
Ons verkondig Christus wat gekruisig is ... Christus, die
krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24
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REDAKSIONEEL

Daar is kontak gemaak met Puritan Reformed Th eo-
lo gical Seminary (PRTS) in Grand Rapids, Michigan. 
Dr. Adriaan Neele, met wie die APA al ’n lang pad stap 
se dert hy in Suid-Afrika werksaam was, is tans daar 
verbonde. Vanweë sy verbintenis met PRTS, ’n instel ling 
wat tot be sondere seën met die gereformeerde leer arbei 
in die wêreld, het daar vir ons deure begin oopgaan 
vir gesprek met hierdie instelling. Die doel was om 
ondersoek in te stel na die moontlikheid van nagraadse 
reformatoriese studie vir ons studente in die buiteland. 
In ons land is daar toenemend minder geleenthede vir 
nagraadse studie wat nie deur die liberalisme besmet is 
nie. Die dosente wou terselfdertyd ook probeer uitvind 
hoe die APA vergelyk met standaarde van ’n gerekende 
instelling in die buiteland. Verdere terugvoer hieroor 
kan gevind word in ’n artikel in hierdie uitgawe.

Die APA het in dieselfde tyd daar ook ’n vierdag-
kon fe rensie bygewoon. Vanuit 70 lande het persone 
van be hou dende oortuiging saamgetrek om te besin 
oor die uitdaging van sosialisme in soveel state. Uit ’n 
ver skei den heid van meer as 120 lesings wat aangebied 
is, kon daar lesings gekies word wat ons dosente se be-
lang stelling geprikkel het en wat kon help om verdere 
bron ne te kry waarmee reformatoriese beginsels vir ons 
tyd uitgebou kan word. Die hele konferensie is gehou 
met die oog daarop om die hedendaagse agenda vir 
so ge naam de sosiale geregtigheid te bevraagteken. Dit 
help nie om goeie bedoelings te hê nie, is voortdurend 
be nadruk; dit moet gepaard gaan met goeie ekonomiese 
beleide wat onderlê is deur goeie teologie en fi losofi e, is 
by gevoeg. Deur te vra na die hóé van ’n vrye, deugdelike 
en God-vererende samelewing, is daar vanuit die Wes-
ter se tradisie aangetoon hoe tirannie in die geskiedenis 

teengewerk is asook hoe daar vandag by sleutelfi gure uit 
die verlede aangesluit kan word. Natuurlik het name soos 
dié van Edmund Burke, Russel Kirk en veral dr. Abra-
ham Kuyper by ons dosente besondere aandag getrek. 
Groot was ook die verbasing dat daar uit soveel lande, 
weliswaar nie altyd uit die gereformeerde tradisie nie, tog 
soveel verteenwoordigers met behoudende denke was. 
Dikwels is daar ook in mindere of meerdere mate by die 
APA se slagspreuk, “ou spore, nuwe weë”, aangesluit. In 
hierdie uitgawe is daar verskeie artikels wat voorbeelde 
bied van temas wat behandel is.

Die studietoer het ook aan ons dosente die geleent-
heid gebied om onsself binne die groter geheel van die 
internasionale gemeenskap te meet aan spesifi eke doel-
witte. In watter mate het ons byvoorbeeld die kapasiteit 
om klassieke teologie in die Suid-Afrikaanse konteks aan 
te bied en verder uit te bou; watter gereedskap benodig 
ons en watter vaardighede kan ons binne die instelling 
ontwikkel om reg te laat geskied aan sulke ideale? Kan 
die APA ’n voertuig van die AP Kerk wees waardeur 
reformasie ook buite ons kerkgrense bedien word? Hier-
die oorwegings hang saam met die werklikheid van die 
aanslag van die liberalisme in die teologiese asook ander 
wetenskappe in die huidige konteks van Suid Afrika. 

Dit bring reeds die derde rede vir die besoek aan 
die or de. In en om Grand Rapids, wat nog duidelike te-
kens van die invloed van die aanvanklike Nederland se 
set laars dra, is daar ook verskeie behoudende private 
universiteite. Die toer het daarom terselfdertyd ook aan 
die dosentespan van die APA die geleentheid gebied om 
vyf sodanige instellings te besoek, idees te kry en dit wat 
ons van besondere waarde geag het, terug te neem vir 
verdere gesprek met ons mense. In die proses het ons 

Ou spore, nuwe weë
Prof. Alwyn Swanepoel1

Die teologiese dosente van die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) het in Junie vanjaar ’n studietoer 
na die VSA onderneem. Waarom? Drie redes staan voorop:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 In samewerking met die dosente van die AP Akademie, was prof. Swanepoel grootliks verantwoordelik vir die samestelling van die Oktober-uitgawe. Weens sy 
eerstehandse kennis van die oogmerke en uitkomste van hul studietoer na die VSA, is hy versoek om ook die redaksionele ar  kel vir Oktober te behar  g. Die 
redaksie wil hom graag bedank vir sy waardevolle inse  e met hierdie uitgawe.
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LERAARS
Beroepe ontvang
• Ds. PJ Malan (Warmbad) na Bothaville. 
• Ds. H Scherman (Bloemfontein moedergemeente) 

na Steynsburg.

Beroepe bedank
• Ds. PJ Möller (Groblersdal) bedank die beroep na 

Leeudoringstad.
• Ds. JC Coetzee (Senekal/Paul Roux) na 

Leeudoringstad.

Professor oorlede
Professor HS Theron (emeritus) is op 15 Augustus 
2018 oorlede. Ons bid sy naasbestaandes die Here 
se vertroostende nabyheid toe.

DIE BOODSKAPPER
Intekengeld 2019
Gemeentes: R16.00 per eksemplaar/R160 per jaar
Enkelintekenare: R240 per jaar
Elektroniese intekenare: R120 per jaar

BESOEK AAN DIE AP KERK EN DIE 
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK IN 
AFRIKA SE ARGIEWE
Op 15 Augustus 2018 het interkerklike samesprekings 
by die gemeenskaplike kerkkantoor tussen die argiva-
risse van die Afrikaanse Protestantse Kerk (AP Kerk), 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), Christelik 
Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde 
Kerk in Afrika (NHKA) oor die elektroniese bestuur van 
inligting, plaasgevind. Die doel was om insig te verkry 
oor die verwerking, berging en hantering van inligting. 
Daar is gesels oor die voor- en nadele van verskillende 
sisteme. Die hoofpunte van die vergadering was die 
volgende:

• Indien saamgewerk word met verskillende 
rolspelers, kan koste en vakkundigheid met mekaar 
gedeel word.

• Om gemeentes se inligting vinniger op te spoor, 
is daar moontlikhede soos die gebruik van die 
Backup Buddy-program.

• Met sisteme soos DBtext en MS Excel kan inligting 
gedeel word.

• Die algemene rugsteun van data op fisiese 
hardeskywe hou vir almal dieselfde onsekerhede in 
oor die gebruik en bewaring van inligting.

• Daar is gedeelde perspektief oor die gebruik van 
die “internetwolk” as toekomstige oplossing vir die 
organisering van inligting ten einde dit toegankliker 
te maak. Die verskillende rolspelers moet nog baie 
navorsing doen en gesprekke voer oor digitale 
oplossings. 

Ná die samesprekings het al die afgevaardigdes na die 
AP Kerk se argief by die gemeenskaplike kerkkantoor 
beweeg. Die aanbeveling is dat alle dokumentasie ge-
digitaliseer moet word vir toekomstige bewaring.

Met die hulp van Nándor Sarkady, argivaris van die 
NHKA, gaan ’n nuwe numeringstelsel opgestel word 
waar mee inligting vinniger bekom kan word. Dit is ’n 
groot uitdaging, maar ons is terselfdertyd opgewonde 
oor die uiteindelike daarstelling van ’n meer bruikbare 
stelsel in die argief.

Die argief van die NHKA is ook besoek. Daar is besluit 
dat die werkgroep in Februarie 2019 weer gaan vergader 
en dat deelname van ander denominasies in die geledere 
van kerkargiewe aangemoedig moet word.

Anine Smit
(Argiefassistent)

ook persone geïdentifi seer met wie ons ’n nouer pad kon 
saam stap en met wie ons ook sterker bande sou kon bou. 
Al hierdie ontmoetings het geleenthede aan die dosente 
van die APA gebied wat nie deur elektroniese ontmoe-
tings, e-pos boodskappe of webblaaie op dieselfde wyse 
kon realiseer nie. Die dosentespan van die teologiese 
fakulteit, te wete proff . Koos Adendorff , Johan Bosman, 
Gerrit Smit, Alwyn Swanepoel en ds. Johan Schütte, wil 
daarom groot dank uitspreek teenoor die Raad van die 
APA asook die Kuratorium van die AP Kerk wat gehelp 
het om hierdie studietoer moontlik te maak.

Die dosentespan wil hiermee in die reformasie- uit-
gawe graag bepaalde kernnotas, inligting en hul on der-

vin ding van die VSA-toer met ons lesers deel. In die gees 
van voort gaande reformasie – wat in ons land besonder 
no dig is – is die hoop ook om in die toekoms by verskeie 
geleenthede steeds mee te deel van die insigte en uit sigte 
wat ons geleer of bevestig gesien het by ander. Kyk gerus 
na al die artikels. Daaruit is dit duidelik dat omvattende 
reformasie in die lig van die Skrif steeds die wagwoord is. 
In lyn met die APA se slagspreuk is die bedoeling om in 
die gees van die Reformasie te vra na hoe daar op ou spore 
nuwe weë oorweeg kan word waarop ons in Christus 
diensbaar mag wees aan die koms van die Koninkryk. In 
hierdie uitgawe deel ons graag met u hoopvolle gedagtes 
oor reformasie in die krag van God se Gees. 
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ONTVANG DIE WOORD

Genade wat genoeg is – 
Sola Gratia
Prof. Danny Nel

ONTVANG DIE WOORD

Wanneer is iets genoeg? Dit wil tog voorkom of ons 
mense sukkel om te begryp en te verstaan wat genoeg 
is. Hoeveel keer moet ouers vir hulle kinders sê: Dit is 
nou genoeg!? Grootmense sukkel ook maar. Hoeveel 
keer gebeur dit dat ons onsself ooreet, oorwerk, ooreis 
en oormoeg raak? Ons sukkel werklik met genoeg. Ons 
weet nie wanneer ons genoeg geëet, gewerk en bymekaar 
gemaak het nie. Ook in die kerk en veral in die geloof. 
Seker dié dat daar voortdurend aandrang is om dit of 
dat te verander en te vernuwe. Die mense hou tog so 
daarvan. Dit is nie meer genoeg om net gewoon kerk te 
hou en kerk te wees soos altyd nie. Dit spreek mense 
nie meer genoeg aan nie. Daar is te min ervaring en ver-
nuwing, want die mense kry nie meer genoeg daarvan 
in die kerk nie. 

Op besondere wyse leer die Here Jesus vir Paulus en 
ons weer die wonderlike waarheid van die evangelie – 
sy genade is genoeg. Hy leer ook wat dit beteken dat sy 
genade genoeg is. 

Dat God se genade vir die sondaar genoeg is om gered 
te word, is die wese en inhoud van die hele evangelie 
wat Paulus verkondig. Juis Paulus sou mos die beste 
verstaan dat die genade van God in Jesus Christus 
genoegsaam moes wees. Hy was dan ’n Fariseër (Filip. 
3:5) wat aanvanklik oortuig was dat wetsonderhou ding 
nodig was om gered te word (Filip. 3:6). Saam met hom 
was daar ook Joodse Christene wat beswaarlik kon 
insien en ver staan wat die genade van ons Here Jesus 
Christus beteken. Hulle het tog heimlik bly dink dat (en 
probeer leef asof) dié genade nie genoeg is nie. Daar 
moet iets bykom. Daar kort iets. Daar moet nog wets-
gehoorsaamheid bykom (Gal. 5:4), of die besnyde nis 
(Gal. 5:2). Daar was diegene wat dit bly leer en verkondig 

het. Heel moedeloos vra Paulus vir hulle: Wie is dit wat 
julle van die regte en goeie weg betower, vervreem en 
verwilder het sodat julle weer die genoegsaamheid van 
die ge na de begin be vraagteken het (Gal. 3:1; 5:7)?

Die kerk sou hom keer op keer in hierdie sandsloot 
be vind van mense wat die genoegsaamheid van die 
genade bevraagteken en verduister het. In 1517 word 
afl aatbriewe aan mense verkoop (byvoorbeeld deur 
Johann Tetzel) wat hulle kwansuis heeltemal van hulle 
son des en skuld voor die Here kwytskeld sonder opregte 
be rou en verootmoediging! Ook hierdie gelowiges het 
nie begryp dat God se genade genoeg is nie. 

Dit is eers as ’n mens reg begin verstaan wat die 
genade in Christus is dat die lig begin opgaan 
dat nóg ’n mens se goeie werke, nóg jou per-
soon like vermoëns, nóg jou gesonde fi nansiële 
posisie, nóg jou godsdienstigheid genoeg kan 
wees. Ja, saam met Paulus moet ons besef dat 
dit alles waardeloos is. Dit is eintlik verwerplik. 
Die belangrikste en grootste is om Christus as 
wins te verkry (Filip. 3:7-9). 

Afgesien daarvan dat Paulus as Fariseër in sy geloof en 
op sy geestelike pad moes leer dat die genade van Jesus 
Christus genoeg is, sien ons in 2 Korinthiërs 12 dat hy 
ook in sy persoonlike lewe hierdie waarheid moes leer. 
Hy moes dit leer as verloste apostel van Christus wat 
met ŉ doring in die vlees geworstel het. Oor die doring 
in die vlees is al baie geredeneer en gespekuleer. Ver-
skeie teorieë doen die rondte. Sommige beweer dat hy 

Skrifl esing: 2 Kor. 12:1-10  •  Teks: 2 Kor. 12:9  •  Sing: Gesang 295:1, 3, 4
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’n oogprobleem gehad het na aanleiding van die feit 
dat hy baie groot geskryf het soos hy in Galasiërs 6:11 
sê: Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan 
julle skryf.

Hoe dit ook al sy, dit bly spekulasie. Wat hierdie doring 
in die vlees was en waarom dit hom so gepynig het, weet 
ons nie. Die feit bly staan dat ons hier iets van Paulus 
se persoonlike lewe leer ken wat vir hom baie gepla of 
probleme gegee het. Miskien is dit juis beter dat ons nie 
weet wat die “doring” was nie. Nou kan ons almal met 
hom identifi seer. As dit dalk ’n oogprobleem was, sou 
net dié met oogprobleme hier met Paulus kon identi-
fi seer. Die Here weet altyd beter. Nou kan elkeen met 
sy eie doring hul verlossing in die Here vind. Paulus 
het met die Here geworstel oor hierdie “doring”. Ons 
lees dat hy drie keer tot die Here gebid het dat dit van 
hom weggeneem moes word (vers 8). Al antwoord wat 
hy egter van die Here gekry het, is dat die Here hom 
daarvan verseker dat sy genade vir hom genoeg is. Die 
doring word nie uit sy vlees verwyder nie sodat Paulus 
met voortdurende herinnering aan sy swakheid en selfs 
pynlike vernedering beter vir die Here kon werk. 

Paulus moes dus nie alleen leer dat die Here se gena-
de vir hom genoeg is nie, hy moes ook leer om vanuit 
God se genade met die doring in sy vlees saam te lewe. 
Hy moes dit doen sodat hy nie hoogmoedig sou word 
nie. Hoogmoed is iets verskrikliks – veral geestelike 
hoogmoed. Paulus maak spesifi ek melding van hulle 
wat roem (vers 5) en hulle verhef oor die openbaringe 
wat hulle van God ontvang (vers 7). Dit is so jammer 
dat dit gebeur dat Christene roem oor hulle geestelike 
ervaringe en wedervaringe of erger nog ... geestelike 
voor trefl ikhede. Hulle kan met kleur en geur vertel van 
hoe die Here hulle aangeraak het en wat hulle be leef 
en ervaar het. Die hoogmoed straal soms uit hulle uit 
oor hoe en veral waarvan die Here hulle geheilig het 
sonder om die wonderwerk van die genade wat die 
heiliging moontlik maak, te beklemtoon. Dit gebeur 
dan dat die genade van God daardeur verdoesel en 
verduister word. 

Paulus self is vir ons die voorbeeld van uitnemendheid 
van iemand wat ná en ten spyte van alles die lig laat val 
op die uitnemendheid van die genade. Ja, hy vertel ook 
van homself in die Korinthiërbrief. Hy moes dit in ’n 
sekere sin doen om sy apostelskap en werk in die Here 
te verdedig teenoor diegene wat hom belaster het en sy 
invloed in die gemeente probeer minimaliseer het. Hy 
vertel hoe hy ter wille van die evangelie gely het (2 Kor. 
11). Hy het ook gesigte en openbaringe ontvang (1 Kor. 
12:1). Juis daarom besef en begryp hy hoe maklik dit kan 
gebeur dat ŉ mens jouself verhef en meer van jouself 
dink as wat ’n mens behoort te dink. Die oomblik as dit 
gebeur, hou ’n mens op om uit die genade te leef. Om 
dit te voorkom, sê hy, is hom ŉ doring in die vlees gegee. 

Tydens die kerkhervorming is in opstand gekom teen die 
kerk wat besig was om hierdie dimensie te verloor. Ge-
lowiges het dinge soos vergifnis, vryspraak en versoening 
in ’n saketransaksie omskep en in verband gebring met 
die “klinkende munt”. Sodoende is die genade verduister. 
Met die hamerslae teen die kerkdeur van Wittenberg is 
die kerk egter wakker geskud.

Die wonderlike waarheid van genoegsame genade word 
egter vandag op ontelbare wyses ook binne en buite 
die kerk in gedrang gebring. Ons leef nie meer uit die 
ge nade nie. Dit is nie die genade wat ons aangryp en 
dring tot dankbaarheid en ’n lewe in diens van lof oor 
die goedheid en guns van God in Christus nie. Te veel 
nog is ons aanbidding en navolging in Jesus Christus ’n 
gewoonte of gebruik of las en moeite – iets waarvan ons 
moeg word en ’n breek wil neem. Ons kyk na mekaar en 
na die leraar, die kerk en die kerkraad in die verwagting 
dat iets of iemand vir ons iets sal doen of gee wat net 
weer energie in moeë ledemate en ’n tam gees sal bring. 
Die ewige soektog na iets “besonders”, “anders” of “wow” 
hou net nie op nie. Ons vind nie vrede met en in onsself 
in die genade van Jesus Christus nie. 

Tot dié dag as ons dit begryp en verstaan – God se genade 
is genoeg. Eers dan verstaan ons werklik as ons sing: Ge-
nade onbeskryfl ik groot het U aan my bewys ... Amen. 

AMPTELIK

BEKENDES IN LONDEN? 
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van u familielede of bekendes wat bediening nodig het, deur 
aan oudl. B Earle. Sy kontaknommer is: +44 790 479 4174; e-pos: engeland@apk.co.za; webwerf: 
www.apklonden.com (preke op webwerf beskikbaar).
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ONS GESELS MET ...

