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Laat ons neerbuk en aanbid
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

Op die voorblad is ’n afb eelding van die ken mer-
ken de roos wat Martin Luther ontwerp het as sim-

bo liese uit beel ding van sy teologie. Luther verduidelik 
self die sim boliek:

Eerstens is daar ’n swart kruis in ’n hart wat sy 
natuurlike kleur behou. Dit is om ons daaraan te 
herinner dat dit geloof in die Gekruisigde is wat 
ons salig maak. Want iemand wat met die hart 
glo, sal geregverdig word (Rom. 10:10). Al is dit ’n 
swart kruis wat die dood bring en pyn veroorsaak, 
laat dit tog die hart sy kleur behou, dit bederf nie 
die natuur nie, naamlik: dit maak ons nie dood 
nie, maar behou ons in die lewe. Die regverdige 
leef immers deur die geloof, maar slegs deur geloof 
in die Gekruisigde.

Só ’n hart moet in die middel van ’n wit roos staan 
om te wys dat sodanige geloof vreugde, troos en 
vrede gee ... Dit is ’n ander vreugde en vrede as 
wat die wêreld gee, daarom moet die roos wit 
wees en nie rooi nie, want wit is die kleur van 
die geeste en die engele. Hierdie roos word teen 
’n hemelsblou agtergrond geplaas om aan te toon 
dat ons in die gees en in die geloof nou reeds deel 
het aan die komende hemelse vreugde, waarin 
ons reeds leef met ’n lewende hoop, al is dit nog 
nie geopenbaar nie.

Rondom die blou ring is daar ’n goue agter grond 
om aan te toon dat die saligheid in die hemel ewig 
duur en geen einde het nie en soveel kosbaarder 
is as alle aardse vreug de en besittings, net soos 
goud die kosbaarste metaal is.

As kinders van die Reformasie kan ons ten volle iden  ti-
fi  seer met hierdie simbool. Die gevaar is egter groot dat 
ons net instemmend sal knik, die ou waarhede net weer 

’n bietjie afstof en bewonder en dit dan weer op die rak 
terugsit wanneer ons hierdie jaar die 500ste her den king 
van die Reformasie vier. Solus Christus (Christus alleen), 
sola fi de (geloof alleen), sola gratia (genade alleen), sola 
Sacra Scriptura (die Skrif alleen) en Soli Deo Gloria 
(aan God alleen die eer) behoort vir ons meer te wees 
as kroonjuwele uit ’n antieke tydperk wat bloot deur ’n 
vertoonvenster bewonder word. Dit behoort nie net ons 
verlede te defi nieer nie, maar ook ons toekoms te rig.

Vandaar die tema vir hierdie maand: Ou spore – nuwe 
weë. In hierdie uitgawe kry elke dosent aan die AP 
Akademie geleentheid om die invloed en noodsaak 
van re for masie ten opsigte van hulle vakgebied te be-
lig. Hulle slaag veral daarin om aan te toon hoe die 
ou waarhede telkens roep om herbevestiging binne ’n 
eietydse konteks. 

Wie ’n land omploeg, moet die oog gedurig 
vooruit rig, maar hy moet ook gereeld terugkyk 
anders gaan hy skeef ploeg. 

Dit is nodig dat ons beide sal doen ten einde voort du-
rend aan God die eer te gee vir alles wat ons is deur alles 
wat ons doen, dink en sê.

Tydens die afgelope sinode van die AP Kerk was dit 
be moe di gend dat die gees wat deur die Sinode geadem 
is, iets van die gees van die Reformasie in her in nering 
geroep het. Daar was ’n opregte soeke na God se wil, 
maar daar was ook die nederige erkenning dat die AP 
Kerk dit nie durf waag om in sondige selfregverdi ging 
die noodsaak na voortdurende hervorming binne eie 
ge ledere, in die wind te slaan nie.

Hierdie gees van opwinding is gestimuleer deur die 
Re for masie 500-feesvieringe wat die Sinode voor af ge-
gaan het. Tydens hierdie geleentheid is die AP Kerk se 
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dertigste bestaansjaar ook luisterryk tot eer van God 
ge vier. As deel van die katolieke (algemene) kerk het 
die AP Kerk deur die spore van die eeue gewandel en 
opnuut in ver won dering gestaan oor God se genade wat 
lank voor 1517 reeds ’n werklikheid was. Mag ons in 
die gees van die Reformasie opnuut versterk word met 
die wete dat onse God ’n vaste burg is, sodat ons met 
daad krag as Chris tenstryders voorwaarts mag gaan – 
die oor win ning tegemoet.

Wanneer ons in hierdie maand opnuut in die hart ge-
tref word deur die wonder van God se genade, laat ons 
gehoorsaam wees aan die oproep van die Psalm digter: 

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel 
voor die Here wat ons gemaak het (Ps. 95:6). L

IG
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DIE BOODSKAPPER 2018

Inskrywingsvorms vir Die Boodskapper vir 
gemeentes en enkelintekenare vir 2018 op die 

webblad beskikbaar: www.apk.co.za
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Sola Scriptura die enigste 
grond vir Semper Reformanda
Ds. Ruan Combrink

ONTVANG DIE WOORD

Sing: Ps. 9:1, 5, 7; Ps. 33:1, 2, 3 • Skrifl esing: Lev. 19:15

Ons ken waarskynlik almal die uitdrukking dat daar 
in elke geskil drie kante van die saak is. Daar is die een 
party se kant, die ander party se kant en die waarheid.

Hierdie gesegde weerspieël iets van die realiteit. Die 
mens is geneig om ’n saak na die een of die ander kant 
toe in te kleur, vir watter rede ook al. Soms gebeur dit 
doel bewus en moedswillig en gaan gepaard met bla tan-
te leuens. Ander kere is dit minder moedswillig, met 
minder verdraaiing van die waarheid, maar ewe sondig. 

Die punt is wel dat die mens gewoonlik kant kies wan-
neer hy persoonlik by ’n saak betrokke is en daardie 
kant dan bevorder al is dit ten koste van wat waar, reg 
en eerbaar is. 

Waar ons vanjaar die 500ste herdenking van die Her-
vor ming vier en steeds bely dat semper reformanda 
(voort durende hervorming) ook ons strewe bly, is dit 
no dig om te let op die beginsel van Levítikus 19:15 wat 
juis oor hierdie saak handel. 

Oordeel met geregtigheid
In Levítikus 19:15 beveel die Here dat geregtigheid moet 
seëvier in die oordeel oor die naaste. Of dit in geskille of 
twiste op die vlak van die alledaagse is en of dit ’n saak is 
wat volgens die amptelike proses verloop, die beginsels 
bly dieselfde. Twee tipiese foute word hier uitgewys.

Die Here waarsku eerstens om nie partydig te wees ten 
gunste van die geringe nie. As geoordeel moet word in 
’n saak tussen twee mense waarvan die een dalk arm 
is, uit ’n lae stand kom of vir welke rede ook al as die 
geringe party beskou kon word, sou die gevaar wees dat 
die een wat die saak beoordeel, uit simpatie ten gunste 
van die geringe kon bevind. 

’n Mens sou kon redeneer dat die ryker persoon dit kan 
bekostig, maar die armer persoon nie of dat die een par ty 
al soveel ellende in sy lewe gehad het dat hy kan doen 
met ’n goeie uitspraak. 

Vers 15 maak dit egter duidelik dat ’n uitspraak nie op 
emosie of simpatie gegrond mag wees nie! Sonde kan nie 
oorgesien word op grond van die ellende van die oor tre-
der nie. As hy skuldig is, moet hy so bevind word. Wat 
reg is, is reg. Die uitspraak moet op feite gegrond wees!

Die Here voeg egter by dat die aansienlike ook nie 
voorgetrek mag word nie. In die tyd waarin hierdie 
uit spraak gemaak is, het die weldoener-kliënt-verhou-
ding die sosiale lewe gerig. As iemand ’n produk of 
diens kon lewer, was hy die weldoener. Die persoon wat 
afh  ank lik was van sy diens of produk, was die kliënt. 
Die kliënt was dan die een in die verleë posisie en het 
gewoonlik uit sy pad gegaan om die weldoener ter wille 
te wees. 

Dit het ’n klimaat geskep waarin welgesteldes, mense 
in belangrike posisies en mense uit aansienlike families 
dikwels beter behandeling as die geringes ontvang het 
aangesien almal eerder aan die regte kant van die sosiale 
spektrum, d.w.s. die aansienlikes, wou bly .

Sou ’n aansienlike of ryk persoon dus in ’n geskil be-
trokke wees, kon die een wat oor die saak moes oordeel, 
maklik eerder ten gunste van die aansienlike uitspraak 
lewer om homself nie by so belangrike persoon in die 
skuld te dompel nie. 

Die verskoning sou maklik wees: “Dit is maar hoe die 
stelsel werk”. So word die status quo gehandhaaf, maar 
reg het nie geskied nie. Ook hieroor is die Here duide-
lik. Reg is reg! Die feite en nie die persoon nie, moet 
die deurslag gee.
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Die punt is dat sake nie vir kinders van die Here besluit 
word op grond van emosie, simpatie, sentiment, eie voor-
deel of selfs die norm van die samelewing nie. Op grond 
waar van word besluite dan geneem en uitsprake gelewer?

God se standaard
Die sleutel vir regverdigheid lê in die konteks waarin 
vers 15 staan. Vers 15 staan reg binne-in die uitgebreide 
wetgewing en spesifi ek binne die gedeelte van Levítikus 
wat in besonder op die Tien Gebooie konsentreer. 

Die vraag na watter gronde dan as basis moet dien vir 
besluite en uitsprake lê dus in en rondom hierdie vers: 
Die Woord van God. God se insettinge, verordeninge 
en wette. Die Woord van God moes vir die regters van 
daar die tyd, maar ook vir elke gelowige van alle tye, die 
standaard wees waarvolgens alles bepaal word. 

Ook ten opsigte van hierdie opdrag, was Christus vol-
maak gehoorsaam. Aan die een kant het Hy verskeie 
konfrontasies met die geestelike leiers van sy tyd wat 
hul eie wette rondom die wet van God gebou het, gehad. 
Tot hulle groot ontsteltenis steur Christus Hom nie aan 
hierdie mensgemaakte wette en oorlewerings nie. In 
Matthéüs 15 verplaas die Here Jesus in een van hierdie 
gesprekke die fokus van die oorlewering af terug na die 
wet van God toe.

Toe kom daar skrifgeleerdes en Fariseërs van Jeru-
salem na Jesus en sê: Waarom oortree u dissipels 
die oorlewering van die ou mense? Want hulle 
was nie hul hande as hulle brood eet nie. Maar 
Hy antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree 
julle ook die gebod van God ter wille van julle 
oorlewering? (Mt. 15:1-3)

Aan die ander kant het Hy nodig om in Matthéüs 5 die 
plek van die wet en profete te bevestig: 

Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die 
profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te 
ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar 
Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde 
verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van 
die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie 
(Mt. 5:17-18).

Vir Christus gee die emosies nie die deurslag nie, ook 
nie die sentiment, die tradisie, eie gewin of die same-
lewingsnorme nie. Hy handhaaf die Woord van God en 

beroep Hom telkens daarop – selfs tydens sy versoeking. 
Hy rig sy hele aardse bediening daarvolgens. 

Nie net onderhou Christus God se Woord volmaak nie, 
maar aan die einde van sy aardse bediening gaan Hy 
selfs verder en sterf ’n plaasvervangersdood om vergifnis 
moontlik te maak vir elke gelowige wat ooit gesondig 
het of sal sondig deur nie die Woord van God as norm 
te gebruik nie.

Omtrent 1 500 jaar later volg die hervormers in die voet-
spore van hul Here. Terwyl die Anabaptiste, gedrewe 
deur emosie, wil wegdoen met alles wat Rooms is en 
uit eindelik Bybelse beginsels as baba saam met die 
badwater uitgooi en die Lutherane daarenteen so wil 
vasklou aan dit wat hulle aan gewoond was, dat hulle die 
hervorming nie ver genoeg voer nie, staan die voorlopers 
van ons eie geloof onwrikbaar op die Skrif. 

500 jaar later is dit steeds waar ons staan. Ons lewe in ’n 
tyd waar die drie kante van die kerklike saak ook duide lik 
sigbaar is. Aan die een kant die emosiegedrewe uitgooi 
van alles wat oud is sonder om om te gee of sommige 
van daardie dinge dalk Bybels is en vir daardie rede al 
so lank gehandhaaf word. Alles moet verander om aan 
te pas by die nuwe era.

Aan die ander kant is daar die instink, dikwels in reak-
sie teen emosionele vernuwing, om vas te klou aan alles 
wat tradisioneel is, sonder om in ag te neem of sommige 
van daardie dinge dalk mensgemaak is. So stry die twee 
kan te met mekaar oor die vorm van ons godsdiens terwyl 
die derde kant van die saak, die waarheid, die Woord, 
in die toutrekkery vertrap word.

Slot
In sy sondige selfsug wil die mens altyd in elke saak 
soek na sy eie wil, eer en belang. Ons kleur elke saak só 
in dat daar uiteindelik vir elke saak drie kante is. Ons 
doen dit uit emosie, sentiment, gewoonte, tradisie of ter 
wille van ons eie voordeel of trots. Solank ons dit doen, 
bereik ons nie ons doel nie. 

Ons is ’n gereformeerde kerk. Ons bely dat gerefor meerd-
wees beteken om voortdurend reformerend te wees – 
sem per reformanda! As ons dit wil doen, moet ons stap 
in die voetspore van ons Here Jesus Christus waarin ons 
reformatoriese voorouers ook gestap het. As semper refor-
manda vir ons waar is, moet ons besef dat elke saak bepaal 
behoort te word deur die Woord van God as die norm. L
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Semper reformanda1

Ds. Schalk Strauss

Ons hamerslae weerklink ook soos Martin Luther s’n 
wan neer ons die stellings wat óns defi nieer teen ons 
kerk deure vasspyker. Uit die nadere reformasie was 
daar ver al een slagspreuk wat só sterk na vore getree 
het dat dit onlosmaaklik deel van enige gereformeerde 
kerk se iden titeit geword het: Semper reformanda. Dit 
is ’n geweldige gewigtige uitspraak wat heeltemal te veel 
ydellik gebruik word. 

In die lig van die 500-jarige herdenking van die refor-
ma sie is dit nodig dat ons grondig sal besin oor ’n uit-
spraak soos semper reformanda sodat ons nie net die 
deun tjie so vaagweg sal ken nie, maar in staat sal wees 
om self die musiek daarvan te maak.

1. Misbruik van die slagspreuk
1.1 Verandering ter wille van verandering
In sy boek, Praktiese Teologie – kerkwees in die 21ste eeu 
verwys prof. Wim Dreyer onder meer na ’n ondersoek 
wat deur die Barna-groep in die VSA gedoen is. Hierdie 
ondersoek toon dat 40% van jongmense tussen die ou-
der dom van 16 en 29 hulself as “unchristian” beskou. Die 
hoofrede vir hulle afvalligheid is die persepsie dat die 
kerk nie vertrou kan word nie, ’n gebrek aan integriteit 
vertoon en nie aan die kerk se eintlike doel beantwoord 
nie. Vanuit hierdie perspektief het die kerklike instituut 
self daaraan skuld dat mense nie net die kerk nie, maar 
ook die Christelike geloof verlaat. 

Prof. Dreyer wil graag op hierdie probleem antwoord 
deur op die slagspreuk semper reformanda te fokus. Hy 

skryf semper reformanda se prominensie hoofsaaklik 
toe aan Karl Barth se gebruik daarvan. Vir Barth het dit 
daaroor gegaan dat die kerk met integriteit kerk behoort 
te wees. “In ander woorde: Ecclesia semper reformanda 
dui op deurlopende kerkhervorming met die doel dat die 
kerk waarlik kerk moet wees, kerk in ooreenstemming 
met God se bedoeling.”

Wanneer Dreyer uiteindelik voorstelle tot reformasie 
t.o.v. die kerklike praktyk aan die hand doen, is dit te-
leur stellend dat sy oplossings hoofsaaklik gefokus is op 
die hervorming van die georganiseerde kerklike prak tyk. 
Hy gaan dus uit van die veronderstelling dat die pro-
bleem vir die integriteitloosheid van die kerk daaraan 
toegeskryf kan word dat die kerk in sy institusionele 
vorm nie geloofwaardig of in ooreenstemming met God 
se bedoeling is nie. 

Hierdie oplossing sluit aan by JP Oberholzer en Nelus 
Nie mandt se kritiek. Ober holzer pleit daarvoor dat ’n 
uitgediende model van kerkwees met ’n meer prinsipiële 
eietydse een vervang word. Prof. Nelus Niemandt reken 
dat tradisionele kerke en denominasies nie enige kans 
in die postmoderne wêreld het nie – hulle ry selfs die 
koninkryk van God in die wiele. 

Prof. Dreyer skryf tereg: “Ons moet egter besef: Kerk-
hervorming is gehoorsaamheid aan God. Dit is wesenlik 
dat die kerk voortdurend, op grond van die Woord, sal 
transformeer en hervorm. Dit word nie gemotiveer 
deur pragmatiese oorwegings ter wille van oorlewing 

HOOFARTIKEL

In Suid-Afrika is geloofwaardigheid en integriteit nie juis deugde wat vreeslik hoog op die prioriteitslys is 
nie. Verkiesing ná verkiesing lees ’n mens van lamppaal tot lamppaal al die verskillende politieke partye 
se ver kie singsbeloft es. Ons hoef maar net teen die regerende party se verkiesingsbeloft es te klop om uit te 
vind hoe hol en leeg hulle is. In ’n vuisvoos samelewing is die gevaar groot dat die kerk ook sy integriteit en 
geloofwaardigheid kan verloor.
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nie.” Kort hierna kritiseer hy egter kerke se “onvermoë 
om nuwe geloofspraktyke te vestig”. As kerkhervorming 
beteken gehoorsaamheid aan God en daardie gehoor-
saam heid gedefi nieer word as die vestiging van nuwe 
geloofspraktyke, dan kan ’n mens nie help om tot die 
ge volg trekking te kom nie dat ecclesia semper reformata 
maar net ’n oproep word om voortdurend ou “vorms” 
van kerkwees met nuwe “vorms” te vervang.

In die artikel Die ou Hervoming moet steeds nuut wees 
in Die Kerkblad van Augustus 2017, slaan prof. Amie 
van Wyk dieselfde rigting in wanneer hy verwys na die 
“in siggewende besluit” van die Gereformeerde Ker ken 
Vrijgemaakt (in Nederland) ten gunste van die vrou in 
die amp. Weer eens is die onderliggende voor ver on-
der stelling dat die kerk in sekere aspekte van haar in-
sti tu sio nele vorm, naamlik haar verstaan van die ampte, 
hervorming of eerder verandering, nodig het. 

Hierdie invalshoek vervlak die slagspreuk semper refor-
manda bloot tot die oproep dat die kerk voortdurend 
behoort te verander. Die integriteit van die kerk is dus 
te vinde in sy aanpassingsvermoë. Uiteindelik sluit die 
“vorms” wat moet verander, ook die leerstellige “vorms” 
in – sake soos die vrou in die amp, die aanvaarding van 
ho mo seksuele verhoudings, die ontkenning van Skrif-
gesag, ensovoorts.

1.2 Behoud van die tradisionele bloot t.w.v. bewaring
Die keersy van verandering bloot ter wille van veran-
de ring, is die bewaring van die tradisionele bloot ter 
wil le van bewaring. Volgens hierdie standpunt moet die 
uitspraak semper reformanda vertolk word as ’n op roep 
om die ou “vorms” te behou selfs al weet ons lank al nie 
meer wat die oorsprong, betekenis en Bybelse begron-
ding daarvan is nie.

Neem die gebruik van ’n orrel as begeleidings in stru ment 
as voorbeeld. Vir baie van ons is dit ondenkbaar dat ’n 
kon ser watiewe kerk dit kan oorweeg om enigsins van 
’n ander instrument as ’n orrel gebruik te maak. Eni ge 
pogings om daarvan ontslae te raak of ander in stru-
mente naas die or rel in die erediens te gebruik, word 
as ’n bedreiging van tra di sionele waardes of selfs as 
“on ge re formeerd” beskou aan gesien dit strydig met die 
ge reformeerde tradisie is. Tog is dit interessant dat orrels 
eers rondom die 13de eeu as kerklike begelei dings in stru-
ment aanvaar is. Met die aan breek van die Re for masie in 
die 16de eeu het baie pro te stantse kerke in Europa besluit 
om daarmee weg te doen.

Die orrel is as ’n sekulêre instrument beskou sodat die 
Sinode van Dordrecht in 1574 verklaar: “Aangaande die 
speel van die orrel in die kerk, is dit ons standpunt dat 
dit geheel en al afgeskaf moet word.” In 1578 verklaar 
die Sinode van Dordrecht dat “die orrels wat vir ’n 
tyd lank ge duld is, ten alle koste uit die kerk verwyder 
moet word.”

Gelowiges binne die gereformeerde tradisie is dikwels 
geneig om te bewaar slegs ter wille van bewaring. So-
doen de kan dit so maklik gebeur dat ons iets bewaar 
omdat dit na ons mening konserwatief en gereformeerd 
is, terwyl ons gereformeerde voorouers dit as liberaal 
en Rooms beskou het. 

Vir beide groepe gaan dit bloot om die vorm. Die een 
wil voortdurend die vorm verander en die ander wil 
ten alle koste die vorm behou. Tog kan jy beide doen en 
steeds nie reg laat geskied aan ’n slagspreuk soos sem-
per reformanda nie. Die Presbiteriaanse teoloog, Anne 
Case-Winters, merk heel tereg op dat die slagspreuk 
twee kante het: “Our Reformed motto, rightly under-
stood, challenges both the conservative and the liberal 
impulses that characterize our diverse body today. For 
it does not bless either preservation for preservation’s 
sake, or change for change’s sake.” 

Wat word dan met “die regte verstaan” van hierdie slag-
spreuk bedoel? 

2. Oorsprong en ware betekenis van die slagspreuk
Navorsers is grootliks eenstemmig dat die slagspreuk nie 
vanuit die vroeëre Reformasie afk omstig is nie. Vol gens 
Michael Horton is die volledige uitspraak die eerste keer 
deur die Nederlandse predikant, Jodocus van Lodenstein, 
rondom 1674 gebruik. Ecclesia reformata semper re for-
manda secundum verbi Dei – ’n gereformeerde kerk is 
al tyd besig om te reformeer oor eenkomstig die Woord 
van God.

Hierdie uitspraak is bykans ’n 150 jaar ná die aanvang 
van die Reformasie gemaak. Teen daardie tyd was die 
Reformatoriese beginsels en leerstellings reeds goed 
gevestig. Die uitspraak moes dus oor iets anders as leer-
stellige reformasie gehandel het. Kevin de Young wys 
op twee belangrike bedoelings van Van Lodenstein se 
uit spraak. Dit was in die eerste plek Van Lodenstein se 
begeerte dat die kerk nie net leerstellig gereformeerd 
moes wees nie, maar uiteindelik behoort die kerk en sy 
lidmate ook daarop ingestel te wees dat hulle lewens en 
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kerklike praktyk in ooreenstemming is met die leer stel-
lige waarhede wat deur die Reformasie gevestig is. In 
die tweede plek pleit hy daarvoor dat die kerk nie die 
Reformasie as ’n afgehandelde gebeurtenis sal beskou nie. 
Die gereformeerde leer behoort ook voortdurend verder 
ontgin te word soos wat dit deur die Woord belig word.

