
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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’n Onnodige keuse
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

In 2 Korinthiërs 4:7 verwys Paulus na ’n “skat in er de-
kruike”. Die “skat” waarvan hy praat, is die heerlik-

heid van die evangelie en die “erdekruike” verwys na 
die dra ers van die evangelieboodskap. In die besonder 
ver wys dit na hulle wat geroep is om amptelik in God 
se diens te staan soos die apostels, die herders en die 
leraars. Die rede waarom Paulus die erdekruik as me-
ta foor vir God se boodskappers gebruik, is omdat dit 
ener syds die kontras met die heerlikheid van die evan-
ge lie beklemtoon, maar andersyds omdat dit iets van 
hul le broosheid en breekbaarheid onderstreep. Hulle 
wat geroep is om in God se diens te staan, of dit nou as 
ou derling, diaken of predikant is, is nog nie volmaak nie. 
In hierdie lewe is hulle nog nie van die sondige liggaam 
verlos nie en bestaan die moontlikheid altyd dat hulle 
iewers tydens hul bediening krake in hul mondering 
kan vertoon.

Daar is min dinge wat die vrede in ’n gemeente so kan 
om krap soos wanneer ’n dominee (of enige voorganger 
in die gemeente) homself aan ’n tugwaardige optrede 
skul dig maak. Die pendulum van emosies swaai ge-
woon lik rond tussen ontnugtering en teleurstelling aan 
die een kant en hartseer, simpatie en deernis met die 
son daar aan die ander kant. Die proses wat volg dien ge-
woon lik as ’n verdere katalisator vir hierdie emo sies. Dit 
is ondersoeke en verhore en appèlle. Dan praat ons nie 
eens van die hartseer en ontnugtering wanneer ’n leraar 
sy status as gevolg van sy sondige optrede verloor nie!

Die uiteenlopende reaksies van gemeentes wanneer so 
iets gebeur, ontbloot duidelik ons onsekerheid oor die 
hantering hiervan. Dit is dikwels asof gemeentes in twee 
geskeur is omdat hulle voel hulle moet kies tussen die 
beskerming van die waardigheid van die amp aan die 
een kant en die behoud van die sondaar aan die ander 
kant. So asof hierdie twee sake wedersyds uitsluitend 
is: óf ons moet kies om die waardigheid van die amp te 
beskerm, óf ons moet kies om die sondaar te behou en 
tot inkeer te begelei. Die vraag is egter of dit werklik vir 
ons nodig is om hierdie keuse te maak? Is dit nie ’n valse 
dualisme nie? Die kerk is tog geroep om beide te doen.

Wanneer ons in hierdie uitgawe iets van die erdekruik-
ka rak ter van ampsdraers (leraar, ouderling en diaken) 
be klemtoon, wil ons terself der tyd wys hoe dit moontlik 
is om enersyds met gloeiende ywer die waardigheid van 
die amp te beskerm en andersyds met deernisvolle harte 
ons gevalle broeders op te help. Die eer van God en die 
egtheid van die evangelie word slegs gedien wanneer ’n 
kerk albei doen. Die kerklike tug is die sleutel. Wanneer 
dit reg (lees: met liefde) toegepas word, sal ’n kerk sorg 
dat ’n gevalle ampsdraer genoeg tyd kry om te herstel. 
Deur die Woord sal hy begelei word tot opregte berou en 
be ke ring terwyl hy genoeg tyd gegun word om die egtheid 
daarvan te bewys. In die proses sal die waardigheid van 
die amp beskerm word aangesien gevalle ampsdraers 
eers tot die amp herstel sal word wanneer hulle geestelike 
en emosionele gereedheid duidelik is en die gemeente 
met eerlikheid kan be vestig dat hulle aan die kriteria vir 
ampsdraers vol doen (vgl. 1 Tim. 3).

In sy artikel Pastors and Churches: Don’t celebrate broken-
ness, wys Erik Reed daarop dat dit deesdae mode geword 
het om die mens se gebrokenheid te vier. Ja, ons moet ons 
sondes erken en bely, maar dit mag nooit ’n verskoning 
word om in ons sonde te volhard nie. Wie maar gelate 
sy swakheid en sondige geaardheid as ’n gegewe aanvaar, 
het Christus se oorwinning uit die evangelie verwyder.

Daarom moet kerke versigtig wees dat hulle nie bloot ’n 
“eenheid vir verswaktes” word nie. ’n Versorgingsoord 
vir gevalle sondaars waar ons alles in ons vermoë doen 
om dit vir hulle so geriefl ik en gemaklik as moontlik 
te maak totdat die einde aanbreek. Só ’n kerk leef nie 
uit die triomf van die oorwinning nie. Nee, ons kerke 
be hoort eerder soos die dokter se spreekkamer te wees 
waarheen siekes kan kom en hul siektetoestand bekend-
maak, maar met die hoop om uiteindelik genees te word. 
Dit is immers waarvan ons sing in Gesang 275 vers 3:

Balsem bring herstel vir die wonde, 
’n sagte salf vir die men se met hul seer 
tot die hele wêreld kan sien dat U ge nees. 
Mag u troos, HEER, deur óns bied. L
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LERAARS
Beroepe ontvang
• Ds. GF Aggenbag (emeritus) na Port Elizabeth met 

beperkte dienstermyn.
• Ds. JS Coetzee (Senekal/Paul Roux) na Bothaville.
• Ds. PJ Möller (Groblersdal) na Leeudoringstad.

Beroepe aanvaar
Dr. FJJ Neveling (emeritus) na Brits met beperkte 
dienstermyn. Bevestiging: 30 Junie 2018.

Beroepe bedank
• Ds. AQ Campbell (Fonteine) na Leeudoringstad.
• Ds. RK Combrink (Bethlehem) na Leeudoringstad.
• Ds. JS Coetzee (Senekal/Paul Roux) na Bothaville.

Leraar oorlede
Ds. Floris Mostert, 
emeritusleraar en lidmaat van 
die AP Kerk Trans-Magalies, 
is op 31 Julie 2018 ná ’n kort 
siekbed oorlede. Ons bid sy 
naasbestaan des die troosvolle 
nabyheid van die Here toe.

Leraarsvrou oorlede
Mev. Petro Bezuidenhout, weduwee van dr. Kobus 
Bezuidenhout, is op 16 Junie 2018 oorlede. Ons 
betuig ons meegevoel met haar naasbestaandes en 
bid u elkeen die vertroosting van die Here toe.

PERSONEELLID VAN DIE GEMEENSKAPLIKE 
KERKKANTOOR OORLEDE
Jacoba Bresler wat vir die 
afgelope 27 jaar in die afdeling 
finansies by die kerkkantoor 
gewerk het, is op Dinsdag 
30 Julie 2018 skielik oorlede. 
Ons bid haar naasbestaandes 
en ook die personeel van die 
kerkkantoor sterkte toe. Mag 
die troosvolle nabyheid van die 
Here u elkeen versterk in hierdie tyd.