Prof. John Bolt Prof. John Bolt 

Tydens hul besoek aan die VSA het die dosentespan 
nader kennis gemaak met ’n Afrikaner, Antoine 

Th e ron, wat pas sy doktorsgraad aan Calvin Th eological 
Seminary voltooi het. Hy het die dosente van die APA op 
sy alma mater rondgewys en was ook so vriendelik om 
namens ons ’n gesprek te voer met een van die bekende 
ge reformeerdes van ons tyd aldaar, wat ongelukkig nie 
beskikbaar was tydens ons besoek nie. Dr. John (Jan) 
Bolt is die onlangs afgetrede professor in sistematiese 
teologie by die Calvin Th eological Seminary in Grand 
Rapids, Michigan (VSA). Hy het die klassieke Neder-
landse gereformeerde teologie vir baie lank vir ’n nuwe 
geslag van predikante en gelowiges in sy land bevorder. 
Onder sy talle geskrift e kan die volgende belangrike 
werke uitgesonder word: A Free Church, A Holy Nation: 
Abraham Kuyper’s Public Th eology, asook die verta ling 
in Engels van die vier volume Gereformeerde Dogmatiek 
van prof. Herman Bavinck. Dr. Bolt is getroud met Ruth 
en het drie kinders en nege kleinkinders.

Professor Bolt, u het gedien as predikant in twee 
ge reformeerde kerke voor u lang loopbaan in die 
na vorsing en lering van teologie. Waarom het u die 
be die ning verlaat om soveel jare van u lewe aan aka-
demiese teologie te wy? Dink u dit is geregverdig dat 
ge refor meerde Christene soveel tyd, moeite en geld 

aan akademiese teologie afstaan? Is dit nie genoeg 
om net kerke en predikante te hê nie?

Ek het ’n diep oortuiging oor die roeping tot die kerk 
(as jy wil, tot die evangelie) en tot die lewe van die ver-
stand. Beide gaan terug na my vroeë tienerjare toe ek 
die inhoud van die Kategismus liefgekry het en toe ek 
beduidend betrokke was by die kerk se jeugbediening. 
Ek was duidelik gelei tot aktiewe kerklike bediening, 
in plaas van om dadelik met nagraadse studie ná die 
teologiese skool voort te gaan. Omstandighede in die 
dubbele gemeente wat ek bedien het, het my teruggelei 
tot verdere studies. Die evangeliebediening is veel eisend 
en vereis die kerk se beste – geestelik, emosioneel, maar 
ook intellektueel. Wanneer kerke teologiese skole tot 
stand bring in plaas daarvan om gemeente-leraars te vra 
om studente op te lei en te mentor, is hulle slegs goeie 
rent meesters van hulpbronne deur take sinvol te verdeel.

U het die Nederlandse gereformeerde teologie vir 
lank in Amerika bevorder, soos wat baie van u voor-
gangers by die Calvin Seminary dit ook gedoen het (’n 
mens dink aan Geerhardus Vos, Anthony Hoekema 
en Louis Berkhof). Is dit hoofsaaklik as gevolg van u 
per soonlike agtergrond, d.w.s. omdat u in Nederland 
gebore is? Of bied die Nederlandse gereformeerde 
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tradisie iets uniek aan die een-en-twintigste-eeuse 
gelowiges in Amerika?

Ongetwyfeld het my persoonlike opvoeding my lief de 
vir die gereformeerde tradisie in ’n groot mate beïn-
vloed, maar my passie daarvoor is ’n persoonlike oor-
tuiging, verkry deur bestudeerde blootstelling. Die 
Nederlandse gereformeerde tradisie het ’n breë visie en 
’n patroon van intellektuele vorsheid, gekombineer met 
ak tie we betrokkenheid. Ja, dit geld vir Amerika en vir 
die wêreld.

Waarom word die Nederlandse teoloog, Herman Ba-
vinck (1854-1921), toenemend gewild in Amerika?

My vinnige antwoord sou wees dat “om hom te ken, 
is om hom lief te hê” (“to know him is to love him”). 
Ek glimlag wanneer ek dit sê, maar ek bedoel dit. Met 
die Engelse vertaling van sy Gereformeerde Dogmatiek 
kan ons tydgenote Ba vinck se Bybelse diepte, sy his to-
rie se verworteling en sy ernstige aandag aan moderne 
probleme sien. Ba vinck is deeglik in sy behandeling van 
teologiese onderwerpe en te ge lykertyd ortodoks, evan-
gelies en modern. Dit is ’n seldsame kombinasie en sy 
geniale vermoëns word toenemend erken.

U beklemtoon dikwels die geestelike en intellektuele 
grondslae van politieke vryheid en het al dikwels 
saamgewerk met klassieke libertariese groepe soos 
die Acton Instituut. Waarom is dit belang rik om die 
geestelike en intellek tuele dimensies van vryheid te 
verstaan asook die bedreigings daarvan?

Christelike dissipelskap is nie net persoonlik nie; die 
evan gelie het diepgaande sosiale implikasies en toepas-
sings. Ek is daarvan oortuig dat die sleutel tot Christe-
like sosiale betrokkenheid deur die leer van die mens 
(antropologie) is. Wat is ons siening van die menslike 
persoon? My antwoord: As God se beelddraers is ons 
vrye, verantwoordelike agente. Ek beklemtoon dit in 
teen stelling met diegene wat byvoorbeeld eskatologie 
ge bruik (die koninkryk van God) as die raamwerk vir 
sosiale etiek. Nog erger, ek voel dikwels dat sommige van 
die voorstelle wat deur Christene aangebied word eint-
lik ’n alternatiewe verlossingsleer is wat voortspruit uit 
hersiene begrippe van sonde (in strukture en instellings) 
en die gepaardgaande kuur daarvoor (bv. Liberalisme).

In baie lande is groot groepe vandag daarop uit om die 
mag van die staat te gebruik om die hele samelewing 

radikaal te trans for meer volgens die Mar xis me en 
ander ideologieë. Hoe sien u die taak van ons gere-
formeerde kerke in so ’n revolusionêre klimaat? 

Dit is baie eenvoudig: Hou by die evangelie; die evange lie 
self verander mense en die wêreld. Die kerk verloor sy 
siel wanneer dit net nog ’n party word.

Wat dink u bied die toekoms van Amerika vir die 
Christendom? Hoe sal u reageer op gereformeerde 
gelowiges wat na die Verenigde State wil emigreer ter 
wille van hul kinders?

Amerikaanse sekulariste is tans baie kwaad en baie ag-
gre ssief. Ek dink hulle het en is besig om hul hand te 
oorspeel en dat die onderliggende grondwetlike vryhede 
nie permanent in ons land vernietig sal word nie. Dit kan 
vir Christene in Amerika vir ’n paar jaar moeilik wees, 
maar die kerk sal oorleef (ons het Christus se beloft e) 
en ek glo dat die voorsienende seën van geordende 
vryheid waarmee Amerika gestig is en as ’n baken vir 
ander nasies dien, nie heeltemal sal verdwyn nie. Dit lê 
natuurlik in God se hande.

In Suid-Afrika is baie mense besorg oor die regeren-
de party se voorneme om grond te vervreem sonder 
ver goe ding. As ’n waarnemer van die Amerikaanse 
politiek, dink u dat die Amerikaanse regering sal 
ingryp as Suid-Afrika ’n tweede Zimbabwe word? 

Ek wens ek kon jou iets meer hoopvol vertel, maar nee, 
ek dink nie so nie. Ongelukkig het Amerikaners ’n baie 
pessimistiese opinie van Suid-Afrika en ek kan nie veel 
steun vir Amerikaanse betrokkenheid sien nie.

Het u enige fi nale woorde van raad of aanmoediging 
vir gereformeerde gelowiges, veral onder Afrikaners, 
in Suid-Afrika?

God roep ons om te doen wat reg is in sy oë en beloof 
dat Hy by ons sal wees. Dit is ons enigste roeping en 
ons enigste troos. Moenie in die eerste plek met mede- 
gerefor meerde Christene in die Weste solidariteit pro beer 
vind nie (hulle is ’n vreeslike swak riet waarop nie geleun 
kan word nie), maar met Christene in die jonger kerke, 
veral diegene wat in baie uitdagende en selfs gevaarlike 
situasies leef (ander Afrika-nasies, die Midde-Ooste, 
Oos-Europa, China, Indië, Indonesië en dies meer). 
Ons kyk na julle vir inspirasie, moed en toonbeelde van 
dissipelskap. Gaan met God! L
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DIE LEWENSVISIE VAN DIE APA: 

Christelike kuns, 
kultuur en wetenskap
Prof. GDS Smit

Nadat die Here die volk Israel uit Egipte uitgelei het en 
sy Wet op die berg Sinaï aan hulle gegee het, lees ons 
in Exodus 35:1-35 hoe Hy aan Moses opdrag gee dat 
die volk ’n plek van aanbidding moes oprig en versier 
met alles waaroor hulle beskik het. Hier kon hulle Hom 
aanbid terwyl hulle in die woestyn swerf. Die afgelope 
paar jaar is dikwels oor die Christelike lewensbeskouing 
gedink en wat dit prakties vir ons behels.1 Die Here leer 
die mens van die begin af om onderskeid te tref tussen 
die heidense en Bybelse maniere van kyk na die lewe 
op die gebiede van die kunste, kultuur en wetenskap. 

Kunstenaar en kunstenaars
God is die groot Kunstenaar. Toe Hy die hemel en die 
aarde geskep het, het Hy die aarde met diere, plante en 
blomme en uiteindelik ook die mens, versier. Aan Adam 
en Eva gee Hy die opdrag: 

Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde 
en heers daaroor (Gén. 1:26-28). 

Deel van die opdrag om te heers oor die skepping was 
om die aarde te bewerk en te bewoon en dit deur kul-
tuur, kultuurprodukte en kuns te omskep. Dit is die rede 
waarom wetenskap en tegnologie deel van die mens se 
opdrag is en in wese goed is. 

Een van die eerste dinge wat die volk tydens die bou 
van die tabernakel moes doen, was om te bepaal wie 
die kunstenaars onder hulle is om die tabernakel te 
ver sier. In vers 30-32 lees ons dat die Here Besáleël ... 
by sy naam geroep het; en Hy het hom met die Gees van 

God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en 
bekwaamheid vir allerhande werk; en om kunstige planne 
uit te dink, om dié uit te voer in goud en silwer en koper. 
Die versiering van die tabernakel word hier as ’n kuns 
beskryf. Dit is so kosbaar dat God sy Gees gebruik om 
Besaleël te vervul vir die taak.

Dit gee vir ons ’n belangrike sleutel oor ’n Christelike 
lewensbeskouing en hoe kuns tot eer van God aan die 
een kant óf op ’n heidense manier aan die ander kant 
bedryf kan word. Dit gee ons selfs ’n sleutel om te ver-
staan hoe kuns mense se denke oor God en die wêreld 
op ’n positiewe of negatiewe manier kan beïnvloed.

Vir jare is die godsdiens in die privaatsfeer ingedwing, 
terwyl die persepsie ontwikkel is dat kuns, kultuur en 
wetenskap nie vanuit ’n Christelike beskouing nie, maar 
sogenaamd objektief benader moet word. Christen we-
ten skaplikes besef dat kuns, kultuur en wetenskap nie 
buite die kring van gelowige denke bedryf kan word nie. 
Indien die teenwoordigheid van God in die kosmos deur 
die wetenskap veronderstel word, meen die sekulêre 
wetenskap, kan dit ’n ongesonde voorveronderstelling 
wees en dalk nie eens as wetenskap verstaan word nie. 
Indien die afwesigheid van God in die kosmos deur 
die wetenskap veronderstel word, vorm ’n ander voor-
veronderstelling die vertrekpunt vir kuns, kultuur en 
wetenskap. Om dié rede is wetenskap nie iets waaroor die 
wêreld praat terwyl Christene hulle slegs by godsdiens 
bepaal nie. Godsdiens vorm tradisioneel die raamwerk 
van denke in die lig van die Bybel vir die mens se be-
skou ing oor die sigbare werklikheid en oor God. 

In die manier waarop ons die wêreld rondom ons mooi maak, die aarde kultiveer en die wetenskap beoefen, 
ge tuig ons in werklikheid iets van ons beskouing oor God.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Vergelyk bv. Goheen, Michael W & Bartholomew, Craig G. 2008. Living at the Crossroads: An introduc  on to Chris  an Worldview. Grand Rapids: Baker 
Academic; Li  in, Duane. 2004. Conceiving the Chris  an College. Grand Rapids: Eerdmans; Sire, James W. 2009. The universe next door. Fi  h Edi  on. Illinois: 
IVP Academic.
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Ons Godsdiens word volgens Exodus 35 sigbaar in die 
manier waarop ons kuns, kultuur en wetenskap bedryf. 
Kreatiwiteit is in beginsel ’n gawe van God waardeur sy 
heerlikheid as kreatiewe Skepper afgebeeld word. 

Kreatiewe getuienis
Die manier waarop ons die wêreld rondom ons mooi 
maak, die aarde kultiveer en die wetenskap beoefen, 
getuig van ons beskouing oor God. Tydens die Renais-
sance was kuns een van die kragtigste getuienisse oor 
wát in die harte van die mense en hul beskouing oor 
die lewe, hulle beskouing oor die dood, oor godsdiens 
en selfs oor God leef.2

Wat jy van die lewe en die dood, van godsdiens en die 
kerk en God se rol in jou lewe glo, word sigbaar in jou 
kuns. Dit word sigbaar in die manier waarop jy jou 
huis versier, hoe ’n tafel gedek word, die klere wat ons 
dra, die juwele wat ons aansit, hoe jy kaste pak, hoe jy 
jou lessenaar inrig, hoe jy jou tuin versier en die soort 
plan te wat jy plant, die motor wat jy ry, die stories wat 
jy vertel, die geselskap met wie jy jou tyd deurbring, die 
mu siek waarna jy luister. Al hierdie dinge getuig iets van 
jou geloof óf die gebrek daaraan. 

Die vermaaklikheidsbedryf het die krag van kuns en 
kul tuur benut om massas mense in die 60’s en 70’s van 
die vorige eeu in rebelse denke te verander, wat die 
weg gebaan het vir ’n totaal sekulêre samelewing wat 
ons van dag in die Westerse lande en toenemend in 
Suid-Afrika beleef. Musiek is een van die magstigste 
wa pens om mense se denke te verander. Jou manier van 
dink oor die wêreld en die doel van die mens se bestaan, 
is bepalend. Dit beïnvloed die stories wat jy vertel, jou 
geselskap, die manier waarop jy na die wêreld kyk, die 
plek wat godsdiens in jou lewe inneem. Dit bepaal selfs 
jou beskouing oor God en die Bybel en die kerk, jou 
we tenskapsbenadering, jou hipo teses, jou kultuur be-
skou ing en uiteindelik word dit sigbaar in die kunste.

Omdat God weet dat die estetiese (die versiering van 
die tabernakel) tot die hart en die verstand van die mens 
spreek en sy beskouing oor God en oor die wêreld beïn-
vloed, is Moses se eerste opdrag aan die volk met die 
bou van ’n aanbiddingsplek vir God: Maak dit mooi! Net 
die beste is goed genoeg vir God. Die versiering van die 
tabernakel is ’n belangrike getuienis teenoor die heidense 

wêreld oor die plek van God in die gelowige se lewe en 
hart. Waar jou aanbiddingsplek is, hoe dit lyk, watter 
rol dit in die lewe van die aanbidders speel, getuig alles 
van die getuienis van die gelowige se beskouing oor God 
en oor die wêreld. 

Om dié rede behoort gelowiges nie toe te laat dat ons 
kerke in die buitewyke van die dorp gebou word nie – dit 
moet gesien word, want dit getuig van die teenwoordig-
heid van God in die samelewing.

Die heidendom wil ons wysmaak dat hulle sonder God 
kan leef en steeds ’n gesonde beskouing oor die wêreld 
en die mens handhaaf. Sonder ’n gesonde beskouing 
oor God word jou beskouing oor die wêreld – politiek, 
ekonomie, onderwys, godsdiens, reg en geregtigheid, 
we tenskap, kuns en kultuur – toenemend skeefgetrek 
na die een of ander afgod, want as God in die mens se 
le we verdwyn, neem ’n ander god sy plek.

Die hedendaagse mens is verslaaf aan vermaak: televi sie, 
fi lms, selfone, die internet, uitstappies of vakansies. Jou 
keuse van vermaak waaraan jy jou tyd wy en die hoe-
veel heid tyd wat jy daaraan afstaan, getuig van jou liefde 
vir die Here of die afwesigheid van liefde vir die Here. 
In die lig van Exodus 35 behoort gelowiges voortdurend 
te toets of hul gedagtes met gesonde vermaak besig is. 

Godsbeskouing, wêreldbeskouing = Godsdiens
Ons dien God deur die manier waarop ons na die 
wêreld kyk en ons kyk na die wêreld deur die bril van 
ons beskouing oor God. Dit is die kern van ’n Christe-
like lewensbeskouing. Ons moet doelbewus gaan sit en 
dink: Wat glo ek van God en hoe word dit sigbaar in 
die manier waarop ek leef? 

As ons hierdie doelbewuste denkskuif kan maak in die 
beoefening van ons kultuur, wetenskap en kuns, werk ons 
soos sout en soos lig en goeie suurdeeg in die samelewing. 
So spreek ons lewens oor Christus se opstanding. Die 
werklikheid van die verandering van bekering wat deur 
sy Gees in ons harte bewerk is, word sigbaar in ons goeie 
werke wat ons Vader wat in die hemel is, verheerlik. 

Kom ons wend ’n doelbewuste poging aan om oor die 
po li tiek, ekonomie, onderwys, kuns, kultuur, taal en 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Neem bv. kennis hoe verskillende Bybelse temas in bekende kunswerke van beroemde kunstenaars soos Bosch, Rembrandt, Bruegel, Raphael, Da Vinci 
en Michaelangelo gebruik is. Kyk gerus na: h  p://www.web ex hi bits.org/pigments/intro/renaissance.html en h  p://historylists.org/art/list-of-10-remark-
able-religious-renaissance-pain  ngs.html om voorbeelde te sien.
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PRTS: 
’n Inspirerende teologiese skool
Prof. Johan Bosman

Op Maandag 18 Junie 2018 het die teologiese dosente 
van die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) die 
Pu ritan Reformed Th eological Seminary, geleë in Grand 
Rapids, besoek. Dit is ’n stad in die waterryke streke 
van Michigan. Naas Detroit is dit die grootste stad van 
hierdie mid-westerse staat – tussen die groot mere van 
die VSA in die Noorde. Om ’n idee te gee: Die lughawe 
hanteer meer as 2 miljoen pas sasiers per jaar.