Wanneer die AP Kerk ná 500 jaar terugkyk oor haar 
reformatoriese herkoms en ook haar eie geskiedenis 
van die afgelope 30 jaar onder die loep neem, behoort 
ons juis by Van Lodenstein se bedoeling van semper 
reformanda aansluiting te vind. 

3. Vormgodsdiens
Sagaría 7 dien as begronding vir hierdie interpretasie. 
Ná die ballingskap het ’n Joodse afvaardiging uit Bet-el 
besoek afgelê by die tempelpriesters in Jerusalem (v. 2). 
Verklaarders is onseker of die afvaardiging afk omstig was 
van die dorpie Bet-el en of hulle ’n afvaardiging was uit 
die Jode wat in Babilonië agtergebly het.

Hulle wou weet of hulle nog in die vyfde maand moes 
ween en vas soos wat hulle nou al vir soveel jare gedoen 
het (v. 2-3). Dié spesifi eke vastyd is deur die Jode ingestel 
nadat die tempel en Jerusalem verwoes en die volk in 
ballingskap weggevoer is. Mettertyd het hierdie vastyd 
maar net nog ’n gebruik geword. Verder was die bal-
ling skap ook nou iets van die verlede. Eenvormigheid 
in hulle godsdiens was egter vir die Jode belangrik – of 
jy nou uit Bet-el gekom het of in Babilonië agtergebly 
het. Hulle stuur dus hulle afvaardiging om seker te maak 
hulle “vorms” kom ooreen met Jerusalem s’n.

Later word dit duidelik dat die volk in ’n soort vorm-
gods diens verval het. Dit was vir hulle baie belangrik 
om, wat hulle godsdienstige rituele betref, al die regte 
dinge te doen en seker te maak dat hulle erediensvorm 
met Jerusalem ooreenkom, maar hulle alledaagse op-
tre de het hierdie heilige rituele weerspreek.

Ongeloofwaardigheid is steeds ’n wesenlike gevaar vir 
die kerk. As ons nie versigtig is nie kan ons baie mak-
lik in die slaggat trap dat sinodes maar net vir ons die 
geleentheid bied om ons eie “afvaardiging” te stuur om 
uit te vind of ons darem nog eenvormig is wat ons ritu-
ele betref, terwyl ons nie eens agterkom dat ons rituele 
miskien leeg en inhoudloos geword het nie.

Die debat oor die Bybelse bronteks is ’n goeie voorbeeld. 
Dit is natuurlik nie ’n onbelangrike debat nie, maar dit 

het geen waarde as ons van sinode ná sinode stry oor 
watter Bybelvertaling die korrekte een is, maar ons laat 
na om te doen wat in die Bybel staan nie.

Luister byvoorbeeld watter kriteria ons gebruik waar-
aan ons ’n kerk se behoudendheid meet: Is die litur gie se 
orde elke Sondag dieselfde? Staan die mans darem nog 
tydens gebed? Het die kerk ’n orrel of ’n orkes? Dra die 
kerkraad darem nog swart pakke en wit dasse en preek 
die dominee nog met sy toga? Vorm, vorm, vorm.

God stel dit onomwonde in Sagaría 7 dat Hy nie in 
hei li ge rituele belangstel wat nie ook deur ’n heilige le-
wens wandel bevestig word nie.

4. Heilige lewenswandel
In antwoord op hulle navraag, konfronteer God die 
volk met ’n baie belangrike vraag in vers 5: As julle, nou 
sewentig jaar lank, in die vyfde en in die sewende maand 
gevas en getreur het, het julle toe werklik ter wille van 
My gevas? Dit is belangrik om raak te sien dat God nie 
noodwendig die volk se rituele kritiseer nie. Hy wys 
ook nie die navraag na die korrekte vorm af asof die 
behoud van ’n bepaalde vorm verkeerd is nie, maar Hy 
bevraagteken wel hulle opregtheid. 

Wanneer ons na die AP Kerk se statistieke gaan kyk, is 
dit kommerwekkend dat ons getalle van bykans 40 000 
afgeneem het tot die huidige ongeveer 26 000 lidmate. 
Wys die afname in ons getalle nie dalk dat mense ons as 
ongeloofwaardig beleef nie? Is dit nie dalk só dat mense 
by ons vreeslike heilige rituele waarneem terwyl dit nie 
ook deur ’n heilige lewenswandel bevestig word nie? 

Tereg dwing die Here ons ook om Hom in die oë te 
kyk en te antwoord op die vraag: Het julle dit ter wille 
van My gedoen? Is Tim Keller nie dalk reg oor ons dat 
leer stel lige korrektheid ons afgod geword het nie? Ons 
ken dalk die gereformeerde leer op die punte van ons 
vingers, maar wat help dit as daardie leerstellings nie 
ook ons harte raak sodat ons voete in beweging kan kom 
nie? In die verband is 2 Petrus 1:5 insiggewend: En juis 
daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer 
by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis ... 
Let op die volgorde – eers die deug en dan die kennis! 

In ’n insiggewende artikel getiteld “Gelukkig is ek gere-
formeerd”, wys prof. Izak Brink op die volgende: “In 
ons eie kerkverband weeg gereformeerde voelhorings 
ook swaar. Dit word geëer, geleer en dien as norm om 
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ander standpunte te kan beoordeel. Ons kan afwy-
kinge wat oor ons pad kom met redelike gemak uitwys 
en beoordeel vanuit ons gereformeerde sensitiwiteite. 
Kort om: Ons is gloeiend oor ons gereformeerde gram-
matika wat getuig van ’n bepaalde geloofsoortuiging.” 
Dan vra hy ’n indringende vraag: “Is dit egter genoeg? 
Dit is natuurlik ’n goeie begin om Bybelgetrou te kan 
antwoord en formuleer. Maar leer gaan saam met lewe. 
Dit is ’n ope vraag of kennis enige waarde het as dit nie 
geleef word nie.”

As ons in die AP Kerk werklik wil uitroep: Ecclesia re-
for ma ta, semper reformanda secundum verbi Dei, moet 
ons kerk se etiek voortspruit uit ons geloofsoortuigings, 
anders is ons skynheilig. Ons oggend- en aandpraatjies 
moet ooreenkom. Ons kan nie bekostig om ’n dualistiese 
bestaan te voer waarin ons voete in ’n ander rigting loop 
as waarin ons monde praat nie.

Ons kinders hoor ons Sondag vir Sondag preek: Liefde, 
sagmoedigheid, geduld, vrede, vergifnis, maar hulle 
sien kwaadwilligheid, afguns, onverdraagsaamheid, 
oneerlikheid en hoe ons uit vergaderings storm of dreig 
om te bedank as ons nie ons sin kry nie. Waar is ons 
ge loof waardigheid as ons na willekeur sinodebesluite 
ig noreer of daarop roem dat ons darem nog die tug 
toe pas, maar dan is ons só inkonsekwent daarmee dat 
ons dit net sowel kan los? 

Ons kan hierdie optrede van ons “gereformeerde libe ra-
lisme” noem – met ons lippe bely ons die heilige ge re for-
meerde leer, maar met ons lewenswandel is ons kniediep 
vasgevang in die dryfsand van ongebondenheid. En dan 
wonder ons nog waarom ons kinders die kerk verlaat 
wanneer hulle klaar belydenis van geloof afgelê het?

Wat help dit dat die AP Kerk se sendingbeleid as suiwer 
geprys word, maar as daar tydens visitasie gevra word na 
’n gemeente se betrokkenheid daarby, is die antwoord: 
Ons dominee is darem by die ouetehuis betrokke! As ons 
onsself werklik as kerk van Christus beskou, waarom is 
ons meer bekommerd oor ’n wysiging aan artikel 3 van 
Die Kerkorde as wat ons is oor die hoë egskeidingsyfer 
onder leraars en ampsdraers?

Uiteindelik is dit ook nodig dat die AP Kerk grondig sal 
besin oor haar siening van wat dit beteken om werklik 
“kerk van Jesus Christus” te wees. Is dit genoeg om net 
op ’n Sondag ’n erediens te hê en dalk so af en toe ’n 
huis be soek te kry? 

’n Kerk wat semper reformanda verstaan as die oproep 
om voortdurend op die Christelike lewe te fokus en dit 
in lyn met God se Woord te bring, is ’n kerk wat sy eie 
swakhede en tekortkominge erken. Dit is ’n kerk wat 
rekening hou met die gevalle en onvolmaakte toestand 
waarin ons hier op aarde verkeer. Om daardie rede sal 
so ’n kerk ook nooit ophou nadink oor die beginsels en 
waarhede van God se Woord asof sy reeds alle wysheid 
in pag het nie. 

In die hoofstuk: It ain’t over until the fat lady sings van 
sy boek Minority Report, herinner Carl Trueman ons 
juis daaraan dat konfessionele Protestantisme ’n ryk 
geskiedenis het en nog altyd die geskiedenis ernstig 
opgeneem het. Dit gee nie sy ryke tradisie prys ter wille 
van die tydsgees nie, maar neem dit wat die kerk oor die 
eeue heen van die Bybel gesê het, ernstig op. Daarom durf 
ons onsself nie teologies en intellektueel verarm deur te 
reken die Christendom het eers in 1517 aangebreek nie. 

’n Kerk wat nie op hiérdie wyse reformeer nie, moet 
God se waarskuwing in die laaste verse van Sagaría 7 
baie ernstig opneem.

5. Ernstige waarskuwing
Hy herinner die volk aan wat met hulle voorvaders ge-
beur het. Hulle ongeloofwaardige lewenswandel het ge lei 
tot die vernietiging van die volk en alles wat vir hulle 
belangrik was. ’n Ongeloofwaardige lewenswandel het 
die potensiaal om kerke te vernietig en selfs kerkver-
bande te gronde te laat gaan. God se Kerk sal nooit tot 
niet gaan nie, maar dit beteken nie dat sekere kerke en 
kerk verbande nie weens hulle ongeloofwaardigheid 
ver nietig sal word nie.

6. Slot
Ons moet versigtig wees dat die AP Kerk nie minder 
geloofwaardig as Jacob Zuma of die ANC-regering 
word nie. Dit gebeur wanneer ons semper reformanda 
vervlak tot verandering bloot ter wille van verandering 
of bewaring bloot ter wille van bewaring. Semper refor-
manda roep om meer. 

Semper reformanda in die ware sin van die woord, is net 
moontlik wanneer ons ingeplant is by die Fontein van 
lewende water wat uit die tempel van God voortvloei. 
’n Kerk wat langs hierdie stroom geplant is, se blare 
verwelk nie en sy vrugte raak nooit op nie!
__________________________________________________________
1 Verkorte weergawe van die Broederlike Gesprek soos gelewer tydens 

Sinode 2017. Sagaría 7 dien as agtergrond.
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Dr. Stephan Hoff manDr. Stephan Hoff man
ONS GESELS MET ...

Wat het u gedoen voordat u na die AP Kerk 
oor gekom het?

Ek het in Nylstroom gematrikuleer by Waterberg CVO-
Skool. Daarna het ek eers ’n B.A.- en toe ’n B.D.-graad in 
teologie by die Universiteit van Pretoria voltooi en later 
ook ’n meestersgraad in Besig heids etiek. Ek het in 2001 
tot die bediening toegetree as deeltydse predikant van 
die Nederduitsch Hervormde Kerk Warmbad en ook 
’n verkoelingsbedryf bestuur. Later het ek as predikant 
gedien in die gemeentes Warmbad, Port-Elizabeth en 
Hartswater. In hierdie tyd het ek my doktorsgraad in 
Dogmatiek en Christelike Etiek voltooi en ook later ’n 
nagraadse sertifi kaat in onderwys (senior en verdere 
op lei ding). Sedert 2011 was ek voltyds in diens van 
die By bel genootskap van Suid-Afrika as deel van die 
se nior bestuurspan. Ná my bedanking as Hervormde 
pre dikant het ek ook erkenning gekry as studerende 
predikant van die AP Kerk omdat ek tans besig is met 
’n tweede doktorsgraad in Nuwe Testamentteologie by 
Nijmegen, Nederland. 

Vertel ons meer van jou gesin

Ek is reeds vir elf jaar getroud met my beste vrien din, 
Grethe. Sy het in Potgietersrus grootgeword en gema-
tri kuleer by Pretoria CVO-skool. Tans praktiseer sy as 
Chiro praktisyn in Centurion, maar beoog om binnekort 
ook ’n satellietpraktyk in Orania by Oramed te open. 
Ons het twee seuns. Stiaan is sewe, hy is ingeskryf by die 
Orania CVO-skool in graad een en Karl is twee jaar oud.

Waarom het u besluit om die AP Kerk u gees-
telike tuiste te maak?

Dit was ’n baie moeilike besluit wat met ’n lang wors-
te ling gepaard gegaan het. My groot motivering was 
eg ter teologiese oortuiging. Ek het ’n vrysinnigheid in 
my vorige kerkverband begin beleef waarmee ek nie 
kon saamstem nie. Ek is aangetrek deur die teologie van 
die AP Kerk wat die Bybel nog as God se Woord en as 
norm vir die lewe beskou.

Hoe sien u u rol en roeping binne die AP Kerk?

Roeping is moeilik, maar ek glo dat die Here vir jou die 
pad aanwys. Ek studeer tans, maar gaan beskikbaar wees 
om op Sondae in die AP Kerk, veral kleiner gemeen tes, 
te preek en selfs te werk. Ons vertrou egter dat die Here 
self vir ons duidelikheid sal gee. Intussen tree ek ook as 
Kampusrektor by Orania op.

Vertel ons meer van die pos van Kampus rek tor

Die Orania CVO-skool het ’n droom en visie om ter 
wil le van ons kinders ’n volledige, volhoubare pakket 
aan te bied waar kinders van jongs af versorg, begelei 
en ge skool word, totdat hulle as volwassenes met ’n ter-
siêre kwalifi kasie, ambag, diploma of selfs ’n graad hulle 
volle potensiaal kan bereik. Ons wil ons mense help 
om gebalanseerd, voluit en gelukkig te kan lewe. In die 
lig van die verval van staatskole en tersiêre instellings 
wat nie prontuit Christelik of Afrikaans kan wees nie, 

1.

2.

3.

4.

5.
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is dit vir ons noodsaaklik en ook ’n voorreg om te kan 
sê dat ons inderdaad onbeskaamd Christelik en trots 
Afrikaans is en sal bly. Ons is dankbaar en opgewonde 
oor die vooruitsig dat Huppelkind Dagsorgsentrum, 
Orania CVO-skool en Bo-Karoo Opleiding reeds deel en 
saamwerk in ons visie om ’n volwaardige kampus daar 
te stel. Ons is ook reeds in gesprek met verskeie tersiêre 
instellings wat graag sal wil inskakel by die Bo-Karoo 
kampus en ons wil help om hierdie droom en visie te 
laat realiseer. 

Ek tree op as uitvoerende hoof van die skool namens 
die opvoedingsraad, maar help ook werk en bou sodat 
hierdie ideaal van ’n volwaardige Bo-Karoo kampus 
’n werklikheid kan word. My verantwoordelikhede as 
Uitvoerende Hoof en Kampusrektor behels: Strategiese 
be plan ning, kliëntediens, ontwikkeling en bemar king, 
fonds werwing, skakeling met die opvoedingsraad, 
mens like hulpbronne en prestasiebestuur, openba re 
ver houdinge, skakeling en dissiplinêre aangeleenthede.

U was vir ’n klompie jare by die Bybel genoot-
skap betrokke. Is daar iets spesifi ek van u er-
va ring by die Bybelgenootskap wat u sou wou 
oor bring na die AP Kerk?

Die Bybelgenootskap lê baie na aan my hart. Ek was vir 
ses jaar by die Bybelgenootskap betrokke as organise-
rende sekretaris en streekhoof vir Gauteng. Dit was vir 
my baie lekker om vir hulle te werk en ek is steeds lojaal 
teenoor die Bybelgenootskap. Die Bybelgenootskap se 
visie, naamlik om die Bybel bekostigbaar aan elke mens 

beskikbaar te stel in sy eie taal, het eintlik my persoon-
like missie en visie geword. Ek het ook geleer om met 
gelowiges uit ander kerklike agtergronde saam te werk 
en hulle te respekteer.

Binne die kerklike samelewing in Suid-Afrika, 
is daar tans baie onderstrominge. Tog dwing 
die omstandighede waarin ons is gelo wiges om 
oor kerkgrense heen groter kontak met mekaar 
op te neem of al verder verwyder te raak. Wat is 
na u mening die groot faktore of beginselsake 
wat gelowiges oor kerkgrense heen saambind 
of van me kaar verwyder?

Dit kom basies op twee dinge neer. Die een is Skrifb e-
skou ing. Wanneer jy die Bybel as Woord van God be skou 
wat normatief vir jou lewe is en waardeur God se Gees 
met ons praat, gaan dit jou teologie bepaal en jou manier 
van kerkwees beïnvloed. Ten opsigte hiervan gaan daar 
’n beweging na die een of die ander kant toe wees. Die 
tweede saak is jou siening van Jesus Christus. As jy glo 
dat Jesus Christus God is wat mens geword en vir ons 
sondes gely, gesterf en opgestaan het uit die dood, gaan 
dit jou kerkwees bepalend beïnvloed. As jy dit nie glo 
nie, gaan jy op ’n ander manier bestaan en funksioneer. 
Ek is al meer oortuig dat daar wêreldwyd, maar veral in 
ons land, ’n waterskeiding ontstaan tussen mense wat 
regtig gelowig met die Woord wil omgaan en mense 
wat bloot uit ’n wetenskaplik-positivistiese oogpunt 
die Bybel bestudeer as ’n historiese bron. Mense wat in 
opregte geloof met die Skrif omgaan as God se Woord, 
sal hande moet vat en saamwerk. L
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GELOFTEFEES Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste Psalm 50:14
AP Kempton Park, Rietfonteinstraat 91, Glen Marais, Kempton Park 

(koffi e en beskuit voor die diens). Diens begin om 08h30. Navrae: 082 123 4567.

AMNESTIE vir Wilhelm Pretorius en 
die Boerevolk Politieke Gevangenes!

Wilhelm Pretorius en die Boerevolk se Politieke 
Gevangenes (onder meer sommiges van die 
Boeremag aangehoudenes) is tans besig met 
hul AMNESTIE aansoeke. Hulle benodig u en 

u vriende en familie se hulp om die petisie ter 
ondersteuning van hul amnestie aansoeke te teken.

Besoek www.boervin.org vir die skakel na die petisie om 
dit aanlyn te teken of kontak Riëtte by 082 776 6597 vir die 
petisievorms of om te help met die verspreiding daarvan. 

Twee Mossies Oornagfasiliteit in Meyerspark, Pretoria
Selfsorg. Naby die N4 geleë. R300 per nag vir een 
persoon. R400 per nag vir twee persone wat deel.

Gesin wat deel is ook welkom, R500 per nag.

Groot kamer in huis te huur, Meyerspark, Pretoria
Onmiddellik beskikbaar. Eie ingang. Onderdak parkering. 
Groot slaapkamer met eie badkamer. R3 500 per maand 

vooruit betaalbaar (elektrisiteit uitgesluit +/- R1 000 per 
maand). Een maand kennisgewing. Deel en gebruik van 
kombuis en woonkamers saam met een ander inwoner. 

Slegs nie-rokers welkom. Verkieslik geen troeteldiere.

Kontak Riëtte by 082 776 6597
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Die Reformasie en 
die eenheid van die Skrif
Prof. Koos Adendorff 

Die Bybel is gesien as ’n samestelling van verskillende 
gods dienstradisies, elk met ’n eie teologie wat in hulle 
ge skrift e neerslag gevind het. Die geskrift e van hierdie 
tradisies is deur latere redakteurs saamgevoeg, met die 
gevolg dat ons selfs in een Bybelboek, soos bv. Génesis, ’n 
sa mestelling van verskeie tradisies vind. Weten skap li ke 
Bybelnavorsing het gevolglik toenemend gefokus op ’n 
soektog na godsdienstradisies wat volgens dié geleer des 
agter die teks van die Bybel skuil. 

In die jaar waarin ons die 500ste herdenking van die Re-
formasie vier, moet ons die reformatoriese klem op die 
eenheid van die Skrif en die betekenis daarvan vir die 
teologie weer onderstreep.

Die eenheid van die Skrif
Een van die wekroepe van die Reformasie was sola scrip-
tura (die Bybel alleen). Luther het dit met sy ver dedi ging 
tydens die Ryksdag te Worms met fors beklemtoon. 
Volgens hom was die pous of kerklike konsilies onbe-
trou baar, omdat hulle hulself dikwels weerspreek het. 
Hy is deur die Skrif alleen gebind en sy gewete is die 
ge vangene van die Woord van God. 

Hierdie Protestantse siening van die Skrif het ’n deur-
slag gewende invloed uitgeoefen op die wyse waarop die 
By belse boodskap in reformatoriese kringe verstaan en 
ge formuleer is. Die Bybel is as ’n eenheid gesien met ’n 
eenheidsboodskap, naamlik die verlossende hande linge 
van God in Christus Jesus. Vir Luther was die beginsel 
by die lees van die Skrif die vraag hoe hierdie gedeelte 
Chris tus by die leser tuisbring. Daarmee het hy die evan-
gelie as die lens aan ge dui waardeur ons die Bybel lees.

Ook Calvyn het van die eenheid van die Skrif uitge gaan 
en, selfs meer as Luther, die heilshistoriese raamwerk 

van die Bybel beklemtoon. Benewens die sola scriptura 
was die tota scriptura (die volledige Skrif) ook vir hom 
belangrik. Hy het benadruk dat die Bybelverklaarder by 
die verklaring van elke afsonderlike Bybelgedeelte die 
geheel van die Bybel altyd in gedagte moet hou.

Ná-reformatoriese ontwikkeling
In die agtiende eeu het ’n intellektuele en fi losofi ese be-
we ging, genaamd die Verligting (Aufk lärung), die wê reld 
van menslike idees begin oorheers. Dié beweging het 
die menslike rede tot primêre gesagsbron verhef. Dit 
het ook tot ’n nuwe benadering in die bestudering van 
die Skrif gelei. Weens klem op die menslike rede as die 
hoofb ron van kennis en ’n reaksie teen enige vorm van 
die bonatuurlike, is die Bybelse aanspraak op gesag as 
Goddelike openbaring, verwerp. Die geskiedenis in 
die By bel opgeteken, is krities benader. Die Goddelike 
in spi rasie is afgewys, sodat die By bel as niks meer as ’n 
antieke dokument beskou is nie. 