ADRESVERANDERINGE
• Ds. LD Greyling (AP Kerk Jeffreysbaai): 

Posbus 243 Jeffereysbaai 6330/Lotus Plek 7, 
Paradysstrand Jeffreysbaai 6330. 
Selnr.: 082 335 4513, 
e-pos: leegreyling@apk.co.za

• AP Kerk Groter Durban: 
Ds. Johann Jacobs: Prestonlaan 22, Prestondale, 
Umhlanga 4320. Selnr.: 083 269 1188.

• Prof. dr. GDS Smit: 
Posbus 75586, Lynnwoodrif 0040.

FINANSIËLE BYSTAND: 
Mnr. Tertius Engelbrecht trustfonds

Leweroorplanting
’n Vriendelike dog dringende 
beroep word op alle kerkrade 
gedoen om tot hierdie fonds 
by te dra. Die uitgawes is 
geweldig hoog en daar 
word nog heelwat fondse 
benodig. ’n Gespesifiseerde 
maandelikse uitgawestaat sal 
op versoek aan kerkrade verskaf word. 

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

Vir verdere navrae kan u met Morné Swanepoel, 
voorsitter van die kerkraad van Vryburg, in 
verbinding tree: Selnommer 082 920 4011.

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: 9:00-14:00. Verrigtinge word met 

’n vleisbraai afgesluit.
Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en 

die hedendaagse rol van die NGb 
Art 36. 

Departement: Diakoniologie en Missiologie
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos. 

Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, 
PRETORIA

AMPTELIK
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U goedheid Heer
Ds. Gerrie Kruger

ONTVANG DIE WOORD

Weet u wat u regte is? Daardie regte waarop ons baie 
vinnig aanspraak maak wanneer dit lyk asof iemand 
ons te na kom, of wanneer iemand my goedheid of 
goeie naam aantas, want as ek goed doen, dan verdien 
ek mos respek! Niemand durf dit waag om my goedheid 
te ontken nie. Dit is in ons Westerse samelewing en 
kultuur ingeprent om so te reageer wanneer ons regte 
aangetas word. 

By ons as Afrikaners is dit glad nie anders nie. Dit is 
waarom hierdie verhaal van die Siro-Feniciese vrou vir 
ons eintlik moeilik is om te begryp. Haar reaksie kan 
selfs vir ons baie vreemd lyk.

Die krummels van die tafel
Die Here Jesus het nie gewoonlik buite die Joodse ge-
bied ge gaan nie, maar met hierdie geval het Hy. Dit wil 
voor kom of Hy moeg was en in die gebied van Tirus 
en Sidon gaan rus het. Daar het hierdie vrou na Hom 
gekom en Hom gevra om haar dogter te bevry van ’n 
bose gees wat in haar was.

Die Here se antwoord is nie vreemd nie. Hy antwoord 
op die presiese manier hoe enige Jood of selfs Fariseër 
van Hom sou verwag het: Laat eers die kinders versadig 
word; want dit is nie mooi om die brood van die kinders 
te neem en vir die hondjies te gooi nie. Sy sou dadelik 
ver staan het wat die Here Jesus met “hondjies” be doel 
het, want dit is ’n term wat die Jode gereeld gebruik 
het om na die heidene te verwys wat in hulle oë net so 
onrein soos honde was.

Die Here Jesus sê eintlik vir haar dat Hy haar nie kan 
help nie, want sy is nie ’n Israeliet nie. Dit is op hierdie 
punt wat enige Westerling op sy perdjie sou spring en 
Hom onregverdig sou noem en selfs van diskriminasie 

sou beskuldig. Vreemd genoeg is dit glad nie hoe hier die 
vrou reageer nie. In haar antwoord kan ons sien dat sy 
dit eerder as ’n uitnodiging sien en sy aanvaar dit. An-
ders as wat ons sou, antwoord sy Hom: Ja, Here, maar 
die hondjies eet darem onder die tafel van die kinders se 
krummels.

Omdat Hy goed is
Sy dring nie aan op haar regte nie, want sy weet sy het 
geen regte nie. Sy verstaan wat die Here Jesus sê. Sy 
vra Hom nie om haar dogter te help omdat sy of haar 
kind goed is en dit verdien nie. Sy vra vir Hom om haar 
dog ter gesond te maak, omdat die Here Jesus goed is 
en sy sy goedheid en genade nodig het. Sy verstaan sy 
is nie ’n Israeliet nie, maar sy vra vir genade – iets wat 
haar nie toekom nie.

Wat ’n antwoord! Nadat Christus die antwoord gegee 
het wat die Fariseërs wou hoor, gebeur daar iets wat 
die Jode en Fariseërs dalk nie sou verwag nie. Uit die 
konteks lyk dit of die Here Jesus vir haar die krummels 
gee. Hy sê: Ter wille van hierdie woord kan jy gaan; die 
duiwel het uit jou dogter uitgevaar.

Dit mag lyk asof sy die krummels gekry het, maar die 
duiwel is nie minder uit haar dogter gedryf as uit enige 
Jood waaruit die Here Jesus al ’n duiwel gedryf het nie. 
Het die Here Jesus werklik vir haar die krummels gegee?

Dit is op hierdie punt waar ’n mens na jou asem moet 
snak. Hier kan ons die grootheid van Christus se ver-
lossingswerk sien. Hier gaan dit nie net meer oor die 
dogtertjie nie, hier kan ons begin om die seën wat God 
belowe het, naamlik dat die hele wêreld in Abraham se 
nageslag geseën sal word, te sien (Gén. 26:4). Dit is veel 
groter as wat Abraham ooit sou kon droom.

Liedere: Ps. 23:2, 3 (tweede beryming); Ges. 38:1, 2  •  Skrifl esing: Mk. 7:24-30
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Ons weet dat die Here Jesus se kruisiging en opstan-
ding volkome en genoegsaam is. Hier sien ons egter die 
praktiese implikasie van wat dit werklik beteken. Die 
feesmaal van Christus se oorwinning is so volkome dat 
daar geen verskil tussen die feesmaal en die krummels 
onder die tafel is nie.

Niemand, nie Jode of heidene, nie ons of enige iemand 
anders verdien die genade van Jesus Christus nie. Nie-
mand verdien sy goedheid en verlossing nie. Niemand 
verdien om sy kinders te wees nie. Tog gee Hy hierdie 
dinge ten spyte van ons boosheid, aan ons omdat Hy 
goed is en ons ook goed wil maak. Ons wat veronderstel 
is om die hondjies te wees, wat nie eers verdien om die 
krummels onder die tafel te eet nie, verhoog Hy deur 

sy goedheid en genade tot meer as wat ons verdien – tot 
kinders van God.

Slot
Ons sal gereeld dinge in die Woord van God teëkom 
wat ons aanspreek; dinge waarvan ons dalk nie hou as 
ons dit hoor nie. Dan is dit natuurlik om teen daardie 
har de woord te skop. Voordat ons dit doen, moet ons 
eg ter besef dat ons geen regte by God het nie. Op geen 
manier word ons “goedheid” deur die Woord van God 
aangetas nie.