Indien ’n reisiger met die Gerald R. Ford-hoofweg oos 
ry, verby die mediese myl van Michigan se staatsuni-
versiteit (’n voorloper in hartoperasies), neem jy die E. 
Beltline-afrit. Puritan Reformed Th eological Seminary 
(PRTS) is reg by die Cornerstone Universiteit geleë. Dit 
is een van meer as 15 hoër onderwys-instellings, maar 
so klein, dit word nie eens vermeld op die webtuiste Ex-
perience Grand Rapids nie. Tog groei PRTS sedert 1995 
van krag tot krag. Hoewel PRTS vanjaar maar 23 jaar 
oud is met 178 ingeskrewe studente, bied hulle reeds 
die grade M.A. (Religion), M.Div., Th .M. en Ph.D. aan. 

Klein maar invloedryk
Dit is hier waar jou geloofsverwondering begin. PRTS 
is in Amerikaanse terme klein, maar baie invloedryk. 
Om uit die verre Suid-Afrika oor PRTS te verneem, is 
een ding. Dit maak veel groter indruk om die instelling 
van naderby te beleef. Gebore uit ’n kerkverband met 
slegs tien gemeentes (sowat 2000 lidmate), wil ’n mens 
vra: “Hoe is dit moontlik?” Die rektor, prof. dr. Joel R. 
Beeke, een van daardie fi gure wat vinniger kan skryf 
as wat ’n mens kan lees en boonop nog kragtig preek 
ook, gee insig. In sy ingeruimde tyd met ons dosente 
vertel hy dat die Heritage Reformed Churches (ontstaan 
in 1993) besluit het om slegs op een projek te fokus. 
Hulle kanaliseer al hulle geld en energie daarin om 
teologies-bekwame mense op te lei volgens wat hulle 

glo ’n onmisbare erfenis is. Deur die opleiding wil hulle 
kerke die wêreld bereik. Dit was vir die kerkverband 
dus strategies ’n belangrike keuse. In hierdie pakket was 
dit daarom ook net so belangrik om ’n uitgewery en ’n 
boekwinkel te onderhou. 

’n Onmisbare erfenis
Die aanduider “Heritage” in Heritage Reformed Churches 
is doelbewus gekies. Hierdie woord weerspieël ’n hartlike 
verbintenis en begeerte om trou te bly aan ’n ryke erfenis 
wat só saamgevat word: Eg Skrift uurlik, gereformeerd 
en ortodoks. Uiteraard adem PRTS ’n konserwatiewe 

HOOFARTIKEL

Hulle kanaliseer al hul geld en energie daarin om teologies-bekwame mense in die gereformeerde erfenis op 
te lei. Deur opleiding wil hulle die wêreld bereik. Dit was vir hulle kerkverband strategies ŉ belangrike keuse.

Hoofgebou van PRTS

 Dosente van die APA voor die hoofgebou
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gees. Daar word egter pertinent gefokus op hoof sowel 
as hart en hande. Immers, die gereformeerde geloof is 
rasioneel, maar nie rasionalisties nie. Dit is egter ook nie 
irrasioneel nie. Die gereformeerde geloof omvat ervaring 
sonder om te verval in subjektiwisme of mistisisme. 
Die gereformeerde geloof streef na heiligheid sonder 
om te verval in piëtisme of in reaksie oor te hel na die 
gevaarlike anderkant van losbandigheid.

In die geskiedenis van Duitsland, Engeland, Frankryk, 
Hongarye, Nederland, Skotland en Switserland bestaan 
’n betroubare opeenvolging van Godgeleerdes by wie 
presies hierdie reformatoriese erfenis staanplek gekry 
het. Jou verwondering neem toe. Dit is mos ook waarmee 
die APA graag besig wil wees. 

“Puritan Reformed”
Die kombinasie “puritein” met “gereformeerd” is volgens 
dr. Beeke eerder ’n saak van ingewing as ideologie. Dit 
was aanvanklik moeilik om ’n eie plek te bepaal naas 
die gevestigde Calvin Th eological Seminary in Grand 
Rapids, asook die teologiese opleiding van die Protestant 
Reformed Churches. Daar is ook nog Kuyper Kollege 
(voorheen Reformed Bible College) uit die geledere 
van die Reformed Church in America en die Canadian 
and American Reformed Churches se opleiding, binne 
ry-afstand vanaf Grand Rapids. Trouens, die woord 
‘gereformeerd’ is in die VSA ’n meervoudige begrip wat 
selfs naamgewing in Nederland oortref. Daar bestaan 
in die grote VSA soveel soorte “gereformeerde” teo-
lo gie se opleidings dat die kombinasie “puritein” met 
“ge re formeerd” ’n unieke klank bied. Dit wil aandui 
dat dit suiwer-Skrift uurlik wil wees, dog ook histories, 
konfessioneel én bevindelik (vol van ervaring).

Openheid na die buitewêreld
Sekerlik die grootste verrassing is PRTS se openheid 
na die buitewêreld. Die dosente kom uit verskillende 
kerkverbande. Behalwe vir diegene uit die Heritage Re-
for med Churches kom dosente ook uit die Free Reformed 
Churches, Associate Reformed Presbyterian Church en 
Orthodox Presbyterian Church. Hierdie klein opleiding 
onderhou ook bande met ander wêrelddele. PRTS is 
allermins net na binne gerig. Hulle verstik glad nie in 
die hersirkulasie van hulle eie gedagtes nie. Dr. Brian 
de Vries byvoorbeeld (leraar van die HRC en alumnus 
van PRTS), is tans die prinsipaal van Mukhanyo Th eo-
logical College in Kwa-Ndebele, digby Pretoria. PRTS 
neem tans ook Westminster Th eological Seminary se 
verantwoordelikhede in Londen (Groot Brittanje), oor. 

Skakeling, samewerking en uitbreiding vind op talle an-
der gebiede plaas. Konferensies word in Suid-Amerika 
mede-aangebied wat tot soveel as 100 000 kongres gan-
gers oplewer. Erkende en gerekende Ph.D.-grade kan 
op hierdie sta dium in historiese teologie en bibliologie 
by hulle verwerf word, terwyl ’n Ph.D. in homiletiek 
(preekkunde) na verwagting teen 2020 sal begin.

Doel van besoek
Deesdae vertel webwerwe en papier slegs ’n deel van 
die verhaal. In die verlede kon jy ’n dokument sirkuleer 
en gebaseer op goeie argumentasie, instemming vir 
jou saak verkry. Nie vandag nie. Om verhoudings te 
bou, is deurslaggewend. Goeie verhoudinge bepaal die 
aanvaarbaarheid van dokumente. Met ’n aanloop oor 
jare was hierdie besoek vir ons ’n logiese volgende stap.

By die APA weet ons gewoon nie vir hoe lank die Suid- 
Afrikaanse owerhede aan die teologiese oplei ding er ken-
ning gaan verleen nie. Alles in ons vermoë word gedoen 
om met ’n skoon gewete te voldoen aan die owerhede 
se eise. Skrif en belydenis is wel die norm vir alle kom-
munikasie, handel en wandel. Met godsdiensregulering 
egter op die tafel en ’n ministerie wat skynbaar eerder 
van alle opleidings in die privaatsektor ontslae wil wees, 
is die uitdagings groot. Boonop raak toestande aan die 
teologiese fakulteite van Suid-Afrika ernstig bedenklik 
met blatante Skrifk ritiek, bewuste onskrift uurlikheid en 
selfs anti-Christelike geluide. Betroubare verdere studie 
ná voltooiing van ’n student se opleiding by die APA is 
’n dringende nood.

Moontlikhede
Ná ’n tydperk van voorbereiding waartydens sowel die 
Senaat as die Raad van die APA toestemming verleen 
het, volg hierdie ontmoeting by PRTS. Dit blyk dat die 
Amerikaanse stelsel anders werk as hier in Suid-Afri ka. 
Ná matriek word van alle studente verwag om eers ’n 
algemeen vierjarige BA te voltooi. Daarna kan jy spesia-
liseer en dus aanmeld vir teologiese studie. ’n M.Div. of 
M.A. (Religion) duur drie jaar voltyds. Die Th .M. duur 
ook drie jaar en ’n Ph.D. gemiddeld vyf jaar voltyds.

Prof. dr. Michael Barret, belas met akademiese aange-
leenthede, het die voorgenome vierjarige B.Div. van die 
APA geëvalueer teen die agtergrond van ons ge skie denis 
met die B.A. (admissie)- en B.Th .-grade. Ty dens sy 
vergadergleuf saam met die rektor (prof. Beeke) het hy 
daaroor verslag gedoen. Prof. Barret is te vrede en meen 
dat ons by die AP Akademie hoë stan daar de nastreef. 

Vervolg op p. 12
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Crisis of Responsibility: 
Our Cultural Addiction to Blame and How You Can 
Cure It, deur David L. Bahnsen (Post Hill, 192 pp.)

Resensie deur ds. Johan Schütte

In sy maklik leesbare boek gaan kyk David Bahnsen op 
nugtere wyse na elke vingerwysing en wys hy hoedat 
daar elke keer meer vingers terug wys. Bahnsen wys 
op wat hy noem ’n kulturele afname van deurdagte 
in ter afh  ank like bedagsaamheid, moraliteit, integriteit 
en persoonlike verantwoordelikheid. Dit is die eintlike 
oor saak van al ons sosiale worstelinge. Sameswerings-
teo rieë en vingerwysings moet daarom eers wag totdat 
daar voor die eie deur gevee is.

Bahnsen herinner daaraan dat die in-sonde-gevalle-
mens moreel verantwoordbaar gehou moet word. Ons 
natuurlike geneigdheid is om weg te skram van enige 
verantwoordelikheid en sodoende het daar ’n kulturele 
verslawing aan blamering ontstaan. “Blameer en onteer” 
is sekerlik ons weergawe van die “blaming en shaming” 
wat oral aan die orde van die dag is. Die krisisse waarvan 
die media vertel, is egter maar eintlik net die simptoom 
van die kulturele krisis van blamering sonder verant-
woordelikheid, sê Bahnsen.

In sy hoofstuk oor die fi nansiële krisis, leer ken ons 
Bahn sen as die fi nansiële meester wat hy is. Hier wys hy 
daarop dat gierigheid gelei het tot valse voorstellings wat 
gemaak is in 70% van alle aansoeke vir huislenings (in 
die VSA), terwyl 75% van mense wat hulle skuldveref-
fening gestaak het, steeds kredietwaardig was. Hy erken 
dat daar inderdaad gevalle van uitbuiting, ondeurdagte 
risiko’s en swak regulering was, maar dit wat die krisis 
veroorsaak het, was volgens Bahnsen ’n groot aantal 
intelligente en vermoënde leners wat gewoon roekelose, 
onverantwoordelike lenings aangegaan het.

In die publikasie wys hy daarop dat daar geen politieke 
of burokratiese oplossing vir die eintlike probleem 
be staan nie. Solank as wat mense nie leer om verant-
woor delikheid vir hulle dade te aanvaar nie, gaan die 
krisisse met ons bly. Hy hanteer dit vanuit ’n ander hoek 
ook in hoofstukke oor die vrye mark, skoolkeuses en 
immigrasie. In sy ontleding van die Amerikaanse op-
voe dingstelsel skryf hy byvoorbeeld: “Skoolopvoeding 

BOEKRESENSIE

Luister ’n mens na die liberale 
media, word die afgelope 
dekade beskryf as die dekade 
van krisisse – 
’n fi nansiële krisis, 
’n Brexit-krisis, 
’n Trump-krisis. 

Almal wil oor en weer vinger 
wys wie die blaam vir krisisse 
moet dra.
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is om kinders te leer lees, skryf en berekeninge doen. 
Dit is die ontwikkeling van lo gi ka, kreatiwiteit, begrip 
en kritiese denke. Hier die dinge vorm die hoeksteen 
van ’n stewige op voe dingsfi losofi e.” 

Maar hy skryf verder: 

“Wanneer die skool dien as die plaasvervan-
ger vir die gesinslewe, godsdienstige lewe of 
ge meen skapsbetrokkenheid, is dit ’n vergryp 
aan die ware doel van opvoeding.” 

Hy wys hoe vakbonde en unies dikwels slegs streef na 
meer geld om hulself te bevoordeel.

Met reëlmaat wys Bahnsen daarop dat enige oplossing 
wat nie rekening hou met morele herbewapening, die 
herontwaking van ondernemingsgees, eerlikheid en die 
belang van die familie en godsdiens nie, gedoem is om 
te misluk. ’n Gesonde samelewing het gesonde kulturele 
waardes nodig. Nie ’n regering wat al hoe meer mense 
moet versorg nie.

In die laaste twee hoofstukke probeer Bahnsen antwoor-
de bied op ons kultuur van blamering en ons krisis van 
verantwoordelikheid. Hy maak sekere konkrete voor-
stelle oor dit waarmee elkeen reeds vandag kan begin. 
Hy gee uiteindelik ’n lys van tien dinge wat ’n mens kan 
begin doen. Tog bly hy ’n realis wat erken dat daar nie 
oornag groot veranderinge gaan kom nie.

Die korrupsie van regeringslui en staatsamptenare is 
die gevolg van ’n korrupte samelewing. Om dit met ’n 
Suid- Afrikaanse beeld te probeer verduidelik: Jy kan 
nie kla oor die vorige president se korrupsie wanneer 
jy self ’n verkeerskonstabel omkoop nie! ’n Morele her-
ont wa king waar eerbare mense die leiding begin neem 
in hul eie gemeenskappe, sal uiteindelik deursyfer tot 
alle vlakke van ons samelewing. Daarom gaan dit ’n 
volgehoue en geleidelike herwinning vra van alles wat 
oor jare heen verloor is.

Maar voordat die wysvinger wys na iemand anders as 
die oorsaak vir al jou probleme, moet opregte selfonder-
soek eers plaasvind. Uilspieël het baie dinge oor homself 
gebring. Dit geld ook vir Amerika. Hoeveel te meer nie 
vir Suid-Afrika nie?

Daarom het hy aan PRTS se registra teur toe stemming 
verleen om saam met prof. Gerrit Smit ’n gedetailleerde 
vergelyking voor te berei sodat dit voor die Senaat van 
PRTS mag dien.

Dit wil op hierdie vroeë stadium lyk asof ons B.Div.-graad 
’n groot deel van die Amerikaanse B.A. en M.Div. doel-
witte alreeds bereik. Ons hoop dat APA-studente met 
geringe M.Div. afronding sal kan aanmeld vir die Th .M. 
Prof. Adriaan Neele, goed bekend met die APA en be-
stuur der van PRTS se Ph.D.-programme, is van oortui-
ging dat die APA se kombinasie B.A. + B.Th . volledig 
ge lykstaan met die Amerikaanse B.A. + M.Div. Met of 
son der die Suid-Afrikaanse owerhede se erkenning, 
beloof hierdie verhouding aan die APA se teologie- stu-
dente beslis voortgang, indien hulle kan afstudeer met 
’n gemiddeld van 70%.

Nuwe moed
Die ontmoeting met PRTS gee beslis nuwe moed. In 
die eerste plek laat dit ’n mens anders kyk na waar jy 

staan. In die huidige Suid-Afrika is die verleiding groot 
om in pessimisme, swartgalligheid en eintlik ’n sinies- 
skep tiese lewensuitkyk te verval. Indien ’n kerkver band 
met ongeveer 2  000 lidmate ’n teologiese opleiding 
van wêreldformaat kan onderhou, al is dit dan ook in 
samewerking met ander, hoeveel te meer kan die AP 
kerkverband met sowat 25 000 belydende lidmate dit 
nie regkry nie? 

Die moeite werd!
Die tyd wat dit geneem het om heen en weer te vlieg 
uitgenome, was ons dosente-groep vanaf 18 tot 27 Junie 
2018 maar 10 dae “voet aan wal” om die vier-dag kon gres 
by te woon, sowel as om vyf privaat universiteite, een 
gemeente en twee goedgesindes te besoek. Die oortui ging 
is egter eenparig: Slegs die besoek aan PRTS was alreeds 
oor en oor die geld en moeite werd. Die hele verblyf het 
die rykdom aan kennis en insig en uitsig soveel meer 
vergroot. ’n Opregte woord van dank aan die Raad van 
die AP Akademie en die Kuratorium van die AP Kerk 
vir hul ondersteuning.

Vervolg vanaf p. 10

PRTS: ’n Inspirerende teologiese skool
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Die pers agenda
Prof. Johan Bosman

Nog verdere deformasie
Gee humanistiese deformatore dít toe: Hulle is nie lui 
nie; hulle werk op die oomblik kliphard aan ’n volgende 
fa se. Ek hoor sommer al hoe lesers sug: “Wat kan tog 
nou weer die nuwe twispunt wees?” Die antwoord: Die 
transgender-rewolusie is op hande. Binne die verloop 
van enkele jare het aktiviste hierdie saak bevorder vanaf 
vae onbekendheid tot ’n volbloed kwessie in menseregte. 
Daar word verbete in die Amerikaanse howe gestry. 
Miljoene dollar rugsteun die saak. In ’n enkele sin kan 
dit só saamgevat word: “Dit is die individu se basiese 
mensereg om te besluit watter geslag hy wil wees.”

Hendrik of Sarie?
Dit was die tema waaroor dr. Ryan T. Anderson met 
die gehoor gepraat het tydens een van die sessies by 
die konferensie wat die dosente in die VSA bygewoon 
het. Sy boek, When Harry became Sally1, is maar pas 
in Februarie hierdie jaar gepubliseer. Dit is al klaar ’n 
blitsverkoper! In Afrikaans sou ons seker kon praat van 
“Toe Hendrik Sarie geword het.” 

Hierdie nuwe oortuiging vorder teen ’n verbysterende 
spoed – nekbreekspoed. Daar word toenemend beweer 
dat ’n seun byvoorbeeld “vasgevang” kan leef in ’n mei-
sie se liggaam. Daarom moet die mediese wetenskap 
toegelaat word om sake reg te stel. Die “verkeerdelike 
toewysing” van geslag wat by geboorte plaasgevind 
het, moet deur middel van ’n operasie reggestel word. 
Daar is egter veel-veel meer, daarom word gepraat van 
’n rewolusie. Die Obama-administrasie het die proses 
reeds baie vergemaklik. Die defi nisie van ‘geslag’ is onder 
president Obama verander. Geslag beteken deesdae in 
die VSA nie meer biologie nie, maar geslagsidentiteit. 
Dit is dus ’n sosiale aangeleentheid en daarom, volgens 

aktiviste, ’n kwessie van menseregte. Dit raak ons egter 
nouer as ons begin besef watter implikasies dit alles het.

Skole is veral die slagveld
Manlikheid en vroulikheid behoort in terme van die 
transgender-ideologie tot die verlede tyd. Dit moet 
goed begryp word. Hierdie ideologie wil nie meer van 
manlik (blou) en vroulik (pienk) weet nie. Die wêreld-
geskiedenis leef daarvolgens aan die anderkant van sulke 
“diskriminerende” onderskeidinge. Daarom moet ver-
kleekamers en toiletgeriewe byvoorbeeld verander word 
om transgender te wees en nie net meer ’n badkamer 
vir seuns/mans en meisies/vroue nie. Ons leef nou in 
die sogenaamde pers era: transgender.

