 
maar eerder ’n ‘hoe God dit 
doen’-boek. Dit word nie deur 
tegnieke vir geestelike groei 
gedomineer nie.”

Kortweg is hierdie boek 
wesenlik ’n dogmatiese boek. Dit is nie asof Ferguson 
die bespreking van die wet ver my nie – hy wy ’n hele 
hoofstuk aan die wet van God. Hy huiwer ook nie om 
verandering in ons uiter li ke op trede te bespreek nie – in 
die boek sal jy baie dinge vind wat te doen het met “trek 
uit” en “beklee met”. Fer gu son kies egter om sy hooffokus 
op hartsveran de ring as motivering vir heiligmaking en 
as sleutel vir uiterlike verandering te plaas.

Die groot toets vir enige formule vir heiligmaking, is: 
Stel dit my in staat om die invloed van sonde te oorkom 
– nie net in my uiterlike optrede nie, maar ook wat my 
innerlike motiewe betref? Versterk dit my vertroue in 
en liefde vir Jesus Christus? Is die voorgestelde formule 
vir heiligmaking Christus-gesentreerd?

Hieruit is die dogmatiese aanslag in die boek te ver-
stane. Sonder om die waarde van die wet ten opsigte van 
hei lig making te ontken, besef Ferguson dat die ware krag 
en motivering vir gehoorsaamheid aan God se opdrag te 
nie afkomstig is uit die opdragte self nie. Dit is eerder 
te vinde in die indikatiewe van die evangelie. Die feite 
(indikatiewe) begrond die opdragte (imperatiewe).

Tot die kern van dit alles is die gelowige se eenheid 
met Christus. As ons Hom deur die geloof besit, kry 
ons ook alles wat in Hom is om ons vry te spreek, vry 
te maak en om ons lewens te verander. 

Betroubaar
Ferguson se se manier van skryf adem ’n sekere warm te. 
Daar is min teoloë op wie se teologie daar deurlopend 
peil getrek kan word, as syne. As jy ’n Christen is, moe-
dig ek jou aan om die boek te lees. As jy ’n dominee is, 
doen ek ’n beroep op jou om dit te lees. Heiligma king 
is te be langrik om toe te laat dat slegte boeke ons leer-
meesters daaroor is.

Devoted to God: Blueprints  
for Sanctification – Sinclair Ferguson
Resensie deur Justin Dillehay*

BOEKRESENSIE

LIG IN DUISTERNIS

________________________________________________________________
1	 Vertaal	en	verkort:	https://www.thegospelcoalition.org/reviews/

devoted-to-god/
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Hoe werk dit? In die soekblokkie moet die woorde van Calvyn oor die kennis van God gesoek en omkring word. Die woorde 
word	in	die	onderstaande	uittreksel	gegee	en	is	 uitgelig  (Uit: Institusie van die Christelike Godsdiens. 1559. Hfst. 5:1).

Sy  Wese  is inderdaad onbegryplik sodat sy  Goddelike   mag  al die  sintuie  van die  mens   volkome   ontgaan . 
Maar op  elkeen  van sy  werke  het Hy  bepaalde   tekens  van sy heerlikheid ingegrif en dit weliswaar so duidelik 
en opvallend dat  alle  verontskuldiging van onkunde daardeur van ongeleerde en onverstandige mense wegge-
neem is.  Daarom   roep  die  profeet  met  volle  reg uit dat Hy met  lig  soos met ’n kledingstuk  omhul  is. Dit is net 
asof hy daarmee gesê het dat  God  eers in  sigbare  skoonheid begin verskyn het vanaf die 	tydstip	 waarop Hy in 
die  skepping  van die  wêreld  sy kentekens te voorskyn gebring het. So  dikwels  as wat ons nou ons  oë   rondom  
ons laat gaan,  verskyn  sy skoonheid daarin. Die profeet sê dat Hy sy  solders  op die  waters   gebou  het, dat die  
wolke  sy  waens  is, dat Hy op die  vleuels  van die  winde   r y 	en	dat	die	winde	en	die	bliksemstrale	sy	vlugvoetige	
boodskappers is. Inderdaad sou ’n mens hierdie  uiters   ruim  en 	pragtige	  kunswerk  nie in  een   oogopslag  kon  
aanskou  sonder om van alle  kante  heeltemal deur die grenslose krag van sy  glans  oorweldig te word nie.
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Hy noem toe dat die EE-spanne gedurende hulle dui-
sende evangelisasie-besoeke, op na mes gemaak het van 
die antwoorde wat mense gegee het wanneer die evan-
ge lie bespreek word. Hulle het die algemeenste vrae en 
besware wat mense oor die Christelike geloof gehad het, 
bymekaargesit en uitgesorteer sodat die top-tien vrae 
en besware oorgebly het. Een van hierdie besware was 
dat die kerk vol skynheiliges is. Op daardie tydstip het 
dr. D. James Kennedy só op hierdie beswaar gereageer: 
“Wel, daar is altyd plek vir nóg een.” Hy het mense 
ge waarsku dat indien hulle die perfekte kerk sou kry, 
hul le liefs nie daar moet aansluit nie, want dít sou die 
kerk vernietig. 
 
Die term ‘skynheilig’ kom uit die Griekse dramawêreld. 
Dit was gebruik om die maskers te beskryf wat die 
kuns tenaars gebruik het om sekere rolle te dramati-
seer. Vandag nog word die teater gesimboliseer deur 
die tweeling-maskers van komedie en tragedie. In die 
ver lede het sekere kunstenaars meer as een rol vertolk. 
Die rol is uitgebeeld deur ’n masker voor die gesig te 
hou. Dit is die oorsprong van die term skynheiligheid.

Om te beweer dat die kerk vol skynheiliges is, is net nie 
waar nie. Al kan geen Christen in hierdie lewe volkome 
heiligmaking bereik nie, kan gelowiges se voortduren-
de stryd teen die sonde, nie as skynheiligheid beskryf 
word nie. ’n Skynheilige is iemand wat dinge doen wat 
hy sê hy nie doen nie. Buitestanders sien hoe mense in 
die Christelike kerk hul Christenskap bely, maar sien 
ook hoe hulle sondig. Op grond hiervan is buitestan-
ders haastig om te oordeel dat Christene skynheilig is. 
Indien ’n persoon sê dat hy sonder sonde is, maar dan 
sonde doen, is daardie persoon sekerlik skynheilig. Om 
egter soms te struikel en te sondig, maak Christene nie 
noodwendig skuldig aan skynheiligheid nie.

Die omgekeerde logika klink so: Alle skynheiliges is son-
daars. John is ’n sondaar; dus is John skynheilig. Al mal 
wat die wette van logika verstaan, weet dat hier die sil-
logisme (sluitrede) nie geldig is nie. Indien ons bloot die 
aantyging kon verander van “die kerk is vol skynheiliges” 
na “die kerk is vol sondaars”, sou niemand daarteen stry 
nie. Die kerk is die enigste instelling waarvan ek weet 
waar die toelatingsvereiste is dat jy ’n sondaar moet 
wees. Die kerk is vol sondaars, want die kerk is dié plek 
waar sondaars wat hul sonde bely, vergifnis ontvang. 
Net omdat die kerk vol sondaars is, regverdig egter nie 
die gevolgtrekking dat die kerk vol skynheiliges is nie. 
Weer eens, alle skynheiligheid is sonde, maar nie alle 
sonde is die sonde van skynheiligheid nie. 

In die Nuwe Testamentiese tyd is skynheiligheid die 
duidelikste sigbaar in die lewens van diegene wat daar op 
aanspraak maak dat hulle die regverdigste is. Die Fa ri seërs 
het hulself as verhewe bo die normale sondigheid van die 
massas beskou. Hulle het goeie bedoelings gehad deur 
hul voor te neem om hul lewens aan vroomheid en die 
gehoorsaamheid aan God se wet te wy. Toe hulle dit nie 
regkry nie, het hulle begin voorgee. Hulle het voorgegee 
dat hulle regverdiger was as wat hulle eintlik was. Hulle 
het ’n uiterlike skyn van regverdigheid gehad waaragter 
hulle hul absolute verlorenheid probeer verbloem het.