Binne hierdie intellektuele en fi losofi ese dampkring 
het die proses om die Bybel te fragmenteer, ’n aanvang 
ge neem. JP Gabler het in 1787 die term “Bybelse Teolo-
gie” gemunt om die dissipline wat die Bybelskry wers se 
gedagtes oor God beskryf, aan te dui. ’n Mens hoor in 
sy benadering die deurwerking van die idees van die 
Ver ligting: Die Bybel bevat nie die openbaring van God 
nie, maar skrywers se gedagtes oor God. Enkele ja re la-
ter het GL Bauer (1796) ’n werk gepubliseer wat By belse 
Teo logie in ’n Ou en Nuwe Testament-teologie verdeel 
het. Hierdie verdeling sou mettertyd daartoe lei dat die 
Ou Testament as ’n boek met ’n eie boodskap los van 
die Nuwe Testament beskou is. Die be stu dering van die 
Bybel het nou ’n historiese dissi pli ne ge word wat met-
ter tyd deur verskeie fi losofi ese sisteme beheers is. So is 
by voorbeeld onder die invloed van die ewolusie teo rie 

’n Kenmerk van die teologie van die afgelope eeue se dert die sg. Verligting, was ’n Skrifb eskouing onder 
ge leer des wat tot ’n fragmentasie van die Bybel gelei het. 
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aangedui dat ons in die Bybel met ’n ge netiese ontwik-
keling van Hebraïsme na Judaïsme na Christendom te 
doen het.

In 1878 het ’n publikasie van J Wellhausen tot die op koms 
van die godsdienshistoriese gedagterigting (Religions-
geschichte) gelei. Godsdiens is as ’n sosio-kulturele ver-
skynsel bestudeer. Die godsdienstige ont wikkeling van 
verskillende antieke godsdienstige groe pe is nagevors. 
’n Ontwikkelingsproses is aange dui waar eenvoudige 
sa me lewings met ’n politeïstiese gods be skou ing tot kom-
plek se samelewings met ’n mono teïs tie se gods be skou ing 
gevorder het. Wetenskaplike be stu de ring van die Bybel 
het nou daaruit bestaan om die By bel teks te ontleed 
ten einde die skrift elike neerslag van die verskillen de 
antieke godsdienstige groepe in die teks te identifi -
seer. In die proses het nie net die eenheid tussen Ou en 
Nuwe Testament verlore geraak nie, maar die eenheid 
van elke Testament is ook vernietig. Die By bel, en by 
name die Ou Testament, is gereduseer tot ’n versameling 
skrift elike materiaal van groepe en tyd perke wat geen 
verband met mekaar het nie. Dié ma teriaal bevat niks 
meer nie as Israelitiese nadenke oor verskillende hei-
dense godsdienste.

Die opkoms van Reformatoriese Bybelse Teologie
Die godsdienshistoriese benadering het die teologie lank 
oorheers. Gelukkig het daar, ook van die behoudende 
kant, reaksie gekom. Een van die faktore wat daartoe 
aan leiding gegee het, is die terugkeer tot die gedagte 
van Goddelike openbaring in die teologiese wêreld. 
Teen oor die verregaande fragmentering van die Skrif, 
is die eenheidskarakter daarvan weer beklemtoon. Dit 
was ver al BS Childs wat ’n groot bydrae gemaak het deur 
’n kanoniese benadering tot die bestudering van veral 
die Ou Testament te beklemtoon. Volgens hom moet 
ons met die Bybelse teks in sy fi nale vorm werk en nie 
met ’n rekonstruksie van tradisies wat onderliggend 
aan die teks is nie. Verder moet ons deeglik daarmee 
rekening hou dat die Ou Testament ’n integrale deel van 
die Christelike kánon (Bybel) vorm. In ons teologiese 
besinning werk ons met hierdie Christelike kánon soos 
ons dit in sy voltooide vorm ontvang het en nie nét met 
’n Ou of ’n Nuwe Testament nie.

Wat vir die AP Akademie en AP kerkverband van 
be sondere belang is, is die opkoms van ’n kanoniese 
be na de ring (waarvolgens die Bybel as eenheid han teer 
word) wat ons die Reformatoriese Bybelse Teologie kan 
noem. Die oorsprong hiervan kan te ruggevoer word 

na 1894 toe Geerhardus Vos sy intreerede as professor 
in Bybelse Teologie aan die Princetonse Teologiese Se-
mi na rium gelewer het. Daarin het hy oor Bybelse Teo-
logie as ’n wetenskap en teologiese dissipline gehandel. 
Hy het beklemtoon dat God se openbaring soos dit 
neerslag in die Bybel gevind het, eeue oorspan en ’n 
his toriese groei vertoon. Hierdie groei is organies van 
aard, m.a.w. elke element van God se waarheid groei 
uit die vorige en lê terselfdertyd die grondslag vir die 
volgende. Die ge skiedenis van die Gods openbaring 
kan ook in tyd per ke in ge deel word, wat eweneens ’n 
historiese voortgang vertoon. Die profetiese epog sluit 
by die Mosaïese epog aan en bou verder daarop voort, 
terwyl dit terselfdertyd die grond slag vir die Nuwe 
Testamentiese tydperk lê. Met sy benadering het Vos 
die prinsipiële eenheid van die Skrif gehand haaf en 
daar mee die grondslag vir teolo gie se besinning vir op-
komende geslagte teoloë aangedui. Met reg word hy die 
va der van die moderne Re formato rie se Bybelse Teologie 
genoem.

In navolging van Vos het ’n lang lys van Ou- en Nuwe- 
Testamentiese teoloë hulle uitgangspunt in die eenheid 
van die Skrif geneem. Graeme Goldsworthy beskryf 
die Bybel bv. as die één geskrewe Woord van die één 
God oor die één weg tot verlossing. Bruce Waltke stel 
dit duidelik dat die Ou en Nuwe Testamente verenig is 
deur hul gemeenskaplike Outeur, hulle gemeenskaplike 
gehoor, hulle gemeenskaplike tema en die vervulling 
van die Ou Testamentiese profesieë in Jesus Christus. 
Reekse monografi eë sien die lig met titels soos Th e 
gospel according to the Old Testament en New Studies in 
Biblical Th eology waarin verskeie temas Bybels-teologies 
ontvou word.

Die AP Akademie en AP kerkverband vind hom in bo-
ge noem de gedagterigting tuis. Die Bybel word as die één 
ge ïnspireerde en gesagvolle Woord van God be skou wat 
die geskiedenis van God se openbaring van af die skep-
ping tot die herskepping beskryf. Hierdie geskiede nis 
vind sy beginpunt in die skepping, sy hoogtepunt in die 
koms van Christus en sy voltooiing in die herskepping. 
Met hierdie Skrifb eskouing as uitgangspunt word die 
Ou Testament gesien as ’n beskrywing van die verwag ting 
aangaande die Christus se koms en die Nuwe Testa ment 
as ’n beskrywing van hierdie Christus se koms en die 
kos miese betekenis daarvan. 

Met bogenoemde benadering handhaaf ons onsself dus 
as ware kinders van die Reformasie. L
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Die Nuwe-Testamentiese studie 
benodig ’n herwaardering van Sola Scriptura
Prof. Gerrit Smit

Die reformatoriese beginsel dat die kerk voortdurend 
moet reformeer (in kort: ecclesia reformata, semper re for-
manda) word vanjaar dikwels gebruik tydens die vyfh  on-
derd ste herdenking van die Reformasie. Hoewel Jodocus 
van Lodenstein (ca. 1674) die eerste gereformeerde was 
wat die bekende woorde gebruik het, was dit eintlik 
die bekende kerkvader Augustinus van Hippo wat dié 
woorde die eerste maal op die taak en roeping van die 
kerk van toepassing gemaak het.

Deur die eeue heen was daar ’n stryd binne en buite die 
kerk om die gesag en die absolute waarheid van die Skrif 
te handhaaf. Ons leef in ’n tyd waarin selfs kerkmense 
die gesag van die Skrif en veral die Nuwe-Testamentiese 
leer oor die persoon en die werk van Christus bevraag-
teken. Hoewel die Reformasie se slagspreuke ver al van-
jaar weer aanhoudend gebruik en misbruik word, is dit 
nodig dat ons weer diepgaande sal besin oor die oproep 
van die slagspreuk Sola Scriptura (die Skrif alleen). Een 
van die plekke waar ’n hedendaagse reformasie brood-
nodig is, is in die beskouing van sommige Nuwe-Tes-
tamentici en kerkmense oor die gesag van die Skrif as 
Sola Scriptura. 

Die verligtingsera (Aufk lärung) word gewoonlik met reg 
as die sondebok uitgewys waarom die gesag van die Skrif 
nie meer vir baie normatief (absoluut waar) is nie. Die 
Aufk lärung het die mens wys gemaak dat die na tuur li ke 
werklikheid die enigste absolute werklik heid is en dat 
God as absolute werklikheid onsigbaar is en daarom 
irrelevant geword het. Die gevolg hiervan was dat die 
absolute gesag van God plek moes maak vir die absolute 
gesag van die menslike rede. Vir die moderne mens is 
empiriese navorsing (rede plus bewys) die enigste bron 
van absolute waarheid. 

Die modernisme het op hierdie voorveronderstelling 
se skouers kom staan en met verloop van tyd word 
die Bybel nie meer as die Woord van God beskou nie, 

maar skuif die fokus na die sender (die histories-kri tie se 
eksegese) en later na die ontvanger (resepsiekritiek en 
literêr-kritiese eksegese). Die Outeur (met ’n hoofl etter) 
het vir sommige verklaarders en kerke uit die mid-
del punt van die Nuwe Testament verdwyn. Nou is dit 
aan die Bybelverklaarder, volgens hierdie beskouing, 
oorgelaat om vir homself die boodskap van die outeur 
(met ’n kleinletter) na te vors. Die gevolg is dat engele 
se gesprekke met mense, die maagdelike geboorte en 
die opstanding uit die dood onder meer sake is wat 
maklik as stories afgemaak word. Gevolglik onderneem 
geleerdes die laaste paar eeue onder die dekmantel van 
“reformerende denke” ’n soektog na die “historiese Jesus” 
wat in wese uiteindelik neerkom op ’n verloëning van 
die reformatoriese slagspreuk Sola Scriptura.

Dat daar ’n soeke is na die boodskap en betekenis van 
Jesus Christus, is prysenswaardig. Dit bly egter ver ba-
send hoe dikwels teoloë se soeke na antwoorde in die 
Skrif dikwels lei tot ’n verwatering van die Skrift uurlike 
grondslae en selfs ’n bevraagtekening van die Sola (die 
absolute) van die Scriptura (die Skrif). Die soeke na die 
“historiese Jesus” het aanvanklik begin as ’n protesaksie 
teen die tradisionele Christelike dogma en het, ironies 
genoeg, juis gemeen dat die kerk moet “reformeer”! 
Hierdie “reformasie” was egter nie terug na die Skrif 
nie, maar eerder verder weg. Die persone wat hierdie 
soek tog gedryf het, meen óók dat hulle “neutraal” was, 
re for merend gedink en opreg na antwoorde gesoek het, 
maar terwyl hulle na die Nuwe Testament gekyk het, was 
hulle van mening dat al wat hulle sien ’n Jesus deur die 
oë van die kerk is, en nie soos Hy regtig was nie. 

Die eerste persoon wat hierdie soort vrae oor die Here 
Jesus se aardse lewe voorgestel het, is iemand wat juis 
ná die sestiende-eeuse Reformasie geleef het. Hermann 
Samuel Reimarus (1694-1768) het reeds sowat 300 jaar 
gelede ’n soektog na wat die Nuwe Testament nou eint-
lik oor Jesus Christus sou leer, van stapel gestuur. Die 
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pro bleem is egter dat sy soektog eindig in ’n dogma-lose 
soeke na die man van Násaret, ver weg van Jesus as die 
Christus en Verlosser van die mensdom. Op sy hakke 
volg Wilhelm Wrede (1859-1906) met sy felle kritiek oor 
die Nuwe Testament, veral sy beskouing dat Markus ’n 
onbetroubare ooggetuie. 

In 1906 skryf Albert Schweitzer ’n boek met die titel: 
Von Reimarus zu Wrede: eine Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung waarin hy skerp kritiek lewer op die werk van 
veral Reimarus en Wrede en tot die slotsom kom dat 
hulle vooraf bepaal hoe Jesus vir hulle moet lyk. Hulle 
bestudeer die Nuwe Testament los van die konteks van 
die eerste eeu en stel sodoende ’n “ander Jesus” voor as 
wat die Nuwe Testament ons leer. 

Schweitzer se kritiek ontspoor die hele “historiese Je-
sus-debat” vir ’n halfeeu, totdat die Duitse teoloog, Ernst 
Käsemann (1906-1998) in 1953 begin met die tweede 
soeke na die historiese Jesus. Käsemann se aanvanklike 
rede vir die herondersoek na die vraagstuk was die 
feit dat die Christendom heeltemal losgemaak word 
van die historiese grondslag en byna as ’n soort miste-
rie-godsdiens beskou word. Die uiteinde van Käsemann 
se ondersoek was egter dat die teoloog self bepaal het 
hoe hy wil hê Jesus moet wees en dit in die teks van die 
Bybel inlees. 

Vanaf die 1980’s het eindelose werke oor die lewe van 
Jesus verskyn – meeste van hulle met dieselfde hipo-
te se, naamlik dat die Evangelies teologies fi ktief is en 
losgemaak moet word van die las van die kerk se be skou-
ing oor Hom. Teen die draai van die twintigste eeu het 
ons te doen met die “derde soektog” wat meen dat die 
Nuwe Testament die kerk se tradisies oor Jesus bevat, 
maar nie histories betroubaar is vir die vraag: wie was 
Jesus van Nasaret regtig? nie. In hierdie kringe speel 
die buite-Bybelse apokriewe en pseudepigrawe soos 
“Die Evangelie van Th omas”, die “Kinder-evangelie van 
Th omas” en ander gnostiese tekste ’n groter rol as die 
Nuwe-Testamentiese evangeliebeskrywings. 

Vir sommige moderne Nuwe-Testamentiese geleerdes 
is Die Evangelie van Th omas selfs ’n “vyfde Evangelie” 
of dalk eerder die “enigste ware Evangelie”. Na aanlei-
ding hiervan beweer hulle dat Jesus nie aanbidding 
ge ëis het nie – dit is die kerk wat besluit het om Hom 
te aanbid! Sodoende word die soeke na Jesus Christus 
net ’n soeke na die man, Jesus, wat in Galiléa en Judéa 
ge leef en gewerk het.

Om al bogenoemde redes is dit belangrik dat ons as 
kerk wat op die grondslag van die reformasie staan, ’n 
her waardering vir die gesag van die Skrif sal koester. 
Dit moet uitkom in ons prediking, in ons apologetiese 
werke en in ons gemeentebediening. 

Suiwer Woordverkondiging met Sola Scriptura as ver-
trekpunt, is een van die groot uitdagings in die he den-
daagse samelewing en kerk. Die absolute gesag van die 
Skrif as grond slag vir suiwer Woordverkondiging, be-
hoort nie ’n luukse te wees waarmee gemeentelede van-
tyd-tot-tyd (as die dominee kans gehad het om ge noeg tyd 
in die voorbereiding vir die prediking in te sit) getrakteer 
word nie. Dit behoort die basiese, ononderhandelbare 
bou steen te wees van elke preek, Bybelstudie en huis be-
soek geleentheid. Tog wil dit voorkom of leraars, kerkra de 
en lidmate soms die idee het dat suiwer Woordverkondi-
ging bloot beteken dat die preek bekende teologiese lyne 
moet volg, die erediens ’n tradisionele liturgie moet volg 
en die gemeente ’n paar liedere moet saamsing – solank 
daar niks nuut van die gemeente verwag word nie ! 

Gereformeerde prediking met Sola Scriptura as vertrek-
punt is tog baie meer as om tradisionele historiese lyne 
te volg. Dit eis onder meer dat daar voortdurend besin 
word oor die waarheid en die gesag van die Skrif, oor 
die verlossing van God in die verlede, hede en toekoms 
en oor Christus se absolute rol as Verlosser en Sa lig-
ma ker. Soos hermeneutiese voorveronderstel lings die 
studie van die Nuwe Testament die afgelope paar eeue 
begin ontspoor het, is die identifi sering van die herme-
neutiese voorveronderstellings in die prediking van 
ui terste belang, sodat ons nie bloot verander ter wille 
van verandering nie, of behou bloot ter wille van behoud 
nie, maar werklik reformerend dink, uitlê en preek. 
Dit is veral in dié tyd waar besinning oor die kerk van 
gister, vandag en môre op die agenda is, belangrik dat 
ons opnuut aan hierdie sake aandag gee.

Die Christelike geloof en die reformatoriese belydenis 
oor die gesag van die Skrif word nie bloot op die rekon-
struksie van die historiese Jesus gebou nie, maar op die 
ontmoeting met die lewende Jesus, die Christus, die Ver-
losser van die Kerk! As Christus iemand roep, roep Hy 
hom of haar om te volg en hulself en hul eie voor oor dele 
te kruisig. Christus haal jou uit jou gemaksone en plaas 
jou in die kollig. In hierdie opsig behoort ons ty dens die 
vyfh onderdste herdenking van die Protestant se Refor-
masie opnuut na te dink oor wat die belydenis van die 
Skrif as norm van waarheid en gesag vir ons beteken. L
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Die bevrydende Woord
Prof. Alwyn Swanepoel

Inleidend
Ons het almal al beleef dat daar sekere tye in jou lewe 
is waar jy, en selfs ’n hele groep baie groter as jyself, net 
die per met ’n sekere saak worstel as gewoonlik. Al die 
kan te van ’n bepaalde probleem kom dan rondom jou 
staan en soms voel jy naderhand meer deurmekaar as 
voor jy begin het. Maar dan beleef jy soms die won der like 
“a-ha”-ervaring. ’n Sleutel word gevind wat in die slot 
pas. ’n Oomblik van waarheid breek aan. Dit is wat in die 
sestiende eeu gebeur het in Christene se besinning oor 
die evangelie – spesifi ek oor die leer van ons regverdiging 
in Christus. Die dieptepunt van die evangelie is op ’n 
nuwe wyse ontdek en hierdie ontdekking sou teologiese 
denke in die eeue daarna op ’n besondere wyse rig. 

Dit kan egter gebeur dat die bevrydende waarheid oor 
ons vryspraak mettertyd meer aangeleer opgesê word as 
wat dit nog werklik waardeer word. Die vraag is daar om: 
Het Luther se ontdekking dalk vir ons net papegaai-
werk geword? Staan ons nog in die gloed daarvan? Besef 
ons dat die evangelie nie daaroor gaan dat jy jou hart 
vir Here moet gee nie, maar eerder dat God sý hart vir 
óns gegee het? 

Maar steeds kan die dieptepunt van die evangelie maklik 
aan elektrisiteit ontbreek wanneer ons nie werklik deur 
die Gees in die kragveld gebring word van bepaalde 
dogmatiese waarhede wat hierdie goeie nuus omring 
en bekragtig nie. Daar is veral vier waarhede wat ons 
help om met getrouheid die ontdekking van Luther 
voort te sit.

Die sug na regverdiging
Die bekende Duits-Lutherse teoloog, Oswald Bayer 
(gebore 1939), wys daarop dat die leer van die regver-

diging so relevant en akuut as ooit in vandag se moder-
ne wêreld is. Die rede daarvoor is volgens Bayer dat 
ons al mal, bewus en onbewus, steeds besig is om met 
’n diep ge wortelde behoeft e onsself voor God en ander 
te reg verdig. Dit hang saam met die sug na aanvaar-
ding. Daar is egter net een manier waarop ons hieroor 
werklik rus kan vind. Ons moet op een of ander manier 
voor God se geregtigheid en mense se idee daarvan kan 
staan. Niks anders as die regverdiging deur Christus kan 
hier die kna ende onrus werklik stilmaak nie, daarom 
bly hier die leer altyd relevant.

Hierdie feit help ook baie om sekere neigings van die 
linkse liberalisme te begryp. Teoloë soos Alistair Roberts 
wys daarop dat ’n skuldgevoel van die links-liberale tipe 
maklik sal ontstaan wanneer ’n samelewing wat bekend 
was met die regverdiging in Christus dit begin ver-
werp. Omdat die patologiese skuldgevoelens en sug na 
regverdiging nie sonder Christus eff ektief hanteer kan 
word nie, word daar dan gepoog om deur allerhande 
goeie dade self te betaal vir die werklike en vermeende 
sondes. Dit blyk egter gou dat skynbaar selfl ose optredes 
met allerhande opoff erings wat vir minderbevoorregtes 
gemaak word, dikwels meer deur skuldgevoel aangedryf 
word as deur ware liefde. Ware liefde kan egter eers 
werklik plaasvind wanneer iemand juis vrygemaak is 
deur Christus van die tirannie van skuldgevoelens. 

Ons diepste dilemma: Ons totale verlorenheid
Dit bring ons egter ook reeds by ons diepste dilemma; 
dat ons in onsself só verlore is dat ons geen vermoë 
het om onsself werklik geloofwaardig te regverdig nie. 
Philip Schaff  noem dit die mees voor-die-hand-liggende 
materiële oorsaak van die Reformasie. Ons is nie net ’n 
bietjie nie, maar totaal en al in onvermoë om onsself te 

As jy in diepte wil besin oor die leer van die Drie-eenheid moet jy teruggaan na die vierde eeu; as jy in 
diepte wil besin oor die leer van die regverdiging, moet jy teruggaan na die sestiende eeu.
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red. Dit is baie makliker om jouself aan jou skoenveters 
uit die modder op te trek as om jouself te regverdig. Dit 
is waar van elkeen van ons, maar Luther het hierdie 
waarheid duidelik aan sy eie lyf gevoel en beleef. Een van 
die redes waarom hy dit so duidelik besef het, is omdat 
hy direk met God se heiligheid in sy wet gekon fron teer 
is. Is dit dalk een van die redes waarom God se ge reg-
tigheid vir mense dikwels vandag so vaag bly? Daar is 
’n regsdimensie wanneer ons oor regverdiging praat 
waarby ons nie verby kan kom nie. Die Goddelike reg 
is die maatstaf en enige bevredigende oplossing moet 
kan aantoon dat daar volkome aan die geregtigheid van 
God voldoen is. Juis hierdie geregtigheid het Luther 
erg gekwel, maar dit was ook die enigste weg waarop 
Hy by ’n bevredigende antwoord kon uitkom wat deur 
die eeue sou weergalm. Om daarby uit te kom, moes 
hy be sef hoe absoluut onbekwaam ons is om aan God 
se reg te voldoen.

Dit wil die selfh elp-kultuur van ons dag en van elke era 
natuurlik nie weet nie. Ook te veel selfh elp-boekies en 
selfh elp-preke suggereer dat ons, al is dit net op die laas te 
punt, die knoop kan deurhaak. Reeds in 1997 verskyn 
dr. Johan Cilliers se opspraakwekkende werk wat daar op 
dui dat Suid-Afrika se dominees in hul beste kis pre ke 
vir die radio, telkens terugval op selfh elp-boodskap pe. 
Volgens baie van hierdie preke wil God ons red, maar 
Hy kan blykbaar nie omdat ons nie ons deel doen nie. 
Sulke preke behoort ernstig bevraagteken te word. Jesus 
Christus het nie verlamdes en dooies se bydrae gevra 
toe Hy hulle genees het nie. Enige egte konfrontasie 
met God se geregtigheid behoort dit by ons in te skerp. 
Dan besef ons: Al wat ons uit onssself kan doen, is om 
ons sondige toestand van selfsug en vrees te bevestig 
en om die gat van ongeregtigheid waarin ons is, net 
die per te grawe. As ons dus gered moet word, sal dit 
heel te mal los van ons moet gebeur op ’n wyse wat slegs 
God kan doen!