Skoolhoofde word tans verplig om – sonder die ouers se 
medewete of toestemming – spesiale geriewe by skole 
vir kinders en jongmense in stand te hou. Pa en ma kan 
dink hulle stuur vir Sarie skool toe. By die skool het Sarie 
egter die reg op ’n transgender lewe. Daarom kan Sarie 
by die skool Hendrik wees, terwyl almal by die skool 
dit gelate moet aanvaar of gestraf sal word indien hulle 
van “Hendrik” sleg praat of met “hom” spot. Immers: By 
die skool leef ons nie meer in terme van manlik (blou) 
of vroulik (pienk) nie, ons leef transgender (pers). Van-
middag, net voor die skoolklok lui om huis toe te gaan, 
verklee “Hendrik” onder beskerming van die skoolhoof 
en gaan doodluiters weer huis toe as Sarie, sonder dat 
die ouers iets daarvan hoef te weet. Dit kan so aanhou 
totdat Sarie reken, “hy” is reg daarvoor om met behulp 
van die owerhede “sy” ouers te konfronteer met die feit 
dat “hy” transgender is. Oor ’n generasie of wat hoef 

Om jou geslag deur ’n operasie te laat verander, is maar net die begin. Die transgender-ideologie gaan veel 
verder. Daarvoor moet ons oë wawyd oop wees. Sodra die nuwe ideologie spoed kry, sal die lewe in Suid-Afrika 
drasties verander.

______________________________________________________________

1 2018. When Harry became Sally. Responding to the Transgender Moment. 
New York/London: Encounter Books.
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hierdie werkwyse nie meer nodig te wees nie, want dan 
sal die hele samelewing gedeformeer wees.

Wat doen ’n mens?
Dr. Anderson se navorsing verdien besinning. Laat ons 
’n oop oog hê vir die pers agenda. Soos nog nooit tevore 
nie, plaas die transgender-ideologie die verhouding 
ge sin-skool-kerk in die kollig. Opvoeding en onder-
wys is deurslaggewend belangrik. Voorkoming is veel 
makliker as nasorg, hoewel wenke bestaan om vas te stel 

waar dit alreeds in ’n jong gemoed fout gegaan het. Die 
stryd begin wel lank voor geboorte. Dit begin by hoe 
pa en ma – ons al mal as ’n samelewing – glo en leef. In 
die eerste plek het ons nie te doen met ’n mediese of ’n 
sosiale kwessie nie, maar met Godsverduistering. Dit is 
waar radikale reformasie nodig is. Wat ’n mens van God 
glo, maak ’n radikale verskil oor hoe jy jouself sien en 
hanteer. Dit was bemoedigend om by ’n konferensie te 
wees waar so veel mense uit verskillende lande hieroor 
besorg is. L
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Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit)

Volkleur

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

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

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00 R1 785.00

1/2 blad 124 x 180 mm R1 415.00 R2 940.00

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 R4 400.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm R2 993.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm R5 200.00

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

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

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

ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

Fees- en vakansiedae 2019

1 Januarie Nuwejaarsdag

21 Maart Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

19 April Goeie Vrydag

21 April Paassondag

22 April Gesinsdag

27 April Openbare vakansiedag

1 Mei Openbare vakansiedag

30 Mei Hemelvaart

31 Mei Republiekdag

9 Junie Pinksterfees

16 Junie Openbare vakansiedag

17 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 Christusfees

26 Desember Openbare vakansiedag

AMPTELIK

gods  diens te vra: Wat glo ek van God se betrokkenheid 
op hierdie gebied en hoe leef ek my geloof in God op 
daardie gebied sigbaar uit tot ’n getuienis? 

Vra jouself: Hoe kan ek God beter dien deur my keuse 
van die internet, musiek, televisie of my spesialiteit? Jou 
beskouing oor God het alles te doen met wetenskap, 

kuns, kultuur en letterkunde en die manier waarop die 
wêreld ingerig word. 

Selfs al in die droë woestyn met die mooimaak van die 
tabernakel, leer God sy volk dat jou Godsbeskouing 
altyd jou wêreldbeskouing gaan voorskryf. Objektiwiteit 
in die wetenskap bestaan nie.

Vervolg vanaf p. 8

DIE LEWENSVISIE VAN DIE APA: 
Christelike kuns, kultuur en wetenskap
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Eiendomsreg in die Ou Testament
Prof. Koos Adendorff 

Dit was interessant en bemoedigend om in Amerika te 
verneem dat reg op privaatbesit hoog geag word as een 
van die grondslae van ’n vrye samelewing. Meer as een 
van die onderwerpe wat aangebied is by die konferensie 
wat ons bygewoon het, het oor dié saak gehandel. Ek 
het die lesing oor eiendomsreg in die Ou Testament 
bygewoon. Dit is aangebied deur prof. John Bergsma 
van die Franciskaanse Universiteit van Steubenville.

Bergsma het daarop gewys dat 
besigheid en selfs eiendomsreg 
dikwels in die hedendaagse kul-
tuur as inherent boos voorgestel 
word. In die lig daarvan het hy 
die vraag probeer beantwoord wat 
ons uit die eerste vyf hoofstukke 
van die Bybel kan leer oor die 
plek en verantwoordelikhede van 
eienaarskap. Wat volg, is enkele 
pennestrepe uit sy aanbieding.

Eiendom en aanbidding
Die saak van eiendom kom reeds 
in die openingshoofstukke van die 
Bybel voor. Binne die ver bond wat 
die Here met Adam aan ge gaan 
het, het Hy die mens heerskappy oor die skepping ge gee. 
Die mens het die reg om die tuin van Eden te be woon 
en van sy vrugte te geniet, maar hierdie voorreg gaan 
met ’n verantwoordelikheid gepaard, naamlik om die 
tuin as sy besondere woonplek te bewerk en te bewaak 
(Gén. 2:15). 

Die sondeval het ook die eiendomsreg van die mens 
aan getas. Die Here het die mens uit die tuin gestuur, 
maar steeds met die opdrag om die grond te bewerk 
(Gén. 3:23). Die besit van eiendom het egter nou onder 
die gevolge van die sondeval gely. Die moontlikheid is 
geopen dat die mens nou onregmatig van sy eiendom 
ont neem kan word. Hierdie moontlikheid word byvoor-
beeld ’n werklikheid wanneer diewe inbreek en steel (Mt. 

6:19) of mense deur gewelddadige 
aksies van hulle grond verdryf 
word (Rigt. 18:1-2, 27-29).

Eiendom as verbondseën
In die geskiedenis wat vanaf Gé-
nesis 12 opgeteken is, word gewys 
op die roeping van Abraham en 
die verbond wat die Here met 
hom gesluit het. Die besit van ’n 
eie land, naamlik die land Ka-
naän, is ’n belangrike deel van die 
verbondsbeloft es wat die Here 
aan Abraham gegee het. Die besit 
van eiendom is nou deel van die 
verbondseën (Gén 13:14-17; 15:18; 
26:3; 28:4) en is dit op grond van 
die verbond familiebesit gemaak. 

Daar mee is ’n indiwidualistiese en selfsugtige benade ring 
tot eiendom by die wortel afgesny. Die verdere verloop 
van die heilsgeskiedenis in Génesis toon hoedat hier-
die verbondsbeloft es in die verkryging van besittings, 
d.w.s. persoonlike eiendom, werklikheid geword het: 
Die nageslag van Abraham sal met baie goed uit Egipte 
trek (Gén. 15:14); Abraham self was baie ryk aan vee, 

Die kwessie van eiedomsreg is ’n onderwerp wat vandag in Suid-Afrika tot vuurwarm debatte lei. Populistiese 
uitsprake deur politici dat wit mense die grond in Suid-Afrika gesteel het en dit moet teruggee, het gelei tot 
die ANC se voorneme om die grondwet te verander sodat onteiening van eiendom sonder vergoeding wettig 
kan plaasvind. Daarmee is die lont vir ’n moontlike ontploffi  ng aan die brand gesteek.

Wanneer ’n mens daaraan dink 
dat die tuin ook die plek is waar 
God en mens op ’n gereelde basis 
met mekaar gemeenskap gehad 
het (vgl. Gén. 3:8), besef jy dat 
die ekonomiese en liturgiese lewe 
van die mens ten nouste verweef 
is. Ekonomiese aktiwiteit is deel 
van die wyse waarop God aanbid 
moet word en moet op so ’n wyse 
bedryf word dat God daardeur 
verheerlik word.
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aan silwer en goud (Gén. 13:2); sy kleinseun Jakob het 
bui tengewoon uitgebrei (Gén. 30:43). Hulle besittings het 
eg ter in diens van God se groot verlossingsplan gestaan.

Eiendomsreg wetlik beskerm
In die eerste hoofstukke van Exodus lees ons van eien-
domsontneming as deel van volksverdrukking. A.g.v. 
die slawerny is Israel van ekonomiese keuses beroof 
en was die demografi ese beleid van die farao gemik op 
die uitwissing van Jakob se nageslag. Die verlossing wat 
die Here bewerk het, het herstel van ekonomiese en 
liturgiese vryheid vir Israel gebring. Hulle sou uiteinde-
lik ’n eie land as besitting hê (Ex. 6:1-7) waar hulle die 
Here hulle God kon aanbid. Uit die gegewens in Exodus 
10:21-26 lei ons verder af dat private besit ’n voorwaarde 
vir aanbidding is.

Die wetgewing te Sinai leer ons baie aangaande ei en-
doms reg:
• Dit word in die agtste gebod beskerm (Ex 20:15).
• Die verbod op sondige begeertes veronderstel ’n be-

paal de vlak van ongelykheid in die samelewing (Ex. 
20:17).

• Die voorskrift e i.v.m. restitusie hou die wettigheid 
van eiendomsregte in ere (Ex. 22:1-15).

• Die voorsiening in die behoeft es van die armes is ’n 
verbondsplig en word aan die aanbidding van die 
Here verbind (Ex. 23:10-13, vergelyk ook Jak. 1:27).

Enkele gevolgtrekkings
Daar is veel meer in die Pentateug te ontdek aangaande 
eiendomsreg, maar wat sover gesê is, is genoeg om 
dui delik te maak dat die Ou Testamentiese wetgewing 
daar op gemik was om persoonlike eiendom, as ’n seën 
van God, ’n werklikheid vir elke Israeliet te maak. Dit 
is ver der rigtinggewend dat besit van eiendom onlos-
maak lik aan aanbidding en familie verbind is. Eiendom 
word in diens van God en die medemens aangewend 
en dien op só ’n wyse die gemeenskap met God en die 
me de mens. Selfsugtige en indiwidualistiese gebruik van 
eiendom was vreemd aan die Ou Testamentiese siening 
van eiendomsreg.

Hierdie pennestrepe dien as ’n wegspringplek om eien-
domsreg in die Suid-Afrikaanse samelewing Bybels te 
deurdink. L
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EERSTEJAARS- EN STUDENTEKAMP (13-17 JANUARIE 2019)
AP AKADEMIE EN AP KERK PRETORIA-OOS

PLEK: Majuba Kampterrein     KOSTE: R700-00 pp

DOEL: Dit is ’n kamp vir geestelike versterking en verryking vir studente en nuwelingstudente in 
Pretoria. Op die kamp word nuwe vriendskappe gesmee. Jongmense word ingeskakel by AP Kerk 
Pretoria-Oos of ander gemeentes in Pretoria. Ons leef vir die Here en dien Hom met ons hele lewe.

Indien jy nie kan huis toe gaan voor die universiteit begin nie ... 
KENNISMAKING MET PRETORIA 20-25 JANUARIE 2019:

Ons besoek landmerke en belangrike besienswaardighede in en om Pretoria, bv. Voortrekker monu-
ment, Krugerhuis, SA Lugmagmuseum, ens. Studente gaan tuis by gemeentelede in ’n voogskap-/ 
mentorskap-verhouding om betekenisvolle verhouding met jongmense op te bou.

KOSTE VIR TOEGANGSGELDE VAN DIE BESIENSWAARDIGHEDE: R600-00 pp 
(Bring ’n sakgeldjie vir koeldrank en roomys!)

KONTAK: 
Ds. Attie Boshoff  (071 229 3035) of Marina by die kerkkantoor (012 361 7574) vir meer besonderhede.

INSKRYWINGSVORM: 
Stuur jou NAAM, VAN, SELFOONNOMMER en E-POS-ADRES na admin@apkpo.co.za of 
attie.boshoff @apk.co.za. Ons sal die volledige inskrywingsvorm vir u aanstuur.
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Jou siening van menswees bepaal 
jou politiek
Prof. Gerrit Smit

Die belangrike stelling wat dr. Michael Miller aan die 
be gin van die konferensie wat ons bygewoon het, gemaak 
het, was die volgende: Onderliggend aan soveel agen das 
van gelykstelling vandag in die politiek, is daar ’n be-
paal de siening van die mens wat eers deurbreek moet 
word. Hierdie saak is veral belangrik in die huidi ge 
Suid- Afri kaanse konteks, aangesien die meerderheid se 
stand punte oor rasseverhoudinge, oor wat ’n huwelik 
is, oor grondbesit, eiendomsreg en ander etiese sake 
nie noodwendig rekening hou met God se Woord en 
die mensbeskouing wat ons daar vind nie. Dit is uiters 
be langrik om ’n gesonde en Bybelse beeld te hê van die 
mens en sy plek in die skepping. Ons fokus hier op vier 
beginsels wat dr. Miller in sy aanbieding tydens die 
konferensie in die VSA beklemtoon het: 

1. Reg en verkeerd is nie bloot opinies van mense 
nie

C.S. Lewis het lankal profeties verwys na die dilemma 
van die moderne mens. Die feit is dat die moderne mens 
die organe van ’n gesonde samelewing uitgehaal het, 
maar verwag dat die samelewing gesond moet voortlewe. 
Aan die kern van gesond lewe, is daar ’n besef van reg en 
verkeerd in die samelewing wat groter is as blote opinies 
en waaraan almal in die samelewing hulself verbind. Daar 
kan egter net een wyse wees om reg en verkeerd te toets. 
Volgens die Skrif is die mens gebind aan God se Woord 
en word reg en verkeerd gemeet aan die gehoorsaam-
heid al dan nie aan dié Woord. Ons mag dus nie elkeen 
maar net doen wat reg in ons eie oë is nie; wat vir ons 
gemaklik is of selfs wat die meerderheid se opinie oor 

’n saak is nie. Ons moet bepaal wat reg en verkeerd is 
deur dit te meet aan die Skrif. Die heersende fi losofi e 
waarvolgens reg en verkeerd vandag deur mense self 
gefabriseer, of meer spoggerig, gekonstrueer word, dra 
daarom die kiem van die dood in homself om.

2. Goeie besigheid is deel van goeie menswees
Diere is besonders. Hulle kan selfs bou. ’n Bewer kan ’n 
dam bou, maar bewers bou nie verskillende damme en 
verhuur dit aan die ander diere van die dam uit nie. Die 
mens het die vermoë om met sy intelligensie te kan skep 
en ’n bestaan uit sy handewerk te maak. Om ’n bestaan te 
maak uit jou handewerk en daaruit ’n ekonomie te bou 
en in stand te hou, is ’n wesenskenmerk van menswees. 
Daarvoor hoef ons nie jammer te sê of oor skaam te 
wees nie. God het ons so gemaak. Om goeie besigheid 
te doen, onderskei ons van bewers. ’n Politieke agenda 
wat dit wil beperk deur allerhande wetgewing, doen 
mens wees skade aan.

3. Off ers ter wille van die groter prentjie
Anders as diere het mense ook die vermoë om op die 
langtermyn te kan opoff er. Ons kan ter wille van ’n saak, 
gemeenskap, familie of godsdiens opoff eringe maak 
omdat ons die einddoel van die opoff ering verstaan 
en kan sien dat die opoff ering uiteindelik help om ’n 
gesonde samelewing te bou wat weer vir ons en ons 
familie voordele inhou. ’n Politieke agenda wat verhoed 
dat die voordele van die langtermyn opoff ering vir die 
individu duidelik word, doen skade aan menswees. Ons 
stelsels moet mense eerder aanmoedig om die voordele 

Vir die heidense Grieke was Proskrustes ’n mitologiese fi guur wat 
mense gevange geneem het en in sy ysterbed laat pas het: as die 
persoon te lank is, sny hy die persoon tot die regte lengte en as die 
persoon te kort is, word hy gerek tot hy pas. Dit word in vandag se 
samelewing te maklik aanvaar dat almal gelyk en presies dieselfde 
is. Tog is dit nie wat Christene volgens die Bybel glo nie. 

Vervolg op p. 19

dr. Michael Miller

OKTOBER 2018  17



Hoopvolle tekens: Roemenië en 
die Europese horison
Ds. Johan Schütte

Daar is ’n fl ikkering op die horison. Vanuit Oos-Europa 
en die, vir ons taamlik onbekende wêreld van die Oos-
ters-Ortodokse Kerk, kom behoudende klanke vermeng 
met ’n verbete stryd teen kommunisme. Wat ’n voorreg 
om tydens die afgelope studietoer vir Mihail Neamţu te 
kon ontmoet as verteenwoordiger van die nuwe wind 
wat in Roemenië waai. 

Al kom die twee van ons uit dieselfde generasie, kom 
ons vanuit twee lande wat besig is om in presies die 
teenoorgestelde rigtings te beweeg. Hy is van Roemenië 
wat besig is om los te kom uit die verwoestende houvas 
van kommunisme, terwyl Suid-Afrika al hoe meer in 
die rigting van kommunisme gestuur word.

Mihail is ’n konserwatiewe teoloog, outeur en fi losoof. 
Hy het sy meestersgraad aan Durham Universiteit behaal 
met ’n studie oor die kerkvader Gregorius van Nyssa. Sy 
eerste populêre boek verskyn in 2005 waarin hy wys op 
die stormagtige verhouding tussen kerk en staat voor 
en ná die val van kommunisme in Roemenië. Hy was 
een van die eerste skrywers wat dit durf waag het om 
te skryf oor die sameswering tussen die kommunistiese 
veiligheidspolisie en kerkleiers. In 2008 voltooi hy sy 
doktorsgraad aan die reformatoriese Kings College in 
Londen oor raakpunte tussen die Geloofsbelydenis van 
Nicéa en die opkoms van kloosters in die vierde eeu. 

Terug in sy vaderland het hy homself begin wy aan die 
strewe vir vryheid wat gegrond is in Christus asook ’n 
terugkeer na Christelike morele waardes. Genoeg oor 
die agtergrond van Mihail; kom ons stel homself aan 
die woord:

Mihail Neamţu aan die woord:
Dit is geen geheim nie dat een van die oogmerke 
van die linkse agenda ’n heropvoeding van die 
mas sas is. Die enigste aanvaarbare kultuur is die 
kul tuur wat hulle self ontwerp het. Die be ves-
ti ging hiervan kry ons duidelik in die huidige 
toestand van die Europese Unie waar ’n kontinent 
wat geplaag was deur die gruweldade van kom-
munisme en daardeur opgevreet is soos ’n virus, 
nou die geboorte van Karl Marx, die vader van 
die sosialisme, herdenk. Die voormalige Westerse 
wêreld is tot so ’n mate geïndoktrineer dat die nuwe 
Europeërs owerhede verdedig wat hul onderdane 
ter dood veroordeel vir ongehoorsaamheid. Hulle 
droom van ’n verowerde Israel en streef na ’n klas-
lose samelewing waarin die welsynstaat oor elke 
individu heers. Dit is kommerwekkend dat die 
kern-ideologie van die Europese Unie daarop fokus 
om die pilare van ’n waardegedrewe samelewing 
te vernietig, veral deur die afb reek van gesag en 
enige ander vorm van hiërargie. “Patriargaal” het 
nou ’n skeldnaam geword.