Al is die kerk nie vol skynheiliges nie, help dit nie om 
te dink dat skynheiligheid ’n probleem was waarmee 
slegs Nuwe Testamentiese Fariseërs gesukkel het nie. 
Dit is ’n sonde waarmee alle Christene worstel. Daar 
word hoë verwagtings aan die kerk ten opsigte van die 
Christelike leefwyse gestel. Ons is soms verleë wanneer 

Is die kerk vol skynheiliges?1

Dr. RC Sproul2

________________________________________________________________

1	 Vertaling:	Marica	du	Preez.	Oorspronklike	artikel:	https://www.ligonier.
org/learn/articles/church-full-hypocrites/

2 In sy boek Reason to Believe, reageer dr. Sproul op hierdie vrae en besware.

Omtrent dertig jaar gelede het my goeie vriend en kollega, Archie Parrish, wat in daardie tyd die EE-program 
(Evangelism Explosion) in Fort Lauderdale gelei het, my met ’n versoek genader. 
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ons nie hierdie hoë standaarde kan handhaaf nie en is 
dan geneig om voor te gee dat ons regverdiger is as wat 
ons in werklikheid is. Wanneer ons dit doen, sit ons die 
masker van skynheiligheid op en beland ons onder die 
oordeel van God vir daardie spesifieke sonde. Wanneer 
ons só voorgee dat ons later in dié sonde verstrik raak, 
moet die gevaarligte begin flits. Dit moet ons aanspoor 
om ons terug na die kruis en na Christus, in wie ons 

ware regverdigheid kan vind, te haas. Wie in Christus 
is, dra nie maskers nie, maar is beklee met ’n volledige 
nuwe uitrusting: sy geregtigheid! Dit is slegs onder die 
bedekking van Christus se geregtigheid, wat ons deur die 
geloof ontvang, dat enige een van ons enigsins kan hoop 
om voor ’n heilige God staande te bly. Om met Christus 
se geregtigheid bekleed te wees, is nie skynheiligheid 
nie. Dit wys dat ek gered is. 

heilig te dink in dieselfde sin as dat jy heilig is op jou 
vrou of jou geweer of jou motor. So is die Here nog baie 
meer heilig op sy kinders en roep ons op om heilig te 
lewe. Heilig en behoort gaan saam. Aangesien ons aan 
die Here behoort, kan ons nie volgens die begeerlikhede 
van die vlees leef nie. Die vrug van die Gees is egter nie 
saai of steriel nie. Dit is ’n lewe van liefde en blydskap en 
vrugdra (vgl. Gal. 5:19-22). ’n Heilige lewe is eintlik so 
gewoon as om gereeld te bad of te stort. Dit gaan daar-
oor dat ons wandel vanuit die voortdurende reiniging 
in Christus. Die bevrydende daarvan is dat ons reeds 
begin by die genade en dit wat die Here van ons maak 
– heiliges. Dit sny daardie twee verkeerde motiverings, 
naamlik liefde vir die self en vrees, effektief af (N.Gb. art. 
24). Ons kan nie trots wees nie, want ons status is nie 
deur onsself bewerkstellig nie. Ons hoef ook nie iets uit 
vrees te doen nie, want die oordeel is weggeneem toe die 
status aan ons toegeken is. Daarom is die wees-wat-jy-is 

taal so kragtig om ons die regte motivering te gee om 
as geheiligdes vir God te lewe.

Gevolgtrekking
Om hierdie rede kan ons nie net nie, maar moet ons 
van Christene ook as heiliges praat, gewoon omdat 
die Bybel nog altyd so oor die volk van God gepraat 
het. In die Bybel bly dit egter ingebind in die kragveld 
van gawe en opgawe. Dit wat ons in Christus as gawe 
ontvang het, moet deur die krag van die Heilige Gees 
toegeëien, waardeer en uitgeleef word. Die skadukant is 
dat wanneer Christene met soveel voorregte nie vanuit 
Christus lewe nie, die straf swaarder word. Die sonnige 
kant is dat ons toegerus is met alles wat nodig is om 
kragtig as geheiligdes vir God te lewe (2 Petr. 1:3). Ons 
leef dit nie met die status van sondaars nie, maar soos 
ons in Gesang 278 sing, met die status van oorwinnaars 
in Christus.

Vervolg vanaf bl. 16

Behoort gelowiges oor hulleself te dink as heiliges?
LIG IN DUISTERNIS

rigting. Wanneer ons dit begryp, raak die noodsaak van 
kerklidmaatskap en betrokkenheid vanselfsprekend 
wanneer dit by iets soos heiligmaking kom.

Die kerk is ook ’n gebedsgemeenskap. Die belangrikheid 
van gebed in die geskrifte van die apostels, bevestig dit 
en dien tot beskaming van moderne kerke wat reken dat 
heiligmaking sonder gebed kan plaasvind.

Die sakramente
Binne die gereformeerde teologie speel sakramente 
’n belangrike rol in heiligmaking. Die sakramente is 
kommunikatiewe tekens. Dit help ons om weg van 
onsself te kyk en Christus raak te sien, maar is ook iets 
sigbaar en tasbaar waardeur Hy met ons en ons met 

Hom kommunikeer. In die sakramente word Christus 
se genade uitgebeeld, asook ons eenheid en gemeenskap 
met Hom. Dit onderskei gelowiges en herinner ons 
dat die kerk anders as die wêreld is (Rom. 6:1-4; 1 Kor. 
10:16,21). Sodoende word ons tot die navolging van 
Christus en heiligmaking aangemoedig.

Sakramente kan nooit los van die Woord staan nie. Skrif 
en sakrament wys heen na dieselfde Here.

Die sakramente is van hulp in ons heiligmaking, omdat 
dit ’n middel is waardeur ons elke keer opnuut bewus 
word van ons eenheid en gemeenskap met Christus. 
Heiligmaking is bloot die realisering van hierdie eenheid 
en gemeenskap. Dit is om soos Christus te word.

Vervolg vanaf bl. 20

Middele tot heiligmaking

LIG IN DUISTERNIS

LIG IN DUISTERNIS

24  DIE BOODSKAPPER



Een ding wat egter hierdie siening die nekslag toe dien, 
is die voortgaande bestaan en vernietigende effek van 
seksuele begeerte. In hulle wysheid het vroeëre Christene 
dan ook begeerte as een van die gevaarlikste sondes be-
skou, aangesien dit so dikwels aan alle ander vorme van 
sonde geboorte gee. Jakobus verduidelik dit soos volg: 

Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie be
geerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, 
as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; 
en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, 
bring dit die dood voort (Jak. 1:14-15).

Van die eerste happie aan die verbode vrug tot die ver-
lang ende oë waarmee mense soms deur winkels se ven-
sters staar, is dit begeerte wat soos slanggif deur die mens 
se hart bruis. Om te begeer, sluit alle sterk begeertes, 
drange of behoeftes in wat lynreg teen God se wil en 
wet indruis. Begeerte bevlek, verdraai en verontreinig 
alles wat goed en mooi is en dit is veral waar ten opsigte 
van seksuele of vleeslike begeertes.

Sommige mense beskou byvoorbeeld vandag homosek-
sualiteit as net so ’n deugsame “oriëntasie” as he te ro sek-
sua liteit. Hulle beroep hulle op die “liefde” tus sen twee 
mense van dieselfde geslag en dring dan op open bare 
aan vaarding en gelyke behandeling aan. Vir sommige 
is hierdie seksuele begeertes so sterk dat dit vir hulle 
voel asof dit ingebore is. Verder word ons geleer dat 
ho mo seksuele begeertes iets privaat is, dat dit skade-
loos vir ander is en buite die samelewing se sensuur- 
man daat val. 

As dit waar is, wat dan van ’n teks soos Romeine 1:26-27? 
Die Bybel beskryf homoseksuele begeertes as on na tuur lik 
en nie bloot as ’n gelyke alternatief nie. Ho mo seksuali teit 
is ’n “skandelike passie” wat mans en vroue insluk en tot 
skaamtelose optrede lei. Die emosio nele aantrek kings-
krag van seksuele begeerte en die aangetrokken heid tus-
sen mense in ’n homoseksuele verhouding – wat daar die 
aangetrokkenheid ook al genoem kan word – is be slis 
nie “liefde” nie. Die liefde is immers nie bly oor die on-
geregtigheid nie (1 Kor. 13:6). Voorts is die vernieti ging 
van Sodom en Gomorra oor wat vandag “persoonlike 
keuses” genoem word, ’n dui delike aanduiding dat sek-
su ele begeerte ’n ernstige sosiale probleem is.

Hierin vind ons die wesenlike probleem van begeerte: 
Hulle wat daardeur oorrompel word, [ontvang] in hul le-
self die noodwendige vergelding van hulle dwa ling (Rom. 
1:27) en sal God van aangesig tot aangesig as Wreker 
van hierdie dinge ontmoet (1 Thes. 4:6). 

Die Here weet om die godsaliges uit versoeking 
te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die 
dag van oordeel om gestraf te word; en veral die 
wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop 
en die heerskappy verag (2 Petr. 2:9-10). 

Begeerte verblind die mens vir die feit dat dit verskrik lik 
is om te val in die hande van die lewende God.

Seksuele begeerte en kuisheid1 
Ds. Thabiti Anyabwile2 

Ons is dikwels geneig om te dink dat dinge in ons tyd anders is as in vorige eras. Ons is geneig om te dink dat 
ons dag gevaarliker en moeiliker uitdagings en probleme aan ons stel wat meer komplekse en gesofistikeerde 
oplossings van wyser en edeler mense soos onsself, vereis. Iemand het hierdie benadering “kronologiese 
snobisme” gedoop.

________________________________________________________________

1	 Vertaal	en	verkort.	Oorspronklike	artikel:	https://www.ligonier.org/learn/
articles/lust-chastity/

2	 Ds.	Thabiti	Anyabwile	is	predikant	van	Anacostia	River	Church	in	Suid-Oos	
Washington, DC. Hy het in 1995 tot bekering gekom vanuit Islam en is 
o.m. die skrywer van die boek The Gospel for Muslims.
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Wat is die antwoord hierop? Die beoefening van kuis-
heid. Dit begin met kennis van God en sy wil. Paulus 
som dit mooi op: 

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; 
dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat 
elk een van julle moet weet om sy eie vrou te ver
kry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike be
geerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie 
(1 Thes. 4:3-5). 

Hei dene word aan hulle begeertes oorgegee omdat hulle 
God nie ken nie, maar hulle wat God en sy wil ken, 
streef na morele en seksuele reinheid.