God gee sy genade aan ons, nie omdat ons dit verdien of 
goed is nie, maar omdat Hy dit op Gólgota verdien het. 
Daarom is net Hy en Hy alleen waarlik goed. L

IG

 IN DUISTERN
IS
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Intekengeld 2019
Gemeentes: R16.00 per eksemplaar/R160 per jaar
Enkelintekenare: R240 per jaar
Elektroniese intekenare: R120 per jaar

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

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

AMPTELIK
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Broeder, laat ek jou ophelp1

Jared Wilson

Wat diskwalifi seer iemand as leraar?
Wat ek deesdae interessant vind, is nie hoeveel do mi-
nees in sonde val nie, maar juis hoeveel nog nie daarin 
geval het nie. Ons leef in ’n tyd waar enige iemand 
met orale vermoëns, entrepreneurskap en ’n kreatiewe 
gees, ’n kerk kan plant en selfs suksesvol daarmee kan 
wees. Om egter begaafd te wees, beteken nie dat jy aan 
die vereistes vir ’n ampsdraer voldoen nie. In die Skrif 
kry ons duidelike riglyne oor die kwalifi kasies vir ’n 
ampsdraer (1 Tim. 3; Tit. 1 en 1 Petr. 5).

Ons is dikwels vinnig om die gesprek oor geskiktheid 
vir die amp rondom owerspel te laat sentreer terwyl dit 
eintlik oor meer gaan. Ook dinge soos ’n kort humeur, 
strydlustigheid of leraars wat hulself nie kan beheer nie, 
is dinge wat jou ongeskik vir die bediening maak. Na 
my mening word die “ander Bybelse kwalifi kasies vir 
die bediening” te maklik afgeskeep. Waarom anders 
gebeur dit dat eers wanneer ’n dominerende, fi nansieel 
roekelose en dronk leraar owerspel pleeg, hy uit die amp 
geskors word?

Die punt is dat die standaard vir leraars redelik hoog is. 
Nie almal wat geroepe “voel”, is waardig nie. Buiten vir 
gawes en ambisie, verg dit ook volwassenheid, toetsing 
en volhardende gehoorsaamheid in dieselfde rigting. 
As gevolg hiervan word ’n gevalle leraar op ’n ander 
wyse hanteer as ’n gewone lidmaat wat tugwaardig op-
tree. Dit gebeur nie omdat dominees super-Christene 
moet wees of meer guns by God geniet as gewone ge-

lowiges nie, maar omdat die amp waarin hy staan, hoër 
standaarde het.

Kan afgesette leraars in die amp herstel word?
Eerstens moet daar ’n duidelike onderskeid getref word 
tussen herstel tot die amp en herstel tot die gemeenskap 
van die gelowiges. Ten opsigte van laasgenoemde is die 
antwoord onomwonde: ja. Enige gevalle gelowige be-
hoort op grond van sy opregte berou en bekering tot die 
gemeenskap van die gelowiges herstel te word.

Laat ons dus versigtig wees met ons kritiek. Wanneer 
ons gekant is teen die herstel van sekere leraars tot die 
amp, mag dit soms klink asof ons hulle die gemeenskap 
van gelowiges ontsê. Aan die ander kant is mense weer 
so ontsteld oor die “hoë standaarde” wat aan die amp 
gestel word, dat hulle dikwels beskuldigings van “lief-
deloosheid” rondslinger terwyl die gemeente eintlik 
bereid is om so ’n sondaar met ope arms in hul midde 
terug te verwelkom.

Hierdie artikel gaan oor die vraag: Kan ’n leraar wat 
homself deur sy optrede ongeskik vir die amp ver klaar 
het, weer tot die amp toegelaat word? Kan ’n ge dis-
kwa lifi seerde weer kwalifi seer? Geleerdes soos John 
Mac Arthur en John Piper verskil byvoorbeeld hieroor. 
Teenoor MacArthur wat “nee” antwoord, antwoord 
Pi per “ja”.2 Ek is geneig om met Piper saam te stem dat 
“on be rispelikheid” ook deur die genade van God herstel 
kan word. Wat sê die Skrif?

Wanneer ’n dominee se onwaardige optrede hom ongeskik vir die bediening maak, mag hy dan weer tot die 
bediening toetree? Hoe lang tyd moet verloop of behoort hy vir altyd uit die bediening te wees? Kan hy weer 
in die amp herstel word? Indien wel, hoe vinnig?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Hierdie ar  kel is vertaal, verkort en aangepas vir Die Boodskapper. Lees gerus die volledige ar  kel hier: h  ps://www.thegospelcoali  on.org/blogs/jared-
c-wilson/thoughts-restora  on-fallen-pastors/. Vir nog ’n per spek  ef, lees gerus ook die ar  kel van Al Baker ge  teld Pastors who fall into sin by h  ps://
bannero  ruth.org/us/resources/ar  cles/2007/pastors-who-fall-into-sin/

2  Lees gerus hul onderskeie antwoorde in die volledige ar  kel.
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Wat leer ons uit die herstel van Petrus?
Ons moenie Petrus se verloëning afmaak as bloot ’n 
“mis verstand”, ’n “uitval” of selfs “verhoudingskonfl ik” 
nie. Petrus se verloëning moet in die regte kategorie ge-
plaas word. Christus het gewaarsku dat Hy elkeen voor 
sy Vader sal verloën wat Hom verloën (Mt. 10:33). In die 
lig hiervan het die openbare verloëning van Christus 
(deur ’n gelowige) ’n ewige uitwerking. Ek dink ons kan 
saam stem dat enige leraar wat Christus verloën wanneer 
hy ge konfronteer word, die terrein betree waar hy nie 
meer vir die amp kwalifi seer nie. Met hierdie agtergrond 
kan ons nou weer na Petrus se herstel kyk (Joh. 21:15-19).

Ek reken dat hierdie gedeelte baie belangrik is vir ons 
nadenke oor ’n leraar se herstel in die amp. Eerstens is 
die oorkoepelende boodskap dat herstel wel vir sondaars 
moontlik is. Dit is immers die wese van die evangelie. 
Jou sonde is nooit te groot om vergewe te word nie. 
Tweedens blyk dit dat die herstel waarmee ons hier te 
doen het, nie net herstel tot gemeenskap is nie, maar ook 
te doen het met die herstel tot leierskap. Die herhalende 
opdrag om na die kudde van die Here om te sien en 
hulle te versorg, dui duidelik daarop dat meer as net die 
gebroke verhouding tussen Christus en Petrus herstel 
is. Hy word ook in die amp van bedienaar herstel. Hy 
word nie van sy apostelskap gestroop nie.