Die fantastiese nuus: Die betroubare dade en 
woorde van God
Dit is juis hierdie fantastiese nuus uit ’n ver land wat 
Luther herontdek het. God het deur Jesus Christus los 
van ons (extra nos), vir ons (pro nobis) dit kom doen 
wat vir ons onmoontlik was. Hy het alles self volledig 
kom doen wat nodig was om ons wetlik en werklik te 
vergewe, vry te spreek en te regverdig voor die hoog-
ste Regter van die heelal. Hy het die reg van niemand 
minder nie as God self volledig in ons plek vervul. As 
God tevrede is dat die reg vervul is en ons vryspreek, 

kan niemand meer iets sê nie. Niks is verder nodig nie. 
Niemand kan nou meer teen ons wees of ons veroordeel 
nie (vgl. Rom. 8:31 e.v.). Hoe weet ons dit? Philip Schaff  
stel dat ons dit weet uit God se Woord en noem dit die 
formele oorsaak van die Re formasie. Ons is vry omdat 
God se Woord dit bevestig.

Juis daarom was die Woord van God so kosbaar geag 
ty dens die Reformasie. Dit is slegs deur God se dade in 
Chris tus en die beloft es in sy Woord daaroor wat ons 
hoe genaamd verseker kan wees van sy regverdi ging. 
Daarom was die Woord ook beskou as die groot heils-
middel. Die sekerheid lê buite ons, in wat Christus kom 
doen het en in wat God ons daaroor in sy Woord verseker. 

Een van my studentemaats het dit by geleentheid op ’n 
kamp so treff end gestel. Hy het opgemerk dat mense 
soms al die beloft es in God se Woord verbygaan sodat 
hulle agter in hulle Bybels kan gaan kyk na die datum 
toe hulle die saak met God uitgemaak het. Dit is egter 
nie hoe ’n mens sekerheid kry nie. Dit is defi nitief nie 
hoe Luther sekerheid oor sy saak met God gekry het 
nie. Luther het geleer dat ons in die eerste plek slegs 
seker kan wees van daardie wonderlike daad los van 
ons en buite onsself – Jesus Christus wat die volle reg 
voor God laat geskied het vir ons. Om dit dankbaar 
te ontvang en daaruit te lewe, is om deur die geloof te 
lewe. Dit beteken dat ons in God se Woord rus vind. 
Een van die redes waarom ons vandag dikwels met swak 
pre diking en met allerhande onvanpaste verhaaltjies te 
doene kry, is ongelukkig terug te voer na die feit dat 
God se beloft evolle Woord as heilsmiddel, nie werklik 
soeter as heuning vir ons mond geag word nie (vgl. Ps. 
119:11, 103). Ag, as ons tog net weer die Woord werklik 
in sy volle trefk rag kon proe en beleef ...

Die radikaal vrymakende nuus: Afgehandel!
Die soete en duiselingwekkende van die radikaal vry-
makende beloft es uit God se Woord is dat ons verlossing 
afgehandel is. Daar is nie nog maar ietsie wat bygevoeg 
moet word nie. Daar is niks wat nog in die weegskaal 
is nie. As dit van ’n asemteug van ons kant afh anklik 
was, was ons redding op losse skroewe. Maar nou is 
die vryspraak van God bevestig deur die voorhangsel 
wat by Christus se kruisiging geskeur het toe mense 
niks gedoen het behalwe om verskriklik te sondig nie; 
toe mense geen duit bygedra het om Jesus Christus uit 
die dood te laat opstaan nie. Dit is hierdie goeie nuus 
oor God se geregtigheid in Christus wat nie net eis nie, 

Vervolg op p. 30
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In diens van die Here
Prof. Johan Bosman

By die vakgebied Diakoniologie kom mense die maklik-
ste agter dat dinge in die huidige kerkkultuur aan die 
verander is. Die inrigting van die erediens verander. 
Die musiek verander. Die styl van die prediking ver-
ander. Hoe die jeug ’n plek en rol in die gemeente vind, 
verander. Gaan maar die hele linie van kerkwees na. 
Die volle omvang van ons kerklike praktyk, Sondag 
ná Sondag en al die ander dinge wat ons in die week 
doen, is op die oomblik in gedrang. Die worsteling met 
die tydsgees laat die vakgebied Diakoniologie met ’n 
indringende vraag: Waarop kom reformasie vandag in 
hierdie vakgebied neer?

Diakonia-logie
2 Korinthiërs 5:18 is vir die Diakoniologie ’n klassieke 
Bybelvers. In die ontvouing van God se verlossings ge-
skiedenis dui onder meer hierdie Bybelteks die studie-
gebied van die Diakoniologie aan: 

En dit alles is uit God wat ons met homself versoen 
het deur Jesus Christus en ons die bediening 
van die versoening gegee het ... 

Die woord “bediening” hou verband met dit wat kon-
kreet-prakties in die kerk gebeur. Dit is nie aan wille keur 
oorgelaat nie. Ook die konkreet-praktiese vind in opdrag 
van die Here Jesus plaas. Hy voer die gesag daar oor. 
Dit word as ’t ware ontvang uit die hand van die Ver-
losser-Koning van die kerk, deur Wie ons alles wat ons 
dink, doen en sê weer aan Hom teruggee – tot eer en 
ver heerliking van God, ons almagtige Vader. Daarom is 
dit ook van begin tot einde ’n Heilige Gees-kwessie. Dit 
is nie maar iets wat eenvoudig in die hart van ’n mens 
opkom – los van God en sy geopenbaarde Woord, die 

Bybel nie. Die vakgebied Diakoniologie het te doen met 
die Skrift uurlike leer (logos) van die bediening (diakonia) 
oft ewel dienswerk van die kerk. 

Afgronde – “die hoe”
Ná die 16e eeuse kerkreformasie is predikante opgelei 
sonder dat daar vanuit die Bybel besin is oor die “hoe” 
van sake. Daar is tydens die teologiese opleiding slegs 
aandag gegee aan die “dat” en die “wat”. Byvoorbeeld: 
“Dat” in die kerk suiwer gepreek moet word is vasge stel, 
maar die “hoe” is oorgelaat aan willekeur. Op allerlei 
konkreet-praktiese terreine het toe probleme ontstaan. 
So is ervare predikante op die duur versoek om asse-
blief tog by die teologiese opleiding raad en advies te 
kom gee oor die “hoe” – die ambag van predikantskap. 
Streng ge sproke was dit nie deel van die wetenskaplike 
oplei ding nie. Advies en wysheid oor praktiese aange-
leenthede het boonop van persoon tot persoon verskil. 
So word teo logie ’n grys gebied wat wat die praktyk 
betref, nie so seer onder die beheersing van God se 
Woord staan nie. Omdat hierdie soort raad en advies 
nou wel by die teologiese opleiding gegee was, ontstaan 
die naam praktiese teologie, sonder dat ’n mens werklik 
van teologie kon praat. Dit was maar bloot ’n nagedagte 
by wat eintlik as teologie gereken is. Tot vandag toe sien 
’n mens hoe van die mooiste Bybelwaarhede hulself op 
die rotse van ’n onbybelse kerklike praktyk te pletter 
loop. Leer en lewe stem nie ooreen nie. Dit is beslis ’n 
af grond om te vermy. Waar dit nog plaasvind, is refor-
ma sie dringend nodig.

Afgronde – “menslike wysheid” 
Teen die einde van die 18e en begin van die 19e eeu vind 
groot veranderinge wêreldwyd plaas. Die ou “Westerse” 
samelewing betree die proses van sekularisasie. Waar 

Waarskynlik worstel die Diakoniologie, soos in geen ander vakgebied aan die AP Akademie nie, met die gees 
van die huidige tyd. Die vraag is daarom indringend: Waarop kom reformasie vandag in hierdie vakgebied neer?
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die reformasie nog die wêreldwye kerk (ingesluit die 
Roomse en Oosters-Ortodokse) wou terugroep om 
kerk van God se Woord te wees en daardeur kerk van 
die Heilige Gees, steek iets vreemds kop uit. Vir die 
eers te keer in die geskiedenis neem mense massaal en 
met geleerde teorieë afskeid van God en die Goddelike. 
Wantroue in die Bybel groei. Trouens, die Bybel self 
word beskou as louter mensewerk – woorde van mense 
oor God – in plaas daarvan om die Bybel te hanteer 
as die Geesgewerkte woorde van God deur die diens 
van mense. Die hele studiegebied van die teologie be-
land so in ’n krisis. Maar by die veld van die “hoe” is 
dit nog veel meer so. Gelowiges en nie-gelowiges kyk 
vandag doelbewus na die “hoe” van kerkwees, sonder 
om die Bybel te raadpleeg. Menslike wysheid bepaal 
die koers. Hierdie afgrond is nog veel gevaarliker as die 
vorige een.

Enkele gevolge
Om groot getalle mense bymekaar te kry, is een ding, 
om waarlik kerk van die Here Jesus Christus te wees 
en op te bou, is iets heeltemal anders. Die praktyk van 
kerkwees loop daarom vandag skeef waar (1) nie kon-
sekwent Woordgetrou saamgelewe word nie of (2) waar 
menslike wysheid die koers bepaal. Dit maak reformasie 
dringend nodig.

Prediking word byvoorbeeld morele sedelessies of mo-
tiveringstoesprake eerder as die verbondsaanspraak van 
die lewende God, vanuit die Bybel, deur die uitleg en 
toepassing van Bybelgedeeltes. Liturgie neem ’n konsert-
karakter aan eerder as die verbondsgesprek tussen God 
en sy gemeente, op inisiatief van God wat die gemeente 
saamroep. Eredienste lyk al meer na geleenthede van 
groepsbelang eerder as van die hele gemeente, jonk én 
oud. Kerkgeboue bevorder funksionaliteit eerder as 
aanbidding. Herderlike sorg word uitgekontrakteer 
aan die menswetenskappe of op voetspoor daarvan 
gedoen. Barmhartigheid word gesien as die taak van 
die allesbeheersende staat. Gemeentebou is ’n mengsel 
van bestuurswetenskappe en die bedryfsielkunde. Ver-
bondsonderrig moet asseblief tog net nie soos skool 
wees nie. Intussen is almal besorg oor die matriekuitslae, 
terwyl dieselfde matrieks nie uit die Bybel uit van hulle 
geloof kan getuig nie. Ons kinders en kleinkinders wil 
“vertrou” sonder “kennis”. Jeugbediening is dikwels ’n 
alternatiewe veilige plek vir jongmense. Dit is waar hulle 
kan ontspan of van oortollige energie ontslae raak, eerder 
as om jou kerkwees van kindsbeen af te oefen – in noue 
samehang met die verbondsgesin.

Reformasie – in ’n mynveld
Wie vandag wil reformeer aan die “hoe” van kerkwees, 
werk in ’n mynveld. Soveel hoofde soveel sinne. Elkeen 
wil beter weet as die ander. Intussen leef ons in ’n tyd 
waar elkeen eenvoudig wil doen wat reg is in sy/haar eie 
oë. Dit is die raamwerk wat vandag domineer. Intussen 
smag kerkmense wel, hoe langer hoe meer, na konsensus 
oor sake. Die vraag is egter waarop die konsensus berus. 
In die afgelope tweehonderd jaar en in Suid-Afrika, veral 
sedert ongeveer 1960, is die praktyk ’n ongenaakbare 
en on barmhartige tugmeester. Allerlei teorieë en denk-
stelsels ont breek een ná die ander aan die krag van God 
en die be weging van die Heilige Gees. Wie wil re-formeer, 
onderskei dus die gewildheid van mode en gier. Terug na 
die Woord en die verbond van God! Dit is waarop re-form-
asie/her-vorm-ing neerkom by die “hoe” van kerkwees. 
God, deur sy Geesgewerkte Woord, dui die beslissende 
koers aan – om Christus wil. Dit is deurslaggewend. 

Rigting vir die toekoms
Wie reformeer, wil per slot van rekening antiek-vars wees 
of soos Robert E. Webber dit stel: “Antiek-Toekomstig”. 
Om dit reg te kry, loop die pad na die toekoms deur 
die verlede. Die versugting van altyd weer nuut wees, 
anders wees, mode en gier, raak uitgedien en moeg. 
Eg te, duursame kerkwees vind plaas met “ou spore – 
nuwe weë” wat ontmoet in ’n teologiese roepingsbesef, 
waar die “hoe” op ’n bepaalde plek konsekwent-eerlik 
verbind met die “wat” van die kerk oor al die eeue. Dit 
is sekerlik die mees dringende aspek van reformasie in 
die vakgebied Diakoniologie vandag. 

Met die evangelie in die sentrum van ons kerkwees, kan 
plaaslike kerke in verskillende dorpe en stede selfs ver-
skillende dinge doen, terwyl so ’n praktiese “bediening” 
in die lig van die Bybel volledig sin maak. Elkeen kom 
wel agter dat die Bybel die praktyk dáár plaaslik bepaal. 
Die Bybel gee beslis riglyne vir elke gemeente om af te 
vra: “Hoe moet die ewige Woord van God, met sy on-
veranderbare evangelie, hiér in ons omgewing bedien 
word, om te getuig van die verlossing deur Christus Jesus 
en die leiding van die Heilige Gees, tot eer en verheerli-
king van God, die almagtige Vader?” Dit is in die eerste 
plek ’n Bybelvraag. Dit maak die GROOT VERSKIL 
tus sen wettisisme (dwang tot eendersheid) aan die een 
kant en relatiwisme (dwang tot andersheid los van die 
Bybel) aan die ander kant. So vermy ’n mens ook beide 
sinkretisme en verstarring, terwyl eenheid op grond 
van Bybel en belydenis die deurslag gee. Dit is egter uit 
geloof tot geloof in diens van die Here. L

IG
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Reformasie en Ekklesiologie
Ds. Johan Schütte

Talle mense is daarvan oortuig dat die tradisionele Afri-
kaanse kerke, die sogenaamde susterskerke, hulself in 
’n krisis bevind. Hierdie oortuiging word onder meer 
gegrond op dalende lidmaattalle; kerkgeboue wat ver-
koop word; vele kerke wat nie meer hulle leraars kan 
be kostig nie en vir talle is dit ’n luukse om steeds meer 
as een leraar te hê. As gesprekke in die media en op 
so si ale media enigsins ’n aanduiding is, blyk dit dat al 
hoe meer gelowige mense nie veel waarde aan die idee 
van kerklidmaatskap heg nie.

Natuurlik vra dit dat ’n mens jou huidige krisis moet 
ontleed sodat jy aan die hand van die probleme wat jy 
in die verlede identifi seer, na wysheid kan soek. Sodra 
’n mens begin soek na die redes waarom kerke besig is 
om te kwyn, merk jy dat daar basiese idees aan mense 
opgedring is en dat dit toe vir soetkoek opgeëet is. 

Die idee van die outonome individu
Een van hierdie idees is die gedagte dat die mens ’n 
outonome individu is. Elke mens het ’n basiese reg om 
homself te wees sonder om deur enige iemand voor ge-
skryf te word. Wanneer iemand enige afwykende gedrag 
openbaar deur dinge wat vorige geslagte sonde sou 
noem, te doen, word daardie optrede bloot toegeskryf 
aan die omstandighede en omgewing waarbinne sy 
per soonlikheid ontwikkel het. 

Niemand mag vir ’n ander sê dat hy verkeerd of 
met son de besig is nie, want dan oor deel hulle. 
Die vertrekpunt is dat alle mense van na ture 
eint lik goed is. Elkeen moet getrou wees aan sy 
hart en sy oortuiging en is aan niemand anders 
eni ge verantwoording verskuldig nie. 

Nodeloos om te sê dat so ’n lewenshouding nie plek 
vir die Bybel het nie en nog minder vir enige kerklike 
belydenisskrif. Elkeen het vrye teuels om uiting aan sy 
gewaande persoonlike vryheid te gee. Waar kerke in die 
verlede probeer het om morele standaarde vanuit die 
Skrif aan te toon, het dit nou ’n debat geword oor wat 
vandag moreel aanvaarbaar is of nie. 

Basiese goeie mense sonder sonde het ook nie ’n Ver-
los ser nodig nie. Gevolglik het Jesus Christus oorbodig 
ge word. Die tyd vir idees soos sonde, verlossing, hel, 
oor deel, ensovoorts, is verby. Dit is verkramp en ou-
tyds om te glo dat Jesus die enigste manier is waarop 
iemand gered kan word. Baie Moslems leef dan baie 
meer toegewyd as talle kerklidmate en hulle kan tog 
nie verkeerd wees nie.

Idees bly nooit sonder gevolge nie en hierdie valse idee 
van individualisme se gevolge is dodelik vir enige kerk 
wat dit vir soetkoek opeet. Ons leer ’n les hieroor in 
die onlangse hantering van die vraag oor selfdegeslag 
huwelike deur twee algemene sinodes van die NG Kerk. 
Die oomblik wat die Bybelse waarheid prysgegee word 
en die Skrif of die belydenis se toepassing van die Skrif 
nie meer bindend is nie, word dit bloot ’n magspel waar 
verskille besleg word op grond van tegniese punte en 
individue se kerkregtelike menings. 

Wat in Suid-Afrika met die kerk gebeur het, kan ver-
ge lyk word met ’n skip waarvan die ankertoue afgekap 
en die roer in die see gegooi is. Nou verander die skip 
van rigting met elke vreemde wind wat waai. Wanneer 
die storms dreig, kan die skip nie geanker word nie. In 
desperate wanhopigheid spring talle mense oorboord, 

Reformasie 500 bied aan ons die geleentheid om by groot meesters wat die Here met besonderse gawes 
bewillig het, te leer – veral aangesien die kerk in hulle tyd deur ’n krisis gegaan het. Vir ons is die vraag: 
Wat leer dit ons vir ons hedendaagse kerkwees?
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terwyl ander dink dat ’n nuwe laag vernis aan die mas 
sal help om die storm te trotseer. Die probleem is dat 
die “Kaptein” en “Skeepsmanifes” saam met die anker 
en die roer in die dieptes verdwyn het. ’n Kerk sonder 
Christus en die Bybel het nie bestaansreg nie. Mense 
is met reg sinies oor hierdie soort “kerk”. Die toestand 
van die Christelike kerk in Suid-Afrika behoort ons tot 
trane te dryf. Dit is allermins nou ’n tyd om in kerkisme 
te verval en ons moet ernstig waak teen enige sektariese 
meerderwaardigheid.

Terwyl ons Reformasie 500 vier, kan ons dankbaar daar-
op wys dat ons bly vashou aan die absolute gesag van 
die onfeilbare Woord van God. Sola Scriptura bly ook 
ons slag spreuk. Ons bely steeds in ’n wêreld van gods-
diens gelykstelling Solus Christus, want verlossing is deur 
Hom alleen. Ons mag inderdaad trots wees op ons re-
for ma toriese erfenis, maar ongelukkig het baie van die 
he den daagse idees ook op ons afgesmeer, indien ons dalk 
nie reeds daar ingekoop het nie. Die hedendaagse kerk, 
ook die meeste AP kerke, sou vir die reformatore van die 
16de eeu vreemd gewees het. Die modernisme se ver lig-
tings denke het helaas sy skaduwee ook oor ons laat val.

Individualisme verskraal ons kerkbegrip
Wanneer die individu verafgod en allesbepalend word, 
word die kerk bloot ’n vrye vereniging van mense wat 
ge kies het om hulle daarmee te vereenselwig. Ék besluit 
met wie ek wil assosieer. Kerklidmaatskap verwater tot 
dieselfde vlak as lidmaatskap van ’n sportklub. Wanneer 
iemand van hierdie klub my kwaad maak, besluit ek om 
eerder met ’n ander klub te assosieer en daar lid te word. 
Ná ’n rukkie kom ek tot die gevolgtrekking dat ek nie ’n 
klub nodig het nie. Ek kan sommer op die te le visie na 
my gunsteling sport kyk en as ek nie hou van dit wat 
ek sien nie, hoef ek maar net die rooi knoppie te druk.

Al hoe meer mense begin om so oor die kerk te dink. 
Vir hulle is die “kerk” bloot die somtotaal van almal 
wat vrywillig besluit het om Jesus Christus as hulle per-
soonlike Verlosser te aanvaar. 

Die verskraalde hedendaagse kerkbegrip skreeu teen 
die beeld wat die Nuwe Testament ons van die kerk as 
“die liggaam van Christus” gee. “Die huisgesin van God”, 
“die nuwe Israel”, “die volk van God”, “die bruid van die 
Lam”, “die nuwe Jerusalem” is almal beelde wat daarvan 
getuig dat gelowiges deel van ’n groter organiese geheel 
word – baie groter as net die indiwidu en sy binne ka mer. 
Christenskap is persoonlik, maar beslis nie privaat nie. 

Deur Christenskap te privatiseer, beroof mense hulself 
van die troos wat die Kerk van Christus aan ons bied.

Noodwendig beïnvloed dit ook die manier hoe daar oor 
die erediens en ons aanbidding van God gedink word. 
Die kollig val nou slegs op die individu se bekering en 
dit beteken dat die opgroei in jou geloof en die vorde-
ring op die weg van heiligmaking begin vervaag, want 
die bediening van die Woord en die sakramente in en 
deur die kerk word as oorbodig beskou. Voorheen sou 
’n mens dus nog gekla het oor kerkbywoning, maar 
darem daarop kon wys dat daar baie mense is wanneer 
nagmaal gevier word. Deesdae is selfs die bywoning van 
nagmaalsdienste baie swak. Swak kerkbywoning kan 
’n bewys wees dat ons nie regtig soveel anders is as die 
ouens op ander sinkende skepe nie. 

Wanneer mense wel die erediens bywoon, is dit baie 
keer met die doel om iets daaruit te kry eerder as om 
te kom gee. As ek meen dat ek nie iets in die prediking 
kry nie, gaan soek ek ’n ander kerk of ’n ander dominee. 
Die erediens verloor sy karakter van gemeenskaplike 
aan bidding en verheerliking van die drie-enige God en 
Here van die ganse skepping. Dit word ’n pragmatiese 
oefening wat sekere emosies of gewaarwordinge in my 
wakker moet maak. 

Ad fontes! – terug na die bronne
Natuurlik moet ons waak teen veralgemening. Hierdie 
individualistiese denke is nie van alle Christene waar nie. 
Daar is gemeentes waar die kerkbywoningsyfer selfs hoër 
is as die lidmaattal. Daar is gemeentes wat daar in slaag 
om hulle gemeenskappe met die evangelie te deurdrenk. 
Oor elkeen van hulle dank ons die Here van harte. 

Om hierdie gemeentes aan te moedig in hulle stryd en 
om andere wat dalk fokus verloor het, op te roep tot die 
stryd, wil ek graag ’n paar dinge voorstel waar ons vanuit 
ons reformatoriese erfenis kan gaan put om ons verstaan 
van die kerk meer met die Bybel te laat ooreenkom.