Hierdie kennis van God veroorsaak ook hartseer oor 
die sonde. Lot het dag vir dag sy regverdige siel gepynig 
oor hulle [Sodom en Gomorra] wettelose werke (2 Petr. 
2:8). Op soortgelyke wyse treur die psalmdigter oor die 
verbreking van God se wet in sy dag (Ps. 119:136). Die 
ware dissipels van God is hulle wat treur (Mt. 5:4). Hulle 

is ook dié wat rein van hart is en God sal sien (Mt. 5:8). 
Die pad na kuisheid begin met hartseer oor die sonde, 
maar eindig met ’n heerlike visie van God self.

Christus het Homself oorgegee om ’n wettelose volk 
los te koop (Tit. 2:14). Deur geloof in Hom word hulle 
in hul gemoed, hart en siel gereinig (Heb. 9:13-14; Jak. 
4:8). Om hierdie rede kon Paulus aansluit by die beeld 
van kuisheid toe hy Christus se voortgaande reini ging 
van sy bruid beskryf (Efés. 5:27) en toe hy sy eie arbeid 
in die gemeente van Korinthe (2 Kor. 11:2) beskryf het: 

Want ek is ja loers oor julle met ’n goddelike jaloers
heid, want ek het jul le aan een man verbind, om 
julle as ’n reine maagd aan Christus voor te stel.

Op hierdie wyse word kuisheid se heerskappy oor be-
geerte gedemonstreer. Begeerte lei tot die dood, maar 
kuisheid lei tot hemelse heerlikheid saam met Christus 
Jesus en die Vader. Kan daar dan enige onsekerheid wees 
oor watter weg dan die regte een is? LIG IN DUISTERNIS

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. Wat is ’n Bybels‑
teologiese hoek? Bybelse Teologie is die teologiese dissipline wat die ontvouende 
geskiedenis van God se selfopenbaring soos dit in die Bybel opgeteken is, bestudeer. 
Hierdie geskiedenis neem ’n aanvang met die skepping, vind sy hoogtepunt in die 
koms en werk van Christus en eindig met die handelinge en skrywes van die apostels 
onder leiding van die Heilige Gees, in afwagting van die wederkoms van Christus en 
die volle ontplooiing van die nuwe skepping. – Prof. JAE Adendorff

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

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28-29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Thessalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6-7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17-18 (35) N.Gb. art. 30-34 (30)
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In die begin was ons albei gefrustreerd. Sy handboek 
het ’n nuwe konsep op die eerste paar bladsye behandel. 
Toe gaan dit onmiddellik oor na die volgende konsep 
sonder dat die eerste konsep behoorlik onder die knie 
gekry is. Ons was gefrustreerd omdat die teks so vinnig 
aanbeweeg het. Ná die eerste paar bladsye, het die boek 
teruggekeer na die eerste konsep en daarop uit ge brei. 
Die teks het ’n spiraal gemaak en weer en weer te rug-
gekom om die vorige konsepte ’n bietjie meer uit te brei. 
Ná twee weke se ekstra klasse was my student nie meer 
so gefrustreerd nie en dit was nie omdat ek so ’n goeie 
wiskundeonderwyseres was nie. Hy kon nou op sy eie 
die konsepte in die boek verstaan. Die spiraalbenadering 
wat hom eers gefrustreer het, was nou die sleutel tot sy 
verstaan van wiskunde.

Ek het gevind dat God dieselfde spiraalbenadering in 
my lewe gebruik. Hy leer my iets, maar dan gaan Hy 
vinnig oor na die volgende ding en die volgende ding. 
Met die verloop van tyd beleef ’n mens egter weer en 
weer van hierdie selfde krisisse en uitdagings. Elke keer 
as dit gebeur, het ek ’n groter geleentheid as die vorige 
keer om God te midde daarvan te vertrou. Ná die derde 
of vierde keer wat ek deur dieselfde krisis moet werk, 
kan ek die dinge wat God my probeer leer, baie beter 
verstaan en toeëien as wat ek ná die eerste of tweede 
keer kon.
 
Identiteit. Versoeking. Afgodery. Sonde. Lyding. Siekte. 
Twis. Verlossing.

Herhaal.

Dít is die ritme van ’n Christen se lewe en dit is daardie 
ritme wat nuttig is wanneer ons ander oor dissipelskap 

leer. Dikwels word iemand met ’n baie groter krisis as wat 
ekself op daardie stadium beleef, oor ons pad gestuur. Al 
ons kleiner krisisse is eintlik maar uitvloeisels van ons 
groter geestelike stryd. Hierdie groter stryd is soos ’n 
siklus wat homself met reëlmaat in ons lewens herhaal; 
hoewel nie altyd in dieselfde vorm nie.

Geskape, gevalle, gered
Dit begin by identiteit. Wie is ek geskape om te wees? 
As ons self nie eers die grondbeginsels van ons roeping 
verstaan nie, hoe kan ons dan onsself of ander help? Ons 
is beelddraers van God. Hy noem spesifiek dat vrouens 
ook na sy beeld as helper vir die man, geskep is. Met die 
skepping was die volmaakte vrou ’n beelddraer, helper en 
werker. Sy het saam met die man oor die aarde geheers. 
Ons sal nooit Génesis 3 kan verstaan, sonder om eers 
Génesis 1 en 2 te verstaan nie. 

Toe kom die sondeval. Waarmee sukkel ek? Hoe word ek 
verhinder om God se beeld uit te straal? Afgodery. Valse 
identiteit. Om op al die verkeerde plekke te soek na iets 
om die leemte in my hart te vul wat net vir God bedoel 
is. Hoe kan ons egter ons afgodery verstaan sonder dat 
ons eers die verhouding verstaan wat die enige, ware 
God vir ons geskep het om te geniet? 

Uiteindelik is daar redding. Wat het Christus vir my 
gedoen? Wie is ek in Hom? Ons is deur God gered sodat 
ons opnuut sy navolgers kan wees. Ek sal egter nie weet 
wat dit vir myself of vir ander beteken om ’n navolger van 
God te wees, as ek nie eers my identiteit as beelddraer 

Die spiraalbenadering tot 
heiligmaking1

Wendy Alsup2 

________________________________________________________________
1	 Vertaling:	Marica	du	Preez.	Oorspronklike	artikel:	 

https://www.thegospelcoalition.org/article/the-sanctification-spiral/
2 Wendy Alsup is ’n wiskundeonderwyseres en skrywer van verskeie boeke, 

o.m. Is the Bible Good for Women?; The Gospel-Centered Woman en 
Practical Theology for Women.

Van u mag bekend wees met die spiraalbenadering wat deur sommige wiskunde-onderwysers gebruik word. 
As wiskunde-onderwyseres het ekself nooit daardie benadering in die klas gevolg nie, maar ek het eenkeer 
ekstra klasse vir ’n student aangebied wat dit wel gevolg het. 
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van God verstaan nie. Voordat ek nie eers die diepte van 
my eie verlorenheid begryp en in my lewe erken nie, sal 
ek nie verstaan waarvan ek gered is nie. 

Om in die siklus vasgevang te wees
Tog, in enige gegewe herhaling van hierdie siklus, 
het ek nog nie die diepte van hierdie idee gepeil nie. 
Daarom kom ek soos ’n spiraal weer en weer terug na 
hierdie lesse. Wat is my roeping teenoor my kinders? 
Hoe het die sondeval my van hierdie roeping afvallig 
gemaak? Hoe het Christus dit vir my moontlik gemaak 
om weer God se beeld uit te straal in my verhouding 
met my kinders? Wat is my roeping ten opsigte van die 
manier waarop ek my werk doen? Hoe het die sondeval 
my van hierdie roeping afvallig gemaak? En so kan ’n 
mens aangaan.

My bedoeling is nie om dissipelskap in ’n drie-punt-
plan saam te vat nie. Ek wil eerder hê jy moet gaan 
nadink oor waar in die siklus jy dalk vasgevang is en 
oor wat dit prakties beteken wanneer jy met verloop 
van tyd weer elke stukkie van die spiraal oordink. 
Verstaan jy dalk die konsep van verlossing baie goed, 
maar sukkel miskien om te onthou waarvoor jy verlos 
is? Is dit vir jou makliker om te verstaan hoe God se 
beeld in jou verduister word as wat dit vir jou is om 

sy beeld te herken? Ken jy die pyn van sonde, maar 
nie die heerlikheid van geregtigheid nie? Weet jy wat 
God vir jou wil hê, maar is steeds gefrustreerd omdat 
jy dit nie kan bereik nie? ’n Wanbalans in die spiraal 
belemmer groei.

Of dit nou gaan oor jou eie persoonlike groei of om die 
pad in liefde saam met mekaar te stap, daar is ’n ritme 
van heiligmaking in ’n gelowige se lewe. Dit is nie liniêr 
nie. Dit is siklies. Dit is ook nie sirkelvormig nie, maar 
eerder ’n spiraal. Die sirkel is herhalend, maar die spiraal 
groei met elke draai. Wie het God my gemaak om te 
wees? Hoe word sy beeld in my verduister? Hoe het Jesus 
Christus dit vir my moontlik gemaak om opnuut God 
se beeld uit te straal? 

Wanneer jy “vasgevang” voel, wanneer jy voel asof jy oor 
en oor deur dieselfde krisisse gaan, onthou: Heiligma-
king is nie ’n oneindige, herhalende sirkel nie. Dit is ’n 
groeiende spiraal wat met elke omwenteling dieper en 
dieper in ons identiteit as gevalle, maar verloste beeld-
draers van God indring. Geestelike groei kan ’n lang, 
sta dige proses wees – een tree agteruit vir elke twee treë 
vorentoe – maar as jy Christus vertrou, sal God die werk 
wat Hy in jou begin het, voltooi (Filip.1:6). Onthou: Jou 
spiraal is nie ’n sirkel nie! LIG IN DUISTERNIS

Waardering vir ons kerk se Christelike publikasies
Kerkjaarboek 2019 
Persoonlik is hierdie jaar se uitgawe vir my die beste 
en betekenisvolste tot dusver. 