Een van die hoof oogmerke van die linkse brein-
spoeling is die wegdoen met enige gesagstrukture 
an ders as hul eie. Sodoende ondersteun hulle die 
voort durende sosialistiese oorlog teen bekwaamheid.

Een van die linkses se argumente wat al holrug 
gery is in die verdediging van sosialisme, is die 
kam tige misbruik en waninterpretasie van hierdie 
ideologie wanneer dit nie in die praktyk sou slaag 
nie. Dit maak nie saak hoeveel lande probeer en 
faal met die implementering van sosialisme nie, die 
linkses sal altyd die toepassing daarvan blameer 

Dr. Abraham Kuyper is bekend vir sy stelling dat elke duimbreedte van hierdie heelal 
aan Christus, die Opperheer, behoort en dat Hy dit vir Homself kom opeis. Dalk 
is dit te vroeg om te sê, maar dit wil lyk asof Roemenië hiervan bewus word amper 
100 jaar ná die dood van Kuyper. 
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eerder as die ideologie self. Sosialisme is in praktyk 
’n mislukking omdat dit reeds in teorie ’n ramp is. 
Die grondliggende basis van sosialisme is dat dit 
gewettigde diefstal is. Al is dit hoe wettig, bestaan 
daar geen morele basis vir diefstal nie.

Vanuit ’n ekonomiese hoek sal sosialisme 
nooit kan slaag nie, want dit beperk uitbreiding 
en ontwikkeling. Sosialiste het geen ruimte vir 
toekomstige groei nie. Hulle wil die huidige werk-
likheid vries en dan die hulpbronne verdeel totdat 
daar niks meer oor is om te verdeel nie.

Soms voel ’n mens dat jy in ons dag ’n stem roepende 
in die woestyn is. Almal rondom jou het blykbaar op 
die sosialistiese wa geklim sonder om te besef dat dit 
eintlik ’n nagmerrie is. Dan ontmoet jy mense soos 
Mihael Neamţu en jy besef dat die reformasie van die 
sa melewing in ons eie tyd meer as net ’n ideaal is met 
meer sulke stemme wat opklink. Die ontnugtering in 
en deur liberale demokrasie en sosialisme gaan aan 
gelowiges ’n ryp akker vir die evangelie en vir die vry-
heid van ’n samelewing in Christus bied. Die uitdaging 
is om genoeg arbeiders op te lei vir die werk wat op al 
die terreine van ons samelewing gedoen moet word.

van langtermyn opoff ering te besef en daarvoor te laat 
werk. Dit vorm karakter en die aard van samelewings.

4. Die sin vir die morele
’n Hond sê nie: “Sjoe, sy is baie mooi en ek begeer haar, 
maar ek sal wag tot ons trou” nie. Die mens is egter ’n 
morele wese. Omdat ons weet wat reg en verkeerd is, 
moet ons kan sê: “Ek sal wag tot ons trou.” Om dus 
eenvoudig aan vleeslike begeertes toe te gee, sonder om 
te wonder of iets reg of verkeerd is, is ’n optrede gelyk-
staande aan dié van redelose diere. Om irrasioneel op 
te tree, maak jou nie vry nie. As iemand sy kop aanhou-
dend teen die muur bly stamp, sal ons vir seker nie sê: 
“Kyk hoe vry is daardie persoon” nie. Vryheid beteken 
ook gebondenheid. ’n Vis kan net vry wees wanneer hy 
gebonde aan water bly. In dieselfde sin word ons deur 
die Woord van God gebind tot vryheid. Daarmee word 
bedoel dat die Woord van God vir ons duidelike grense 

gee waarvolgens ons moet lewe en solank ons binne die 
grense beweeg, gee Hy ons die vryheid om sy skepping 
te geniet en te waardeer. Buite die grense is egter nie 
vryheid nie, maar die dood. Die geskiedenis wys duidelik 
dat alle politieke ordes wat bandeloos geword het, kort 
daarna tot ’n val gekom het.

Slot
Ons moet daarteen waak dat die meerderheid se opi-
nie – wat deesdae goed sleg noem en sleg goed – vir ons 
die toon aangee. Dan word die samelewing ’n bed van 
Proskrustes waarin die individu gesny of gerek word 
om in die meerderheid se bed van gelykstelling te pas. 
Daarteenoor moet ons eerder die volle Bybelse visie 
op menswees uitlewe en aan mense voorstel. Dit is ’n 
aantreklike visie wat mense laat fl oreer omdat dit die 
visie is wat God eer; die God wat ons deur sy Woord 
leer hoe mense behoort te funksioneer.

Vervolg vanaf p. 17
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Bestek vir Bybelkennis-eksamen 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Joshua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28 & 29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Th essalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6 & 7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17 & 18 (35) NGb Art 30-34 (30)
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Is daar te veel mense?
Prof. Johan Bosman

Reuters nuus1

In terme van die 2018-skatting word daar volgens Reu-
ters nou sowat 56 miljoen aborsies per jaar gepleeg. 
Ten minste 22 800 daarvan lei tot sterft es van vroue. ’n 
Geraamde aantal van 214 miljoen vroue het skynbaar 
nood aan voorbehoeding. Vanjaar is daar ongeveer 7.6 
miljard mense op die aarde. Teen 
die helft e van die 21ste eeu sal daar 
naastenby 10 miljard wees. Daarna 
sal die getal blykbaar ’n plato bereik 
by 11.2 miljard. Teen die einde van 
die eeu behoort grafi eke ’n dalende 
neiging aan te dui. Die wêreldbe-
vol king verouder nou ook vinnig. 
12.3% is sestig jaar en ouer. Teen 
2050 sal die aantal bejaardes op 
die aarde volgens skatting verhoog 
tot 22%.

Die weddenskap
In sy lesing het dr. Stephen P. Bar-
rows vertel van “die weddenskap”, so 
genoem omdat dit so opspraakwek-
kend was. Hy verwys na dr. Paul Sabin (Yale professor 
in geskiedenis) se boek Th e Bet: Paul Ehrlich, Julian 
Simon, and our gamble over the earth’s future.2 Volgens 
Bill Gates het Sabin met hierdie publikasie aan hom ’n 
nuwe perspektief gegee. 

Professor Julian Simon (ekonoom) het in 1980 ’n wed-
denskap met professor Paul Ehrlich (omgewingsaktivis) 
aangegaan. Ehrlich het in 1968 roem verwerf met sy 
publikasie: Th e Population Bomb. Simon was skepties 

daar oor. As ekonoom het hy hom verbete verset teen 
doemprofete wat meen dat die hoeveelheid mense die 
aarde se groot probleem is. Simon glo nie dat die getal 
mense die skuld moet kry vir die oënskynlik bedreigde 
toekoms van die planeet nie. Die weddenskap het oor 
’n dekade lank gestrek. Oor ’n tydperk van 10 jaar 

moes bepaal word of die aarde se 
hulp bronne opgebruik word, ter-
wyl die getal mense toeneem. ’n 
Aantal meet-kontroles is toe deur 
Ehrlich en sy geesgenote geïdentifi -
seer waarvolgens die uitslag bepaal 
sou word. 

Teen 1990 het dit geblyk dat Julian 
Simon reg was. Volgens hom kan 
jy die twis oor wêreldbevolking só 
beskryf: Ehrlich en sy geesgenote, 
om atletiek as beeld te gebruik, kyk 
vas teen die toestand van die baan, 
die weer, die beamptes en ander 
in di rek te aanduidings, in plaas 
daar van om op atlete te fokus as 

die groot ste hulpbron vir beter re sul tate in atletiek. Ons 
word dus eintlik aangemoedig om mense as sodanig te 
de moniseer en dood te maak, eerder as om hul potensiaal 
te ontsluit. Dit is so asof ons dag vir dag geleer word: 
“Wees baie bang vir mense.” Tog blyk juis die teendeel 
waar te wees.

Dit is 11 Julie 2018. Vanaf Londen en die Th omas Reuters-Stigting word vermeld: Sedert 1989, op inisiatief 
van die Verenigde Nasies, word elke jaar op hierdie dag aan planeet aarde verslag gedoen oor hoeveel mense 
daar is. Die bedoeling is om te waarsku teen te veel mense. In ’n humanistiese wêreld is geboortebeperkings 
immers ’n basiese menslike reg. 

______________________________________________________________

1 h  ps://www.reuters.com/ar  cle/us-world-popula  on-factbox/10-facts-
about-the-worlds-popula  on-idUSKBN1K02AQ

2  2013. The Bet. Paul Ehrlich, Julian Simon, and our gamble over the earth’s 
fu ture. New Haven/London: Yale University Press.

Vervolg op p. 22
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Maatskaplike toelaes en 
die lus vir werk
Prof. Gerrit Smit

Tydens die onlangse konferensie wat die teologiese 
dosente in Grand Rapids (VSA) bygewoon het, het Mi-
hail Neamțu (oor wie ook elders in hierdie blad berig 
word), ’n insiggewende referaat gelewer. Hy het gepraat 
oor die probleem wat tans in Europese lande aan die toe-
neem is. Die probleem is spesifi ek die luiheid van volke 
wat veroorsaak word deur die uitdeel van maatskaplike 
toelaes deur die regering. 

Mihael Neamțu is gebore in Roemenië in die tyd toe die 
land nog onder kommunistiese beheer was. Hy het eer-
stehands beleef hoe die Kommunisme die vryheid wat die 
Protestantse teologie teweeggebring het, onderdruk en 
van burgers slawe van die regering maak. Ná die val van 
die Kommunisme in Roemenië het Neamțu geleentheid 
gehad om in die Verenigde Koninkryk te gaan studeer 
en tans is hy ’n lid van die amptelike op po sisie in die 
Roemeense parlement. 

Statistiek wat ontstel
Neamțu het angswekkende statistiek gedeel oor hoe 
die son de van luiheid dwarsdeur Europa hoogty vier 
en ver al jongmense meer-en-meer afh anklik maak van 
maatskaplike toelaes wat die regering aanbied en hoe 
hul le al hoe minder moeite doen om werk te soek of ver-
der te studeer, gewoon omdat die toelaes hulle in staat 
stel om aan die lewe te bly en hulle tyd te verwyl met 
re ke naarspeletjies, kattekwaad of seksuele losbandigheid. 

Van die insiggewende statistiek sluit die volgende in:

• In Griekeland is die werkloosheidsyfer tans 42%, in 
Spanje 35% en in Frankryk 21%. Hoewel die werk-
loosheid in hierdie lande goed vergelyk met dié van 
Derdewêreldlande, is Frankryk tans die Europese 
land met die hoogste getal stakings en industriële 

aksie in Europa. Neamțu is van mening dat hoe meer 
mense die geleentheid gegun word om te staak, hoe 
minder wil hulle werk. 

• In April 2018 was 8,4% van die hele Europese be vol-
king werkloos en die syfer styg jaarliks.

• Slegs in die laaste jaar het reeds 4,5 miljoen vlugte-
lin ge uit veral Afrika en die Midde-Ooste Europa 
bin ne gestroom. Talle van hulle begin ook aanspraak 
maak op maatskaplike toelaes wat al hoe groter druk 
op die belastingbetalers plaas. 

• Die jaarlikse ekonomiese groei in Europa is tans 
min der as 1,5%.

• Mense hou in die somer vakansie, want hulle meen 
dit is te warm om te werk en bly in die winter by die 
huis en daag nie op vir werk nie, omdat hulle meen 
dit is te koud. Die ekonomiese verliese van die meeste 
Europese lande is besig om ongekende afmetings aan 
te neem. 

•  In Noorweë word die helft e van die jaarlikse inkoms te 
van die staat reeds aan maatskaplike toelaes span deer.

• Europese regerings spandeer al hoe minder aan in-
fra struk tuur en al hoe meer aan maatskaplike toe laes. 
Hoe meer mense maatskaplike toelaes ontvang, hoe 
minder mense is bereid om te werk. Dié wat wel nog 
werk, maak ook meer daarop aanspraak om toelaes 
te ontvang. 

• Die jeug is so verveeld en so behep met die sosiale 
media dat daar selfs al jongmense in Europa is wat 
selfmoord direk op Facebook uitsaai. 

Volgens Neamțu is vermaak besig om Europa se staats-
godsdiens te word. Dit is ironies dat die Christendom juis 
in die wêreld gekom het tydens die Romeinse bewind 
waar seksuele losbandigheid, vermaak en korrupsie 
hoogty gevier het, om mettertyd ook Europa te kersten. 
Nou is dit juis dieselfde euwels wat besig is om die 

“Europeërs het die sonde van luiheid ingeburger. Ver veeld heid neem die jeug oor.” 
– George Mihail Neamțu.
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na latenskap van die Protestantse godsdiens in Europa 
te vernietig. Kerkgeboue staan ongebruik as museums 
en monumente wat herinner aan vervloë dae. Europa 
is volgens Neamțu meer en meer besig om soos Rome 
van ouds te lyk. 

Die Protestantse beskouing van werkslus
Christene was egter nog altyd bekend vir die feit dat hulle 
hard werk en dat werk vir hulle eerbaar is. In die Pro-
te stantse beskouing oor die etiek van arbeid word werk 
beskou as ’n gawe van God en ’n geleentheid om vanuit 
die sweet van die aangesig ’n bydrae tot die samelewing 
te lewer en ook die gesin te onderhou. Die gevaar is dat 
hierdie Protestantse werksetiek tans deur maatskaplike 
toelaes in Europa vernietig word. 

Neamțu se antwoord op die probleem bied hy deur 
mid del van die beeld van die strokieskarakter Mogli in 
Th e Jungle Book. Dit was eers toe hy aan die einde van 
die storie besef dat hy nie gemaak is om in die oerwoud 
saam met die tiere en die bere te bly nie, maar dat hy 
gemaak is om standvastigheid in ’n gesin met mense te 
vind, dat hy besef het wat hy al die jare gemis het. Tans 

beleef Europa ’n tydperk waarin hulle soos Mogli die 
storie in die oerwoud geniet en nie dink aan die gevolge 
vir môre nie. 

Twee belangrike Christelike deugde is tans onder groot 
druk in Europa, naamlik hardwerkendheid en verant-
woordelikheid. Volgens Neamțu is dit nodig dat Europa 
as sendingveld beskou moet word en dat hulle veral 
weer die boodskap van Christus se bevryding van die 
sla werny van hierdie wêreld móét hoor om mettertyd die 
Protestantse beskouing oor vrye etiese arbeid te herstel. 

Dit is in dié verband wat Neamțu waarsku: “Europeërs 
het die sonde van luiheid ingeburger. Verveeldheid neem 
die jeug oor.” Hierin is ’n belangrike les ook vir ons in 
Suid-Afrika. Maatskaplike toelaes kan ’n euwel wees. As 
iemand nie werk nie en tog ontvang, waarom sal hy dan 
nog wil werk? Neamțu se pleidooi is: Hou aan om ons 
jongmense te leer wat die waarde van harde, eerlike werk 
is wat sy wortel in die vryheid van die evangelie het. Só 
burger ons iets soveel heerliker by hulle in: Om eerder 
ywerige en vaardige mense te word wat soos Josefs en 
Daniëls voor konings kan staan.

Insigte om te verreken
In die nadenke oor hierdie saak, bied die vryemark eko-
no me, veral Oostenrykers soos Ludwig von Mises en 
Mur ray Rothbard, waardevolle insigte:

• Die eksponensiële toename in die aantal mense se dert 
1950 hou verband met verbeterde gesondheid. “Dit 
is nie dat mense skielik soos hase begin aanteel het 
nie, maar dat hulle opgehou het om soos vlieë dood 
neer te slaan.”

• Daar word tans meer kos geproduseer as ooit in die 
geskiedenis. Intussen het die wêreldbevolking sedert 
1961 verdubbel.

• Meer mense bied die moontlikheid van verdeling van 
arbeid, wat weer aanleiding gee tot spesialisasie, wat 
beter navorsing en ’n beter kwaliteit lewe bevorder.

• ’n “Optimale” getal van mense op aarde is prakties nie 
belangrik nie, aangesien die sogenaamde “optimum” 
voortdurend verander as gevolg van beter toestande.

• Hoe mense moreel-eties dink in terme van lewens- 
en wêreldbeskouing, beïnvloed die “optimale” aantal 
mense.

• In ’n waarlik vrye samelewing is oor- of onderbe vol-
king onwaarskynlik.

• Staatsinmenging en gedwonge bevolkingsbeheer 
werk op die langtermyn eerder negatief as positief.

Idees het konsekwensies 
Wanneer ’n mens die datums oor bevolkingsgroei verge-
lyk, dan val dit op dat die belangrike jare van 1517-1560 
reeds draaipunt-jare was vir die ekonomie en wêreld-
bevolking. Wat die groot kerkreformasie van die 16e eeu 
gepredik het, het gehelp om lewenskwaliteit te bevorder 
en gelei tot optimale bevolkingsgroei. Volgens die Bybel 
is mense nie diere nie. 

Ons is geskape na die beeld van God met ’n 
dui delike opdrag en taak. 

Wanneer ons mense nie meer behandel as mense wat 
vrygemaak kan word om as beelddraers ’n kultuuropdrag 
uit te voer nie, ontstaan die eintlike probleme. Daarom 
is Skrift uurlike reformasie telkens nodig, ook as dit gaan 
oor die aantal mense op aarde.

Vervolg vanaf p. 20

Is daar te veel mense?

L
IG

 IN DUISTERN
IS

22  DIE BOODSKAPPER



Van hoogmoed na nederigheid1

Gerhard Fourie

Om op niks aanspraak te maak nie.
Job gaan oor tot ’n demonstrasie waardeer hy sy nietig-
heid en onwaardigheid voor God met groot oortuiging 
van sonde verantwoord. Deur sy klere te skeur as teken 
van berou en verootmoediging, toon hy sy sielesmart. 
Hy gaan oor in ’n gebed waar hy op niks aanspraak 
maak nie. Job het in stilte al hierdie leed aangehoor en 
met siddering en bewing in aanbidding op die grond 
geval terwyl hy dink: 

Miskien het my kinders gesondig en God in hulle 
hart geseën (Job. 1:5). 

Die persoon wat sonde wil wegpraat of nie erken nie, 
handel in hoogmoed en verwaandheid, want hy steur 
hom nie aan God se Woord nie. Al waaroor dit vir hom 
gaan, is sy wil. Dit is om jou hardnekkig teë te sit teen die 
werk van die Heilige Gees. Ons wat vandag die Woord 
van God het en uit genade die Heilige Gees toebedeel is, 
moet sidder en bewe wanneer die Gees sonde uitwys. Dit 
moet ons stroop van die verhewe denke en grootsheid en 
eiegeregtigheid en ons bring tot nederige afh anklikheid 
en die erkenning van ons onvermoë. 