In die derde plek is dit duidelik dat herstel deur die ge nade 
volkome kan wees en dat so ’n persoon ook weer waar dig 
vir die amp kan wees. Daar is dié wat uit hierdie gedeelte 
ook afl ei dat die herstel van ’n leraar on mid del lik moet 
wees. Die vraag is egter of so ’n afl eiding ge oor loof is?

Hoe vinnig kan ’n gevalle leraar herstel word?
Indien nie “nooit” nie, wanneer dan? Op grond van Je sus 
se onmiddellike herstel van Petrus, oordeel som mi ge 
dat dit onmiddellik kan gebeur. Ek is nie oortuig nie. 
Met so ’n “Jesus en ek”-aanslag t.o.v. pastorale kwa li fi -
ka sie, word die kragtige leer oor die wese van die kerk 
(ek kle siologie) onderliggend aan Johannes 21 en die 
res van die Skrif, geïgnoreer. Daar is ten minste twee 
be langrike ele men te in Johannes 21 teenwoordig wat 
no dig is voordat ’n le raar tot die amp herstel kan word: 
a) opregte berou (21:7) en b) die oordeel van die gemeen te 
as verteenwoordiger van Christus op aarde (Mt. 16:19).

Om dit prontuit te stel: Die Here Jesus is nie persoonlik 
by ons teenwoordig om vir ons te sê: “Ja, hierdie man is 
gereed om herstel te word” nie. Wat ons het, is sy Woord 
en sy liggaam (die kerk). Daar is nie ’n klinkklare of 

eenvoudige antwoord op die vraag hoe vinnig ’n leraar 
tot die amp herstel kan word nie. Vir sommige neem dit 
langer as vir ander. Die herstel gebeur, soos met enige 
tugsaak, by die kerk waar die leraar uit die amp geskors 
is. Daar is natuurlik heelwat faktore wat in ag geneem 
word, maar ek reken dat daar heelwat redes is waarom 
herstel nie “onmiddellik” behoort te wees nie:

1. Die noodsaak om opregte berou by ’n gevalle leraar 
te identifi seer

Hier verwys ek spesifi ek na Petrus se berou. Hoe kan ons 
seker wees sy berou was opreg (vgl. 2 Kor. 7:10) en dat 
hy nie maar net spyt was dat hy uitgevang is, of er ger, ’n 
valse opregtheid geopenbaar het waarmee hy ander om 
die bos probeer lei het nie? Die Here Jesus kan nie om 
die bos gelei word nie. Hy was in staat om te weet wat in 
Petrus se hart omgaan en het geweet of sy berou opreg 
was. Die kerk, as Christus se verteenwoordiger ook t.o.v. 
tug sake, is egter nie alwetend nie. Die kerk ge bruik dus 
ander kriteria om die opregtheid van berou te bepaal 
en dienooreenkomstig op te tree. Gewoonlik gaan tug 
gepaard met sekere stappe waaraan ’n lidmaat hom/
haar moet onderwerp ten einde sy/haar samewerking 
en berou oor hul sonde te demonstreer. Vir berouvolle 
owerspeliges kan dit byvoorbeeld behels dat hulle hul 
huweliksmaats vrye toegang tot dinge soos hul fone en 
e-posse gee; alle kontak met die derde party verbreek 
en so aan. Vir hulle wat aan pornografi e verslaaf is, 
kan dit die installering van programmatuur behels wat 
hul internetgebruik reguleer en gereelde verslae daar-
oor aan ’n verantwoordelike persoon stuur. Hierdie 
dinge kan verskil van geval tot geval, maar sulke stappe 
is noodsaaklik.

Sommige mag redeneer dat dit liefdeloos is, maar die 
By belse toepassing van die tug het nie ten doel om te 
straf of te veroordeel nie. Inteendeel, dit is die toepassing 
van genade. Die meeste mense is dit eens dat iemand 
wat nie berou het nie, nie tot die gemeente hertoegelaat 
mag word nie. Sodra ons egter berou ’n voorvereiste 
maak, is dit belangrik om te vra: “Hoe weet ek wanneer 
iemand ware berou het?” Natuurlik kan dit gebeur dat ’n 
eindelose klomp voorwaardes (wettisisme) gestel word. 
Dit is liefdeloos aangesien daar meer partye as net die 
sondaar betrokke is, soos byvoorbeeld die liggaam van 
Christus, die reputasie van die kerk en die geloofwaar-
dig heid van die evangelieboodskap. Geen sondaar is bo 
hier die dinge verhewe nie en om iemand as sodanig te 
hanteer, is liefdeloos. Nee, behoorlik toegepaste tug is 
genade (Hebr. 12:11).

Vervolg op p. 12
6  DIE BOODSKAPPER



Die noodsaaklikheid en vrug 
van ’n pad van heling
Helena Erasmus

Egskeiding word gereken as een van die mens se mees 
trau matiese ervarings. Soveel te meer binne gemeen-
skap pe waar hoë waarde aan die huwelik geheg word 
en egskeiding nie algemeen aanvaar word nie; spesifi ek 
binne gelowige kringe. Kerkgangers het ook laer vlakke 
van welstand ná ’n egskeiding in vergelyking met meer 
sekulêre groepe. Die mate waartoe ’n egskeiding trauma 
veroorsaak, verskil egter van persoon tot persoon omdat 
dit deur verskeie faktore beïnvloed word soos die duur 
van die verhouding, die hegtheid van die huweliks-
band, die omgewing waarin die huwelikspaar hulself 
bevind het, die omstandighede wat tot die egskeiding 
aanleiding gegee het, die aanwesigheid van kinders en 
die individue se geaardhede. Alhoewel elke geskeide 
hier die gebeurtenis op ’n unieke wyse beleef, kan ons 
aanvaar dat dit vir elkeen ’n geestelike, sielkundige en 
liggaamlike nagevolg sal hê.

Die sielkundige impak van ’n egskeiding kan geweldig 
negatief wees en aspekte insluit soos verhoogde span-
ning, woede, verwyte, selfverwyt, ’n verswakte selfb  eeld, 
twyfel in eie vermoëns en depressie. Die betrokke hu we-
liks paar kan in voortslepende konfl ik vasgevang wees 
wat selfs nog meer destruktief word tydens die eg skei-
dings proses. Boonop vind ’n egskeiding nie in isolasie 
plaas nie en kring tot ’n mindere of meerdere mate uit 
na hul direkte gesinne, families, vriendekringe asook 
die gemeenskappe waarin hul beweeg. Die trauma kan 
ook vererger word deur die onvermydelike veranderinge 
wat plaasvind en die aanpassings wat daarmee gepaard 
gaan. Voorbeelde hiervan is veranderinge in die fi siese 
om ge wing wat kan strek van die verlies aan ’n geliefde 
meubelstuk tot verhuising na ’n ander omgewing, ’n 
la er gesinsinkomste en verhoogde spanning rondom 
ouerskap.
 