Ek het nog elke jaar die kerkjaarboek gebruik en dit 
altyd bevredigend gevind. Wat hierdie jaar so spesiaal 
maak, is die bywerking van die Heidelbergse Kate-
gismus. Ek het dit natuurlik meer as 50 jaar gelede 
as leerstuk gehad vir my openbare geloofsbelydenis, 
maar het dit nog nooit werklik weer met aandag ge-
lees nie. Nou is dit ’n Bybelstudie in diepte en herleef 
ek die wonderlike betekenis daarvan. 

My dank en waardering aan elke persoon  
vir sy of haar bydrae tot ons Kerkjaarboek  
en veral ten opsigte van die dagstukkies.

Erediensboek vir die Afrikaanse Protestantse Kerk 
Wat ’n kosbare stukkie suiwer goud! Ek het net nooit 
besef dit is tot ons lidmate se beskikking nie – ek 
kan eenvoudig nie ophou om dit ook as studiegids 
te gebruik nie! Baie dankie dat dit ook vanjaar aan-
beveel word as bykomende gids. Dit is werklik ’n 
studiehandleiding in eie reg. Elke aspek van ons kerk 
word daarin behandel: die liturgie, al die formuliere, 
belydenisskrifte, geloofsbelydenisse en geloftes in ons 
volksgeskiedenis. Boonop word elke enkele onder-
werp Bybels gefundeer en kan dus as ’n Bybelstudie 
op sy eie dien. Ek kan dit opreg aanbeveel.

Ek het al na hoeveel begrafnisformuliere geluis ter, 
maar toe ek die for mu lier ’n Bybelstudie maak en 
elke Bybelteks daar mee saam lees en oordink, het ek 
absolute berus ting ervaar. 

BRIEWE

Vervolg op volgende bladsy
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“Gaan dan heen” 
Die Boodskapper, Februarie 2019

Laat my eerstens toe om u en u span sowel, as al die me-
de werkers te bedank vir ’n baie spesiale en insig ge wende 
uitgawe van Die Boodskapper van Februarie 2019.

Die opskrif “Gaan dan heen” lê my baie na aan die hart; 
ook omdat ek ’n passie het vir sending in die geheel, hetsy 
tuis of daar ver in vreemde lande. Ek is betrokke by uit-
reike na Indië en as die Here wil gaan ek weer in Oktober 
2019 daarheen. Ek is baie bly dat hierdie artikels geplaas 
is, aangesien sending in kerke getaan het of besig is om te 
taan. Dit het die lidmate van die kerk aan die dink gesit en 
van hulle het tot die besef gekom dat die Bybelse opdrag 
nog steeds relevant en van krag is. Soms vind gemeentelede 
dit moeilik omdat hulle voel hulle is nie genoeg opgelei om 
die taak aan te pak nie. Moet die AP kerke landswyd nie 
meer aandag aan opleiding bestee om hierdie lidmate van 
die kerk toe te rus en bekwaam te maak vir die taak nie? 
Wanneer my uitreik aan sy einde kom, keer ek terug en 
werk dan onder die straatsmouse, taxibestuurders en huis- 
of tuinhulpe. Die werk gaan dus voort.

Ek is tans ’n aktiewe lidmaat van die AP Kerk in Potgie-
ters rus en dien op die Sendingkommisie. Ek maak al die 
afgelope ses jaar deel uit van die uitreikspan na Indië en vind 
dat daar jaar ná jaar meer Indiërs tot bekering kom en dat 
die tekort aan Bybels groter en groter word. Ons poog om 
hierdie jaar ’n groot voorraad Bybels aan te koop om hierdie 
tekort aan te vul. 

Daar is tans 22% Christene uit ’n populasie van 1.25 miljard 
mense waarvan net 2.5% Bybels besit. Ons laat die volledige 
Hindi Bybel in Alhalabad Indië teen ’n minimale koste 
van R30,00 per Bybel druk wat meebring dat ons geen 
vervoerkoste het om te betaal nie en dat so ’n Bybel die 
helfte goedkoper is as ’n Hindi Bybel tuis. Die dankbaarheid 
op die gesigte van die wat Bybels ontvang, laat ’n mens 
se hart warm klop. Dit verbly ’n mens om te help met die 
verspreiding van God se Woord sodat meer en meer mense 
die Bybel kan lees. Ek doen ook aanbiedinge rondom 
sendingwerk in Indië.

Ek bid julle toe alles wat mooi en goed is in julle bediening 
deur middel van Die Boodskapper.

John Haggard
U dienswillige medewerker in Jesus Christus

BRIEWE

Die Boodskapper van Maart 2019
Baie geluk met die puik en waardevolste 
uitga we van Die Boodskapper tot nog toe. 
Dit is ’n “bul” van ’n publikasie. Ek glo dat 
dit die volledigste uiteensetting van die 
Israelvisie dwaling is wat nog verskyn het, 
as daar al so ’n poging was. Ek voel erns-
tig daaroor dat hierdie inhoud so spoedig 
moontlik in boekvorm moet verskyn dat 
dit te koop aangebied kan word. Dit moet 
die wêreld ingaan. 

Ek besef dat dit ’n groot taak is wat myns 
insiens spoedig afgehandel moet word. 

Ben van den Berg
AP Kerk Kleinfontein

Die Boodskapper
Elke uitgawe is ’n treffer en bied altyd iets 
ter uitbreiding van ons kennis en opbouing 
van ons geloof deur die leersame artikels, 
Skrifuitleg, inligting oor toekomstige en 
aktuele gebeurtenisse en gemeente nuus. 
Die gemeentenuus bly interessant, ver-
al die doen en late van die verskillende 
gemeentes ten opsigte van hulle senior 
lidmate, jeug en boonop hoe daar fondse 
ingesamel word. 

By ons afgelope susterskonferensie was dit 
veral ’n behoefte van die susters om idees te 
bekom vir nuwe fondsinsamelingsprojekte 
wat spesifiek vir hulle gemeentes gebruik 
kan word.

Met ons seënbede vir al u wonderlike werk.

Ria du Toit
AP Kerk Bronkhorstspruit

Waardering vir ons kerk se 
Christelike publikasies  
(vervolg van vorige bladsy)
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Ek lees verstom mevrou
die reën is altoos ’n wurgpatat vir jou
jou wasgoed bly klam
en modderspore op jou wolkwit mat klou
ek sluit my oë vir ’n oomblik en wonder
ken jy die gesig van droogte mevrou?

Weet jy hoe dit lyk as ’n boer se hoop kantel
soos rou emosie in die stof soutpanne maak
terwyl hy die sneller op nog ’n kalf trek
en opkyk in die uitgeteerde oë van ’n koei
wanneer hy wenend 
oor haar ingevalle ribbekas vryf
trane verwurg sy woorde 
toe hy haar stilsag belowe om ’n plan te kry

Weet jy hoe lyk hoop as die donker in sy oë kom sit
as hy sy laaste oudag geldjies inspan
om net nog een laaste vrag voer te laat kom
want dalk net môre kom die reën
stom kyk hy toe, as sy hongerdun kudde dit kafloop
sonder wete waar môre s’n vandaan sal kom
want hy het reeds met hoed in die hand
van bank na bank
bakhand
vergeefs
gaan bedel vir ’n tikkie hoop

Weet jy wat is hoop 
as mostertsaadgeloof vrese moet besweer
wanneer hy sy pitte in droëgrond  uit
en hy weet, as hy dié jaar nie oes nie
sal hy hierdie grond wat hy so intens lief het, moet groet
hierdie geboortegrond 
waarvan hy elke klip, waterpyp, paadjie
soos sy eie lyf ken
hier waar sy kinderspore se oorblyfsels nog lê
maar dalk, net more kom die reën

Weet jy hoe klink hoop as ’n boer hardop
in die liglose nag soos Dawid lê en pleit 
“Almagtige Vader, wees my genadig”
as ’n storm buite soos ’n argument begin broei
tevergeefs
het hy geluister vir beloftes van reën 

want al wat hy kon hoor was die wind se gefluister
en hy weet, die wolke het al weer gelieg

Het jy al hoop gesien as ’n boer met Daniël-geloof
op ’n vlammesee afjaag om lyndrade te gaan knip
om sy vee voor die verwoestende vuurtonge
van ’n veldbrand te verjaag
as hy in die wanhoop van ’n skemeraand
op sy knieë kom pleit vir genadewater om
hierdie pikswart niks te kom besweer
en sy vrae in die stilte van God se genade ontkiem

Waar lê hoop wanneer hy sy beeste by die veiling van die 
wa aflaai
ongesiens die trane met sy mou afvee
en met ’n weemoedige knik 
hulle teen verlies verkoop
want hy weet die veld se skottels is leeg
en dan boonop huis toe ry na ’n gruwelgesig
wanneer veediewe vir die soveelste keer
net sy ooie se koppe en ingewande los
terwyl die agtergelate lammertjies in die bloed staan en blêr
en hy verslae met hulle onder sy arm terugstap en soos 
Habakuk prewel:
“Nogtans sal ek jubel Here ...”
terwyl die trane oor sy wange stroom
want wanneer donkerte sy rug kom vryf 
weet hy sy geloof moet kyk 
as sy oë nie meer kan sien nie

En dan, helaas

Net wanneer moedverloor se vlakte tot by sy voordeur 
strek
en sy asem gestroop is van die lewe se lus
kom die nuwe dag sy genade oor hom trek
as God die sluise van die hemel laat oopgaan
sy soutwater meng met druppels genade
soos hy stoksiel-gelukkig dans in die reën
sy knieë dankbaar knielplek in die modder vind
terwyl hy met hande omhoog, sy Vader loof
en met krakies langs sy oë weer katvoet begin hoop ...