Eerstens kan ons die reformatoriese bewussyn van die 
algemene Christelike Kerk opnuut herontdek. Die Kerk 
van Christus is baie meer as die plaaslike gemeente 
of ons spesifi eke kerkverband. Dit is die liggaam van 
Christus wat uitgestrek is oor alle tye en plekke: die 
som totaal van al die uitverkorenes. Hierdie bewussyn sal 
help om ons teen kerkisme te beskerm en die natuurlike 
geneigdheid om die “kerk” tot mý manier van dink en 

Vervolg op p. 28
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Gestuurdes van God
Prof. Johan Bosman

’n Groot aantal van ons in die AP Kerk het nog opge groei 
met Matthéüs 28:19 as die groot sendingopdrag. Ge sang 
272:2, waar plaaslike gemeentes saamsing, klink dan ook 
gereeld op: O Heer, u laaste woorde as eerste sendeling, 
het oor die hele wêreld bevrydend uitgekring: “Gaan oral 
en verkondig, deur lewe, woord en doop, vergifnis van die 
sonde, verlossing uit die dood”. Immers, vir die meeste 
senior lidmate het sendingbewustheid alreeds begin 
by die kindersendingkrans, later kinderkrans genoem 
en nog later die JKJA. Vandag praat ons van die junior 
verbondsjeug in die AP Kerk.

Uitgangspunt
Missiō, missiōnis in die Latyn hou verband met “om 
te stuur/uit te stuur”. In besonder gaan dit in missiō 
as wor tel woord oor amptelike gesante wat in opdrag 
’n bepaalde boodskap moet bring. Missio-logie gaan 
dus oor die Skrift uurlike leer (logos) aangaande die ge-
stuur dheid (missiō) van die kerk in ’n Godvervreemde 
wêreld. Ons word daarin byvoorbeeld herinner aan 
Johannes 20:21 waar die opgestane Here Jesus sê: Soos 
die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. Daarom is 
dit net te verstane dat prof. Willie Lubbe vroeg reeds in 
ons kerkverband se geskiedenis kon stel: Die Afrikaanse 
Protestantse Kerk (APK), as ’n Kerk van Jesus Christus 
wil graag gehoorsaam wees aan sy Meester se bevel (1993: 
Elkeen, oral gestuurde). 

Reformasie in die vakgebied missiologie gaan daarom 
voortdurend oor dié goeie uitgangspunt. God is ons ver-
trek punt en oriëntasiepunt om uit te gaan (naby én ver) 
na ’n verloregaande mensdom sonder Christus, om aan 
hulle die evangelie te bedien. Sendingwerk is daarom 
nie ’n stokperdjie van sommige nie, ’n kerkraadskwessie 

of selfs ’n kerkkwessie in die eerste plek nie. Dit is 
ook nie ’n buite-kerklike en para-kerklike kwessie nie. 
Sending is beslis nie om humanisties goed (fi lantropies, 
mede-mens lik) te wees vir ander nie. Sendingwerk is 
Godswerk!

Uitverkiesing – Verbond
Sendingwerk se vertrekpunt word reeds gevind voor die 
grondlegging van die wêreld in die ewige raad van God. 
Dit is die tweede plek waar reformasie voortdurend tot 
vandag toe ’n rol speel. Die vernaamste kenmerke van 
iemand wat gereformeerd wil wees, naamlik om die 
Goddelike uitverkiesing en die verbond van genade te 
bely, bevat albei, van begin tot einde, ’n sending di men-
sie. Nie net Matthéüs 28 en Johannes 20 praat dus van 
sendingwerk nie. Die hele Bybel en die totale ver los-
sings geskiedenis handel daaroor. Terwyl sommige leef 
asof die uitverkiesing en verbond sendingwerk onnodig 
of oorbodig maak, is net mooi die teendeel waar. Die 
Dordtse Leerreëls 2:5 bely byvoorbeeld: Verder is die 
be loft e van die Evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde 
Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe 
sal hê; en hierdie beloft e moet aan alle volke en mense 
tot wie God na sy welbehae sy Evangelie stuur, voor die 
voet en sonder enige onderskeid verkondig en voorgestel 
word, met die bevel van bekering en geloof.

“Ou spore – nuwe weë”
Ons, ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders leef 
vandag in ’n bepaalde periode van die geskiedenis. Dié 
geskiedenis roep ook op tot voortdurende reformasie. 
Die AP Kerk groei uit ’n sendingkragtige verlede. Daar-
van getuig veral twee publikasies, t.w. Aan God die dank 
deel 1 en 2, onderskeidelik deur proff . D. Craff ord en 

Sendingwerk word deesdae grootliks gekaap vir die populistiese deugde van individualisme en liberalisme, 
asof dit God se doel met sending is. Die vraag klink dus net logies: Wat behels reformasie in ons tyd vir 
hierdie vakgebied?
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J.M. Cronjé. In ons volks- en kerkgeskiedenis, be gin-
nen de by die gebed van Jan van Riebeeck in 1652, het 
ons voorgeslagte ver en wyd gewerk. 

Daar is byvoorbeeld uitgereik na die hele suidpunt 
van Afrika, ingesluit Transkei, Lesotho, Swaziland, 
Bo phu that swa na, Botswana, Namibië (Duits-wes Afri-
ka), Ven da, Zimbabwe, Mosambiek, Zambië, Malawi, 
Ken ia en tot in Nigerië. Selfs buite die kontinent Afrika 
is daar gewerk, onder meer in Sri Lanka (Ceylon) en 
selfs tot in Japan. Weinig hande, min geld, onveilige 
toe stan de en selfs doelgerigte aanslae en teenslae het 
in die verlede geen sins gekeer dat ons gehoorsaam was 
nie. Selfs toe die Britte van ons mense as gevangenis na 
Ceylon ver skeep het tydens die Tweede Vryheidsoorlog 
(1899-1902), was dit geen rede om in sak en as te gaan 
sit nie. Midde-in daardie haglike omstandighede is 
gehoorsaam heid uitgeleef. Waarom sou dit vandag dan 
ophou waar die ongelowige vreemde wêreld van daar 
ver in die hui di ge Suid-Afrika dikwels jou direkte bure 
geword het? Op sommige plekke patrolleer Christen 
en Moslem by voorbeeld saam in dieselfde motor die 
strate, as lede van die plaaslike GPF.

“Bekering en geloof ”
Soos hierbo reeds gesien, kan ’n mens slegs van sen ding-
werk praat indien die duidelike bevel van bekering en 
ge loof gereeld klink. Reformasie op hierdie punt gaan 
dus daaroor dat sendingwerk nie maar net bloot dialoog 
(’n geselsie) kan wees nie. ’n Vryblywende tweegesprek 
van gelykwaardiges loop nie uit op die soort wêreld ge-
meenskap wat deur die Bybel in die vooruitsig gestel 
word nie. Dit is waar: Alle mense kom uit ’n bepaalde 
tra disie. Alle godsdienstige tradisies is egter nie ewe 
ge hoor saam aan God nie. Dit is ook so: Christene moet 
diepe respek betoon aan almal onder wie hulle – as ge-
sante van Christus – getuig.

Sedert die opkoms van wêreldwye gelykstelling (1789-
1799) met die humanistiese slagspreuk “vryheid, ge-
lyk heid en broederskap”, is daar egter ’n neiging om 
sen ding werk te vervlak tot loutere gesprek – sonder die 
dui delike oproep tot bekering en geloof. Natuurlik kan 
vol kere en individue veel bymekaar leer. Toegegee, daar 
is waar heidsmomente by almal wat van God vervreemd 
leef. Romeine 1:18 leer immers dat alle mense neig om 
die waarheid in ongeregtigheid te onderdruk. Dit is egter 
radikaal anders as om uit die dood van jou misdade en 
sonde weergebore te leef omdat Christus Jesus jou per-
soonlike Verlosser en Saligmaker in lewe en in sterwe is. 

Volke én individue
Dit is nodig om te erken dat die wêreld oor die afgelope 
500 jaar baie verander het. Dit is bykans of die werk-
lik heid van volkere met hand en tand beveg word ten 
gunste van die losstaande – vryblywende – individu as 
enigste werklikheid in ons dag. Taal, huwelik, gesin, 
familie, stam en volk het vandag uitgeholde woorde 
geraak tot loutere woordprentjies waarby individue wel 
pragmaties aansluit, maar net vir individualistiese en 
liberalistiese doeleindes. Só word sendingwerk vandag 
gekaap vir die populistiese deugde van individualisme 
en liberalisme. Reformasie in hierdie opsig gaan dus oor 
beide die individu asook die werklikheid van volkwees. 

Bydrae van die AP Kerk
Die AP Kerk kan daarin ’n besonderse bydrae lewer. 
Doelbewuste verguising oor 30 jaar gee voor asof ons in 
die AP Kerk die kind met die vuil badwater weggegooi 
het. Skinderstories loop rond asof mense van ander 
volke nie eers by ons in die erediens welkom is nie. Is 
ons werklik hatig op ander? Gun ons hulle nie ’n plek 
onder die son nie? Wil ons nie in liefde en vrede met 
hulle saamlewe in die eenheid van die ware geloof nie? 
Het ons dan geen toekomsvisie op die ewigheid nie?

Dit is hoegenaamd nie hoe ek ons kerklike vaders van die 
AP Kerk verstaan het nie. In 1986 is wel duidelik “nee” 
gesê vir ’n eendersheid-dwang onder politieke druk, net 
soos wat die dwang tot geskeidenheid ingesien is. Daar 
is welbewus uitgegaan van taal, huwelik, gesin, familie, 
stamme en volkere as Godgegewe werklikhede, wat ’n 
mens nie sommer maar net kan ignoreer nie. Génesis 11 
en 12, Handelinge 2 en Openbaring 7 verteenwoordig 
’n goue draad wat regdeur die Bybel loop. Daarin speel 
eenheid én verskeidenheid ’n belangrike rol. 

Terug by eerste dinge
Ons is vandag jammerlik terug by die eerste dinge. Indi vi-
due het nodig om te leer leef as huweliksmaats. Huwe like 
het nodig om kinders as God se verbondseën te aanvaar. 
Gesinne het nodig om onder die geklank van die evangelie 
uit te groei tot godvresende families wat op mekaar kan 
steun. Ooms, tantes, neefs en niggies het nodig om aktief 
met mekaar kontak te hou, sodat die werklikheid van 
stamme kan realiseer. Volk-wees kom tot sy reg waar ons 
geleer het dat jy as individu nie uit die lug val of los van 
ander kan voortbestaan nie. ’n Ge me ne bes van volkere 
onder die koningskap van die Here Jesus Christus getuig 
van die ewigheid sonder sonde. Sen ding werk is vandag 
nodig soos nog nooit tevore nie! L

IG

 IN DUISTERN
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Reformasietydlyn

1440-1499 
1440 Die drukpers is ongeveer in hierdie 

periode uitgevind.
1453 Die Turke verower Konstantinopel.
1455 Gutenberg voltooi die druk van 

die Bybel.
1469 Desiderius Erasmus gebore.
1470 Portugeuse ontdekkingsreisigers 

ontdek die Goue Kus van Afrika.
1478 Aanvang van die Spaanse Inkwisisie.
1485 Andreas von Karlstadt gebore.
1483 Martin Luther en Gasparo Contarini 

gebore.
1484 Huldrych Zwingli gebore.
1485 Balthasar Hubmaier gebore.
1489 Thomas Cranmer gebore.
1491 Henry VIII en Martin Bucer gebore.
1492 Columbus vaar na die Amerikas.
1494 William Tyndale gebore.
1496 Menno Simons gebore.
1497 Philippus Melanchton gebore.
1498 Girolamo Savonarola verbrand op ’n 

brandstapel in Florence.
1499 Switserland verkry onafhanklikheid.

1500 Hans Denck gebore.
1502 Frederik, Keurvors van Sakse, stig die 

Universiteit van Wittenberg.
1505 Luther lê ’n eed af om ’n monnik te word.
1506 Leonardo da Vinci skilder die Mona Lisa. 
 Pous Julius II beveel dat daar aan die 

St. Peter’s katedraal gewerk word.
1508 Michelangelo begin met die plafon 

van die Sistynse Kapel.
1509 Johannes Calvyn gebore; Henry VIII 

bestyg die troon van Engeland en 
trou met Catharina van Aragon.

1512 Luther verlaat die 
klooster om in 
Wittenberg te doseer.

1513 John Knox gebore. 
Leo X word die pous. 
Vasco Núñez de 
Balboa ontdek die 
Stille Oseaan.

1515 Teresa van Ávila 
gebore.

1516 Erasmus se Griekse 
Nuwe Testament 
en Thomas More se 
Utopia gepubliseer.

1517 Die Vyfde Lateraanse Konsilie eindig 
nadat verskeie hervormingsdekrete 
goedgekeur is. 

 Luther skryf sy 95 Stellings; 
Machiavelli skryf Die Prins.

1519 Eck tree in ’n twisgesprek met Karlstadt 
en Luther in Leibzig; Zwingli begin die 
Switserse Hervorming.

 Karel I van Spanje verkies as Heilige 
Roomse Keiser bekend as Karel die 
Grote (Karel V); Hernán Cortés val die 
Asteekse hoofstad in.

1520 Luther skryf Aan die Christelike adel, 
Oor die Babiloniese gevangenskap van 
die Kerk en Die vryheid van ’n Christen; 
hy verbrand die pouslike bul en die 
kanonieke reg. Suleiman I word die 
sultan van die Ottomaanse (Turkse) Ryk.

1521 Luther word verban by die Ryksdag van 
Worms en versteek in die Wartburgse 
Kasteel; godsdienstige onrus ontstaan in 
Wittenberg.

 Leo X benoem Henry VIII as “Verdediger 
van die geloof” (Fidei defensor).

 Thomas Müntzer publiseer Prague 
Manifesto (Praagse Manifes).

1522 Luther keer terug na Wittenberg; Zwingli 
verdedig sy eerste Hervormingsdispute 
en tree in die geheim in die huwelik. 

 Adrianus VI word pous. 
 Ignatius van Loyola skryf Geestelike 

Oefeninge; Adam Petri druk Luther se 
Nuwe Testament. 

 Die Spanjaarde voltooi seevaart rondom 
die wêreld.

1523 Die eerste twee Protestantse martelare 
word op die brandstapel verbrand; Calvyn 
vertrek na Parys vir studies; dispute word 
in Zürich gehou. Clemens VII word pous.

Drukpers

Huldrych Zwingli

Christopher
Columbus



1524 Luther tree in debat met Karlstadt 
oor die laaste nagmaal; die 
Theatynse Orde word gestig. 

 Die Ryksdag van Nuremberg bly in 
gebreke om die Edik van Worms af te 
dwing. 

 Erasmus skryf Oor die Vryheid van 
die wil.

1530
Die Ryksdag van Augsburg poog om die 
verdeling in die Heilige Roomse Ryk te 
beëindig; Melchior Hoff man doop 300 
Anabaptiste. 
Melanchton lê die Augsburgse Konfessie 
voor by die Ryksdag van Augsburg; Tyndale 
publiseer The Practice of Prelates. 

1524-1525  Die Duitse Burgeroorlog woed.

1525-1529 
1525 Die Anabaptiste-beweging ontstaan 

in Zürich; Bolt Eberle word die eerste 
Anabaptiste-martelaar; Luther trou 
met Katharina von Bora. 

 Luther skryf Teen die Stelende 
en Moren de Hordes en Die 
Gebondenheid van die Wil as aanval 
op Erasmus.

1526 Die Reformasie versprei na Swede en 
Denemarke. 

 Tyndale se uitgawe van die Nuwe 
Testament word gepubliseer.

1527 Luther tree in debat met Zwingli oor 
die laaste nagmaal; Hans Denck sterf.

 Die eerste Protestantse universiteit 
(Marburg) word gestig; die 
Anabaptiste se oortuigings word 
in die Schleitheim Konfessie 
bekendgemaak. 

 Die Keiserlike leër plunder Rome; die 
pes tref Wittenberg.

1528 Balthasar Hubmaier word ’n 
martelaar; Calvyn gaan na Orléans 
om in die regte te studeer. 

 Tyndale publiseer Die Gehoorsaam-
heid van ’n Christen.

1529 Luther en Zwingli voer ’n gesprek 
in Marburg oor die aard van 
Christus se teenwoordigheid by 
die nagmaal, maar vind geen 
vergelyk nie; die benaming 
“Protestant” word die 
eerste keer gebruik. 

 Die tweede Ryksdag van Spier dwing 
die Edik van Worms af en kon dig die 
doodstraf aan vir wederdopers.

 Luther publiseer Die Groot 
Kategismus en Die Klein Kategismus. 

 Turke beleër Wenen.

1531 Zwingli sterf in die slag by Kappel. 
 Die Schmalkaldiese Verbond, ’n politieke 

groep van Duitse protestante kom teen 
Karel V op die been. 

1532 Die Ryksdag van Regensburg en 
die Vrede van Nuremberg veseker 
godsdienstige verdraagsaamheid in die 
lig van die Turkse bedreiging.

1533 Calvyn en Nicolas Cop vlug uit Parys; 
Calvyn beleef wat hy later ’n “skielike 
bekering” noem; Jakob Hutter sluit aan 
by die Morawiese groep wat later as die 
Hernhutters bekendstaan. 

 Thomas Cromwell verklaar Henry VIII se 
huwelik met Katharina ongeldig; Henry 
trou met Anna Boleyn. 

 Die driejarige Ivan die Verskriklike bestyg 
die Russiese troon.

1534 Henry VIII word as opperhoof van die 
Engelse kerk verklaar. 

 Jan van Leiden word in Münster as 
koning gekroon. Paulus III word pous.

Martin en Katie Luther

Luther preek



1541 Calvyn keer terug na Genéve; 
Melanchton en Bucer bereik ’n 
ooreenkoms met Contarini en ander 
Rooms-Katolieke afgevaardigdes by die 
Regensburgse Konferensie, maar Luther 
en Rome verwerp dit; Karlstadt sterf. 

 Michelangelo voltooi Die Laaste Oordeel 
in die Sistynse Kapel.

1542 Johannes van die Kruis gebore; kardinaal 
Contarini sterf. 

 Catherine Howard word tereggestel; 
Paulus III stel die Inkwisisie in. 

 Calvyn skryf ’n verhandeling oor die 
vrye wil.

1543 Henry VIII trou met Catherine Parr, maar 
sterf voor haar in 1547. 

 Kopernikus skryf dat die aarde om die 
son wentel.

1545 Die Konsilie van Trent konstitueer vir 
die hervorming van die Rooms-Katolieke 
Kerk.

1546-1547
Die Schmalkaldiese oorlog woed tussen 
Protestantse en Rooms-Katolieke gebiede in 
Duitsland.

1546 Martin Luther sterf.
1547 Henry VIII se Protestantse seun, Edward 

VI volg hom op.
 Gewapende ryksdag gehou Augsburg.
1548 Die Augsburgse Interim maak 

toegewings aan die Protestantisme, maar 
baie Rooms-Katolieke en Protestantse 
leiers weier om dit te aanvaar.

1549 John Knox word vrygelaat uit Franse 
gevangenisskap; Idelette Calvyn sterf; 
Martin Bucer gaan na Engeland toe.

 Die Konsensus Tigurinus en die eerste 
uitgawe van The Book of Common 
Prayer verskyn.

1535-1539 
1535 Henry VIII stel Thomas More, John 

Fischer en Kartuisiese monnike in 
Londen tereg; die Ursuliniese Orde 
word gestig; die diplomaat Gasparo 
Contarini word as ’n kardinaal 
georden. 

 Die opstand van die Anabaptiste word 
in Münster gestuit; Karel V skep die 
Rooms-Katolieke Verdedigingsmag.

1536 Luther aanvaar die Wittenberg 
Ooreenkoms m.b.t. die laaste 
nagmaal, maar Zwingli nie; William 
Tyndale sterf op die brandstapel; 
Denemarke en Noorweë word 
Lutheraans; Erasmus sterf; 
Hendrik VIII begin kloosters ontbind; 
Calvyn word oorreed om in Genéve 
te bly; Menno Simons word leier van 
die Anabaptiste in Nederland; 
Paulus III skep ’n hervormings-
kommissie o.l.v. Contarini. 

 Anna Boleyn word terregestel; 
Henry VIII trou met Jane Seymour wat 
in 1537 sterf met die geboorte van die 
toekomstige Edward VI. 

 Die eerste uitgawe van Calvyn se 
Institusie word gepubliseer.

1537 Luther stel die Schmalkaldiese Artikels 
op as sy “teologiese testament”.

1538 Calvyn en Farel uit Genéve verban; 
Calvyn gaan na Strasburg en ontmoet 
Bucer.

1539 Calvyn word versoek om namens 
Genéve op kardinaal Sadoleto te 
reageer. 

 Die Frankfortse Vredesverdrag 
bring vrede tussen Karel V en die 
Schmalkaldiese Verbond.

1540
Calvyn trou met Idelette Storder de Bure; 
die Genootskap van Jesus (Jesuïete) 
gestig; byeenkomste te Hagenau en Worms 
slaag nie daarin om die Protestante en 
Rooms-Kato lieke te versoen nie; Henry VIII 
stel William Horne tereg; Edmund Campion 
gebore. 

Philip van Hessen sluit ’n bigame huwelik 
met Luther se toestemming; Henry VIII trou 
met Anna von Kleve, skei weer van haar 
en trou met Catherine Howard. Calvyn se 
Kommentaar op Romeine word gepubliseer.

Die Konsilie van Trent (1545-1563)



1563 Fox se Boek van Martelare word gepubliseer.
1564 Calvyn sterf; die begrip “Puritein” word 

vir die eerste keer in Engeland gebruik.
1566 Pius V word pous. 
 Beeldebestorming woed in Nederland.
1568 Johannes van die Kruis stig ’n 

godsdienstige orde onder mans. 
 Die Tagtigjarige Oorlog begin in Nederland.

1572 John Knox sterf; Gregorius XIII word 
pous; die Bartholomeusnag-bloedbad 
van die Hugenote vind plaas.

1575 Die Oratoriane gestig.

1581 Elizabeth I stel Campion tereg. 
 Richard Hooker publiseer Wette van 

Kerklike regering.
1582 Teresa van Ávila sterf. 
 Pous Gregorius XIII stel die Gregoriaanse 

kalender bekend.
1585 Sixtus V word pous.
1590 Urban VII word pous, maar sterf 12 dae 

later. Gregorius XIV volg hom op.
1591 Johannes van die Kruis sterf. 
 Innocentius XI word pous.
1592 Clemens VIII word pous.
1593 Die Kaalvoet Karmeliete ontstaan as 

godsdienstige orde. 
 Puriteinse byeenkomste en aktiwiteite 

word onwettig verklaar in Engeland.
1603 Elizabeth I word in Engeland opgevolg 

deur haar Protestantse neef, James VI 
van Skotland.

1550-1559 
1550 Julius III word pous.
1551 Martin Bucer sterf.
1552 Katharina Luther sterf.
1553 Edward VI se Rooms-Katolieke-

halfsuster, Mary, volg hom op; 
Servet word met Calvyn se 
goedkeuring tereggestel vir kettery.