Alles gaan om die eer en die heiligheid en die heerlikheid 
van God. Hy woon in ’n woning van ontoeganklike lig; 
Hy besit volkome heiligheid en geregtigheid en by Hom 
het sonde geen plek nie.

Die hoogmoed van biddeloosheid
Job het in aanbidding voor God op die grond geval. 
Daar is feitlik geen beter voorbeeld van hoogmoed 
as biddeloosheid nie. In Psalm 10:4 beskryf die Skrif 
ongeredde en trotse mense wat nie bid nie. Binne die 
Woord van God is daar ’n duidelike verband tussen gebed 
en nederigheid en ook afh anklikheid. In 1 Konings 8:22 

kry ons seker een van die aangrypendste gebede in die 
Bybel. Die grote koning Salomo het in eerbied gekniel en 
tot voorbidding, skuldbelydenis en smeking oorgegaan. 
Later het die volk God geantwoord in oorgawe en ne de-
rige onderworpenheid. Om in opregte gebed voor God 
te kniel, spreek van afh anklikheid, kinderlike vrees en 
vertroue en dat ons die hemelse majesteit van God nie 
uit die oog sal verloor nie. 

Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne 
is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen (Rom. 11:36). 
God wil hê dat ons opreg in ons gebede sal wees. Dit 
is om in ’n nederige en afh anklike verhouding tot God 
te lewe ten spyte van hoe die situasie daar uitsien. Die 
kind van die Here moet in homself en in eie geregtigheid 
sterf en in nederigheid en gehoorsaamheid die wil van 
God vir sy lewe afpleit (kyk HK So. 45). 

Die hoogste graad van nederigheid
Ons Verlosser het die hoogste graad van nederigheid en 
onderwerping aan ons kom voorhou. Hy het Homself 
ver neder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, 
die dood van die kruis (Filip. 2:8).

Ware nederigheid getuig van die gewilligheid om jouself 
te onderwerp aan die wil van God, hoe moeilik ook al. 
Dit was die pad van ons Verlosser. Hy het Homself ten 
volle onderwerp aan die wil van die Vader.

Die skalpel van omstandighede
Baie mense murmureer en beklaag in ons dag hulle om-
standighede. Hierin is hoogmoed gemanifesteer. Deur 
my omstandighede te bevraagteken, glo ek dat ek beter 
verdien. ’n Kultuur van gemaksug heers. ’n Nederige 

Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval (Job 1: 20).

______________________________________________________________

1 ’n Reeks aan die hand van die boek Humility the forgo  en virtue deur 
Wayne A Mack en Joshua Mack.
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persoon aanvaar gewilliglik wat God deur sy toelaatbare 
wil oor hom bring. Want ek het geleer om vergenoeg te 
wees met die omstandighede waarin ek is (Filip. 4:11). 

Volgens Paulus is vergenoegdheid ’n hemelse gawe. In 
die Heidelbergse Kategismus Sondag 10 bely ons God 
se totale beheer oor alles en almal. Dit is nie net kennis 
of wetenswaardigheid nie, maar ’n belydenis. Dit is 

wat ons in nederigheid glo! In Job se omstandighede is 
God se eer steeds gehandhaaf. Job se geloof is geweldig 
verdiep. Sy vriende se verkeerde opvattings oor God en 
gods diens is reggestel. Deur al die eeue heen is gelowiges 
deur hier die Bybelboek getroos soos wat geen siel kun-
di ge dit kon doen nie. Dit wil sê ons moet die Woord 
van God bestudeer en sy wil vir ons lewens daarin soek. 
Maak ons genoeg tyd daarvoor? L

IG
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AFRIKAANSE PROTESTANTSE 
AKADEMIE

AMPTELIKE OPENING
Datum: Sondag, 20 Januarie 2019  |  Tyd: 18:00 Openingsdiens
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos. Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

TEOLOGIESE DAG
Datum: Maandag, 21 Januarie 2019  |  Tyd: 9:00–13:10
Verrigtinge word met ’n vleisbraai afgesluit.
Tema: Verhouding tussen kerk en staat en die hedendaagse rol van die N.Gb. Art. 36 
Departement: Diakoniologie en Missiologie
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos. Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

Tyd Onderwerp
Persoon/persone 
verantwoordelik

9:00-9:15 Opening en verwelkoming Prof. GDS (Gerrit) Smit

9:15-10:00 SESSIE 1:
Dordt se betekenis vir die AP Kerk oor 
volkere verhoudinge in kerk en staat

Ds. JL (Johan) Schütte

10:00-11:00 Bespreking en samevatting Prof. GDS (Gerrit) Smit

11:00-11:20 Koffi  e/tee

11:20-12:00 SESSIE 2a:
N.Gb. Art. 36 – Teks en interpretasie

Prof. J (Johan) Bosman

12:00-12:40 SESSIE 2b:
Die Teo-politiese aard van N.Gb. Art. 36

Prof. CA (Alwyn) Swanepoel

12:40-13:00 Bespreking en samevatting Prof. JAE (Koos) Adendorff 

13:00-13:10 Afsluiting Prof. JAE (Koos) Adendorff 

13:10 Middagete

RSVP voor of op 16 Januarie 2019 per e-pos na info@apa.ac.za of skakel 012 344 3960.
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Veerpenne by ’n sinode
Th eo du Plessis

Vandag gee mense so maklik kernwaarhede prys of val 
die belydenisskrift e aan terwyl gelowiges in Europa voor 
die Reformasie en ook daarna bereid was om daarvoor 
oorlog te maak net omdat hulle dalk ’n dieper prentjie 
raakgesien het.

Ek neem u terug na ’n skynbaar romantiese en rustiger 
tyd, maar was dit waarlik die geval?

Die dag is 12 November en u het waarskynlik met die 
Pater Noster (Onse Vader) as gebed begin. Reeds van 
vroeg dag af sny die wind deur murg en been, want herfs 
is verby en vroeë sneeu het reeds plek-plek begin val. 
Jou perd runnik asof hy besef dat julle agter skedule 
is. Twee wiele van jou koets het gister gebreek en daar 
bestaan geen gedagte aan padbystand of lugvervoer as 
alternatief nie.

“Google-maps” se kortpaaie sou vreemd op die oor val. 
Jy moet gedurigdeur op jou hoede wees. Jou hand sluit 
styf om jou swaard se hef, want rowers is ongenaakbaar 
en die nommer 10111 bestaan nie.

Die verlange na jou gesin knaag. Jy kan hul nie skakel 
nie, want selfone is nog nie eens ’n gedagte nie. Jou notas 
het verloor en daar bestaan geen dataherwinningsopsie, 
internetwolk of ’n oornag koerierdiens nie. Die een 
posduif wat altyd saamry, is reeds teruggestuur met ’n 
boodskap, maar jou rofwerk-notas sal steeds te laat vir 
jou openingsrede aankom.

Jou siek kind kwel jou en daar is geen raad vir die kwaal 
nie al sou dit in die toekoms lagwekkend klein klink met 
’n apteek om elke hoek. Dekades van oorlog en siekte is 
deel van jou bestaan, boeke is groot en swaar en word 
as ’n luukse beskou vir dié wat kan lees. Jy het darem 
jou Nederlandse Deux-aesbijbel saamgebring. Nou is 
dit net jy, die Woord, die koue, ’n ou perd en ’n visie 
van wat voorlê. Jy is haastig. Hoewel verwyderd van jou 
roete, is die Duitse Autobahn vir jou van geen hoop in 
hierdie eeu nie. Môre is dit 13 November en dan begin 
die groot Sinode alhoewel dit ook as die Tweede Sinode 
bekendstaan. 

Nou wat was die jaartal, sal u my ongeduldig vra.“Kyk 
voorin u ou Statebijbel vir die jaartal”, is my antwoord.

U het uiteindelik in Dordrecht aangekom en die mense 
is opgewonde.

Reeds voor die ontstaan van ons dierbare land 
het mense, ongeag moeilike omstandighede, tyd 
ingeruim om na te dink oor geloofskwesssies, 
daaroor te redeneer en te skryf oor dit wat 
ewigheidswaarde het en om saans by kerslig 
Bybel te lees. Sinodes was belangrike geleenthede 
in die kerkdagboek.

Ets uit die 1621 Nederlandse Acta 
van die Sinode van Dordt
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“U bevind uself in die jaar ná die geboorte van onse Here 
en Saligmaker Jesus Christus, sestienhonderd-en-ag tien. 
Dit is Dinsdag voormiddag.”

In ’n tyd van relatiewe vrede begin die groot Sinode van 
Dordt vandag ná dekades van oorlog. Niemand het ge-
dink dat die oorlog binnekort weer sou hervat en dat die 
80-jarige oorlog eers in 1648 tot ’n einde sou kom nie. 

Reeds vroeg in die Sinode is prof. Simon Episcopius 
en twaalf Remonstrantse predikante gedaag om binne 
veertien dae in Dordrecht te verskyn. Die Remonstrante 
was onseker oor hulle toekoms en hul sitplekke is in die 
middel van die groot saal aangewys. Prof. Episcopius 
is oorkant die voorsitter, Johannes Bogerman, geplaas. 
Weens vroeë onenigheid tydens die afl ê van ’n eed, het 
twee predikante uit Utrecht hul ook by die Remon-
stran te geskaar. Links en regs in die saal was daar drie 
rye sitplekke vir die afgevaardiges. By die ingang waar 
die gehoor gestaan het, was daar ook vier rye sitplekke.

Dalk is u een van die afgevaardigdes vanaf Brittanje en 
moes u die tog aanvanklik per seilskip oor die En gel se 
kanaal aandurf. Dalk is u vanaf ’n bekende uni ver si teit 
in Europa, nl. Leiden of Groningen en was ge nood saak 
om te perd, per koets of selfs te voet hier uit te kom. 
Miskien is u as professor in die heilige teologie, pre di-
kant of ouderling na die Sinode afgevaardig, omdat die 
Ar mi niane (Remonstrante) die uitverkiesingsleer en 

God se oppermag ten gunste van die idee van ’n vrye 
wil, verwerp. As Fransman was u dalk een van die vier 
afgevaardigdes wat nie teenwoordig was nie. Alhoewel u 
uitgenooi is, het u in opdrag van u koning nie opgedaag 
nie en u leë plek aan die regterkant van die saal sal vir 
ewig ingeprent wees in sketse van die geleentheid.

Name soos Farel, Calvyn, Beza en Knox was nie vir u 
vreemd op die oor nie, want van hulle was tydgenote 
van u pa of oupa en hul geskrift e word steeds wyd be-
stu deer. Sonder die hulp van “Wikipedia” sou u weet wie 
Arminius, Gomarus, Wtenbogaert, van Oldenbarnevelt, 
prins Maurits en Grotius was. U sou dit nooit kon dink 
dat mense eendag nie meer weet wie hulle was nie en 
dat sport ’n belangriker rol sou kon speel as om op ’n 
Sondag kerk toe te gaan.

U het gelukkig nie nodig gehad om vooraf uit te vind 
of daar “WiFi” en rugsteenkrag vir u tablet sou wees 
nie. Handgemaakte papier en veerpenne is aan elke 
af ge vaardigde verskaf asook ’n eie inkbottel. Waarvoor 
kan u meer vra?

Daar was geen sprake van DVD- en klankopnames nie en 
die twee skribas, by name Hommius en Damman, moes 
alles met veerpenne aanteken, want die notule of acta 
van die Sinode moes spoedig daarna verskyn. Privilegie 
om te druk is slegs vir sewe jaar aan die drukker verleen. 

Dit wil soms voorkom asof mense vroeër meer erns met 
gesprekke soos hierdie gemaak het soos wat bostaande 
ets as tema van die Dordtse Sinode se Acta se titelblad 
probeer uitbeeld. ’n Latynse uitgawe van die notule het 
reeds in 1620 deur Isaaci Elzeviri in folio-grootte verskyn 
terwyl ’n Nederlandse uitgawe in 1621 te Dordrecht 
deur Isaack Jansz Canin uitgegee is. ’n Franse uitgawe 
van die Acta is wel goedgekeur. 

Die notule sou ongelukkig nie vinnig per e-pos uitgestuur 
kon word nie. Vir die drukproses moes elke koperletter 
van elke bladsy met die hand gepak word, want daar was 
nog geen sprake van “MS Word” en laserdrukkers nie. 
Die 1620 Latynse en die 1621 Nederlandse folio-grootte 
Acta is elk in kalfsleer gebind en die handgemaakte papier 
daarvan sou ’n leeft yd van ’n 1 000 jaar hê. Aantekeninge 
met veerpenne kan vandag steeds in sekere Latynse 
uitgawes gesien word.

U sou nie nodig gehad het om te wonder oor hoe formeel 
u moes aantrek nie, want die norm van die tyd was statig 

Sinodesaal Dordrecht 1618-1619

26  DIE BOODSKAPPER



en deft ig – manelpakke en pluiskeile. Dié lang sinode, 
met die gepaardgaande akkommodasie, etes, geskenke en 
goue gedenkmunte aan die buitelandse afgevaardigdes, 
tesame met die koste vir die Statebijbel se vertaling, sou 
uiteindelik ’n allemintige drie ton goud beloop!

Waar die buitelandse Godsgeleerdes teenwoordig was, 
was Latyn die spreektaal. Dit benadruk opnuut die hoë 
vlak van opleiding en erns van daardie tyd. Die voorsitter 
het gereelde stigtelike preke versoek wat wel in van die 
onderskeie tale geskied het.

In die sinodesaal is dit slegs die gehoor, wat agter ’n lae 
hekkie gestaan het, wat swaarde gedra het. Onder die 
gehoor was daar vele vername persone teenwoordig en 
selfs ook vroue. Soms is daar wel oorgegaan tot geslote 
sittings.

Die sinodesaal was gemaklik vir daardie jare en was in 
die ou Kloveniersdoelen-gebou (egter sonder lugversor-
ging). Elkeen se sitplek was bespreek en uit die dak in die 
middel tussen die groot balke het ’n pragtige kandelaar 
met kerse gehang. Beurtkrag was dus nie ’n bedreiging 
nie. Groot vensters het ook genoeg sonlig ingelaat. Die 
sinodesaal bestaan vandag nie meer nie. Antieke etse 
be staan wel vandag nog voorin ou boeke en wys vir ons 
hoe die saal gelyk en waar elkeen gesit het.

Die jaar 1618 se oujaarsdiens is op Maandag 31 Desem-
ber deur professor Johannes Polyander van Leyden in 
die voormiddag gehou. Jesaja 52:7: Hoe liefl ik is op die 
berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, 
het as teksvers vir die Latynse preek gedien.

Aanvanklik was daar ’n hewige stryd in die Sinode oor 
die bevoegdheid van hierdie Sinode met die gevolg dat 
daar in Januarie 1619 ’n resolusie vanaf die State- Ge-
ne raal ontvang is dat die Sinode wel as regbank oor 
geloofsverskille sou dien.

U sou ook nie kon kla dat die Sinode “te lank” was nie. 
Nee, u het u gereed gemaak vir ’n lang sit. Op die ou 
end het die Sinode ses maande lank geduur met die 
154ste en laaste sitting gehou op Donderdag 9 Mei 
1619. Ná ’n af skeids toespraak deur o.a. Bogerman en 
’n afskeidsete vir die buitelanders, is hul met gesken ke 
ge groet. Hierna het die na-sitting met ’n verdere 26 
sit tings begin om on afgehandelde sake verder te voer 
tot en met 29 Mei 1619. Die uiteinde was dus ’n totaal 
van 180 sittings.

As Kontraremonstrant het u gelukkig nie die spanning 
van die veertien Arminiane teenwoordig gevoel nie. 
Die verwerping van hul vyf artikels vanuit 1610 het 
uitgeloop op die teregstelling van hul politieke leier, 
Johan van Oldenbarnevelt, op die aanklag van verraad 
teen die staat. 

Die Arminiaanse predikante is nou verbied om verder 
te preek, maar die meerderheid het geweier om die 
on der neming te teken en is uit die land verban. Die 
ju ris-teoloog, Hugo Grotius as naby vriend van Van 
Ol denbarnevelt, was reeds in die gevangenis voor die 
Si no de en is daarna tot lewenslange tronkstraf gevonnis. 
Twee jaar later het hy egter met die hulp van sy vrou op 
’n uiters kreatiewe wyse vanuit die Loevestein kasteel 
ontsnap. Grotius het baie gelees en daar is gereeld vir 
hom boeke in die gevangenis in ’n groot trommel in ge-
bring. Die wagte het dit naderhand al hoe minder begin 
deursoek totdat hy op ’n dag daarin kon wegkruip en 
só ontsnap.

Vele hoogtepunte het vanuit hierdie Sinode voortge-
vloei. Die ou Statevertaling is die gevolg van ’n besluit 
by Dordt om dit vanuit die grondteks te vertaal. Voor in 
elke Statebijbel sou dus die jaartal van hierdie Sinode nl. 
1618 en 1619 met ’n verwysing na die Sinode verskyn, 
ongeag die grootte van die Statebijbel. Vandaar my 
aanmerking hierbo oor die jaartal.

Hierdie Sinode het ook ’n kerkorde daargestel waarin 
belangrike kerkregtelike beginsels vanuit die ge re for-
meerde leer vervat is. Dit dien ook as grondslag vir die 
AP Kerk se kerkorde. Wat ons belydenisskrift e betref, is 
die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse 
Kategismus hier formeel goedgekeur en die vyf Dordtse 
Leerreëls het natuurlik hieruit voortgevloei.

In die lig van bogenoemde prentjie kan ons seker van-
jaar vanuit ons gemaksone tyd inruim om die Dordtse 
Leerreëls weer te lees. Al sou dit in digitale vorm wees 
met die veerpen se geskrewe teks as bronteks van die 
Acta, dan is dit ook goed. 

’n Veerpen en ’n ou ets kan dus wel as herinnering dien 
aan vele hoogtepunte van eeue gelede wat vandag in hul 
gedrukte vorm vergete in museums onder stof rondlê. 
In ’n tyd van geestelike verval en dieselfde dwaalleringe 
wat weer kop uitsteek, is dit dalk ná 400 jaar weer nodig 
om vanuit Dordrecht die stof van hierdie skatte te gaan 
afb laas. L
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BIESIESVLEI

Nuwe 
dooplidmate
Biesiesvlei het in 
Meimaand twee nuwe 
dooplidmate verwelkom. 
Op 13 Mei het Jaco en 
Elsma du Plessis vir klein 
JC laat doop en 27 Mei 
het Johan en Annecke 
Wheeler hul eersteling, 
Emma, laat doop. Beide 
doopplegtighede is deur ds. Pieter Steyn behartig.

Ons bid die Here se rykste seën op hierdie kleingoed toe.

Ingestuur

V.l.n.r.: Annecke Wheeler, Johan Wheeler, 
Emma Wheeler, ds. Pieter Steyn.