Mevrou en dan wonder ek, wéét jy wat is hoop?

© Carla de Villiers

Weet jy hoe lyk hoop?
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Op 8 Maart 2019 is die sinodale 
besluite wat die NG Kerk in 2016 oor 
selfdegeslagverhoudings en -huwe-
like geneem het, deur die Hoog ge-
regshof ter syde gestel.

Die Hooggeregshof in Pretoria is deur 
ŉ groep van vier lidmate genader 
om die besluit van 2016 onwettig en 
ongeldig te verklaar. In hul beant-
woordende verklaring het die NG 
Kerk toegegee dat die besluite deur 
die appèlliggaam van die Algemene 
Taakspan Regte (ATR), rakende die 
aanvaarding van appèlle teen die 
vorige besluit van 2015, onwettig en 
ongeldig was. Hiermee het die NG 
Kerk erken dat hy sy eie huishoude-
like reëls oortree het.

Tot voor hierdie uitspraak het die 
howe hul egter deurgaans daarvan 
weerhou om by kerke se leerstellige 
verskille betrokke te raak. So het die 
Konstitusionele Hof byvoorbeeld 
beslis dat mense die reg en ook 
grondwetlike beskerming geniet om 
geloofsoortuigings te handhaaf wat 
selfs “bisar, onlogies en irrasioneel” 
is. Wat met hierdie hofsaak ter sprake 
gekom het, was die vraag of die 
weiering om burgerlike verbintenisse 
tussen mense van dieselfde geslag te 
erken en te aanvaar, een van hierdie 
geloofsoortuigings is wat grondwet-
like beskerming geniet. Twee regte 
binne die Suid-Afrikaanse Grondwet 
blyk in konflik met mekaar te wees, 
naamlik die reg op godsdiensvryheid 
en die reg dat niemand op grond van 
jou seksuele oriëntasie teen jou mag 
diskrimineer nie.

Wat interessant is van die uitspraak, 
is dat die Hof in sy uitspraak gesteun 
het op die omstrede verslag van 
die Kommissie vir die Bevordering 
en Besker ming van die regte van 
Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeen-
skappe (KGT-kommissie) rakende die 
kommersialisering van godsdiens en 
die uitbuiting van mense se geloof, 
waarin daar vir die regulering van 
alle gods dienste deur middel van 
wetgewing gepleit word. Dit, ten 
spyte daarvan dat hierdie verslag se 
aanbevelings deur die parlementêre 
portefeuljekomitee verwerp is. 
Hierdie verwerpte aanbeveling van 
die KGT-kommissie word dus nou 
vir die regters deel van die basis op 
grond waarvan hulle reken die hof 
wel oor die kerklike aangeleentheid 
mag beslis.

Tot op hede is kerke deur die hof as 
vrywillige organisasies beskou. Tot 
nou het dit beteken jy sluit vrywil-
lig by ŉ kerk van jou keuse aan en 
daardeur aanvaar jy die oortuigings 
van die betrokke kerk en lê jy jouself 
by die interne prosedures en besluite 
neer. Die hof was nog altyd huiwerig 
om by enige leerstellige twiste be-
trokke te raak en het dit vermy om 
uitspraak te lewer oor die inhoud of 
die waarheid van geloofsoortuigings. 
Die hof het aanvaar dat individue 
wat by ŉ kerk aansluit, bereid moet 
wees om die regverdige beslissings 
binne die betrokke kerk se strukture 
te aanvaar. Wanneer die saak dan wel 
voor ŉ hof kom, is die vraag of daar 
enige onreg gepleeg is. Die hof is dan 
in daardie gevalle gevra om te bepaal 

of die betrokke kerk in stryd met sy 
eie Kerkorde en besluite opgetree het. 

Teen hierdie agtergrond kom die uit-
spraak van 8 Maart 2019 waarin die 
Hooggeregshof van Pretoria besluit 
om wel by die inhoud van ŉ kerklike 
twispunt betrokke te raak, omdat:

a) die Hof oordeel dat besluite oor sek-
suele oriëntasie buite die raam werk 
van godsdiensvryheid val, maar 
deur die Grondwet gereël word; 

b) daar getoets moet word of die NG 
Kerk met sy 2016-besluite vol-
doen aan hulle wetlike, etiese en 
gemeenskapsverantwoordelikheid; 

c) geen argumente deur die NG Kerk 
daarvoor gepleit het dat die saak op 
ŉ ander forum hanteer kan word 
nie, veral aangesien twee sinodes 
ná vele bespreking en debat nie tot 
ŉ konsensus-besluit kon kom nie.

Die belangrikste rede waarom die 
hof egter besluit het om wel by die 
substantiewe kwessie van onregver-
dige diskriminasie betrokke te raak, 
is omdat die aansoekers en ook die 
NG Kerk die hof daartoe versoek het! 
Deur gehoor te gee aan die versoek, 
wyk die hof af van die gebruik hier ter 
lande en ook internasionaal.

Hoewel die wet vir iets soos gereg-
verdigde diskriminasie voorsiening 
maak, het die hof in sy uitspraak 
telkens daarop gewys dat die NG Kerk 
nêrens in hulle stukke probeer het 
om enige feite hieroor aan te bied 
nie. Hiervolgens moes die NG Kerk 
aantoon hoe geloofsgemeenskappe 

S M E LT O O N D
•  Mei 2019  •

8 Maart 2019: ’n Hartseerdag in  
die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis
– Ds. Johan Schütte
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Hartenbos Vakansieverblyf
Twee selfsorg tuinwoonstelle, 700 m van 
Bayview swemstrand. Slaap 4 en slaap 2.  
Kan apart of gesamentlik gehuur word.  

Heeljaar beskikbaar.

Skakel: 082 292 6930 / 082 492 7951

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

BALLITO
Luukse	netjiese	toegeruste	3	slaapkamerwoonstel.	 
Loopafstand	van	die	strand.	Pragtige	see-uitsig.	 

Motorhuis en onderafdak parkering in 
sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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

se besluite oor seksuele oriëntasie 
in terme van Artikel 36 van die 
Grondwet gesien kan word as ŉ 
beperking van die betrokke gelyk-
heidsregte. Die NG Kerk het dit egter 
ook nie beredeneer nie.

Op grond van die feite (of die doelbe-
wuste uitlating daarvan) aanvaar die 
hof dat die diskriminasie nie gereg-
verdig kan word nie. Diskriminasie 
kan ook geregverdig word deur aan te 
toon dat die mikpunt en doel daarvan 
ŉ waardige en belangrike doel in die 
gemeenskap het. Ook hierdie punt is 
nie deur die NG Kerk beredeneer nie.

Vanweë die gebrek aan argumente 
en feite bevind die hof toe dat die 
2016-besluit nie net onregverdige 
diskriminasie is nie, maar ook se-
kere lidmate se menswaardigheid 
aangetas het, aangesien persone in 
verhoudings met iemand van dieself-
de geslag nie leraars in die kerk mag 
wees nie en ook nie toegang het tot 
kerklike seremonies nie.

Die hof het verder ŉ leemte in die NG 
Kerk se sinodebesluit gesien in die 
feit dat dit uiteindelik gegaan het oor 
die uitsluiting van persone wat nie 
heteroseksueel is nie uit leierskap-
posisies en kerklike huweliksbeves-
tiging, terwyl hulle nie uit die kerk-
gemeenskap uitgesluit word nie. Die 
hof is van oordeel dat jy nie iemand 

vanuit die LGBTIQA+ -gemeenskap 
mag toelaat om lidmaat van die kerk 
te wees, maar daarna uit sekere 
posisies en seremonies uitsluit nie.

Waar plaas dit gelowiges en ander 
kerke in Suid-Afrika?

Hoewel hierdie uitspraak spesifiek op 
die NG Kerk gemik is, het dit ook im-
plikasies vir ander kerke. ŉ Presedent 
is nou geskep is waarop daar in toe-
komstige hofsake geleun sal word. Dit 
is egter tans nog nie duidelik of die 
hof se uitsprake oor die grondwetlike 
aangeleentheid deel van amptelike 
uitspraak is en of dit bloot ŉ opinie 
binne die uitspraak is nie. Hieroor het 
die Alliance Defending the Autonomy 
of Churches in South Africa (ADACSA) 
uitsluitsel by die hof gevra.

Juis danksy die beginsel dat ŉ soort-
gelyke saak binne ŉ ander konteks 
nie noodwendig dieselfde beoordeel 
kan word nie, sal enige toekomstige 
sake moet fokus op al die gebreke wat 
in die NG Kerk se verdediging aange-
toon is.

Dit is egter kommerwekkend dat die 
hof sy uitspraak nie net tot die prose-
durele foute beperk het nie, maar ook 
oor die grondwetlike aspekte sekere 
bevindings gemaak het. Sodoende het 
die bedreiging van godsdiensvryheid 
ŉ groter werklikheid geword.