1554 Knox reis na Genéve en ontmoet 
Calvyn.

1555 Mary stel Hugh Latimer, Nikolaas 
Ridley en Thomas Cranmer op die 
brandstapel tereg. 

 Die Vrede van Augsburg vergun 
Duitse heersers om die godsdiens in 
hulle gebiede te bepaal; Marcellus II 
word pous, maar sterf 22 dae later; 
Paulus IV word pous.

1557 Die Geneefse Bybel word 
gepubliseer.

1558 Theodore Beza sluit by Calvyn aan in 
Genéve. 

 Mary se Protestantse halfsuster, 
Elizabeth, volg haar op.

1559 Matthew Parker word die Aartsbiskop 
van Canterbury. 

 Pius IV word pous. 
 Die fi nale uitgawe van die Institusie 

word gepubliseer.

1560
Philippus Melanchton sterf.
Rooms-Katolisisme word afgeskaf in Skotland. 
John Jewel skryf sy An Apology for the 
Church of England.

1561 Menno Simons sterf.
1562 Teresa van Ávila vestig haar eerste 

klooster.
1563 Die nege-en-dertig Artikels opgestel; 
 Die Konsilie van Trent eindig.

Bartholomeusnag-bloedbad, 1572

Johannes Calvyn John Knox Koningin Elizabeth I

1580 Edmund Campion arriveer in Londen 
as ’n Jesuïtiese sendeling. 

 Luther se Konkordiëboek word in 
Duits gepubliseer.



Luther se 95 Stellings: 
’n Onderhoud met Carl Trueman1

REFORMASIE 500

Het Luther al ooit voorheen 
so iets probeer – stellings teen 
Wittenberg se deur vasgespyker? 
Indien wel, het vorige probeerslae 
enige eff ek gehad?
Ek is nie seker of hy al voorheen 
stellings teen die deur vasgespyker 
het nie, maar hy het beslis al soort-
gelyke stellings voorgehou met die 
oog op ’n akademiese debat. Dit is 
in elk geval al wat hy wou gehad het 
toe hy sy stellings op 31 Oktober 
1517 vasgespyker het. Om die waar-
heid te sê, in September van die-
selfde jaar het hy juis ’n debat oor 
skolastiese teologie gevoer waarin 
hy baie meer radikale uitsprake 
ge maak het as in sy 95 Stellings. Iro-
nies genoeg het hierdie debat, wat 
dees dae beskou word as die eerste 
keer waar Luther in die openbaar 
’n voorsmakie van sy latere teologie 
sou gee, nie regtig veel opspraak in 
die kerk tot gevolg gehad nie. 

Waarom is dinge soos die 95 
Stellings teen Wittenberg se 
kerkdeur vasgespyker? Was dit ’n 
algemene gebruik?
Dit was bloot die beste plek om 
’n openbare debat te ad ver teer. 
Dit was glad nie ’n vreemde of 
ongewone ge bruik nie. Op sigself 
was dit nie méér radikaal as om 
’n aankondiging op ’n openbare 
kennisgewingbord te plaas nie.

Wat presies is ’n “stelling” in 
hierdie konteks?

’n Stelling is bloot ’n verklaring of 
uitspraak wat gemaak is met die 
oog op debatvoering.

Wat was ’n “afl aatbrief ”?
Dit was ’n stukkie papier, ’n soort 
sertifi kaat, wat die koper daarvan 
(of die persoon namens wie dit 
gekoop is) van kwytskelding ten 
opsigte van sy tyd in die vagevuur 
verseker het op grond van die 
fi nansiële transaksie.

Het Luther op daardie stadium al 
’n probleem met afl aatbriewe per 
se gehad, of was hy slegs krities 
oor die misbruik daarvan?
Die antwoord is nie so eenvoudig 
nie. In die eerste plek was Luther 
beslis krities teenoor wat hy geglo 
het die misbruik van afl aatbriewe 
was. Volgens hom kon ’n afl aatbrief 
’n positiewe funksie vervul. Die 
pro bleem egter met die afl aatbriewe 
wat deur Johann Tetzel in 1517 
ver koop is, was dat dit die kwyt skel-
ding van die straf op sonde heelte-
mal vervreem het van opregte berou 
en verootmoediging deur gelowiges, 
terwyl hulle dieselfde ontvang.

Tweedens het dit geblyk dat die 
kerk self nie seker was waar om 
die grense te trek ten opsigte van 
afl aatbriewe nie. Luther se protes 
het dus die kerk gestimuleer om op-
nuut na te dink oor haar gebruike, 
ten einde vas te stel watter gebruike 
aanvaarbaar was en watter nie.

Wou Luther ’n grootskaalse debat 
ontlok deur die vasspyker van sy 
stellings?
Die saak was vir seker vir Luther 
van dringende pastorale belang. 
Tetzel is nie toegelaat om sy 
afl aatbriewe in die provinsie Sakse 
(die gebied waar Wittenberg was) 
te verkoop nie, want Frederick 
die Wyse, wat Luther later sou 
beskerm, het self met relikwieë 
handel gedryf. Baie van Luther se 
gemeentelede het egter die grens 
oor gesteek na die naburige Saksie-
se hertogdom waar Tetzel wel 
toegelaat is om sy afl ate te verkoop.

Luther was al vir ’n hele ruk 
bekommerd oor die afl aatstelsel. 
Daarom het hy reeds vroeër in 
1517 oor die saak gepreek en ook 
andere se mening daaroor getoets. 
Teen Oktobermaand het die 
pastorale situasie hom gedwing om 
op te tree. Met dit alles gesê, was 
dit beslis nie op daardie stadium 
Luther se bedoeling om die kerk te 
skeur of om die “heilige Romeinse 
Ryk” en die Pousdom in konfl ik en 
krisis te dompel nie. Hy wou bloot 
’n diep-pastorale bekommernis 
aanspreek.

Was Luther op daardie stadium 
’n “Protestant” of eerder ’n 
“Lutheraan”?
Nie een van die twee nie. In 1545 
vertel hy self dat hy in 1517 ’n 
toegewyde Rooms-Katoliek was 

Op 31 Oktober 1517 spyker ’n 33-jarige professor van die Wittenberg Universiteit sy 95 Stellings teen die deur 
van die kasteelkerk in Wittenberg vas in die hoop om daaroor te kan debatteer. Hierdie gebeurtenis sou deur 
God se voorsienigheid die katalisator wees wat die kettingreaksie van die Reformasie aan die gang sou sit.
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wat sou moor, of ten minste gewil-
lig sou wees dat ’n moord in die 
naam van die Pous gepleeg word. 
Dit is natuurlik ’n tipiese Lutherse 
hiperbool, maar die teologie van 
die 95 Stel lings was nie vreeslik 
radikaal nie. Belangrike Luther se 
leerstellings soos die regverdiging 
uit genade deur die geloof alleen, 
was toe nog nie teenwoordig 
nie. Hy was wel ’n omgekrapte 
Rooms-Katoliek in die hoop dat 
wanneer die Pous van Tetzel se 
manewales te hore kom, hy sou op-
tree om die uitbuiting en misbruik 
stop te sit.

Hoe het die vasspyker van hierdie 
stellings teen die kerkdeur aan-
leiding tot die Reformasie gegee?
Op ’n sekere vlak wil ek amper 
sê “ek het geen idee nie”. As ’n 
revolusionêre dokument is dit, 

met die uitsonde ring van enkele 
retoriese opfl ikkerings, eintlik 
maar ’n baie onopwindende 
stukkie werk. Dit vereis ’n redelik 
grondige kennis van die laat-
middeleeuse Rooms-Katolieke 
teologie en godsdienstige gebruike 
ten einde iets daarvan te verstaan. 
Hoe dit ook al sy, die byval wat dit 
gevind het, blyk uit die feit dat dit 
baie vinnig in Duits vertaal is en 
binne weke ’n topverkoper geword 
het. Die maklike antwoord is 
natuurlik: Deur die voorsienigheid 
van God. As ’n historikus probeer 
ek egter altyd om ook na sekondêre 
en of meer materiële oorsake 
te soek.

Dit is vir seker gebruik op ’n 
manier wat aanklank ge vind het 
by populêre anti-klerikalistiese 
sentimente, verag ting van Roomse 

oorheersing en die begeerte om 
die vloei van geld vanuit die 
Duitssprekende gebiede na Rome 
stop te sit. In retrospeksie, bly die 
revolusionêre krag van so ’n teg-
niese stuk werk steeds verrassend. 

Vir die wat meer van Luther se 
teo logie te wete wil kom, wat 
beveel u aan?
Indien jy regtig Luther se teologie 
en die belang daarvan wil verstaan, 
behoort jy baie wyer as die 95 Stel-
lings te kyk. Die beste plek om te 
begin, is waarskynlik die werk van 
Robert Kolb en Charles P. Arand, 
Th e Genius of Luther’s Th eology.
______________________________________

1 Carl Trueman is professor in Historiese 
Teologie en Kerkgeskiedenis aan die 
Westminster Teologiese Seminarium, 
Philadelphia. Hierdie ar  kel is vertaal. 
Lees gerus die oorspronklike hier: 
h  ps://blogs.thegospelcoali  on.org/
jus  ntaylor/2010/10/25/95-theses/

doen te beperk. Die AP kerkverband is maar een baie 
klein vertakking van die stroom van suiwere leer wat 
oor die wêreld spoel en die gereformeerde stroom is 
baie breër as wat ons geneig is om te dink. 

Tweedens moet ons opnuut besef dat God aan ons 
openbaar het dat Hy sy genade middellik uitdeel. Hy maak 
van middele soos die verkondiging van die Woord, die 
bediening van die sakramente, gebede, die gemeenskap 
van die heiliges, ensovoorts, gebruik. Ons moet gelo wi-
ges leer om waardering te hê vir die geestelike voedsel 
op die bankettafel van die kerklike bediening eerder as 
om tevrede te wees met geestelike wegneem-etes van 
godsdienstige televisiekanale of internetpreke.

Derdens moet ons groter waardering vir die ere diens-
gebeure kweek. Wat ’n gewyde en tog heerlike en vreug-
de volle voorreg is dit nie om saam met sy volk in aanbid-
ding voor die allerheiligste en regverdige God te verskyn 
om Hom te verheerlik en ons in Hom te verlustig nie. 

Die karakter van my aanbidding word bepaal deur die 
Een wat aanbid word. Dit gaan nie oor my nie, maar 
oor Hom. 

Laastens moet ons opnuut herbesin oor die roeping 
waarmee Christus sy Kerk geroep het. Wanneer kerke 
deur krisistye gaan, ontstaan die versoeking dikwels 
om na binne te keer en te vergeet van ons roeping om 
dissipels van al die nasies te maak. Dertig jaar gelede het 
ons beswaar gemaak teen die verheffi  ng van die individu 
en die ontkenning van God se skeppingsverskeidenheid. 
Die gevaar is egter dat ons “die nasies” tot net die “eie 
nasie” verskraal het.

Kom ons sê duidelik 
• ja, vir God se verskeidenheid; en 
• nee, vir die ontkenning van verskeidenheid óf die 

verabsolutering van die een bo die ander; 
• nee, vir individualisme; en
• ja, vir die gemeenskap van die heiliges.

Vervolg vanaf p. 20

Reformasie en Ekklesiologie
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71-80
van Luther se 95 Stellings1

1 In die lig van die 500-jarige herdenking van die Reformasie het ons dit goedgedink om Luther se 95 stellings stuksgewys in Afrikaans te vertaal en in elke 
uitgawe van Die Boodskapper te plaas. Lesers word egter daarop gewys dat hierdie bloot ’n vertaling is en dat vertalings dikwels nie daarin slaag om al die 
nuanses weer te gee nie. Op die oog af mag van hierdie stellings selfs onbybels lyk omdat ons nie die konteks verstaan waarin dit geskryf is nie. Ek moedig 
u dus aan om ook Luther se verduideliking van sy 95 stellings te gaan lees by h  p://www.ooci  es.org/united_in_christ_3in1/95explained.pdf – Red. L
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Laat hom wat teen die waarheid van die pouslike afl aat spreek, verdoem en vervloek wees.

Laat hom egter wat waak teen die listigheid en onbeheerstheid van die toesprake van die afl aatpredikers, 
geseënd wees.

Soos wat die pous tereg met die banvloek losbars teen hulle wat die afl aat op enige manier benadeel,

net so wil hy veel meer hulle met die banvloek tref wat onder voorwendsel van die afl aatstelsel die heilige 
liefde en waarheid skade berokken.

Om te dink dat die pouslike vryspraak so kragtig is dat dit ’n mens sou kwytskeld selfs wanneer hy, om die 
onmoontlike te stel, die moeder van God onteer het, is lawwigheid.

Daarteenoor stel ons dat die pouslike afl aat nie eens die geringste vergeefl ike sonde kan uitwis, wat die 
skuld daarvan betref nie.

Om te beweer dat Petrus, as hy nou die pous was, nie groter genadegawes kon uitdeel nie, is lastering teen 
Petrus en teen die pous.

Inteendeel, ons is van mening dat selfs die huidige pous, of enige ander pous, groter genadegawes tot sy 
beskikking het, naamlik die evangelie, die gawes van die Gees, gawes van gesondmaking, ensovoorts, soos 
dit in 1 Korinthiërs 12:28 beskryf word.

Om te beweer dat die kruis wat met die pous se familiewapen versier is en deur die afl aatpredikers opgerig 
word, dieselfde krag as die kruis van Christus besit, is godslasterlik.

Die biskoppe, sielversorgers en teoloë wat toelaat dat sulke leringe onder die volk versprei word, sal eendag 
rekenskap daaroor moet gee.

80

79

78

77

76

75

74

73

71

72

REFORMASIE 500

OKTOBER 2017  29



maar ook oorvloedig skenk wat Hy eis, wat getuig van 
’n bevryding wat klink asof dit byna te goed is om waar 
te wees. 

Menige hervormer het dan ook daarop gewys dat wan-
neer mense se hoofi ndruk vanuit die erediens is dat hulle 
iets moet gaan doen in die week om die knoop deur te 
haak, iets baie onbevredigend bly haper. Wanneer hulle 
egter telkens uitstap met ’n dieper begeerte om in en 
uit God se afgehandelde werk in Christus te gaan lewe, 
het iets werklik groots gebeur. Waar hierdie boodskap 
tuiskom, word vryheid altyd weer in een of ander vorm 
gevier. Robert Farrar Capon stel dit treff end soos volg: 

Die Reformasie was ’n tyd toe manne blind geword het, 
strompelend dronk, omdat hulle in die stow we rige onderste 
verdieping van die laat Middeleeue ’n hele kelder vol van 
vyft ienhonderd jaar oue wyn ontdek het, tweehonderd 
persent beproefde Genade – bottel op bottel van pure distil-
laat van die Skrif, en een teug wat enigeen sou oortuig dat 
God ons eiehandig red. Die woord van die evangelie – ná 
al daardie eeue van probeer om jouself in die hemel op 
te hys deur bekommerd te wees oor die perfeksie van jou 
eie werke – het skielik geblyk ’n eenvoudige aankondiging 
te wees dat die gereddes tuis was voor hulle begin het ... 
Genade moet skoon gedrink word: geen water, geen ys, en 
beslis geen gemmerbier nie; nie goedheid of slegtigheid of 
die blomme wat bloei in die lente van supergeestelikheid 
kan toegelaat word om in te meng in hierdie saak nie.

Ten slotte 
As vryheid daarom nie in die sentrum van ons Reforma-
sie-vieringe staan nie, vier ons nog nie die Reformasie 
voluit nie. As mense nie wil uitroep dat ons vryspraak 
in Christus amper te goed klink om waar te wees nie, 
vier ons nog nie die Reformasie voluit nie. As ons dit 
nie met die evangelie so waag dat sommige begin bang 
word dat dit moontlik misbruik kan word nie, vier ons 
nog nie die Reformasie voluit nie. As ons begin suggereer 
dat enigiemand nog enigiets moet bydoen om die knoop 
by God deur te haak, vier ons nog nie die Reformasie 
voluit nie. Jesus Christus, die Woord, die Genade, is 
een voudig meer bevrydend en vrymakend as wat ons 
ooit kan droom.

Ons behoort daarom die 16de eeu telkens op te soek om 
ons te help met hierdie viering van bevryding. Dit was ’n 
besondere oomblik van waarheid wat ons vandag steeds 
oproep om terug te keer na God se lewende en kragtige 
Woord. Dit beteken onvermydelik dat mense, om prof. 
Flip Th eron se woorde te gebruik, nie net vrygespreek 
word in die erediens nie, maar ook vrygepreek word. 
Lees die laaste sin weer stadig en dink daaroor na. God 
se Woord is baie kragtig volgens die Reformasie! Dit is 
die tipe Woordverkondiging wat ons nodig het. Daarom 
is dit so ’n voorreg om by hierdie 500ste herdenking weer 
te leer om saam met die Reformatore te drink – diep 
teue te drink uit die beloft eryke Woord van God wat in 
Christus so kragtig is. L
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Vervolg vanaf p. 16

Die bevrydende Woord

Marloth Park
Ten volle toegeruste huis in Marloth Park vir ’n 

wegbreek naweek of vakansie vanaf Mei 2017. 
Slaap 6 mense.

Kontak Peet 078 543 9203 of 082 857 0030

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

Dit is die maand Oktober, dit is die mooiste maand! 
Leipoldt hét dit ook geweet, al was sy woorde tóé gemeet:
(Ek dink) die mense vier 
vir ewig in die hemel,
Oktobermaand soos hier.

1380 John Wyclif
Oxford baar die môrester – John Wyclif begin ’n 
Bybel skryf,
Vulgaat tóé byderhand – die pous daarteen gekant.
Sy vriende lol al mompelend aan, vir pous sien hulle 
kans – 
na duisend jaar vir die eerste keer, kom God se Woord 
in Engels neer.

1415 Jan Hus
’n Tjeggiese gans loop in Praag die Duitse swaan 
vooruit;
Jan Hus is priester en ook professor.
Hy lees John Wyclif en bestraf die pous – 
op ’n sinode laat die keiser toe dat pouslike trawante 
Jan fl ous.

1481 Girolamo Savonarola
Sodom en Gomorra in Italië, dít was Florence;
Savonarola weier om hier na Alexander se korrupte 
pous like pype te dans.
Steeds Rooms in been maar Augus tyns in murg – 
Heilig hy die stad, maar die Piazza della Signoria 
word die poort na sy ewige heilige burg.

1516 Desiderius Erasmus
Rotterdam baar die Skoolmeester van Europa: Grieks 
het hy gekén;
Erasmus skryf driehonderd dae; Vulgaat moes plek 
maak vir sy Griekse Testament.
Roomses kla: hy het die eier net gelê vir die kwaad – 
hoe anders dan ’n swaan om die tyd volheid te maak!

1517 Martin Luther
O Wittenberg, O Wittenberg! Jou het ek lief (bo) alles.
Al dwaal ek heel die wêreld rond, net Woord van God 
kan stewig grond!
O Wittenberg, O Wittenberg!
Ich habe einen gnädigen Gott.

Dis steeds die maand Oktober, dis steeds die 
mooi ste maand!
Ons weet dit steeds, ons preek dit steeds:
die mense vier 
vir ewig in die hemel,
Oktobermaand soos hier.
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Kontakpersone: Voorsitter: Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102  |  Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

Vakansie-geleentheid vir Predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen 

en weer uitgesluit). 
• Pligte: Preekbeurt vir 2 agtereenvolgende Sondae. 

• Indien nodig, hospitaalbesoek of huisbesoek vir ernstige siekte of 
begrafnis (addisionele vergoeding). 

• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.
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Die Boodskapper ook 30 jaar
Marié Bosman

Eintlik was dit ’n nuus brief aan beswaarde lidmate wat 
hulle name en adresse aan die voortsettingskomitee 
gestuur het. Behalwe kort verslae deur die sekretaris, 
prof. Alkmaar Swart, en die rekenmeester, mnr. Neels de 
la Rey, is die hele blad deur prof. Willie Lubbe geskryf. 
Daar word berig van byeenkomste van 200 beswaarde 
lidmate van die NG Kerk op 1 November 1986 in Ver-
woerdburg en daarna van 3 000 lidmate op 28 Novem-
ber in die Skilpadsaal weens onrus oor besluite van die 
1986-Algemene Sinode van die NG Kerk. Die Voort-
set tingskomitee huur reeds ’n kantoor terwyl navrae en 
gel delike bydraes instroom. Verslag van werksaamhede 
van die komitee, advies aan lidmate, ’n uiteensetting van 
wat onder “eenheid en verskeidenheid” verstaan word, ’n 
verslag en persverklaring van die dagbestuur oor kritiek 
van prof. Johan Heyns, vul die res van die blaadjie. In 
die uitgawes van April, Mei en Junie lig Die Boodskap-
per beswaarde lidmate in oor verdere onderhandelings 
met die Algemene Sinodale Kommissie van die NG 
Kerk, gee advies aan lidmate en kondig ’n byeenkoms 
vir beswaardes op 27 Junie 1987 in die Skilpadsaal aan. 

Die Boodskapper van Augustus 1987 spreek van blydskap 
en toekomsverwagtinge. Op 27 Junie is ’n nuwe kerk 
ge stig en daar is reeds sowat 50 gemeentes en 15 le-
raars. Beswaarde lidmate neem self van plek tot plek die 
inisiatief met gemeentestigting. Die Boodskapper word 
die amptelike nuusbrief van die Afrikaanse Protestantse 
Kerk. In Oktober word berig dat die 22 ringe reeds almal 
vergader het en dat die eerste sinode van 2-7 November 
by Naboomspruit gehou sou word. Opvallend in die 
uitgawes van Die Boodskapper van daardie eerste jaar 
is die noodsaaklike apologetiek ter verdediging van die 

kerk se standpunt vir die behoud van die eeue-oue beleid 
van die gereformeerde Afrikaanse kerke in ons land. 

In Maart 1988 begin ’n nuwe fase. Die inligtingsblaadjie 
word ’n kerklike tydskrif wat maandeliks verskyn. Daar 
is ’n redakteursartikel oor ’n aktuele saak, ’n oordenking 
deur ’n leraar, berigte soos die bekendstelling van die 
opening van die teologiese skool met slegs een student 
(ds. Attie Boshoff ), die eerste kategesehandboeke en 
voorbereiding vir die Hugenotefees, asook talle nuus-
berigte uit die gemeentes. Die April-uitgawe word die 
Hu ge notefeesuitgawe genoem en in sy geheel aan die 
Hugenote gewy. Dit is ook die eerste uitgawe met illustra-
sies – die Hugenotekruis en ’n kaart van die Hu ge note se 
herkoms in Frankryk. Vanaf Mei 1988 word advertensies 
teen ’n baie billike tarief geplaas. Die Oktober-uitgawe is 
’n Her vormingsuitgawe en in November/Desember word 
die grootste deel van die uitgawe aan die Voor trek kers en 
die Groot Trek met die viering van Groot Trek 150 gewy.