As ons egter na die mens in sy geheel kyk, moet ons ook 
na die geestelike en liggaamlike kyk. Die geestelike er-
varing wat met egskeiding gepaard gaan, word elders in 
die uitgawe bespreek. Wat die fi sieke betref, word redelik 

algemeen aanvaar dat ons sielkundige en fi siese wese ’n 
wederkerige invloed op mekaar het. In lyn hiermee toon 
navorsing dat die huwelik as beskerming teen hartkwale 
dien, terwyl egskeiding die gevaar vir hartaanvalle en 
hartsiektes verhoog. Hierdie bevinding bevestig dus 
die noue interaksie tussen ons emosionele en fi siese 
wel stand en die omvang van die impak van trauma op 
ons menswees.

Die bogemelde gevolge van egskeiding roep dus om 
her stel. Daar kan lank gesels word oor wat herstel ná 
eg skei ding nou eintlik is en hoe om te bepaal of dit 
plaas gevind het. Omdat die eff ek van egskeiding van 
mens tot mens verskil, sal hul herstel en die proses wat 
daartoe gelei het ook verskillend wees. Herstel sal in 
sekere gevalle nooit plaasvind nie.

In hierdie lig kan sielkundige herstel oorkoepelend ge-
sien word as ’n punt waar die individu hom- of haarself 
tot so ’n mate van die emosionele impak van die egskei-
ding losgemaak het dat dit nie meer ’n bepalende invloed 
op sy of haar alledaagse bestaan het nie en in beide die 
individu se sigbare en hoorbare optrede waarneembaar 
is. Soos ná enige traumatiese ervaring kan daar nie ver-
wag word dat genesing met tyd sal kom nie en herstel 
is dus nie ’n gegewe nie. Inteendeel, studies wat mense 
tot 20 jaar ná hul egskeidings gevolg het, beskryf beide 
suksesvolle en onsuksesvolle aanpassings. Egskeiding 
is nie bloot ’n afsluiting van ’n era in jou lewe nie, maar 
gaan altyd ’n impak daarop hê. 

Die persoon wat dus werk aan beide geestelike en siel-
kundige herstel, bring stabiliteit terug en vergroot die 
kan se om ’n vreugdevolle, betekenisvolle lewe te lei. 
In dien daar boonop kinders by die egskeiding betrokke 
is, is dit noodsaaklik dat ouers se gevoelens teenoor en 
konfl ik met mekaar losgemaak word van hul pligte en 
verantwoordelikhede as ouers. In die sielkunde verwys 
veer kragtigheid na die vermoë om ten spyte van moeilike 
omstandighede, die beste van jou omstandighede te kan 

SEPTEMBER 2018  7



maak. Navorsing het bevind dat tieners wat hul ouers 
se egskeiding met meer veerkrag hanteer, se ouers in 
minder konfl ik met mekaar gewikkel was. Dit is werklik 
tot kinders se emosionele beswil as ouers tot so ’n mate 
herstel dat die kinders nie deel word van die konfl ik en 
emosionele ervarings van hul ouers nie. 

Ook en veral vir ’n predikant is dit noodsaaklik om ’n 
pad van heling te stap voordat hy hertoetree tot die be-
die ning. Die bedieningsveld stel geweldig baie eise en die 
predikant se veerkragtigheid en emosionele welstand het 
’n invloed op sy vermoë om produktief in sy gemeente 
te arbei. Dit is ook ’n gegewe dat hy met huwelikskon fl ik 
en egskeiding binne die gemeente gekonfronteer gaan 
word. Indien hy voldoende herstel het van sy eie eg-
skei ding, behoort dit binne sy vermoë te wees om hom 
genoegsaam van die emosionele ervaring te distansieer 
en volwasse leiding te gee. Die predikant wat nie volkome 
her stel het nie, kan onwillekeurig weer getraumatiseer 
word en partydig wees in die ondersteuning van sy 
gemeentelede. Verder kan dit daartoe aanleiding gee 
dat hy in sy bediening sake rondom die huwelik en die 
ontbinding daarvan begin vermy, huwelikskategese 
afskeep, of bloot voel dat hy nie opgewasse is om in die 
bediening te staan nie. In hierdie lig het die predikant 
se egskeiding ’n direkte impak op sy huidige gemeente 
en ’n indirekte impak op sy toekomstige gemeentes. Die 
predikant wat voldoende herstel, behoort egter oopkop 
en met rustigheid uitdagings wat ’n direkte uitvloeisel 
van sy eie egskeiding is, te kan hanteer.

Soos wat herstel nie ’n normale volgende ervaring ná 
egskeiding is nie, kan ons ook nie met sekerheid sê hoe 
lank ’n proses van herstel gaan neem nie. Daarom moet 
realistiese mikpunte voor oë gehou word. Die vroeë ja re 
ná ’n egskeiding, wat min of meer die eerste twee jaar ná 
die skeiding is, word beskou as die moeilikste tyd met 
die meeste uitdagings. Dit is egter ook die tyd waar in 
die meeste positiewe veranderinge die maklikste kan 
plaasvind. ’n Moontlike verklaring hiervan is dat ne ga-
tiewe gedrags- en denkpratrone nog nie gevestig het nie 
en dat positiewe veranderinge makliker aangebring kan 
word omdat die individu reeds in ’n gedwonge situasie 
van verandering is.

Heling bestaan uit ’n proses van rou en herstel waar-
tydens ’n negatiewe ervaring verwerk word, denke ver-
nuwe word en geleer word om emosies binne gesonde 
perke te ervaar. Elke persoon se proses van rou en 
herstel is uniek, maar daar is tog basiese riglyne wat 

gevolg kan word. Een van die belangrikste hulpmiddels 
tydens die helingsproses is ondersteuning. Mense reik 
dikwels na die geskeide uit, maar die geskeide moet ook 
ont vanklikheid vir ondersteuning toon en self na an der 
uitreik. Die onder steu ningsbasis moet egter opbouend 
bydra tot die rou- en her stelprosesse en nie negatiwiteit 
en konfl ik aanwakker nie. In die predikant se geval 
kan sy gemeente ’n belang rike ondersteuningsrol vir 
beide die predikant en die predikantsvrou (en kinders) 
ver vul – veral gemeentelede wat voorheen na aan die 
predi kants paar geleef het. Hierdie individue sal ook 
makliker kan bepaal waar die predikant homself in die 
herstelproses bevind. In hierdie opsig moet in gedagte 
gehou word dat heling nie stapsgewys deur fases gaan 
nie, maar heen en weer tussen fases kan beweeg.

’n Sielkundige kan van groot waarde wees om die ge-
skei de deur die proses van heling te begelei. Dit is egter 
belangrik dat daar aanklank by die sielkundige se vorm 
van terapie gevind moet word en vir die sielkundige 
om self ’n Christen te wees, of ten minste om Chris-
ten skap nie as net nog ’n lewensbeskouing te hanteer 
nie. ’n Sielkundige moet dus noukeurig gekies word op 
grond van verwysings en selfs ’n gesprek vooraf met die 
sielkundige.