Die uitspraak behoort ook ŉ wekroep 
vir kerke te wees, wat getrou aan die 
Bybel wil bly, om erns met kerklike 
tug te maak en konsekwent te wees. 
Kerklike tug kan nie beperk word tot 
sekere persone en sekere oortredings 
nie. Jy kan nie eers tug wil toepas wan-
neer iemand as ampsdraer ver kies 
word nie. Daar moet met dieselfde 
erns teen alle sondes opgetree word. 

Vir kerke wat die oortuiging hand-
haaf dat die Bybel nie vrouens as 
ampsdraers toelaat nie, het hierdie 
uitspraak natuurlik ook die gevaar 
dat daardie standpunt op presies 
dieselfde gronde betwis kan word.

Hoewel daar baie vrae gevra kan 
word oor die redes waarom die NG 
Kerk nie hierdie saak beter verde-
dig het nie, is die water onderdeur 
die brug. 8 Maart 2019 gaan in die 
Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis heel 
moontlik ŉ datum word naas Ordon-
nansie 7 van 1843, die Loedolff-saak 
van 1862 en ander. 8 Maart 2019 
gaan onthou word as die saak waarin 
die NG Kerk nie eers probeer het om 
redes aan te voer hoekom Bybelse 
gehoorsaamheid geregverdigde 
diskriminasie kan wees nie. 

Die saak in die hof het dalk oor 
homoseksualisme gegaan, maar die 
stryd binne die NG Kerk bly ŉ stryd 
om Skrifgesag. LIG IN DUISTERNIS
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GROOTFONTEIN TRANSVAAL

Verrykingsgeleentheid
Wat kan lekkerder en meer 
verrykend wees as om saam met 
kinders van God om die Woord 
en die rykdom daarin, te kuier? 

Op 23 Februarie was ons 
bevoorreg om Thea van Zyl as 
gasspreker te verwelkom en 
rondom die tema ‘Geskape om God se wil te doen’ te kuier en te leer. Hoe bevoorreg is ons nie om 
sulke geleenthede te kan aanbied en te kan bywoon nie en in die proses ons dames toe te rus om 
God se wil in die wêreld te kan uitleef nie! ’n Besondere dankie aan Thea en aan almal wat so lekker 
saam gekuier en geleer het.

Susan Grobler

HOËVELDRIF

Inwyding van nuwe kerkgebou
Ons gemeente is op 23 Augustus 1987 
in die stadsaal van Kinross waar ons 
Sondae erediens gehou het, gestig. Daarna 
skuif ons na die Laerskool Kruinpark in 
Secunda. In 1991 kry ons ’n eenheid van 
vier tydelike huise wat behuising verskaf het 
aan kontrakteurs tydens die bou van Sasol 
2 en 3. Die huise is omskep in ’n kerksaal, 
verbondsonderriglokale en ’n teekamer. Die 
geboue word gehuur van die munisipaliteit. 
In 1994 word ’n kerkerf deur die stadsraad 
aan die gemeente geskenk. 

Ná vele struikelblokke kon ons uiteindelik 
op 26 Februarie 2018 begin met die 
grondwerke van ons eie kerkgebou. Ná baie 
skenkings van lidmate en selfs lidmate van 
buurgemeentes en harde werk deur onder 
andere van ons eie lidmate, kon ons op 
24 November 2018 ons nuwe kerkgebou 
inwy. Die gedenksteen is deur ds. Riaan 
Pretorius onthul. Op 25 November 2018 
is ons eerste erediens met die vier van die 
nagmaal gehou. Deur die genade van die 
Here het ons nou ons eie kerkgebou.

Pieter Scholtz 
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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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STELLENBOSCH-SOMERSET-STRAND

Oudste lidmaat
Freddy se ma was ’n verpleegster op 
Robbeneiland (1918), hy is op 22 Junie 1923 
naby Shangani, Zimbabwe, gebore. Op 
’n deel van sy oupa se plaas te Silwermyn, 
word die Pollsmoor gevangenis later gebou. 
Hy word groot in Lakeside, gaan skool in 
Retreat, en sluit ná skool aan by die SDB 
(Spesiale Diens Bataljon). Ná diens in Egipte 
en Italië tydens die Tweede Wêreldoorlog 
voltooi hy ’n kursus in liggaamsoefening in 
Fredensborg, Denemarke, en ontmoet daar 
vir Tove Dinesen tydens ’n gimnastiek- en 
volkspelevertoning in 1935. Tydens die huweliksbevestiging, 62 jaar gelede (22 Junie 1956), moes 
hy net op die regte plekke kopknik, spot hy, aangesien hy geen Deens magtig was nie! 

Terug in Suid-Afrika sluit Freddy by die polisie aan, maar die besoldiging was te min en hy gaan 
werk by ’n myn aan die Rand. As kranige atleet en bokser, sien hy op 95 nog kans vir ’n rondte of 
twee! Hulle sluit by die AP Kerk Durban aan, waar ds. Coen van Rensburg die dienste waarneem. 
Op 24 Desember 2000 word hulle lidmate van die AP Kerk Stellenbosch-Somerset-Strand, woon 
tot vandag toe die eredienste getrou by en ondersteun die Here se gemeente ook finansieel. ’n 
Wonderlike voorbeeld vir almal.

Freddy se resep vir die lewe, waarmee Tove saamstem, is: “Dink helder en jonk! Moenie rook nie en 
bly weg van sterk drank.” Goeie raad vandag nog vir oud en jonk! 

Ds. Steve Botes

Freddy en Tove van der Poll

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

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

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

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

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

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

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 
vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Piet of Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

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

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

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 SELFOON SEIN
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

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

UVONGO VAKANSIE WOONSTEL 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
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GANSBAAI

In memoriam
AP Kerk Gansbaai het die jaar op ’n baie hartseer noot begin met die 
afsterwe van twee van ons getroue lidmate. 

Willie Jones is ná ’n kort siekbed op 15 Januarie 2019 oorlede. Hy was maar 
63 jaar oud. Willie het ook as diaken gedien en was een van die voorvatters 
tydens Bybelstudiegeleenthede. Voor hy hospitaal toe is, het hy sy vrou 
Annatjie versorg wat baie siek is. Sy word tans in ’n versorgingsoord versorg.

Cecilia Hugo is op 10 Maart 2019 op die ouderdom van 84 jaar oorlede. 
Sy was al ’n geruime tyd siek en die laaste paar maande bedlêend. Tannie 
Cecilia was regtig op haar dag ’n klein pakkie dinamiet wat ywerig aan die 
gemeentebedrywighede deelgeneem het.

As gemeente wil ons graag die families sterkte toewens in die hartseertyd en 
bid dat die Here Jesus hulle met sy groot genade en liefde sal onderskraag.

Felicity Beukes

Willie Jones

Cecilia Hugo

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.
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Protestantse Akademie
Registrasienommer: 2002/031756/08.  

Geregistreer as ’n privaat tersiêre onderwysinstelling  
by die Departement van Hoër Onderwys kragtens  

die Hoër Onderwyswet van 1997. 
Registrasiesertifikaat Nr. 1999/HE08/001.

KONTAK ONS: 
Tel: 012 344 3960 • Sel: 082 327 3006 

E-pos: bemarking@apa.ac.za • Webtuiste: www.apa.ac.za

Geakkrediteerde Grade:

Ons ondersoek tans die moontlikheid van ’n Landbougraad.

Latyn-kursusse: Vanaf 12 jaar en ouer.

B.Div. vir: 
Predikant
Jeugwerk
Berading

Evangelisasie

B.A. vir: 
Onderwys
Sielkunde
Arbeids-

verhoudinge
Redigering

NGOS: 
Nagraadse 

Onderwys sertifikaat 
Senior en Verdere 

Onderrig- en 
Opleidingsfase

Studeer in Afrikaans!
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A P  K E R K D A S S E

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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

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

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

BOTTERBLOM  
Oornag Akkommodasie

Magalieskruin Pretoria
Selfsorgeenheid. Veilige parkering. 

Ontbyt en aandetes kan op aanvraag voorsien word. 

Dorette: 083 787 2818

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
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PHALABORWA

Ds. Louis Daniel Pienaar 

Prediker 3 sê elke ding het sy tyd soos God 
dit bepaal. Alles het sy bepaalde uur. Vir elke 
saak onder die hemel is daar ’n tyd om te 
begin en te eindig. Ds. Louis Pienaar het vir 
meer as 60 jaar in verskeie gemeentes die 
Woord van God bedien, gepaardgaande met 
al die ander verpligtinge en meer gedoen as 
wat van ’n leraar verwag word. Vir ons hier in 
Phalaborwa was hy nie net ’n predikant nie, 
maar ook ’n vriend. Altyd behulpsaam, sonder 
teëstribbeling of gedagte aan homself, help hy 
altyd waar hy kan en waartoe hy versoek is. 

Op 26 November 1957 is ds. Pienaar as predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
gelegitimeer. Nou, ná meer as 60 jaar in die bediening word hy weens gesondheid – die nagevolge 
van ’n plaasaanval – genoodsaak om briek aan te draai. Vir die laaste paar jaar het hy nog getrou 
elke tweede Sondag vanaf Tzaneen na ons in Phalaborwa gery om ons met die Woord en sakrament 
te kom bedien. Sy gees is nog steeds meer as gewillig om voort te gaan met die Woordverkondiging, 
maar ons besef dat hy nie meer kan volhou nie. As gevolg van ’n opgeskorte lisensie kan hy ook nou 
nie meer self bestuur nie. 