Die Boodskapper ondergaan in 1989 ’n metamorfose. 
Vol gens sinodale besluite van die 2de sinode in 1988 is 
dit die amptelike blad van die Afrikaanse Protestantse 
Kerk wat uitgebrei moes word tot ’n volwaardige tydskrif 
met ’n vaste redakteur. Prof. Wille Lubbe, wat kommu-
nikasie met die lidmaat uit die staanspoor belangrik geag 
het en die voortou geneem het, word die eerste redak-
teur. Uit gewillige leraars en lidmate stel hy ’n redaksie 
saam. Die Boodskapper word ’n interessante blad met 
artikels deur teoloë en leke, illustrasies en foto’s, veral 
van kerkgeboue van die nuwe gemeentes. Die formaat 
van die blad verander na A4-grootte en ’n jeugbylae, 
Die Jeugboodskapper, word bygevoeg. 

Die Boodskapper is ook vanjaar 30 jaar oud. Eintlik is die Die Boodskapper ouer as die AP Kerk. Vier tot vyf 
maande voor die stigting van die AP Kerk verskyn daar op Vrydag 23 Januarie 1987 ’n agt-bladsy A5-blaadjie, 
Die Boodskapper, “uitgereik deur die Dagbestuur van die Voortsettingskomitee te Pretoria”. 
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Die negentigerjare was ’n moeilike tydperk vir die Afri-
kanervolk. Tog heers daar by die lidmate van die AP Kerk 
’n gees van opwinding en entoesiasme wat weerspieël 
word in berigte uit die gemeentes en briewe van die 
lesers. Daar word gemeentes gestig, kerke gebou, fond-
se ingesamel, konferensies gehou, saam gekampeer en 
saam geëet. Dat die kerk voorwaar nuwe vooruitsigte en 
hoop in ’n onsekere tyd gebring het, blyk duidelik uit die 
korrespondensie. Daarin word telkens dank teenoor die 
Here uitgespreek vir die kerk en die leiding wat gegee 
word. Die Boodskapper word ook bedank vir leersame 
en rigtinggewende artikels. 

Sekere tradisies word in die blad geskep soos ruimte aan 
die herdenking van alle kerklike feesdae en volksfeesdae 
en jaarliks ’n reeks Pinkster oor denkings. Daar is al hoe 
meer spontane deelname van predikante en lidmate wat 
artikels en gedigte stuur. Elke bydrae is egter beoordeel 
en gekorrigeer deur die bekwame redakteur wat glo dat 
’n artikel nie te lank mag wees nie en dit soms twee keer 
teruggee om te verkort. Prof. Lubbe het geweet dat hy 
sy lesers wat lank verward was, sagkens op die pad van 
gereformeerdheid moes lei en daarom kry selfs geeste-
like bydraes in ’n ligter trant soms ’n plekkie in die blad. 
In sy redaksionele blad lei hy die leser egter altyd weer 
terug na die onfeilbare Woord van God en sake soos 
die ware betekenis van Paastyd, Pinkster, Kersfees, die 
Hervorming, die Geloft e, die doop, die wil van God in 
die politieke situasie, kry alles aandag. 

In dié jare verander die voorkoms van Die Boodskapper 
ook. Jare lank was dit net swart ink op bekostigbare 
wit papier, maar ’n beter kwaliteit papier en ’n glans-
papieromslag met blou versiering gee die blad ’n nuwe 
voorkoms. In 1995 word mev. Tissa van Lille as redak-
siesekretaresse aangestel – ’n pos waar sy steeds waar-
de volle werk met ywer en bekwaamheid lewer. Aan die 
einde van 1996 tree prof. Lubbe as redakteur uit ná tien 
jaar waarin hy pionierswerk van onskatbare waarde vir 
die blad en die kerk verrig het. 

Dr. Hennie Smith neem die leisels oor en hy bou koers-
vas voort op die stewige fondament wat gelê is in ’n 

span nings volle tyd vir die Afrikaner. Al die veranderinge 
in die land en kerkwêreld bring onsekerheid. Die opge-
wondenheid van die eerste dekade was verby. Sommige 
lidmate verlaat die AP Kerk agter nuwe klatergoud aan, 
gemeentes sukkel fi nansieel, ensovoorts. Dr. Smith gee 
weer koers in hierdie verwarrende tye met sy besondere 
redaksionele artikels en ander bydraes wat hy self skryf 
of laat skryf oor sake soos beginsels, die onderwys, huis-
gesin, Calvinisme, die vrou in die amp en evolusie. Daar 
was ook reekse wat oor ’n paar uitgawes gestrek het oor 
opvoeding en onderwys, die Tweede Vryheidsoorlog en 
’n lang reeks kort stukkies oor die Afrikaner. Interessante 
leesstof kenmerk dié jare.

Die koms van ’n jong redakteur bring innovering asook 
kleur. Met die aft rede van dr. Smith word dr. Alwyn 
Swanepoel in 2009 redakteur van Die Boodskapper en hy 
kom uit die staanspoor met nuwe idees oor die voorkoms 
en inhoud van die blad. Die eerste twee redakteurs het vas 
bly staan oor die besluit dat die redaksionele blad op die 
buiteblad moet staan hoewel daar versoeke was dat dit 
soos dit ’n tydskrif betaam, ’n aantreklike omslag moet 
kry. Die Boodskapper kry vanaf Junie 2009 ’n kleurvolle 
buite blad met ’n illustrasie wat iets van die inhoud weer-
gee. Die inhoud van die blad word in nuwe kategorieë met 
interessante opskrift e ingedeel. Elke uitgawe het ’n tema 
waarin bydraes van leraars en lidmate, ander genooides 
en vertaalde artikels van buitelandse teoloë geplaas word. 
Lidmate moet gestimuleer word tot denke en nadenke. 
Die kerk in die wêreld, verklarende prediking, Bybel sko-
ling, ensovoorts kom onder lesers se aandag.

Met die aanstelling van prof. Swanepoel by die AP 
Aka demie word ds. Schalk Strauss in 2016 as redakteur 
aangestel. Hy gaan voort met die behandeling van temas 
soos die huwelik, gebed, leraars en ander onderwerpe 
wat byval vind. Pretoria FM gee die afgelope paar jaar 
met die godsdiensprogram op ’n Sondagoggend die 
re dak teurs van die kerkblaaie van die AP Kerk en die 
susterkerke geleentheid om elke maand oor die inhoud 
van die uitgawe te gesels. Wanneer ds. Strauss aan die 
woord kom, besef ons dat die AP Kerk nog stewig op 
koers is in die krisis.

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

jongmense by ons kampus in Pretoria. Selfsorgeenhede en kamers. 
Kontak die APA vir meer inligting. E-pos: info@apa.ac.za  •  Tel: 012 344 3960

L
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S M E LT O O N D
•  Oktober 2017  •

Protestante: Die mees “katolieke” Christene van almal
Een van die dinge waarvan Protestante die meeste beskuldig word, is dat die Reformasie verskeurdheid binne 
die kerk veroorsaak en dit steeds in die hand werk. Na beraming bestaan daar vandag bykans 33 000 denomi-
nasies wêreldwyd.

In ’n poging om aan te toon dat Protestante in der waarheid 
meer verenig as verdeeld is ten spyte van denominalisme, 
het die sogenaamde Reforming Catholic Confession1 op 
12 September die lig gesien. Die belydenis wat opgestel is 
deur ’n groep Protestantse teoloë, het verder ten doel om 
aan te toon dat Protestante selfs meer katoliek (algemeen) 
is as die Rooms-Katolieke Kerk, wat onderdanigheid aan 
die pous vereis of ortodokse Christene wat die aansprake 
van Rome ver werp, maar steeds vashou aan die apostoliese 
suksessie.

Tot dusver is die belydenis meer as 250 keer onderteken. 
Die ondertekenaars verteenwoordig ’n wye verskeidenheid 
Protestantse denominasies en sluit ook vooraanstaande 
leiers in; onder andere Russel Moore, William Lane Craig, 
Temper Longman III en Ed Stetzer. Hoewel die lys hoof-
saaklik uit akademici bestaan, is sowat 20% van hulle 
in leiersposisies binne hulle onderskeie denominasies. 
Ondertekenaars is a komstig uit 25 verskillende lande. Die 
lys sal waarskynlik nou groei deurdat die belydenis in die 
openbaar vrygestel is.

Die belydenis is die breinkind van Jerry Walls (Houston 
Baptist University). Terwyl hy navorsing gedoen het vir ’n 
boek oor gereformeerde katolisisme, is hy veral getref deur 
manne soos Kevin Vanhoozer, Peter Leithart, Michael Allen 
en Scott Swain wat in verskillende gepubliseerde werke 
argumenteer ten gunste van gereformeerde katolisisme. 
Walls het hulle elkeen gekontak met die oog daarop om 
hierdie sentimente van hulle neer te pen, met die gevolg 
dat Kevin Vanhoozer die eerste weergawe van die belydenis 
opgestel het.

Volgens die belydenis het die dokument nie ten doel om 
enige huidige belydenisskrifte te vervang nie, maar eerder 
om uiting te gee aan gemeenskaplike teologiese sentimente. 
Die belydenis fokus op belangrike temas van die Prote-
stant se teologie waaronder die Drie-eenheid, antropologie, 
Christus se versoeningswerk, die persoon en werk van die 
Heilige Gees, die kerk en die sakramente.

________________________________________________________________________________________

1 Lees gerus die volledige belydenis hier: 
http://reformingcatholicconfession.com/

Danny-eiendomme en vakansieverblyf. 
Shelley Beach, Uvongo, Margate. Reg van toegang voorbehou.

Tel: (039) 315-1345/55   Faks: (039) 315-1356
E-pos: abriespies@telkomsa.net

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

Gesondheidsprobleme
Bloedsirkulasie, moeg en seer spierpyne, spanning, slegte 

spysvertering, slaaploosheid, seer rug, asma, artri  s

Skakel Mar  e en Arrie (Mosselbaai) 
082 879 0563 / 082 786 6303

Southport: Natal – Suidkus
4 en 6 bed tuin-vakansiewoonstelle te huur. 

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

Kontak Hendrie 0729321070.
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POFADDER

Baie dankie: Veevoer
Die AP Kerk Pofadder bedank die Sentrale Kerkkantoor 
vir ’n groot bydrae in die vorm van veevoer om ons 
boere in nood by te staan. Ons kan maar net DANKIE 
sê. Ons wil ons dank aan alle persone oordra wat 
hiermee gemoeid was.

Ons spreek ook ons dank uit teenoor die gemeente 
van Heilbron en ds. Willem van Schalkwyk vir hulle 
hulp en bystand.

WONDERBOOM

Tannie Ella Potgieter
Ella Johanna Potgieter is op 22 Julie 1920 te 
Middelburg, Kaap, gebore. Sy was vier jaar oud toe 
haar pa ’n verplasing gekry het vanaf Grootfontein, 
Middelburg na die Uniegebou in Pretoria en wel as 
pluimveedeskundige. Dit is hoe hulle Pretorianers 
geword het. 

Hulle verhuis dus in 1924 na Pretoria en woon in 
Sunnyside. Sy voltooi haar laerskoolloopbaan aan die 
Oost Eind Laerskool en hoërskool tot st. 10 (graad 
12) aan die Hoër Meisieskool Pretoria. Intussen het 
hulle na Hartbeeshoek verhuis. 

Sy trou in 1941 met Ben Potgieter en woon steeds in 
Hartbeeshoek. Drie kinders is uit die huwelik gebore. 
Sy het agt kleinkinders en sestien agterkleinkinders. 

Sy begin in 1956 as sekretaresse by Akasia Laerskool en ná 26 jaar diens tree sy aldaar in 1982 
af. Hulle verhuis na Pietersburg, maar ná die afsterwe van haar eggenoot in 1988 trek sy terug na 
Pretoria-Noord waar sy steeds woon. Sy word in 1995 ’n lidmaat van AP Kerk Wonderboom.

Haar geheim vir soveel geseënde jare is geloof en vertroue in die Here Jesus Christus en positiewe 
denke. Sy leef elke dag met dankbaarheid in haar hart teenoor die Here wat haar nog elke dag 
versorg en bybly. 

Tannie Ella se plek in die kerk is nooit leeg nie, behalwe wanneer siekte haar verhinder. Tydens 
die erediens op 16 Julie 2017 is tannie Ella met ’n ruiker en goeie wense verras. Sy is voorwaar 
’n voorbeeld vir al haar medelidmate en sy word ’n aangename nuwe lewensjaar vol vreugde en 
voorspoed toegebid.

Ingestuur deur oudl. Manie Lemmer
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VOLKSHULP 2000
• Hierdie is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

welsynorganisasie wat na hulpbehoewende volksgenote 
omsien. Volkshulp 2000 ontvang geen hulp van die 
Staat of buitengewoon groot ondernemings nie. Ons is 
slegs afhanklik van donasies en ander skenkings 
van volksgenote. Hulpbehoewende volksgenote se 
getalle neem toe. Gesinne, kinders en bejaardes is die 
slagoffers van omstandighede buite hulle beheer. 

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2017

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

Skakel Liezl vir tariewe 076 994 1187

OORNAG TE BLOEMFONTEIN

Selfsorg oornagkamers elk met:
minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 

vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1-4 en 1-5. Naby N1

Skakel Piet of Belie by 051 433 2635 0f 072 342 7530

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die middel van 

SA, tussen Gauteng, Kaap, Natal, PE en OL. Verskeidenheid 
opsies beskikbaar, vanaf enkelpersone tot groot gesinne, 
asook groepe. Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

SUIDKUS-ST. MICHAELS

Branderuitsig 150o op swemstrand, 2 slaapkamers, 
2 badkamers, toesluitmotorhuis, DSTV

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

APK DasseAPK Dasse

38  DIE BOODSKAPPER



RUSTENBURG

Koorfees
Die AP Kerk Rustenburg het op 28 Julie 2017 
’n baie geslaagde en geseënde koorfees 
aangebied. Vier kore en ’n sanggroep het 
opgetree en almal het pragtig ge sing. Die 
goeie akoestiek van die kerkgebou het bygedra 
tot die gehalte van die koorsang en dit was 
duidelik dat elke koorlid, koorleier en begeleier 
die optrede terdeë geniet het. Die vrouediens 
wat die leiding geneem het, is baie dankbaar 
vir die ondersteuning van die gemeente, die 
skole en die gemeenskap. Die opkoms was só 
goed dat ekstra stoele ingedra moes word.

Bybelkenniseksamen
Ds. Nico Grobler het die kerkraad 
“uitgedaag” en “vrywillig verplig” om die 
Bybelkenniseksamen 2017 af te lê en die 
gemeente is ook uitgenooi om mee te doen. 
Verskeie gemeentelede het verkies om tuis te 
skryf of nie hulle antwoordstelle in te gee nie, 
maar op die foto is die kerkraads lede en 
gemeentelede wat wel met goeie gevolg 
die eksamen afgelê het. Hulle het Sondag 
30 Julie hulle sertifikate ontvang. 

Dertig jaar
Op 16 Augustus 2017 was die AP Kerk 
Rustenburg dertig jaar oud en die gemeente 
het uit dankbaarheid die geleentheid 
feestelik gevier. Op Woensdag 16 Augustus 
is ’n verjaardagboodskap per “sms” aan 
gemeentelede gestuur. Vrydag 18 Augustus 
het gemeentelede die aand gesellig 
deurgebring met: “Poeding, Port en Psalms” wat ’n prettige vasvra oor die Psalms en poeding vir 
aandete ingesluit het. Sondag 20 Augustus was die gebruiklike nagmaal en gemeente-ete waarheen 
oud-lidmate genooi is. By hierdie geleentheid is ’n skyfievertoning van foto’s uit die “argiewe” 
voorgehou asook ’n praatjie deur een van ons lidmate met ’n terugblik na dertig jaar van genade, 
seën en ’n paar kostelike staaltjies. 

Ongelukkig kon geen van ons vorige predikante die geleent heid bywoon nie, maar hulle het groete 
ge stuur. Ons vorige orrelis het egter Vrydag en Sondag by ons aan gesluit en tot die feestelikheid 
bygedra met haar pragtige orrelspel en sprankelende teenwoordigheid. Die ete wat deur die 
Vrouediens voorgesit is, was voortreflik en almal is gevoed en tevrede na liggaam, siel en gees huis 
toe. Alle dank en eer aan ons hemelse Vader.

Micky Badenhorst (Vrouediensvoorsitter)

Op die foto is die gesamentlike koor besig om gereed te maak 
vir die slot-item, nl. Gesang 298: Soek in God jou sterkte.

V.l.n.r. agter: Stoffel van den Heever, Francois Vos, Danie Coetzee, 
ds. Nico Grobler, Johan Vos, Theo van Loggerenberg en Pieter Smit. 

Voor: Micky en Monica Badenhorst.

Van die stigterslede: van links na regs is Willem Badenhorst, Dawie en 
Elize Peyper, Steve Jonas, Hannetjie Buitendag, Micky Badenhorst, 

Carel en Susan le Roux. Lg. twee is nie meer in Rustenburg gemeente nie.

OKTOBER 2017  39

Gemeentenuus



Beyers & Genote
Rekenmeesters

Belas  ngprak  syn, Boekhouer
Individue, BK's, Maatskappye, Kerke

Kontak Claudia: 
072 372 6077 • claudia@beyersgenote.co.za

INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

E-posadres:  .................................................
(Elektroniese intekenaar)

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

Takkode: 335 545 (Hatfi eld). Direkte inbetalings: 
632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

Skoolkwartale 2018

Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

Tweede kwartaal: 10 April – 22 Junie 

Derde kwartaal: 17 Julie – 28 September

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember

1 Januarie Nuwejaarsdag | 21 Maart Openbare vakansiedag

30 Maart Goeie Vrydag | 1 April Paasfees

2 April Gesinsdag | 6 April Van Riebeeckdag/Stigtingsdag

27 April Openbare vakansiedag | 1 Mei Openbare vakansiedag

10 Mei Hemelvaart | 20 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag | 16 Junie Openbare vakansiedag

9 Augustus Openbare vakansiedag | 14 Augustus GRA-dag

24 September Openbare vakansiedag | 10 Oktober Krugerdag

28 Oktober Hervormingsfees | 16 Desember Geloftedag

25 Desember Kersdag | 26 Desember Openbare vakansiedag

Fees- en vakansiedae 2018
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WESMOOT

Kinders van die Lig
Kinders van die Lig het ontstaan by die studente van die 
AP Kerk Pretoria-Oos met die doel om iets te doen vir 
behoeftige kinders in die omgewing van Pretoria-Wes 
deur onder meer vakansiekampe vir hulle aan te bied. 
Aangesien dit binne die grense van Wesmoot val, het 
die gemeente van die begin af ’n besondere aandeel in 
die aktiwiteite van Kinders van die Lig gehad. Die kerk-
terrein is tot hulle beskikking gestel en vroeër is selfs 
geleenthede, veral vir die Kerstyd, gereël vir die kleiner 
kinders wat nie die kampe kon bywoon nie. Hulle 
voertuie en kampbenodigdhede word ook by die kerk 
geberg en Wesmoot betaal die versekering daarvoor. 
Eenmaal per maand word ’n opvolgaksie van die 
kamp op die kerkterrein gehou en hulle gebruik ook 
’n lokaal by die kerk wat as ’n koffiekroeg ingerig is. 
Op 12 April 2017 het die gemeente, soos gebruiklik 
elke jaar, gesorg vir een van die etes op die Aprilkamp 
wat hierdie jaar gehou is by die kampterrein van die 
Willem Prinsloo museum. Vanjaar het die gemeente 
’n vleisbraai aangebied vir die kinders en die reuk van 
braaivleis in die lug het sommer gou die honger ma-
gies opgewonde na die eetsaal toe gelok! 

Gemeente-ete 3 Junie 2017
’n Baie unieke geleentheid word elke jaar gehou. Lidmate van die AP Kerk Verwoerdburg wat ’n 
besigheid binne die grense van die gemeente besit, bied elke jaar ’n driegang maaltyd vir die 
gemeente aan as uitreikaksie. Hulle dra al die onkostes, berei al die geregte voor en lewer dit af 
en bedien dit self. Die AP Kerk Wesmoot verkoop kaartjies vir die ete en alle fondse gaan vir die 
gemeente. Wat ’n onbaatsugtige gebaar! Die gemeente wil hulle deur middel van hierdie berig weer 
eens daarvoor bedank. Dit word opreg waardeer.

Pannekoektafel
Daar is hard gewerk by die Mampoerfees by die 
Willem Prinsloo Museum waar die gemeente elke 
jaar ’n pannekoekstalletjie het. In hierdie deel van die 
tent word daar fluks gebak terwyl in die ander deel 
gestrooi en gerol word en die manne dit ontvang en 
verkoop. Heel voor lyk Diana de Klerk effens gesteurd 
toe Elise ’n foto wil neem, maar glimlag darem mooi 
vir die kamera! Langs haar konsentreer Ignatius Steyn 
ernstig, want hy bak sommer met twee panne en gee 
dan nog pannekoeke vir die strooiers aan. Agter 
hom hou Eddie Engelbrecht dop dat alles glad verloop en aan die anderkant van die tafel bak Louisa 
Kotze en Tina Engelbrecht fluks voort, want die ry begin al lank raak! Harde werk maar lekker!

Ingestuur

Honger magies

Die kampkommandant, Jan Conradie, bedank die 
gemeente vir die kos en die kospotte wag op die tafel.

Pannekoektafel
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Blokkiesraaisel antwoorde: September 2017, p. 24

Uvongo Vakansie Woonstel
*See uitsig  *naby strand  *lugreeling/TV 

*Slaap 4/5 (een slaapkamer)  *Swembad/Buite braai 
*Parkering  *Vanaf r250 per nag (buite seisoen)

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

R70 pp/n (buite seisoen) min. R420/n vir die huis
R350 pn vir 2 persone. By strand. 

10% afslag op diepsee bootritte (+ gratis DVD)
Volle see-uitsig. 3slpk-2badk. (1-8 persone)

Modern toegerus. 

Skakel 082 677 6171. Kosie

UVONGO.NATAL.2Palms.Strandhuis
KRY WAT JY SIEN: www.tweepalms.co.za

INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2017

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

E-posadres:  .................................................
(Elektroniese intekenaar)

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

Bedrag ingesluit:  .........................................
(R20.95 per eksemplaar/R209.50 p.j. – 2017)

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

Takkode: 335 545 (Hatfi eld). Direkte inbetalings: 
632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

1 Januarie 
Nuwejaarsdag 
2 Januarie 
Openbare vakansiedag 
20 Maart 
Skoolvakansiedag 
21 Maart 
Openbare vakansiedag 
6 April 
Van Riebeeckdag
14 April 
Goeie Vrydag 
16 April 
Paasfees
17 April 
Openbare vakansiedag 
27 April 
Openbare vakansiedag 
28 April 
Skoolvakansiedag
1 Mei 
Openbare vakansiedag

25 Mei 
Hemelvaart
4 Junie 
Pinksterfees 
16 Junie 
Openbare vakansiedag 
31 Mei
Republiekdag
9 Augustus 
Openbare vakansiedag 
14 Augustus
GRA-dag
25 September 
Openbare vakansiedag 
29 Oktober 
Hervormingsfees
16 Desember 
Geloftedag
25 Desember 
Christusfees 
26 Desember 
Openbare vakansiedag

Fees- en vakansiedae 2017

Skoolkwartale 2017
Eerste kwartaal: 11 Januarie – 31 Maart
Tweede kwartaal: 18 April – 30 Junie

Derde kwartaal: 24 Julie – 29 September
Vierde kwartaal: 9 Oktober – 6 Desember

Bybelstudie: Génesis tot Openbaring

Ds. AE van den Berg (sr.)
Gra  s aanbod: Elektroniese Bybelstudie

Bestel by: Vryheidsbediening@gmail.com
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PRETORIA-OOS

Ontvangs: Boshoff-gesin
Die naweek van 4 tot 6 Augustus 2017 het APK Pretoria-Oos 
rede gehad om fees te vier. AP Kerk Pretoria-Oos het weer 
’n voltydse leraar. Vrydagaand 4 Augustus is ds. Attie deur 
sy vader, ds. Adam Boshoff (sr.) bevestig, terwyl ds. Attie se 
moeder, Adelaide Boshoff, die begeleiding waargeneem het. 