Die geskeide moenie net op ander staatmaak tydens die 
helingsproses nie. Dit impliseer dat verantwoordelik heid 
vir die eie helingsproses aanvaar moet word en die proses 
ook in tye van alleen-wees moet plaasvind. Sodoende 
kan oorweldigende emosies soos negatiwiteit, woede en 
haat, asook negatiewe gedrag, erken en hanteer word. 
Dit kan gedoen word deur plekke, mense of gebeure wat 
hierdie emosies en gedrag aanwakker, te identifi seer en 
die grootse invloed daarvan te probeer verstaan. Indien 
begrip vir eie emosies en gedrag ontwikkel word, kan 
daadwerklike besluite oor die hantering daarvan geneem 
word. Om ’n joernaal van hierdie proses te hou, kan tot 
hulp wees om vordering en terugslae aan die hand van 
die inskrywings te bepaal asook die eff ektiwiteit van 
die besluite wat geneem en aksies wat geïmplementeer 
is. Die skryfproses is dus ’n terapeutiese ervaring en ’n 
vorm van selfevaluering tydens die helingsproses.

Om mee af te sluit, moet daar doelbewus aan vergifnis 
van beide die self en die huweliksmaat gewerk word 
aangesien so ’n stap daadwerklik to heling bydra. Te-
rug slae in die helingsproses word egter verwag en te 
veel druk om ’n punt van heling te bereik, moet vermy 
word deur voldoende tyd vir herstel toe te laat. L
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My pad terug
Ds. Riaan van Staden

’n Deur gaan toe
In 2011 is ek kragtens Art. 57.2 van die Kerkorde geskors. 
Ek het toe geen ander keuse gehad as om te bedank nie, 
aangesien daar nie ’n ander oplossing was nie en ek ’n 
inkomste moes genereer. Op daardie stadium het ek ook 
nie beplan om weer na die bediening terug te keer nie.

Tog kon ek nie die Here se roepstem ignoreer nie. Dit was 
’n allesoorheersende begeerte wat ek nie kon stilkry nie. 
In 2012 doen ek vir die eerste keer aansoek om herstel 
van status met die idee dat ek deur die hele proses te 
na gekom is; dat ek die slagoff er was en dat ek absoluut 
verdien om weer predikant te wees. 

Tog het die Kuratorium besluit dat ek nie gereed was 
nie. Dit was iets wat ek nie kon verstaan nie. Ek het 
reg ge voel en al wat ek wou doen, was om weer voltyds 
pre dikant te wees. Ek was kwaad. Dit het vir my gevoel 
of “my kerk” my versaak en in die rug gesteek het. Dit 
het vir my gevoel of die deur onregverdig toegemaak 
is, maar hulle het geweet dat ek weer vorentoe aansoek 
sal doen – en hulle was reg ...

Dieselfde deur weer toe
Intussen het ’n gemeente wat nie ’n leraar gehad het nie 
en te klein was om hul eie predikant te trakteer, my ge-
nader om dienste (as manlike lidmaat van die ge meen te) 
daar waar te neem. Dit was ’n geweldige ver lig ting vir my 
fi nansiële posisie terwyl ek voltydse poste gehad het. Ek 
het gedurende 2012 daar begin preek en dit was beslis 
’n wyse waarop die verlange na die bediening bietjie 
bevredig kon word. Ek het geleef vir Sondae.

In 2013 het ek weer aansoek om status gedoen. My aan-
soek is afgekeur weens die feit dat ek teen vergoe ding 
gepreek het in ’n gemeente – wat in stryd was met die 
Kerk orde.

Weer eens het ek verontreg gevoel. Ek doen mos 
niks verkeerd nie? Ek kom net my roeping na! 
Ek doen wat die Here van my vra om te doen! 
Hoe kan die Kuratorium my beskuldig dat ek 
“onkerkordelik” optree? 

Ek het voortgegaan om te preek, maar die Kuratorium 
se visier was nou op my – of so het dit gevoel. Hulle 
het druk uitgeoefen dat ek moet ophou preek, ook op 
die ge meente, maar ek het gevoel ek is onaantasbaar; 
hulle kan niks aan my doen nie en die gemeente het my 
ondersteun en beskerm.

Intussen is ek weer getroud met ’n wonderlike vrou wat 
my deur alles bly ondersteun het. Op die werksgebied 
het dinge egter begin skeefl oop. Ek is by my eerste “or-
dentlike” werk afb etaal. Ek was presies drie ure werkloos 
voordat die Here ’n volgende deur oopgemaak het. Ek 
het ’n pos aanvaar wat vir my aangebied is, alhoewel 
teen ’n laer salaris.

Die werk was 80 kilometer van Pretoria af op die Molo-
to-pad. Hier het ek die Engelse term “travel mercies” leer 
ken, waar ek amper weekliks te midde van poten sieel-
dodelike situasies op die pad beskerm is. Ná volgehoue 
druk deur die Kuratorium moes ek noodgedwonge in 
April 2017 ophou preek. My fi nansiële toestand het be-

’n Mens weet nie wat jy het nie totdat jy dit verloor. Dit is ’n bekende uitdrukking, maar die ware betekenis daar-
van het ek geleer in die ongeveer sewe jaar wat ek uit die bediening was. ’n Mens dink dat jy as ampsdraer on aan-
tasbaar is. Dan tref die lewe jou: Jou huwelik vou en skielik is jy niemand. Jy voel nutteloos en doelloos, maar 
deur genade stuur die Here mense oor jou pad en laat dinge met jou gebeur om jou voor te berei vir groter dinge.
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gin versleg en ek moes noodgedwonge saans ’n twee de 
werk begin doen om die tekort aan te vul. Met ’n baba 
by die huis kon my vrou nie gaan werk nie en sy het toe 
ook onverwags weer swanger geraak. Hier het ons die 
hand van die Here tasbaar ervaar toe familie kos, doeke 
en selfs kontant aangedra het sonder dat ons daarvoor 
vra. Geestelik, emosioneel en fi sies het ek onder die lang 
ure begin ly. Ek het my gesin slegs Sondae gesien. Ek 
het geweet dat iets vorentoe sou moes verander, maar 
antwoorde wou net nie kom nie.

Steeds het die intense verlange en oorverdowende 
roepstem na die bediening nie bedaar nie. Ek was 
nie uitgeknip vir die sekulêre werksomgewing nie, 
selfs al was dit in ’n teologiese skool se biblioteek. 

Die deur uiteindelik oop
Ek het toe besluit om weer aansoek om status te doen. 
Die werk het my frustreer. Ek was sielkundig, geestelik 
en emosioneel uitgeput. Nadat ek my aansoekvorm in-
gevul het, het dinge aanvanklik baie stadig verloop met 
my aansoek wat eers begin 2018 sou dien. 