Vir elke saak onder die hemel is daar ’n tyd om te begin en te eindig, ook vir ’n predikant om 
aktief in die bediening te staan. In ds. Louis se geval begin dit op 26 November 1957 en eindig 
noodgedwonge in 2019. Ons bid vir hom en tannie Bes gesondheid en voorspoed toe vir hulle lewe 
wat nog voorlê en deur ons Skepper vir hulle gegun en beplan is. 

Ouderling Albert Wessels

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

MEI 2019  39

Gemeentenuus



IN ONS GESKIEDENIS

Die invloed van die gebeure van 1812 en 1815  
op rassebetrekkinge aan die Kaapkolonie1

– Dr. Pieter Möller

’n Mens staan verstom as jy besef watter eise aan ons voorsate aan die voorposte van die 
destydse beskawing gestel is. Was dit nie vir hulle geloof in God drie-enig nie, sou hulle 
be swaarlik kon oorleef het. 

Die feit dat die Kaapse goewerneurs nie na hulle 
belange omgesien het nie, kan hoofsaaklik aan 

die sen delinge van die Londense Sendinggenootskap 
toe geskryf word. Hulle beheptheid met die “edele bar-
bare” het die verhouding tussen blankes en ge kleur des 
aan die Kaapkolonie tot in sy wortel aangetas. Dit het 
onder meer aanleiding tot die Swarte Ommegang (so 
genoem omdat die blankes as aangeklaagdes voor die 
nie-blankes gestaan het) van 1812 en die Slag ters nek-
rebellie van 1815 gegee.

Read en Van der Kemp (sendelinge van die Londense 
Sendinggenootskap) het Hottentotte aangeraai om die 
howe se beskerming in te roep as hulle werkgewers 
hulle nie goed behandel nie. Vanselfsprekend het ’n 
stroom klagtes toe die lig gesien. Sonder om dit te 
on der soek, het Read toe aan die groot Londense fi-
lan troop, William Wilberforce, berig dat boere sowat 
100 Hottentotte vermoor het, baie mishandel en nie 
vir werk betaal het nie. Wilberforce het hom met 
dié inligting na die Britse regering gehaas en dié het 
toe die Kaapse goewerneur, Cradock, opdrag gegee 
om die klagtes te ondersoek. Dit is toe deur regters 
Strubberg en Cloete gedoen. Die 17 boere wat van 
die moorde aangekla is, is almal vrygespreek omdat 
dit wolhaarstories was. So byvoorbeeld is beweer 
dat Martha Ferreira ’n Hottentotvrou lewend in haar 
pon dok verbrand het. Volgens die ware feite wat aan 
die lig gekom het, het sy die siek vrou verpleeg. In die 
nag het ’n kers omgeval en die pondok aan die brand 
gesteek. Sy sou ook ’n Hottentotseuntjie se voete in 
’n pot kokende water gedruk het, waarna sy toontjies 
afgeval het. Die seuntjie het egter kalwers opgepas 
in ’n baie koue nag, verdwaal en byna in die sneeu 
verkluim. Nadat hy gevind is, het die barmhartige vrou 
probeer om sy voete met warm water te laat ontdooi. 
Natuurlik is sy onskuldig bevind, maar albei klagtes 
toon aan tot watter vlak hierdie sendelinge gedaal het. 
Die regters het die sendelinge betig en verklaar dat, as 
hulle moeite gedoen het om die klagtes te ondersoek, 
hulle sou besef hoe onsinnig dit was. 

Dit is wel so dat van die boere die sambok kwistig ge-
bruik het, soos ook in die geval met stout kinders, is wel 
so. Vyftien boere is op grond daarvan van aanranding 
beskul dig waarvan agt vrygespreek is. Ander het ligte 
straw we vir geringe oortredings ontvang. Vanselfspre-
kend sou gebeure soos dié rassebetrekkinge in die 
Kaap kolonie ne gatief beïnvloed.

Die gebeure by Slagtersnek, drie jaar later, het die 
rassebetrekkinge verder laat versleg en het selfs vir baie 
jare in die volksherinnering van Afrikaners bly smeul. 
’n Hottentot het sy baas, Frederik Bezuidenhout van 
die Baviaansrivier, by die landdros van Graaff-Reinet 
aangekla nadat hy ’n verdiende pak slae gekry het. 
Omdat dit vir Bezuidenhout enersyds ondenkbaar 
was dat ’n Hottentot hom voor die hof kon daag en hy 
andersyds aan jig gely het en nie die groot afstand te 
perd daarheen sou kon aflê nie, het hy die dagvaardings 
geïgnoreer. Gevolglik is ’n paar blanke offisiere en ’n 
twaalftal Hottentotpandoers (soldate) gestuur om 
hom te arresteer. Dit het sy bloed laat kook en hy het 
hy hom in ’n grot verskans. ’n Skietery het gevolg en 
hy is doodgeskiet. 

By sy graf het sy broer Johannes wraak gesweer en ’n 
opstand gestook waaraan sowat 60 boere deelgeneem 
het. Troepe is nogeens gestuur en uiteindelik is die 
opstandelinge gevang. Johannes het gevlug, is agterhaal 
en ook doodgeskiet. Die saak is deur ’n kommissie van 
die Hooggeregshof ondersoek en 39 boere is skuldig 
bevind, van wie ses die doodstraf opgelê is. Een is later 
tot ’n lewenslange vonnis begenadig. ’n Afgryslike 
open bare teregstelling het by Slagtersnek plaasgevind. 
Tydens die teregstelling het die toue gebreek, maar 
is tevergeefs om begenadiging gepleit, met die gevolg 
dat hulle weer opgehang is. Hierdie gebeure het tot 
ongekende bitterheid onder die boere aanleiding gegee 
en hulle het met reg geglo dat die Kaapse owerheid 
kant vir die nie-blankes kies. Voorgaande gee ’n mens 
ook ’n idee van die uiters ongunstige omstandighede 
waaronder ons geharde voorsate in die Kaapkolonie 
moes leef en oorleef. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1	 Omdat	skrywer	van	mening	is	dat	volksgenote	minder	vertroud	met	ons	ge	skiedenis	voor	die	Groot	Trek	as	sedertdien	is,	is	besluit	om	bo	ver	mel	de	on	derwerp	aan	
die orde te stel.
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Konsentrasiekampdag WAT DOEN MY KERK?

In die pers was onlangs kommentaar oor die 
Geskiedenisvraestel in die matriek eksamen.  
Daaruit het dit weer duidelik geblyk dat ons kinders 
in staatskole eerder “breinspoeling” as Geskiedenis 
leer. Hulle leer beslis niks oor ons volksgeskiedenis nie. 
In Die Boodskapper van Junie 2014 het ds. Willem van 
Schalkwyk ook hierna verwys.

Baie ouers weet vandag ook nie veel van ons 
volksgeskiedenis nie. Ons ouer geslag het nog by hul 
grootmoeders verneem van die swaarkry en wreedhede in 
die konsentrasiekampe gedurende die Tweede Vryheids-
oorlog, maar min kinders hoor vandag nog hierdie feite.

Om bovermelde redes en omdat daar, soos ons verneem, 
elke jaar op 16 Junie by die Irene Konsentrasie-kampkerkhof 
hulde gebring word aan die meer as 36 000 vrouens en 
kinders wat in die konsentrasiekampe gesterf het, huldig 
ons gemeente (AP Kerk Bethlehem) sedert Junie 2017 
ook Konsentrasiekampdag. Hoekom 16 Junie? Omdat 
dit op 16 Junie 1900 was dat Lord Roberts “Proklamasie 
5/1900” uitgevaardig het waarvolgens vroue en kinders 
in konsentrasiekampe aangehou, plaashuise en landerye 
verbrand en vee doodgemaak moes word. Dit was ’n 
laakbare poging om die Boere tot oorgawe te dwing. 

In 2017 het ons gemeente die dag op ons kalender geplaas 
en in ons kerk se afkondigings ingesluit. In 2018 het ons 
verder gegaan en vir twee Sondae rondom 16 Junie ná die 
eredienste ’n uitstalling met foto’s, boeke en artikels wat uit 
die konsentrasiekampe kom, in die kerksaal gehad.  
Mev. Ina van Rensburg het die uitstalling gereël. Dit het 
groot belangstelling gelok.

Konsentrasiekampdag op 16 Junie is nou ’n belangrike dag 
op ons gemeente se kalender en ons wil dit vanjaar verder 
in die ring van Bethlehem propageer. 

Ons voel egter so sterk oor hierdie saak dat ons deur 
Die Boodskapper op alle AP kerke en Afrikaners ’n beroep wil 
doen om Konsentrasiekampdag te herdenk deur elke jaar 
weer die geskiedenis daaromtrent te vertel sodat dit nooit 
in vergetelheid sal raak nie.

Hennie Steÿn
AP Kerk Bethlehem
___________________________________________________
*16 Junie sal voortaan onder Die Boodskapper	se	fees-	en	vakansiedae	as	Konsentrasiekampdag bekendstaan. 
Foto’s:	https://www.geheugenvannederland.nl	en	HiltonT	(https://www.flickr.com/photos/hilton-t/)

16 Junie*

Vrouens en kinders voor ’n tent in die 
konsentrasiekamp by Krugersdorp

Sakresies in die konsentrasiekamp 
by Standerton, Kersfees 1901

Die konsentrasiekamp by Merebank

’n Gesin in die konsentrasiekamp te 
Pietermaritzburg met ’n afgestorwe 
kind op die skoot van haar moeder
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Hoe werk die Heilsorde
1 Johannes 3:8 sê dat die Here Jesus gekom het om die werk van die 
duiwel te verbreek. John Piper het dit eenkeer so verduidelik:

God verbreek die hipnose van sonde (roeping)
2 Thessalonicense 2:13-14: ... dat God julle van die begin af verkies 
het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die 
waarheid, waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die 
heerlikheid van onse Here Jesus Christus te verkry.