V.l.n.r.: Gerrie du Plessis; Jaco du 
Plessis; Elsma du Plessis; JC du 

Plessis. Voor: Lené Coetzee

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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ADVERTENSIETARIEWE: Die Boodskapper 2018

Grootte
mm (hoogte 
x breedte)

Prys 
swart & wit

Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 250.00 R4 200.00

Agterblad 1/2 blad 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 850.00

Agterblad volblad 
(indien beskikbaar)

297 x 210 mm Volkleur R4 950.00

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

10 agtereenvolgende adverten sies – voor uit betaalbaar.

Bank inbetalingsbesonderhede:

Rekeningnaam: APK • ABSA Tjekrekening: 214 014 3068
Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005

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

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omva  ende webtuiste 

www.potchefstroomintertv.co.za, 
sien dan Skakel Kerke – APK se nuus. Gemeentes is 

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

Sien ook elke dag se weervoorspelling.

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

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/
wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N1, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978GRASKOP
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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VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November
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BRITS

Ontvangs: Dr. Frits Neveling
Nadat ds. Greyling van Rooyen beroep is na Tygerberg, moes 
ons weer ’n herder kry. 

Ons het dadelik beroep en die Here het emeritus dr. Frits 
Neveling na ons gestuur. Dr. Frits en sy gade Marion 
Neveling, is Saterdag 30 Junie 2018 by ons verwelkom en as 
leraar met beperkte dienstermyn bevestig.

Die leraarspaar het geleentheid gekry om op al die 
groeteboodskappe te reageer en daarna is heerlike 
verversings in die saal bedien. 

Dr. Frits het Sondag 1 Julie sy intreepreek gelewer.

Ons as gemeente glo en bid dat dr. Frits en Marion geseënd 
sal wees in hul arbeid hier by ons.

Ingestuur

V.l.n.r.: Oudl. Gerrit Maritz en gade Marita, 
dr. Frits en Marion Neveling, oudl. Roelf van Wyk 

en gade Rika, oudl. Danie Roos.

V.l.n.r.: Oudl. Gerrit Maritz (Voorsitter van die 
Kerkraad), dr. Frits Neveling, oudl. Roelf van Wyk, 

oudl. Danie Roos (Voorsitter Ouderlingeraad)

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

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

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

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

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.
Kontakpersone: 
Skriba: Kobie Jacobs 
082 896 3236/039 313 5181
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WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel 

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

veilige sekuriteitsbeheerde parkering onder die gebou. 
Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

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

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

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die middel van 

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

Kontak Debbie: 082 326 5714

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

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

ADVERTENSIE
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VOLKSHULP 2000
• Hierdie is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

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

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2018

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

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

OORNAG TE BLOEMFONTEIN

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

vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1-4 en 1-5. Naby N1

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

APK DasseAPK Dasse

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

by ons kampus in Pretoria. Selfsorgeenhede en kamers. 

Kontak die APA vir meer inligting. E-pos: info@apa.ac.za • Tel: 012 344 3960

Skoolkwartale 2019
Eerste kwartaal: 9 Januarie – 15 Maart

Tweede kwartaal: 2 April – 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie – 20 September

Vierde kwartaal: 1 Oktober – 4 Desember
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INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:

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

632 005. Rekeningnaam: APK/GKK

AP KERK LEONARDVILLE

Namibtoer 2019
• Span jou 4x4 voertuig in!

• Stof jou kampeer toerusting af!

• Toerdatum 31 Maart – 6 April 2019.

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

• 5 nagte se verblyf, aandetes en ontbyt ingesluit.

Kontakpersone: 

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

Bennie Cornelissen: 
bennie.cornelissen@gmail.com

Martin Verwey: cverwey@iway.na

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL
_________________________________________________________

Tel.: 012 362 1390 • Faksnr.: 086 559 7239 

e-pos: versending@apk.co.za

AP KERK GROTER DURBAN 

Alle besoekers, nuwe intrekkers en 
vakansiegangers (kom gerus in jul 
vakansieklere) van Scottburgh tot 

Stanger word uitgenooi na ons erediens 
op Sondae om 09:00. 

Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban
GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079

Navrae: 
Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188 

of Elsabé Roodt – 082 444 0860
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AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

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

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

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

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA 
Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, Hallstraat, 

Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee by 

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

AP KERK BRAKRIVIER 
Eredienste: 09:00. 

Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709
AP KERK WARMBAD 

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

Navrae: 
Wilma Smith 

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

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Kontak:

Saakgelastigde en Kassier:
Annalize Horn

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

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND
Die AP Kerk Namakwaland 

(Springbok) nooi alle besoekers, 
nuwe intrekkers, vakansiegangers 

en belangstellendes om 
Sondae oggende die erediens 

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

Navrae: 
Mev. S Homann 083 564 5637

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

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

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

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186
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Watter uitkyk beheers jou lewe?
Prof. Koos Adendorff 

“’n Vrye en deugsame samelewing”, dit was die ideaal 
wat kongresgangers in Grand Rapids saamgebind het. 
Maar wat beteken die slagspreuk? Dit pleit vir ’n same-
lewing waarin die mens vry is om God met die gawes 
wat Hy gee en die deugde wat Hy vra, te dien. Dit is 
’n samelewing wat gekenmerk word deur persoonlike 
vry heid en gedra word deur godsdienstige beginsels, ’n 
samelewing waarin vryheid en moraliteit hande gevat 
het. Binne só ’n samelewing kan elke mens gedy en tot 
eer van God en tot voordeel van sy medemens blom.

Onderliggend aan so ’n samelewing is ’n bepaalde le-
wensbeskouing. ’n Lewensbeskouing is die wyse waar op 
ek na die wêreld kyk en oor die lewe dink. Die lewens-
beskouing wat tot ’n vry en deugsame samelewing lei, 
is helder deur die Nederlandse teoloog, skrywer en 
staatsman, dr. Abraham Kuyper verwoord: Daar is 
geen duimbreedte van die lewe waarvan Christus Jesus 
die Opperheer nie sê nie: “Myne!” Anders verwoord: 
Elke aspek van die lewe staan onder die heerskappy 
van Christus. 

Kuyper en Colson
Kuyper se beskrywing van die gereformeerde lewens-
beskouing het mense wêreldwyd aangegryp. ’n Voor-
beeld van iemand wat deur Kuyper beïnvloed is, is 
Charles Wendell (“Chuck”) Colson (1931-2012). Vóór 
die kongres in Grand Rapids het ek nie van Colson 
geweet nie. Toe ons ’n keuse moes maak van die lesings 
wat ons gaan bywoon, het ek die lesing getiteld “Kuyper 
and Colson” gekies, omdat ek Kuyper geken het. Wat ’n 
inspirasie was dit egter nie om van Colson en sy lewe 
en werk kennis te neem nie.

Colson het bekendheid verwerf ten tye van pres. Nixon 
van Amerika se Watergate-skandaal. Hy was op daardie 
stadium Nixon se spesiale raadgewer. Hy is uitgewys 
as een van die sewe persone betrokke by die skandaal 

en is aangekla van ’n poging om die inbraak by Water-
gatekompleks toe te smeer. Hy het skuldig gepleit op 
’n klag van dwarsboming van die gereg, waarvoor hy 
tronkstraf van 1 tot 3 jaar opgelê is, maar waarvan hy 
net sewe maande uitgedien het. 

Voordat hy gearresteer is, het ’n vriend C.S. Lewis se 
boek, Mere Christianity, vir Colson gegee om te lees. 
Dit het tot Colson se bekering gelei. Ná sy vrylating het 
hy in 1976 ’n organisasie genaamd Prison Fellowship 
ge stig wat uitgereik het na gevangenes, oudgevangenes 
en hulle families. Die doel van sy organisasie was ener-
syds die bevordering van gevangenes se rehabilitasie en 
andersyds die hervorming van die korrektiewe stelsel 
in Amerika. Hy het beswaar gemaak teen die neiging 
om gevangenes bloot op te sluit sonder enige noemens-
waardige poging om hulle te rehabiliteer (’n “lock ‘em 
and leave ‘em”-benadering). In sy ywer om gevangenes 
se lewens te verbeter, was hy onder meer betrokke by 
die skepping van tronke vir gevangenes wat gekies het 
om aan geloofsgebaseerde rehabilitasieprogramme deel 
te neem. Drie jaar later het Colson sy gevangenisbedie-
ning internasionaal uitgebrei met die stigting van Prison 
Fellowship International.

Colson het hom beywer vir die bevordering van ’n 
evangelies-Christelike wêreldbeskouing. Hy was oor-
tuig dat ’n samelewing sonder hoë morele waardes 
nie lank sal oorleef nie. Daarom was hy by verskeie 
mediaka nale betrokke waar hy hedendaagse kwessies 
vanuit die Christelike wêreldbeskouing beoordeel het. 
’n Voorbeeld van hierdie betrokkenheid is sy hantering 

IN ONS KLASSIEKE TRADISIE

Charles Wendell Colson
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van ’n gereelde rubriek in die tydskrif Christianity To-
day. Verskeie boe ke uit sy pen het ook die lig gesien. 
Sy teenstand teen sake soos aborsie, ewolusionisme, 
selfdegeslag hu welike en dergelike meer het hom in 
botsing met woord voerders uit die liberale geledere 
gebring. Hy het mettertyd die status van ’n gerekende 
leier in die konserwatiewe tradisie verwerf. Uiteindelik 
het hy die Colson Centre for Christian Worldview gestig, 
’n instelling wat deur navorsing, studie en die bou van 
netwerke die groei van ’n Christelike lewensbeskouing 
wil bevorder. Deur die loop van sy loopbaan het hy ver-
skeie toekennings ontvang, onder meer eredoktorsgrade 
asook die presidensiële burgerlike medalje (die tweede 
hoogste burgerlike toekenning in Amerika).

Die Colson Centre for Christian Worldview kan op die 
web besoek word by http://www.colsoncenter.org. 

Kuyper en ons
In die lesing wat ek bygewoon het, is beklemtoon hoe 
diep Colson deur Kuyper se beskouinge beïnvloed is. 
Hy het met die Nederlandssprekende Kuyper se sienings 
te doen gekry via lesings oor Calvinisme wat Kuyper 
in 1898 in Amerika gelewer het (die bekende Stone-le-
sings). Dit is interessant dat Kuyper tot onlangs toe vir 
die groot meerderheid in die Engelssprekende wêreld 
onbekend was. Al wat hulle van hom kon lees, was maar 
sy Stone-lesings. Kuyper het uiteraard in Nederlands 
gepubliseer. Sy groot werke is eers die afgelope tyd vir 
die Engelse wêreld toeganklik gemaak toe dit deur ’n 
vennootskap tussen die Acton Institute, Lexham Press en 
Abraham Kuyper Translation Society in Engels vertaal is. 
Vandag word Kuyper ywerig in Amerika bestudeer om 
deur sy opvatting van ’n gereformeerde lewensbeskou-
ing ’n antwoord op die probleme van die Amerikaanse 
samelewing te vind.

In die bestek van so ’n kort artikel is dit nie moontlik 
om reg aan Kuyper se omvattende lewensbeskouing te 
laat geskied nie. Gegewe die invloed wat dit op mense 
soos Colson gehad het, sal dit tragies wees as ons nie 
deeglik daarvan kennis neem nie. Vir ons in die AP 
Kerk was Kuyper se leerstellings nog altyd belangrik. 
Ek is egter bevrees die meeste van ons het net ’n op-
per vlakkige kennis van Kuyper se standpunte. Miskien 
moet die dominees weer Kuyper se werke afstof en in 
diepte bestudeer. Lidmate moet ook aangemoedig word 
om Kuyper te lees, veral noudat van sy werke ook in 
Engels beskikbaar is. Baie lidmate sal dalk Engels meer 
toeganklik as Nederlands vind.

Voorts sal ons as Christene baie meer doelbewus en 
doelgerig moet werk aan die vestiging van ’n Christe-
like lewensbeskouing in Suid-Afrika. In die destydse 
bos oorlog was ’n belangrike strategie die aksie om die 
plaas like bevolking se guns te wen. Die slagspreuk was: 
“Winning the hearts and the minds of the people.” As 
ek hierdie slagspreuk as analogie mag gebruik, wil ek 
die strategie wat vandag in Suid-Afrika nodig is, só 
verwoord: “Changing the hearts and the minds of the 
people.” Natuurlik weet en bely ons dat dit net God is 
wat deur sy Gees mense se harte kan verander en hulle 
gedagtes nuut kan maak. Tog gebruik Hy sy kerk in hier-
die proses. Het Hy dan nie gesê nie: Julle is die sout van 
die aarde ... Julle is die lig van die wêreld (Mt. 5:13, 14)?

Wat die praktiese sy van hierdie saak betref, kan ons 
baie leer by instellings in ander wêrelddele wat in die-
selfde stryd staan. Ons het dikwels mooi teorieë, maar 
kry dit nie altyd reg om die teorieë hande en voete te 
gee nie. Wat instellings soos die Colson Centre doen, 
kan vir ons koers aandui in ons pogings om aan die 
Chris telike lewens- en wêreldbeskouing hande en voete 
in Suid-Afrika te gee. 

Ons word vandag in Suid-Afrika gekonfronteer met 
’n totale aanslag van liberale kant teen die Christelike 
waar des wat tot onlangs toe nog vir die Afrikaner kos-
baar was. In die smeltkroes wat die sogenaamde nuwe 
Suid-Afrika is, word gestadig beslag gegee aan ’n nuwe 
samelewing. Dit sal ’n ramp wees as hierdie sogenaamde 
nuwe Suid-Afrikaanse samelewing op liberale waardes 
voortgaan. Ons het die kosbare geleentheid om te veg en 
te werk vir ’n samelewing wat gebore is uit ’n Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing. In die Skrif en die interpre-
tasie van die Skrif in werke soos dié van Kuyper en ander 
gereformeerde denkers, het ons die wapens vir die stryd 
en die gereedskap vir die werk. Laat ons dan skouer aan 
die wiel sit, aangevuur deur die wekroep van Efésiërs 
6:13: Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, 
sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, 
nadat julle alles volbring het, staande kan bly. L
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Fra1 Girolamo Savonarola 
(21 September 1452–23 Mei 1498)
Mev. Marié Bosman

Met inagneming van die laat 15de eeuse omstandighede 
klink dit onmoontlik dat ’n nederige monnik die belang-
rikste rolspeler in die politieke, morele en godsdienstige 
hervorming van die voorste Renaissance stad, Florence, 
kon word. Tog slaag Savonarola daarin. As prediker 
het sy stem dawerend deur die ruimte van die Florence 
katedraal duisende luisteraars met sy rigtinggewende 
woor de en sy toegewyde moraliteit gelok. Tot 14 000 en 
selfs 15 000 gelowiges en nuuskieriges uit ander dorpe 
stroom by tye na Florence om sy boodskap te hoor. By 
stadsake huiwer hy nie om sy saak te stel wanneer die 
meeste vooraanstaande burgers in afwagting sou swyg 
nie. Uiteindelik sou hy die tol betaal. 

Girolamo Savonarola, gebore op 21 September 1452 in 
Ferrara, Noord-Italië het in sy kinderjare rykdom en 
aansien geken. Sy oupa, Michele Savonarola, professor 
aan die Universiteit van Padua en welvarende genees heer, 
sorg dat die begaafde kind goeie godsdiensopvoeding 
en onderwys kry. Die ouer man se weersin in die kultus 
van plesiersoekery en materialistiese wêreldsheid vind 
weerklank in jong Girolamo se briewe wanneer hy vertel 
dat hy nie “ die blinde goddeloosheid van die mense 
van Italië kan verduur nie”. Die humanistiese heiden-
dom wat die sedes, kuns, poësie en selfs die godsdiens 
besmet, vind hy ondraaglik. Vir hom is die geestelikes 
se leefstyl, bedorwe tot in die hoogste kringe, die oor-
saak van die toenemende verrotting en as twintigjarige 

betreur hy reeds in gedigte die kerk se verval. Ná die 
verwerwing van ’n graad in die geesteswetenskappe 
aan die Universiteit van Ferrara begin hy met mediese 
studies, maar op 25 April 1475 tree hy tot die Klooster 
van San Domenico van die Orde van Monnikepredikers2 
in Bologna toe. Hy vra sy teleurgestelde ouers om dit as 
’n genadegawe van God te aanvaar dat hy nou ’n ridder 
van Jesus Christus is.

Dit bly tog wonderlik hoe die Here in sy alwyse beplanning beskik het dat die groot leiers van die Hervorming, 
Luther, Zwingli, Calvyn en Knox elkeen uit ’n ander land van Europa kom. So ook het die 14de en 15de eeuse 
voorlopers van die Hervorming, John Wycliff e in Engeland, Jan Huss in Boheme (Tsjeggië) en Savonarola in 
Italië in verskillende lande die weg begin voorberei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Fra is ’n  tel vir ’n “friar” = monnik.

2 Dominikaanse monnikepredikers: Die Dominikaanse monnike was nie kloostergebonde nie. Hulle is opgelei om as predikers die wêreld in te gaan en die evan-
gelie te gaan verkondig. Hulle  tel is friar in Engels en fra in Italiaans.

Fantasie skildery van Savonarola deur Moretta da Brescia 1524
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Reeds in besit van ’n graad en met sy vol kome toegewyd-
heid en intellek tu e le vermoëns, vorder hy vinnig. Met 
sy merk waar dige geheue memoriseer hy byvoorbeeld 
groot dele van die Bybel. Ná ’n jaar word hy as priester 
georden, in 1480 aangestel om nuwelinge op te lei by 
die Dominikaanse klooster in Ferrara en in 1482 by die 
Kloos ter van San Marco in Florence aangestel as hoof-
instrukteur van Teologie en lektor in Bybelonderrig. 
Savonarola reis volgens sy gewoonte te voet daarheen 
met net sy Bybel en eie preekbundel as bevestiging van 
sy verbintenis tot armoede en nederigheid.

Noord-Italië was Europa se digsbevolkte deel in die 15de 
eeu – ’n uitgestrekte legkaart van klein stadstaatjies, be-
skerm deur dik mure, elk met ’n eie entiteit, regering, 
howe, belastingstelsels en leërs. Flo rence, die grootste 
nywerheids-, handels- en bankierstad met ’n bevolking 
van ongeveer 40 000 inwoners word ook met die kul-
turele ontwaking van die Renaissance die voorloper en 
die mekka van skilders, beeldhouers, argitekte, skry wers 
en digters. Die belangrikheid van godsdiens in Flo ren ce 
word weerspieël in meer as 100 godsdienstige vereni-
gings, 70 gemeentes, 21 kloosters vir monnike en 44 
vir nonne. Savonarola maak egter gou kennis met die 
ska du kant van Renaissance Florence. Herlewing van die 
hei dense, antieke Griekse en Romeinse kultuur beïn vloed 
die hele kultuurlewe. Humanistiese denke bevorder die 
teorie van die vrye wil, lae etiese waardes, los ban digheid, 
sedeloosheid, owerspel, homoseksu alis me en sodomie. 
Hoewel in naam ’n republiek, word Flo ren ce dekades 
beheer deur Lorenzo de Medici, skatryk bankier van 
die berugte De Medici-familie.3

Savonarola is in die vyf werksjare tot 1487 in Florence as 
lektor gewild, maar as prediker maak hy weens sy vreem-
de dialek, swak stem en voordrag geen blywende indruk 
op die skeptiese kerkgangers nie. In die daaropvolgende 
drie jaar ontwikkel hy egter as rondreisende lektor en 
predikant in Noord-Italië tot ’n uitstekende spreker en 
openbare persoonlikheid.