Toe breek 25 Januarie 2018 aan. Die spanning was siel-
dodend. Die vergadering het goed en glad verloop en ek 
kon die lede van die Kuratorium se positiewe gesindheid 
tydens my verskyning voor hulle aanvoel. Tog was ek nie 
voorbereid op die “ja” van hulle af nie. Dit het gevoel of 
jare se sukkel, spanning, baklei en emosies uiteindelik 
kon wegvloei.

Wag nog ’n bietjie, my kind
Ná my legitimasie op 28 Januarie 2018 het ek verwag 
dat die beroepe vinnig en fl ink sou kom. Ek is mos nou 
op die regte pad?

Ek het die volgende dag my huis opgegee en uit my werk 
bedank, sodat ek dadelik vir ’n gemeente beskikbaar 
sou wees. Februarie het gekom en gegaan. Sondag ná 
Sondag het ons gewag vir die beroep. Niks het gebeur 
nie. Die teleurstelling was weer eens oorweldigend. Die 
twyfel wou ons opvreet, maar ek het bly sê dat die Here 
sekerlik nie sou beskik dat ek my status terugkry, maar 
nie ’n beroep ontvang nie? Ons moes onsself dwing om 
vas te hou aan die twee woorde glo en vertrou. 

Op 26 Februarie 2018 gaan ek werk toe met die idee om 
my bedanking terug te trek. Ek was oorhaastig en het 
my mond verbrand. Toe die teleurstelling: My hoof se 

vrou is ernstig siek en hy is nie die dag by die werk nie! 
Net ná middagete lui my foon. Ek ontvang ’n werksaan-
bod vir ’n werk waarvoor ek aansoek gedoen het nog 
voor ek om herstel van status aansoek gedoen het. Ek 
aanvaar dit en ons sien hoe die Here die stukkies van 
die legkaart in plek laat val toe ons binne 2 dae ’n huis 
op Oranjeville kry, die trek kon reël en ek op 1 Maart 
inval by die nuwe werk.

Steeds word ek nie beroep nie. Maart gaan verby. April 
breek aan en ek word gevra om nagmaal by die AP Kerk 
Brakpan te bedien. Middel April kom die beroep en kon 
ek ná aanvaarding eers aan die begin van Junie by die 
gemeente inval. Maar op die ou end was al die wag die 
moeite werd. Ek is met wonderwerk op wonderwerk 
gewys dat God lééf, dat Hy vir ons sorg en dat ons Hom 
móét vertrou.

Die Here sorg nie net nie, Hy bederf
Vandag dank ons gesin die Here vir al die swaarkry 
en beproewinge wat ons moes beleef. Hy het ons in ’n 
won derlike gemeente geplaas waar ons opnuut besef 
hoe groot ons God is; dat Hy presies weet wat Hy doen 
en ons vrae een ná die ander beantwoord. Ons beleef 
sy seën elke dag tussen wonderlike gemeentelede waar 
ons op die hande gedra word by die AP Kerk Brakpan. 
Filippense 4:6-7: 

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes 
in alles deur gebed en smeking met danksegging 
bekend word by God. En die vrede van God, wat 
alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle 
sinne bewaar in Christus Jesus.

Ek het gegroei tot ’n leraar wat weet wat ek het en dit met 
alle mag gaan oppas. Nie net my bediening nie, maar 
ook en veral my huwelik. Ek het nederigheid geleer. 
Vandag besef ek dat wat ek van die Kuratorium as ’n 
“koue skouer” beleef het, eintlik die regte optrede was 
– die Here se manier om my arrogansie af te breek en 
my voor te berei vir die wonderlike, geseënde lewe wat 
voor lê. Familie, vriende, kollegas en selfs vreemdelinge is 
almal deur God gebruik om my ’n ander mens te maak. 
Een wat ’n dieper geestelike bediening uitleef en ander 
mense vooropstel. Ek weet waar ek foute gemaak het en 
verstaan nou die doel en waarde van die Kuratorium en 
Kerkorde. Al is dit hoe moeilik, ons het vorentoe gekyk, 
vasgehou aan ons geloof en aan die beloft es dat die Here 
ons alles sal gee wat ons nodig het. L
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Dominee, nee, doktor Meiring!

Dr. Meiring is in die Kaap gebore en het op ’n plaas 
in die Wes-Transvaal grootgeword. Hy matrikuleer 
in 1991 aan Hoërskool Coligny. Ná matriek begin 
hy graadstudies aan die destydse PU vir CHO. 
Vanaf 1994 bevind hy hom in die landbousektor. 
Ter wyl hy boer, begin hy egter in 2003 sy teolo-
giese studies ook aan die PU vir CHO en verwerf 
die graad B.Th . in 2008. Hy sit sy studies voort en 
verwerf ’n B.A. (Hons.) in 2009 en ’n M.A. in Nuwe 
Testament (Cum Laude) in 2013. In 2012 tree hy 
voltyds as predikant tot die bediening van die AP 
Kerk Lichtenburg toe waar hy tans nog dien. Hy 
sit sy teologiese studies voort met ’n proefskrif in 
die Nuwe Testament met die titel, Die prominente 
rol van Petrus as dissipel in die Matthéüs-evangelie, 
wat hy in 2017 voltooi. Dr. Meiring is getroud met 
Lezel (Lombaard) en die egpaar is geseënd met 
vier kinders (drie seuns en ’n dogter). 

Opsomming van proefskrif 
Die doel van die studie was om die prominente rol van 
Petrus onder die dissipels in die Matthéüs-evangelie na 
te vors. ’n Belangrike tema van die ondersoek in hierdie 
studie is die sogenaamde anti-Pauliniese sentiment 
wat in die Matthéüs-evangelie sou bestaan. ’n Hipotese 
dat Matthéüs vir Petrus prominent in die evangelie 
wou voorstel om sodoende ’n invloed of nalatenskap 
van Paulus in Antiochië teë te werk, is nagevors. Die 
sentrale teoretiese argument in die studie is dus: Die 
vername rol van Petrus in die Matthéüs-evangelie dien 
as voorbeeld (prototipe) vir dissipelskap en moet nie as 
’n anti-Pauliniese sentiment beskou word nie.

Daar is veral gekonsentreer op die skynbare anti-Pau-
li niese sentiment. Petrus word egter positief en negatief 
voorgestel en dit is dus onwaarskynlik dat Matthéüs vir 
Petrus prominenter probeer voorstel het om teen Paulus 
te reageer. Dit het duidelik geword dat Petrus ook as 
woordvoerder en verteenwoordiger van die dissipels op 

die voorgrond tree. Matthéüs stel Petrus as ’n model vir 
dissipelskap voor.

Petrus word verder beskryf as iemand wat ’n impul-
siewe karakter gehad het (Mt. 14:28-29; 17:4; Mk. 9:5; 
Joh. 13:8-9; 18:10) wat tot sy prominensie bygedra het. 
Daar is bevind dat sterk persoonlikheidstrekke ook ’n 
rede vir sy prominensie in die Matthéüs-evangelie is.