Watter mooi getuienis vir elkeen aanwesig, asook diegene 
wat lug-langs ingeskakel het, hoe ’n vader aan sy seun 
bemoediging en motivering op die pad van bediening in diens 
van die Here oordra tydens die bevestiging. Besielende sang 
deur br. Markus Kilian met begeleiding van sr. Marietjie du Toit 
het die bevestiging lieflik afgesluit.

Ouderling Hennie du Plessis het as seremoniemeester opgetree 
en die groeteboodskap deur br. Kosie Slabbert en sy gade van 
die Ring van Steynsburg aan die orde gestel. Daarna is die 
verwelkomingsboodskappe deur ds. Wynand van Zyl namens 
die Ring van Moot-Sentraal, oudl. Eddie Celliers namens die 
Kerkraad, sr. Cornelia Coetzee namens die Sustersaksie, sr. 
Hannah Kotzé namens die Seniors, oudl. Hendrik Eksteen 
namens die Verbondsonderrig, diak. Theuns van der Merwe 
namens ASJAS en die Jeug en sr. Johné Hattingh vir Magdelaide 
Boshoff gelewer. Na die op-en-af met die mikrofoon, het ds. 
Attie Boshoff gereageer met sy antwoord op die verwelkoming.

Die verrigtinge is afgesluit in die saal met ’n aansit-ete van 
heerlike tradisionele boerekos. Die nagereg het oudergewoonte 
die feit dat die Boervolk die lekkerste kos maak, net weer 
bevestig. Soos die foto aantoon, was die saal stylvol vir hierdie 
geleentheid voorberei. Sondagoggend het ds. Attie Boshoff sy 
intreepreek uit Romeine 1:1-7 gelewer met die tema: Die Kerk – 
geroepe heiliges van God.

Wie is die Boshoff-gesin?
Ds. Adam Boshoff (jr.) is in Johannesburg gebore en het groot 
geword in Oos-Transvaal. Ds. Attie is die vierde van vyf kinders 
en matrikuleer in Middelburg. Ds. Attie was dan ook die eerste 
proponent wat aan ons Teologiese Skool afstudeer het. Mev. 
Hester Boshoff is gebore in Middelburg Transvaal en groei op 
in die Oos-Kaap (Fort Beaufort), waar sy ook gematrikuleer 
het. Magdelaide Boshoff is gebore in Port Elizabeth, gaan skool in Stampriet (SWA), Viljoenskroon en 
Burgersdorp, waar sy dan ook DV aanstaande jaar gaan matrikuleer.

Ons glo dat die Here ds. Attie en sy huis na AP Kerk Pretoria-Oos geroep het en bid dat sy bedienings-
tyd alhier geseënd en tot eer van die Here sal wees. Soli Deo Gloria!

Ingestuur deur Hannah Kotzé

Ds. Adam Boshoff

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

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA Eredienstye is 10:00 te Cearn 
Hall, Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee by 

sel: 083 769 9313 of 
na ure by tel: 044 382 1510

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: Begin 1 Januarie – 30 Junie, 8:30. Vanaf 1 Julie – 31 Desember, 10:30.

Prediker: Ds. Hano Jones 082 515 9730, 
Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709; Voorsitter: Chris Boshoff 082 372 8687

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

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

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak: Mev. M de Bruyn, 

072 151 7211

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND 
Die AP Kerk Namakwaland (Springbok) 
nooi alle besoekers, nuwe intrekkers, 

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

Navrae: Mev. S Homann 083 564 5637

AP KERK GEORGE
Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by ons eredienste elke Sondagoggend in 

die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George.
Eredienste tot 30 Junie 2016: om 10.30. 1 Julie 2016 tot 31 Desember 2016: om 08:30. 

1 Januarie 2017 tot 30 Junie 2017: om 10:30. 1 Julie 2017 tot 31 Desember 2017: om 08:30.
Bedienaar van die Woord: Ds. Hano Jones, tel.: 082 515 9730

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 873 6220
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WATERBERG

BASAAR
Die AP Kerk Waterberg in Nylstroom het op 29 Julie 2017 
basaar gehou en wat ’n bedrywigheid was dit nie! 

Daar was stalletjies gebou en tafels gereed gekry om alles 
en nog wat uitgestal te kry. Daar was vleis, koek, poeding, 
naaldwerk en nog vele meer. ’n Regte Bosveldbasaar. 
Daar was selfs ’n veiling waar lidmate van hulle oortollige 
eiendom onslae kon raak.

Daar moet ’n vleistafel wees en hier is lidmate 
ernstig besig om die vleis onder leiding van ons 

“blokvrou”, Anzel Roets, gereed te kry.

Dit is ons papmasjien. As die kragte te min word, 
maak ons ’n plan om die potte in die lug te hou.Daar moet ’n poedingtafel wees. Kyk net vir oulaas of alles reg is.

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

Skakel Seakle by 082 395 7582, faks 086 509 7595 
of seakle@ess-sustainability.co.za.
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Wie is die Nuwe 
Apostoliese Herlewing?
Ds. André van den Berg

Nuwe apostels?
Die Nuwe Apostoliese Herlewing (NAH) is een van die 
ska delikste dwalings van alle tye en in 1996 deur Peter 
Wag ner, ’n dosent aan die Fuller Teologiese Skool (VSA), 
gestig. Hy het die Christendom van die versuim om die 
apos tel-amp te onderhou, beskuldig en geëis dat dit as die 
fondament van die kerk erken en die amp in ere herstel 
word. Wie dit herstel, sou met die grootste herle wing 
geseën word, selfs groter as dié van die Hervorming!

Die NAH ag hulle geroepe om die Christendom met die 
nodige herstel te help en sodoende die koninkryk van 
God sigbaar op die aarde te laat verwesenlik. Hulle eis 
dat die vyfl edige bedieningspatroon van die eerste kerk 
herstel word en beroep hul op Efésiërs 2:20, 21 en 4:11.

Die NAH oordryf die gesag van enkelinge in die kerk 
en leer dat God aan sekere mense uitsonderlike ge na de-
ga wes toevertrou het om die kerk mee te dien waarvan 
die apostelamp die grootste is. Alvorens hierdie amp nie 
herstel is nie, sal die koninkryk van God nie op die aarde 
ver wesenlik word nie. Dit is ’n leuen! Die Bybel leer dat 
God met die Here Jesus se eerste koms alreeds sy ko nink-
ryk gevestig het en dit met sy tweede koms sal afsluit. 

Daarbenewens leer die kerkgeskiedenis dat die apos-
tel- amp uitgedien is. Dit het met die dood van die oor-
spronk like apostels ten einde gekom om nooit weer 
her vat te word nie.

’n Aardse koninkryk
Die NAH sien die koninkryk van God as ’n nuwe aardse 
gemeenskaporde waarin apostels al die belangrikste 
funk sies gaan vervul. Daarenteen leer die Bybel dat 
hier die koninkryk nie aards is nie, maar ’n geestelike 
heer likheid. Wie dus verkondig dat die ko ninkryk van 
God sigbaar op aarde gaan aanbreek, dwaal!

Die NAH glo dat hulle as God se soldate die wêreld vir 
Christus moet wen. Daarvoor kweek hulle Elia-genote 
waaruit ’n nuwe geloofsgemeenskap moet spruit. Angus 
Buchan se Mighty Men beweging sluit hierby aan. 

Die NAH se verlossingsleer is vreemd aan die Bybel. Red-
ding is vir hulle die gevolg van ’n samewerking tus sen God 
en mens (Sinergisme). Daarenteen leer ge re formeerdes dat 
sondaars deur genade alleen gered word (Monergisme). 

’n Oop kanon
Daarbenewens is die kerk van Christus se gesag net op 
die Skrif gegrond (Sola Scriptura) en die kanon afgesluit. 
Die NAH glo dit nie en verkondig dat God nog direk 
met uitgesoekte mense praat. Gevolglik is die kanon oop 
en ’n vars stem uit die hemel derhalwe nie onmoontlik 
nie. God kan vandag selfs iets sê wat glad nie met die 
Bybel ooreenstem nie! 

Die NAH erken dat hul leer soms aan Skrifgetuie nis 
ontbreek, maar sê dat dit die manier is hoe mense hul 
geloof ervaar. Die doel heilig die middel. Slaag dit, is 
dit reg, andersins nie. Geloof word deur sukses bepaal.

Internasionale groei
Al lyk die NAH na ’n los-gestruktureerde, charismatiese 
netwerk, is dit die segment wat tans die vinnigste op 
die internasionale kerktoneel groei. Mense stroom na 
konferensies omdat dit vir hulle na groei en beweging 
op ’n skynbaar dooie godsdiensakker lyk. 

Die NAH beywer hulle vir ’n magtige kerkregering 
waaraan alle aardse regerings hul nog sal onderwerp. Vir 
eers moet alle kerkregeringstrukture hervorm word en 
leraars hulle aan die opsig van die nuwe apostels onder-
werp. In sy boek Church quake (1999) draai Wagner 
hier oor geen doekies om nie. 
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Misgissing
Die kerkgeskiedenis leer dat mensemeerderhede selde 
aan God gehoorsaam is. Die Here Jesus het nooit laat 
blyk dat Hy na ’n gekerstende mensdom gaan terugkeer 
nie. Die Antichris gaan eerder aan die einde heers. Die 
NAH trap in sy slagyster! 

Die plaaslike NAH poog om agter die masker van morele 
heropbou en die redding van die land baie meer as net 
die land te red. Hulle wil mense beheer. Utopiese taal 
van vrede, liefde en harmonie stuur dikwels op boosheid 
af. Dit is verbloemde wêreldbeheertaal. Die Bybel leer 
volstrek niks van ’n eindtyd-herlewing nie, maar wel 
van wêreldwye godsdienstige verval. 

Plaaslike beweging
Die NAH het in 2004 plaaslike landingsplek verkry toe 
Rick Joyner, een van die leiers, Kaapstad besoek en voor-
spel het dat ’n groot herlewing in Suid-Afrika, met Angus 
Buchan aan die stuur, op hande is. Buchan se bediening 
pas hul soos ’n handskoen omdat hy oor kerkgrense 
heen beweeg en hul boodskap dus beter kan versprei. 

Die NAH is die skadelikste segment van die charismatie-
se beweging. Hulle verkondig ’n ander Jesus as die Een 
van die Bybel en glo ten spyte van alle Skrifwaarskuwings 
dat hulle noodsaaklike diens in belang van die koninkryk 
van God verrig en in die hiernamaals daarvoor ryklik 
beloon sal word. Die Here Jesus waarsku: 

Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie 
in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe 

en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan 
hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, 
julle wat die ongeregtigheid werk! (Mt. 7:22, 23).

Kamoefl ering
Dwaalleraars smelt soos verkleurmannetjies met die 
godsdienstige omgewing saam en haal die Bybel slegs 
aan om geloofwaardigheid te verkry. Dit is doeltreff ende 
kamoefl ering. Hulle word altyd deur ’n “orkesleier” gelei; 
iemand wat mense op die maat van leuens laat dans. 
Die koor van dwaalstemme wat daarna volg, is egter 
die ene wanklanke! 

Gelowiges moet waak en bid. Ontsporing en verkrum-
meling is aan die orde van die dag. God is nie meer die 
middelpunt nie, maar die mens. Daarom raak kerke 
toenemend by die Christen-vermaaklikheidsindustrie 
betrokke. Die ware kerk daarenteen vereer Christus, 
verkondig ’n Bybelse boodskap, is nie magsbehep nie en 
hou haar nie met godsdiens-tegnieke of proefnemings 
op nie. 

Ontbreek aan vrug 
Geseënde geestelike arbeid word slegs aan die dra van 
goeie vrugte gekenmerk. Wie na die gawes van die Heilige 
Gees smag, maar aan die vrug daarvan ontbreek, staan 
nie in diens van Christus nie. 

’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte 
boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie 
vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal 
julle hulle dan aan hul vrugte ken (Mt. 7:18-20). L
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Twee woonstelle te huur – 
Mosselbaai

Ten volle toegeruste 2 slaapkamer seefront woonstelle
Slaap 4 • Linne, TV, Braaigeriewe • 50 meter vanaf see.

Skakel Elma 083 448 9111

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

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL
Tel.: 012 362 1390 | Faksnr.: 086 559 7239

E-pos: versending@apk.co.za
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Die tweede deel 
van ’n Bybelstudie 
om die Bybel in 
2 jaar deur te 
werk aan die hand 
van CA Carson 
se twee volumes: 
For the Love of 
God, vind u in die 
2018 dagstukkies. 
Dit is met groot 
sorg saamgestel 
vir gebruik tydens 
persoonlike 
Bybelstudie of by 
huisgodsdiens.

Die Kerkjaarboek 
2018 bevat ook 
belangrike inligting 
betreff ende 
gemeentes, 
predikante, 
kommissies, 
Die Afrikaanse 
Protestantse 
Akademie, 
belangrike 
telefoonnommers 
en inligting oor 
vakansie- en 
feesdae asook 
skoolkwartale.

Kerkjaarboek 2018
Prys: R110.00

Net ’n beperkte aantal word gedruk. Plaas u bestelling so gou as moontlik. 
U kan die bestelvorm op ons webwerf afl aai by www.apk.co.za



Dagsê mater
Elke mens het ’n behoeft e om 
aanvaar te word. Om “uit” te 
wees, is vir niemand lekker nie, 
maar wat maak dat ’n mens regtig 
“in tel” is? Om ’n presteerder te 
wees, is een manier om belangrik 
te wees. Is dit nie so dat die 
kinders wat eerstespan rugby of 
netbal speel of goeie punte kry, 
die gewildste by die skool is nie? 
Hulle is “in tel”. Almal wil graag 
saam met hulle gesien wees.

Nie almal van ons presteer egter 
op sport of akademiese gebied 
nie, maar ons almal weet as jy 
“in tel” wil wees, moet jy op een 
of ander manier presteer. As 
jy nie ’n sekere prestasie lewer 
nie, sal jy nooit raakgesien word 
nie. Daarom is dit vir baie van 
ons vreeslik belangrik om die 
regte haarstyl te dra, die nuutste 
modegiere na volg, die nuutste 
en beste selfoon te hê of om 
eerste ons bestuurderslisensie te 
kry. Dit is die dinge wat ons as 
prestasies beskou en dan reken 
ons dat dit ons status verhoog 
sodat ons makliker deur ander 
mense aanvaar word. Selfs die 
rebelle onder ons het ’n behoeft e 
om aanvaar te word. Hulle lewer 
net ander “prestasies” om “in tel” 

te wees. Hulle rook of hulle spog 
oor hoeveel hulle kan drink en 
saam met hoeveel meisies hulle 
al in die bed kon spring. Ook 
wanneer ons foute maak en mense 
teleurstel, probeer ons om onsself 
te regverdig sodat ons tog net 
nie verwerp word nie. Ons dink 
verskonings uit, ons vertel leuens 
of ons verdraai die waarheid sodat 
ons darem nie te sleg lyk nie. Ons 
doen dit alles omdat ons almal ’n 
begeerte het om “reg” te wees met 
ander mense. Ons optrede word 
oorheers deur wat ander mense 
van ons verwag.

Dit is natuurlik baie moeilik om 
op hierdie manier “in tel” te bly, 
want ons is mense. Ons maak 
gereeld foute en ons voldoen 
nie altyd aan ander mense se 
vereistes nie. Mense het al selfs 
selfmoord gepleeg as gevolg 
hiervan. Dit maak nie saak wat ’n 
mens doen nie, dit voel net asof 
dit nooit genoeg is nie.

As dit dan so moeilik is om 
“in tel” by mense te wees, hoe 
moeilik is dit nie om by God 
“in tel” te wees nie? Hoe kan ek 
ooit goed genoeg wees om deur 
God aanvaar te word? Mense 
probeer baie hard. Party dink as 

hulle goed is vir ander mense, of 
as hulle baie geld vir arm mense 
gee, of as hulle net gereeld in 
die kerk kom, gehoorsaam is en 
Bybel lees, sal hulle “in tel” by 
God wees. Martin Luther het ook 
só gedink, maar hoe harder hy 
probeer het om “in tel” by God 
te wees, hoe meer het hy misluk. 
Hy het ontdek dat niemand deur 
“die werke van die wet” voor God 
geregverdig (“in tel”) word nie 
(Rom. 3:23).

Dit maak ’n mens moedeloos, 
want hoe kan ek dan “in tel” wees 
by God? Martin Luther het die 
antwoord op hierdie vraag ook 
ontdek. Ons is nie “in tel” by 
God deur iets wat ons doen nie, 
maar deur wat Jesus Christus vir 
ons gedoen het. Hy was volmaak 
gehoorsaam aan al die dinge 
wat maak dat ’n mens “in tel” 
by God is. Elkeen wat in Hom 
glo, word deur God vrygespreek 
en regverdig verklaar. Dan 
eers is jy regtig “in tel” by God. 
Daarom leer die Woord ons dat 
die regverdige uit die geloof 
sal lewe (Gal. 2:16). Glo jy in 
Jesus Christus?

Groete
Ds. Schalk
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TEL. (012) 362 1390 • FAKS (012) 362 2023

POSBUS 25139 Monumentpark 0105

Tel jy?

Oktober 2017 | No. 117 • 1



i n k l e u r p re n tei n k l e u r p re n te

Lees Matthéüs 6:26-34Lees Matthéüs 6:26-34
Die Bybel is ons waarborg: God sal altyd vir ons sorg .Die Bybel is ons waarborg: God sal altyd vir ons sorg .
Ons hoef ons nie te kwel -- dit het Jesus self vertelOns hoef ons nie te kwel -- dit het Jesus self vertel

Die Here sorg vir ons

(Uit: Bybelinkleurboek deel III – Ryna Enslin)

Antwoorde (p. 3)
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1. Die kerk1. Die kerk
Die Rooms-Katolieke kerk sê 
hulle is die enigste ware kerk. 
Die pous is die hoof van die kerk 
en sy amptelike uitsprake is so 
goed soos die Woord van God 
self. Hulle het sewe sakramente.

Die ware kerk bestaan uit elkeen 
wat nog altyd in Jesus Christus 
geglo het en nog in Hom sal 
glo. Jesus Christus is die Hoof 
van die kerk. Ons het net twee 
sakramente, naamlik die doop 
en die nagmaal.

2. Die Bybel2. Die Bybel
Buiten vir die 66 boeke van die Bybel, bevat hulle Bybels 
ook die Apokriewe boeke. Tradisie, die dinge wat van 
een geslag na ’n volgende geslag oorgedra word, is net so 
belangrik soos die Bybel. Slegs geleerdes (dominees) kan 
die Bybel reg uitlê.

Ons Bybels bestaan slegs uit 66 boeke. Slegs die Bybel 
word as die Woord van God beskou. Ons probeer om 
alles volgens God se Woord te doen en glo dat gewone 
gelowiges ook die Bybel reg kan verstaan.

3. Nagmaal3. Nagmaal
Hulle glo dat die brood en die wyn by die nagmaal in Jesus 
Christus se (regte) liggaam en bloed verander. Elke keer 
wanneer hulle nagmaal gebruik, off er hulle weer Christus 
se liggaam en bloed (brood en wyn) as betaling vir 
hulle sondes.

Die brood en die wyn is tekens wat ons help om te onthou 
dat Jesus Christus se liggaam gebreek en sy bloed gevloei 
het vir ons sondes. Die brood en wyn verander nie in 
Christus se liggaam en bloed nie. Soos wat die brood en 
wyn een word met ons liggame wanneer ons dit gebruik, 
so het ons deel aan Jesus Christus se off er vir ons sondes.

4. Doop4. Doop
Hulle glo dat die doop mense se sondes afwas en hulle deel 
van Jesus Christus maak.

Die doop is ’n teken van Jesus Christus se bloed wat vir 
ons sondes gevloei het. Die doop waarborg dat elkeen wat 
in Jesus Christus glo, se sondes uit genade vergewe en deur 
sy bloed afgewas word.

5. Maria5. Maria
Hulle glo Maria is nie net die moeder van die Here Jesus 
nie, maar ook die moeder van die kerk. Hulle glo dat sy 
geen sonde (ook nie erfsonde) het nie en dat sy aan die 
einde van haar aardse lewe na die hemel opgevaar en deur 
die Here tot koningin oor alle dinge verhoog is. Daar tree 
sy vir gelowiges by God in. Om hierdie rede bid hulle ook 
deur Maria tot God.

Ons glo nie dat Maria sonder sonde was, na die hemel 
opgevaar of vir gelowiges intree nie. Vir ons is Jesus 
Christus “die weg, die waarheid en die lewe” (Joh. 14:6).

6. Vagevuur6. Vagevuur
Hulle glo dat mense wat sterf sonder dat al hulle sondes 
afgewas is, eers na ’n plek genaamd die “vagevuur” moet 
gaan om daar gereinig te word van hulle oorblywende 
sondes. Om hierdie rede bid Rooms-Katolieke vir die 
dooies en glo dat hulle hul kan help om vinniger uit die 
vagevuur te kom deur namens die dooies boetes vir hulle 
sondes te betaal. 

Ons glo nie in die vagevuur nie. Wanneer gelowiges sterf, 
is hulle onmiddellik by die Here Jesus in die paradys.

7. Verdienste7. Verdienste
Hoewel hulle glo dat God deur sy genade red, glo hulle 
ook dat gelowiges deur hulle goeie werke ’n bydrae kan 
lewer.

Ons glo dat God sy kinders uit genade alleen red sonder 
dat hulle enige bydrae kan lewer of Hom deur hulle goeie 
werke en lewe kan oortuig om hulle te red. Omdat ons in 
Jesus Christus glo, word ons van ons sondes vrygespreek.

500 jaar gelede, in 1517, het Martin Luther sy 95 Stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker. Dit het 
gelei tot ’n skeuring in die Rooms-Katolieke kerk. Die groep wat weggebreek het, staan bekend as die Protestante. 
Miskien het jy al gewonder wat die groot verskille tussen Rooms-Katolieke en Protestante is. Hier is ’n paar:

Wat is die verskille tussen Rooms-Katolieke en Protestante?Wat is die verskille tussen Rooms-Katolieke en Protestante?

Rooms-KatoliekeRooms-Katolieke ProtestanteProtestante
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