Hy gee my oë en ore om raak te sien dat my sonde gevaarlik 
is en dat ek reg uit op pad hel toe is. Hy laat my ook raaksien 
dat die Here Jesus hier op aar de gelewe en gesterwe het 
sodat ek van my sonde gered kan word. 

God red my van 
die houvas wat 
sonde oor my het 
(wedergeboorte, 
geloof en bekering)
God kom maak ons 
nuwe mense met nuwe 
begeertes. Ons dink nie 
meer soos vroeër nie 
(wedergeboorte), daarom 
glo ons nie meer soos 
vroeër nie en daarom wil 
ons nie meer sondige dinge 
hê of doen nie (bekering).

Maar ons dank God dat 
julle wel diensknegte van 
die sonde was, maar van 
harte gehoorsaam geword 
het aan die voorbeeld 
van die leer wat aan 
julle oorgelewer is, en, 
vrygemaak van die sonde, 
het julle diensbaar geword 
aan die geregtigheid 
(Rom. 6:17-18). 

God red my van die straf van sonde (regverdigmaking)
God gee my ’n nuwe hart, maar ook ’n nuwe rekord. Jesus Christus 

het met my plekke geruil. Hy is gestraf vir die slegte dinge wat ek ge-
doen het en ek kry die seën vir die goeie dinge wat Hy gedoen het. 

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle 
sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit 

rooi soos purper, dit sal word soos wol (Jes. 1:18).

2

6

4

1

3

5God red ons van die posisie waarin sonde  
ons bring (volharding)
Vroeër was ons “kinders van die toorn” (Efés. 2:3) en ons geestelike 
vader was die duiwel (Joh. 8:44). Maar nou is God ons Vader omdat 
Hy ons aangeneem het as sy kinders en erfgename (Rom. 8:15 en 
Efés. 1:5). Ek is nou nie meer ’n weeskind van die sonde nie, maar ’n 
koningskind! 

God het ’n jong Christen wat met sy sonde worstel nie minder lief as 
’n ou Christen wat duisende mense help om tot bekering te kom nie. 
Een is nie meer geregverdig of geliefd as die ander nie. Ja, die jong 
Christen moet nog leer hoe om soos ’n koningskind te lewe, maar hy is 
reeds een – dit is vas.

Dit is hoekom ons volhard. As koningskind het ek elke moontlike 
rede om nie te wil misluk nie. Tog is dit God se genade en 
volharding met my wat maak dat ek nie terugval nie.

God red ons van die sonde waarmee ons  
worstel (heiligmaking)
Die Bybel sê soms dat ons klaar gered is en soms dat God nog besig is  
om ons te red. Dit is omdat die Heilige Gees in ons werk om al meer te  
dink soos wat die Here Jesus gedink het en te doen soos Hy gedoen het.

... dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê 
wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat 
julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die 
nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en 
heiligheid (Efés. 4:22-24). 

Jesus vat jou soos wat jy is, maar Hy los jou nooit soos wat jy is nie.

God vat uiteindelik 
alle sonde weg 
(verheerliking)

Eendag gaan hierdie proses 
klaar wees. Ons sal nuwe 

verheerlikte liggame ontvang. 
Daar sal geen sonde of trane of 
pyn meer wees nie. (Rom. 8:23; 

2 Kor. 5:1; Openb. 21:4). In dié sin 
moet ons redding nog voltooi 
word. Dit is wat Paulus bedoel 
as hy in Romeine 13:11 sê: ... die 

saligheid is nou nader by ons as 
toe ons gelowig geword het.

So word die werk van die 
duiwel heeltemal verbreek.
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i n k l e u r p re n t

"Jesus se vir haar: Ek is die opstanding en die lewe;  

wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen  

wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie ...” 

-- Johannes 11:25-26

--
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Hoe werk dit?

Gegee:
1) ’n Onvoltooide baksteenhuisie.
2) Op elke baksteen is ’n letter, 

wat deel van ’n spesifike 
woord uitspel. 

3) Die pad verloop in alle 
rigtings, behalwe  
diagonaal (skuins). 

4) Daar is 2 diagonale  
lyne op die dakkie –  
en dit word aangetoon.

Gevra: 
1) Begin links onder by 

die baksteenhopie.
2) Gebruik die leidrade 

om die woord te 
identifiseer en volg 
die paadjie saam met 
die woorde om by die 
onvoltooide plek in die 
muur te kom om die 
verlore baksteen  
in te bou!

Leidrade: Uit Ps. 127
1. 127:5 (6 letters)
2. 127:1 (6)
3. 127:3 (4)
4. 127:1 (3)
5. 127:4 (4)
6. 127:1 (4)
7. 127:2 (6)
8. 127:1 (4)
9. 127:4 (4)
10. 127:5 (3)
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Twee jaar ná  
belydenisaflegging
Nadat ek belydenis van geloof 
afgelê het, was ek vasberade 
om seker te maak dat my 
geloof nie verswak nie. Toe 
gebeur die teenoorgestelde … 
Hoekom? As mense is ons van 
nature geneig om God te haat 
en daarom gebeur dit soms dat 
ons belangstelling in ons geloof 
verloor.

Omdat wat die vlees bedink 
vyandskap teen God is; want dit 
onderwerp hom nie aan die wet 
van God nie, want dit kan ook nie 
(Rom. 8:7).

Ek het toe gaan kyk waarop ek 
moet fokus om my geloof weer 
te versterk en het vir myself 
doelwitte gestel:

1) Ek moet seker maak ek woon 
elke Sondag se eredienste by. 

2) Ek het myself omring met die 
mense wat dieselfde as ek glo. 

3) Ek het daarop gefokus om 
ge reeld te bid, asook op die 
manier hoe ek bid.

4) Laastens het ek daarop gefokus 
om my persoonlike verhouding 
met God te versterk.

Die erediens
Die geloof dan is ’n vaste vertroue 
op die dinge wat ons hoop, ’n 
bewys van die dinge wat ons nie 
sien nie (Hebr. 11:1). 

Die erediens speel ’n groot rol in 
die groei en ontwikkeling van jou 
geloof. In die erediens leer jy meer 
in diepte van God. Ons verstaan 
dikwels nie wat in die Bybel 
geskryf is nie en kort iemand 
wat genoeg kennis het om die 
Woord vir ons te ontleed. Hiermee 
help die predikant. Hy draai die 
onverstaanbare om na iets wat 
ons kan verstaan. 

Ware geloof is ’n vaste vertroue 
op God en kennis van die Woord 
(Hebr. 11:1). Die erediens help 

jou om dit wat jy nie verstaan 
nie, te ontsyfer en om vrae te 
beantwoord wat andersins nie 
beantwoord sou word nie. So 
verstaan ons God en sy Woord 
beter en groei dan in ons geloof.

Medegelowiges
Watter invloed het onderwysers 
op jou? Hulle help jou om goed 
te verstaan, hulle leer jou nuwe 
dinge, hulle verbeter jou kennis 
en lê die basiese kennis vas wat 
jy moet weet om die werk te kan 
doen, nie waar nie? 

Ander gelowiges het dieselfde 
invloed op jou as wat ’n goeie 
onderwyser op ’n skoolkind het. 
Om tussen ander gelowiges te 
wees, versterk nie net jou geloof 
nie, maar help ook met die groei 
daarvan. Medegelowiges help 
jou om onsekerhede oor die 
Woord uit te klaar; hulle versterk 
jou kennis; hulle help jou reg en 
moedig jou aan; hulle help jou om 
alledaagse vrae en probleme van 
’n ander kant af te benader.

Yster slyp yster, so slyp die een 
mens die persoon van die ander 
(Spr. 27:17).

Gebed
Hoekom moet ons bid? 
Omdat God in sy 
Woord vir ons 
sê ons moet bid. 
Dit is hoe ons 
met God praat. 
Gebed is ’n wapen 
wat ons kan gebruik 
om teen die bose te 
veg. Om geestelik 
te groei, moet jy 
gereeld bid soos 
die Here Jesus ons 
geleer het.

Waak en bid, 
dat julle nie in 
versoeking kom 
nie ... (Mt. 26:41).

’n Persoonlike verhouding met God
Wat is ’n beter manier om iemand 
te leer ken as om ’n persoonlike 
verhouding met daardie persoon 
te hê? Om 'n persoonlike verhou-
ding met God te hê, beteken dat 
God elke dag deel van jou lewe is. 

Om 'n persoonlike verhouding met 
iemand te onderhou en te bou, 
is ’n duidelike teken van liefde vir 
daardie persoon. God se liefde vir 
ons en ons liefde vir Hom, maak 
dat ons Hom beter wil leer ken en 
verder in ons geloof groei.

Twee jaar ná my belydenis af eg-
ging is my geloof weer versterk 
sodat ek my belofte kan volhou. 
Elke mens moet na sy eie lewe kyk 
om uit te vind waaraan hulle moet 
werk om hulle geloof te versterk. 

Terwyl die pad van die regverdiges 
is soos die lig van die môreglans, 
wat al helderder word tot die volle 
dag toe (Spr. 4:18).
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