In 1490 keer hy op aandrang van Lorenzo de Medici te-
rug na Florence – min wetende dat hy die voorste vyand 
van die korrupte Medici-dinastie sou word. Sy eerste 
adventspreke in 1490 trek soveel men se dat hy moet skuif 
na die katedraal, die grootste kerk, om met “Lent”4 die 

dienste te lei. In ’n reeks op spraakwekkende preke val hy 
louwarm godsdiens, lakse geestelikes, die gierige rykes, 
woe kerwins, skelm transaksies en oneerlike politici aan. 
Savonarola se doelwit was ernstige besinning en koers- 
en lewensverandering by sy hoorders. In sy preke wat tot 
twee uur duur, veroordeel hy die heidense humanisme 
wat die lewensbeskouing en godsdiens van die stad 
besmet en hy bestempel die leefstyl van die geestelikes, 
bedorwe tot in die hoogste kringe, as die hoofoorsaak 
van die verrotting. Sy boodskap sentreer om Jesus 
Christus as enigste Verlosser en hy vermaan sy gehoor 
om tot Hom te bid en tot bekering, sondebelydenis en 
boetedoening te kom. Savonarola beskou Roomse rituele 
en onbybelse gebruike as oorbodig. 

Binne twee jaar vermeerder sy invloed vinnig. Floren-
tynse geleerdes en skrywers het reeds vroeër die pen 
op geneem teen die Roomse kerklikes en Savoranola se 
skerp kritiek teen hulle gierigheid, simonie (koop en 
ver koop van kerklike ampte), nepotisme en sinisme word 
goed ontvang. In ’n stad van letterkundiges en redenaars 
het Savoranola se hoogstaande preke en redevoering die 
inwoners verder verower. Sy gewoonte om in ’n preek ’n 
denkbeeldige debat te voer met God of met ’n teenstander 
waarin elke party sy standpunt stel, vind baie byval. Die 
beroemdste Florentynse skilders soos Sandor Botticelli, 
Filippino Lippi en Michelangelo voeg hulle by hom. Sy 
volgelinge aanvaar “Piagnoni” (treurendes), die naam 
wat spotters hulle gee, as hulle erenaam. 

Sy toetrede tot die politiek raak onafwendbaar. Die 
deurslag kom toe die Franse koning in 1494 oor die Alpe 
trek en Florence met sy leër beset. Savonarola het reeds 
in 1492 in ’n preek die koms van ’n vors, ’n tweede Ko res, 
as oorwinnaar oor die berge, voorspel. Ten goede het die 
koning Florence van die De Medici-heerskappy verlos, 
maar hy weier om Florence sonder ’n geldelike bydrae 
te verlaat. Savonarola word betrek as onderhandelaar 
en sy sukses daarmee laat sy gesag toeneem. Hy mag as 
kerklike nie ’n staatsamp beklee nie, maar met sy steun 
word ’n politieke party, die Frateschi, wat sy program 
deur die regeringsrade voer, gestig. Hy maak al hoe meer 
aan spraak op profetiese gawes en hy voorspel rykdom, 
roem en mag vir Florence, God se uitver ko re stad, mits 
hulle voortgaan met boetedoening en ver nuwing. Hoe-
wel van politieke inmenging beskuldig, het Savo na rola 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 De Medici-familie: ’n Skatryk bankiersfamilie wat met invloed, geld en mag soos ’n Mafi a regeer het. In Florence het hulle die 200 jaar oue republiek opgeëis 
en 60 jaar daar regeer. Hulle het kerkampte en selfs ’n pousskap gekoop.

4  Lent: Benaming vir die veer  gdaagse vastyd met spesiale dienste voor Paastyd. Die naam Lent verwys na die aanbreek van die Lente. Spesiale dienste word 
dan gehou.
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nie persoonlike ambisie gekoester nie. Sy hartsbegeerte 
was om in Florence, die hart van Italië, ’n goed geordende 
Christelike republiek te vestig waaruit die geestelike 
ontwaking wat Italië en die kerk hervorm, sou vloei. 
Savonarola het ook sy geloof in medewerking van geloof 
en politiek openlik vanaf die kansel verkondig. 

Die Florentyne moes ná 60 jaar van Medici-heerskappy 
oor hulle staatkundige toekoms besluit. Groepe met eie 
am bisie voer onderling stryd, maar uiteindelik word 
wat Savonarola bepleit het, aanvaar: ’n Demokratiese 
Republiek met sitting – die eerste keer – vir mans uit alle 
stande en beroepe in ’n soort parlement, die Groot Raad. 
Hy slaag so daarin om die beste regering wat Florence 
ooit gehad het, gevestig te kry en hy verklaar Christus 
die koning van Florence. Die Florentyne se smagting na 
eerlike regering strek tot sy voordeel. Aangevuur deur 
vrywording en profetiese beloft es werk hulle saam met 
sy veldtog vir die stad se bevryding van sedeloosheid. 
Op sy aandrang aanvaar hulle strenger wette teen morele 
oortredings soos sodomie, ontug en openbare dronken-
skap. Sy kollega, Fra Silvestro Maruffi  , organiseer jong 
mans en seuns in straatpatrollies ten einde onwelvoeglike 
gedrag en kleredrag te beperk. Vir die karnavaloptogte 
van 1496 tot 1498 komponeer Savonarola lofl iedere 
en gesange wat in plaas van onkuise karnavalliedjies 
gesing word. 

Savonarola se triomf was te groot en te snel om nie 
jaloesie en verdagmakery te wek nie. Vir onbekeerde 
son daars word die lewe in Florence te beperkend. Die 

ou welgestelde heersersklas stig ’n 
op po sisieparty, die Arrabiatti, wat 
saamspan met gesagsfi  gure soos pous 
Alexander VI.5 Savonarola weier die 
pous se uitnodiging na Rome en ten 
spyte van dreigemente van pouslike 
verbanning, preek hy voort totdat die 
Ar ri a batti met aanbieding van geld 
die pouslike ban teen hom verkry. 
Hy lewer met Lent 1498 uit Exodus 
sy laaste preke as aanduiding van sy 
eie uittog uit die kansel en die lewe. 

Op 8 April 1498 het die gepeupel 
onder aanhitsing van die Arrabbiati 
Savoranola, Fra Domenico da Pescia 
en Fra Silvestro Maruffi   soos mis-
da digers gearresteer en laat opsluit. 
Hoewel hulle geen geldige aanklagte 
teen hom kon lê nie, word hy barbaars 

gemartel. Sy lot was beslis. Op 23 Mei 1498 word hulle 
na die groot plein gebring om aan die galg te hang totdat 
vuur hulle liggame verteer het. Savonarola moes nog 
die pous se vryspraak en algehele vrystelling van die 
vagevuur eerbiedig aanvaar voordat hy die skavot bestyg. 

Savonarola se vyande het hom as ’n ketter en ’n skeur-
maker veroordeel, maar hy was nie. Hy het ’n Rooms- 
Ka to liek gebly en die pouslike amp eerbiedig. Sy visier 
was gerig op die goddelose praktyke van dié wat die 
kerkampte beklee. Hy was ’n vegter vir die uitbreiding 
van die koninkryk van God. Sy Skrifb eskouing was 
suiwer. Martin Luther prys hom as ’n martelaar en ’n 
voorloper wie se idees oor geloof en genade Luther se 
regverdiging deur geloof alleen vooruitgeloop het. In 
sy lewe is hy veroordeel oor sy uitsprake dat hy deur 
God geroep is en profetiese gawes het. Savoranola het ’n 
vernietigende oordeel oor die Roomse kerk geprofeteer 
as daar nie inkeer kom nie. Negentien jaar later in 1517 
skeur die kerk tydens die Hervorming onherstelbaar.

Bibliografi e.
1. Bainton, Roland: History of Christianity Vol II
2. De Rosa, Peter: Vicars of Christ
3. Green, V. H. H.: Renaissance and Reformation
4. Martines, Lauro: Fire in the City
5. Lionello Venturi: Sandro Botticelli
________________________________________________________________

5 Pous Alexander VI: Die Spaanse Rodrigo Borgia, die immoreelste en kor-
rupste pous in die geskiedenis, het 11 buite-egtelike kinders gehad, twee 
vroue (een ’n getroude) aangehou, bloedskande gepleeg en sy amp ge koop. 
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Standbeeld van Savonarola in Ferrara, Italië
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Die Memorandum van die Volksraad bevat ’n 
bondige uiteensetting van ons volkgeskiedenis 
vanaf 1652 tot en met 2016; o.m.:

• Die wettige wyses waarop ons grond verkry is
• Kaarte van 13 voormalige Boere-republieke
• Die feite rakende Britse onderdrukking
• Uitgawes op swartes en verdere statistiek tydens 

apartheid
• Die feite en statistiek rakende ons onderdrukking 

onder die ANC

Bestel vandag jou kopie by Chantal: 
Tel.: 079 740 7214 
E-pos: chantal.kruger@vvk.co.za

Settlement of the Boer-Afrikaner People’s claim to territorial 
self-determination: Inviting international intervention

BETAALDE ADVERTENSIE

R250

Erediensboek vir die Afrikaanse Protestantse Kerk
Spesiale aanbod as u dit saam met die Kerkjaarboek aankoop: R75.00

Die erediensboek is ’n hardeband-uitgawe wat in die 256 bladsye o.m. die volgende bevat: 
Liturgie, Eietydse Formuliere, Klassieke Formuliere, die Besondere Belydenisskrifte, die 

Algemene Geloofsbelydenisse en Belangrike Geloftes in ons Volksgeskiedenis.

Kerkjaarboek 2019 
met Bybelse dagstukkies
Verkoopprys per Kerkjaarboek 2019 (posgeld ingesluit) is:

Opsie 1: R145.00 (KJB in geheel met dagstukkies en voorste gedeelte se 
inligting van statistiek, gemeentes, predikante, ens. – 512 bladsye).

Opsie 2: R125.00 (net dagstukkies – 400 bladsye).

Opsie 3: R210 [KJB in geheel + hardeband Erediensboek (beperkte voorraad) 
met o.m. die Heidelbergse Kategismus].

Opsie 4: R175.00 [Slegs dagstukkies + hardeband Erediensboek (beperkte 
voorraad) waarin die Heidelbergse Kategismus o.m. vervat is].

Let wel: Elke dagstukkie is behalwe Skrifuitleg 
ook verbind aan die Heidelbergse Kategismus. U 
moet dus laasgenoemde byderhand hou om die 
dagstukkies se volle waarde te kan benut.

Bestelvorm op die webblad by www.apk.co.za beskikbaar
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’n Kerk behoort te lyk soos hy klink
Dagsê ou maat
Daar is baie mense wat Christene 
onder ’n vergrootglas bekyk, 
soms net om fout te vind. Dit 
gebeur darem nie altyd nie – 
soms kyk hulle om te sien of 
hulle iets kan leer. ’n Interessante 
studie het geleer dat jongmense 
meer waarde heg aan dit wat 
gedoen en gesien word, as aan 
dit wat gesê word.

Wanneer die dominee verduidelik 
dat die Bybel jou leer dat jy ’n 
tempel van God is en dat jy jou 
liggaam, siel en gees as ’n tempel 
moet oppas en gebruik, klink dit 
mooi. As dieselfde dominee dan 
uitstap om te rook, pla dit ons!

Op ’n sekere manier is dit presies 
wat ook met die Reformasie 
501 jaar gelede gebeur het. Wat 
mense gesê het en wat dieselfde 
mense gedoen het – was twee 
verskillende dinge. Die kerk 
het baie anders as die sondige 
wêreld geklink, maar hulle het 
presies dieselfde (en erger) dinge 
gedoen. 

Mense soos Martin Luther, 
Johannes Calvyn en Guido de 
Brès het dit raakgesien en hulle 
moes besluit wat hulle daaraan 
gaan doen. Hulle kon:

1. maak asof daar niks fout is nie 
en dit ignoreer (miskien gaan 
dit weg);

2. maak soos wat almal maak (as 
almal dit doen, kan ek dit mos 
ook doen);

3. uit die kerk uit loop, want dit 
is net ’n klomp skynheilige 
mense;

4. kwaad word en baklei (dit met 
alle geweld probeer regmaak);

5. kyk na wat God gedoen het 
en dit ook gaan doen (oor 
en oor).

Vir elkeen van die vyf opsies 
is daar voorbeelde in die kerk. 
Trouens, as ’n mens ’n bietjie gaan 
soek, sal jy sommer in die Bybel 
ook ’n voorbeeld by elkeen kry: 1) 
Eli (1 Sam. 2:13); 2) Sedekía en die 
400 valse profete (2 Kron. 18), 3) 
Elía by die besembos (1 Kon. 19:1-
5), 4) Jona en 5) Jesus Christus. 

As ’n mens so bietjie gaan lees 
oor iemand soos Guido de Brès, 
die skrywer van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis, dan sien jy dat 
hy nommer vyf gekies het. Hy 
het die Here Jesus se voorbeeld 
gevolg. Hy het gesien wie God 
is, maar ook hoeveel geduld en 
liefde God vir hom het. Daarom 
het hy dieselfde met ander 
mense gaan doen – selfs met die 
wat vreeslik verkeerd was. 

Daar was nog baie ander gelo-
wiges wat ook nommer vyf 
gekies het. Hulle was nie vol-
maakte mense nie. Hulle het ook 
probleme en foute gehad. Hulle 

het ook nie al die antwoorde op 
al die vrae gehad nie – maar: 
hulle het God regtig geken en 
Hom gevolg. Hulle het Matthéüs 
6:33 baie ernstig opgeneem as 
daar staan dat ons eerstens God 
se koninkryk moet soek en dat 
dit wat ons nodig het om dit te 
kan doen, vir ons gegee sal word.

Maar soek eers die koninkryk 
van God en sy geregtigheid, 

en al hierdie dinge sal vir 
julle bygevoeg word.

Guido de Brès is eers ter dood 
veroordeel en toe gehang, maar 
Hy was letterlik tot op die laaste 
oomblik nog besig om van God 
se goedheid en liefde te juig – 
hy het dit regtig beleef! Hy is 
’n pragtige voorbeeld van ’n 
Christen wat dit wat hy vertel het, 
regtig geglo en gedoen het.

Ek hou ook nie daarvan as 
iemand een ding sê en ’n ander 
ding doen nie; dikwels moet 
ek myself herinner dat ek dit 
ook doen. Wanneer ek so iets 
raakloop en dit my omkrap, dan 
moet ek myself vra: “Wat gaan ek 
daaraan doen?” Watter een van 
die vyf moontlikhede het regtig 
’n verskil gemaak en watter een 
gaan ek kies?

Groete,
ds. Henning
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i n k l e u r p re n t

Die gelykenis  
van die lamp

(Uit: Bybelinkleurboek deel II – Ryna Enslin)

Lukas 8:16:  
En niemand steek ’n lamp 
op en maak dit met iets 
toe of sit dit onder ’n bed 
nie; maar hy sit dit op ’n 
staander, sodat die wat 
inkom, die l ig kan sien.
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BYBELWOORDBLOK: Gedagtes oor kinders
Maak papiermense:
*Teken die koppe op sagte karton, voeg hare, oë, ore, neus en mond by. *Knip klere uit verskillende gekleurde papier 
en plak dit op die lyfies. Voeg dan arms en bene by. *Gebruik mensies in die prentjie vir inspirasie. *Maak ook mensies 
wat hoede dra, tasse of sambrele by hulle het en bou so jou prentjie verder.



Toe Guido de Brès besef dat hy ter wille van sy geloof gehang sou 
word, het hy op Woensdag 12 April 1567, ’n brief aan sy vrou geskryf. 
Ek dink dit is seker een van die mooiste liefdesbriewe wat ooit geskryf 
is. Hier onder het ek stukkies van die brief in Afrikaans vertaal.

Caterine Ramon, 

My dierbare vrou en suster in ons Here Jesus Christus: Jou trane verander die vreugde wat ek voel ook 
in hartseer, daarom het ek besluit om hierdie brief te skryf – sodat ons albei getroos kan word. Jy het 
my altyd diep liefgehad, maar dit is nou die Here se wil om ons te skei. Ek voel jou pyn oor hierdie skeiding 
dieper as my eie ... Jy het egter geweet dat jy met iemand trou wat kan doodgaan toe jy met my getrou 
het. As die Here ons langer vir mekaar wou spaar, dan sou Hy.

Onthou Christus het self gesê dat die hare op my hoof getel is. Daarom kan daar nie iets met my gebeur 
wat nie God se wil is nie. In die verlede het hierdie waarheid al baie gelowiges getroos. Dink maar aan Josef 
as hy sê: “Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit 
vandag is, om ’n groot volk in die lewe te hou” (Gén. 50:20).

Dit is waar dat ’n mens se verstand hierteen skop – ek het dit self ervaar. In die begin, kort nadat ek 
gearresteer is, het ek dikwels vir myself gesê: “Ons moes nie in so ’n groot groep gery het nie, of, so en 
so moes ons verraai het! Hulle was nie veronderstel om ons te arresteer nie!” Hierdie gedagtes het my 
dikwels oorweldig, totdat ek diep begin nadink het oor die manier hoe God alles ten goede laat saamwerk. 
Toe het my hart op ’n ander manier begin reageer. 

Ek het begin sê: “My God, U het besluit dat ek in hierdie eeu gebore moes word. Reg deur my lewe het U 
my teen groot gevare beskerm – u het my elke keer gered. As dit nou u wil is dat ek van hierdie lewe 
moet oorgaan na die lewe by U, laat u wil geskied. Ek kan nie uit u hand 
ontsnap nie en selfs al sou ek kon, wil ek nie – dit maak my diep gelukkig 
om aan u wil gehoorsaam te wees.”

Hierdie gedagtes het my hart weer bly gemaak. 

Ek bid dat jy, my dierbare vrou, saam met my die Here sal dank. Jy weet 
van die werk wat ek gedoen het en wat ek alles deurgegaan het. God het 
egter nóú besluit om my in sy koninkryk te ontvang. Ek sien uit na die 
dag dat jy my daarheen sal volg en ons weer bymekaar kan wees. Onthou 
ons woning is nie in hierdie wêreld nie – ons ewige blyplek is in die hemel.

Ek bid dat jy, my geliefde, getroos sal wees as jy só oor hierdie dinge 
dink – God het my die voorreg gegee om die kroon van ’n martelaar te 
kry (Dit is ’n eer wat nie eers aan die engele gegee word nie!).

Jou dierbare man, Guido de Brès, prediker van die Woord van God in 
Valenciennes en tans ’n gevange vir die Seun van God.

Presies sewe weke later op Woensdag 31 Mei 1567, is hy gehang.

’n Liefdesbrief
uit die dodesel

Ds. Henning Dafel
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