Indien die soewereiniteit van God aanvaar word, 
beteken dit dat die Here Jesus, as God, hom geken het 
voordat Hy hom geroep het en het daarom geweet wat-
ter tipe temperament hy gehad het. Hy is doelbewus 
gekies om in te pas in God se plan met Jesus Christus 
en die wêreld.

Daar is aanvaar dat Matthéüs bronne vir die evan-
ge lie gebruik het en die fokus was op die manier hoe 
Mat thé üs sy bronne (Markus en die Q-bron) gebruik 
het. Dit het geblyk dat Petrus se prominensie uit die 
bronne oorgedra is. 

Matthéüs se unieke uitbeelding van Petrus kom veral 
in drie gebeurtenisse na vore: Petrus wat op die water 
loop en deur die Here Jesus gered word (Mt. 14:22-36); 
Petrus se belydenis van Jesus as die Messias en Seun van 
die lewende God (Mt. 16:16-19); en Petrus se vraag na 
die tempelbelasting (Mt. 17:24-27). Daar is bevind dat 
daar nie gesê kan word dat Matthéüs hom doelbewus 
prominenter probeer voorstel om hom bo enige ander 
dissipel of apostel te verhef nie.

Laastens is Petrus se ouderdom as bydrae tot sy pro-
mi nensie in die Matthéüs-evangelie ondersoek. Matthéüs 
17:24-27 wat oor die tempelbelasting handel, is hiervoor 
gebruik. Daar is bevind dat kronologie (op grond van 
ouderdom) bepaal het wie voorrang gehad het; daarom 
het die oudste in ’n groep ook meer gesag gehad. 

Daar is bevind dat Petrus waarskynlik die oudste van 
die dissipels was en dat dit aan hom voorrang (eer) in 
die dissipelgroep gegee het. 

Uiteindelik is die gevolgtrekking dat Matthéüs nie 
doelbewus vir Petrus prominent probeer voorstel het 
om teen Paulus te reageer nie. L
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2. Herstel tot die gemeente is nie dieselfde as herstel 
in die amp nie

Vir enige berouvolle sondaar kan die herstel tot die 
ge meen skap van gelowiges redelik vinnig gebeur. Boe-
te doe ning is nie ’n Christelike deug nie. Soos die vader 
van die verlore seun, begeer ons die herstel van elke 
afgedwaalde gemeentelid, dominee of nie, en hardloop 
om hom terug te verwelkom wanneer hy ’n begeerte 
het om terug te keer. Weens die kwalifi kasies van die 
leraarsamp, werk dit nie dieselfde wanneer ons iemand 
in die amp moet herstel nie.

3. Petrus het nie homself herstel nie
Die kerk as verteenwoordiger van Christus moet se ker 
maak dat aan die kwalifi kasies van die leraarsamp vol-
doen word. In sy persoon kan Christus iemand on mid-
del lik bekwaam maak vir die amp of ’n gevalle leraar in 
die amp herstel. Die kerk van Christus het egter verdere 
instruksies ontvang wat hul kan help hoe om te besluit. 
Iemand wat begeer om waardig geag te word vir die 
amp van leraar – ooreenkomstig 1 Timóthéüs 3, Ti tus 
1 en 1 Petrus 5 – behoort ’n gevestigde reputasie van 
die genoemde eienskappe te hê, ondersteun deur die ge-
tuie nis van die gemeenskap. Hierdie kwalifi kasies is nie 
dinge wat onmiddellik vas gestel kan word nie. Hierdie 
dinge word nie oorhaastig bepaal wanneer ’n leraar in 
die eerste instansie tot die bediening toegelaat word nie 
en daarom behoort ons dit ook nie te systap wanneer 
ons moet besluit oor die herstel van ’n gevalle leraar nie.

Dit is nie moontlik om te bepaal of iemand sy huis goed 
regeer wanneer jy hom die eerste keer ontmoet nie. Oor 
’n tydperk sal die getuienis van sy gesinslewe dit duide-
lik maak. Dieselfde met iemand wat ontrou aan sy vrou 

was. Dit is nie moontlik om sy erns as familieman te 
bepaal kort nadat sy oneerlikheid aan die lig gekom het 
nie. Afh angende van die oortreding, neem dit tyd om 
ander van jou berou te oortuig en om jou vernietigde 
reputasie te herstel.

Hierdie handelswyse kom ooreen met die kwalifi  ka sie 
dat ’n ampsdraer nie “’n nuweling” moet wees nie. Na-
tuur lik praat ons met ’n (veronderstelde) Christen wat 
opnuut berou het, maar die beginsel is dieselfde. Berou 
gee onmiddellike toegang tot die gemeenskap van gelo-
wi ges, maar hertoelating tot die amp vra die toets van 
die tyd. Dit is nie liefdeloos nie. Dit is hoe Christus sy 
kerk beskerm. Meer nog, Hy beskerm sodoende ook 
be rou volle sondaars teen die gevaar om te vinnig weer 
aan dieselfde uitdagings en druk blootgestel te word 
wat hulle in die eerste plek laat struikel het.

Hoe vinnig? Ek weet nie. Nie “nooit” nie, maar ook nie 
“on middellik” nie. Iewers tussenin, afh angende van hoe-
veel tyd nodig is vir die kerk om te bepaal en te bevestig 
of so ’n persoon weer waardig is om die amp te beklee. 
Ek stem saam met John Piper dat vergifnis, hoe hoog 
die prys ook al, vinnig en onmiddellik op opregte berou 
behoort te volg. Dit is egter nie dieselfde met die herstel 
van ’n vertrouensverhouding nie. Wanneer ’n dominee 
sy mense in die steek gelaat het en sy gemeente of vrou 
seergemaak het, kan hy vinnig vergewe word. Die bloed 
van Christus bedek immers ons oortredings. 

Hoeveel tyd is genoeg sover dit die herstel van vertroue 
aangaan, wat noodsaaklik is vir die herder van ’n ge-
meente of die man van ’n vrou? ’n Dekade? Dit vat baie 
lank vir pynlike herinneringe om te genees.

Vervolg vanaf p. 6

Broeder, laat ek jou ophelp
L
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Toegevou in die arms van Jesus
Dr. Johann Terblanche

’n Warboel emosies en gedagtes oorweldig my. Skok, 
on ge loof, afgryse. Hoe kan dit wees? Wat het gebeur? 
Al les het op die oog af so goed gelyk – hoe kon ons die 
kra kies in die verhouding nie raaksien nie? Oomblikke 
la ter: Hier is ’n oortreding of moontlike oortreding van 
die sewende gebod! Wat nou? Wat is die volgende stappe?

Die nuutste Kerkorde (2014) word inderhaas naderge trek. 
Artikel 56 staan uit. Rooi ligte fl ikker! ’n Persoonlike 
gesprek vind dieselfde middag plaas. Inligting en toe-
ligting word wedersyds uitgeruil. Daar word vrae ge vra, 
gehuil en meer vrae gevra. Die leraar is verdwaas, verwese 
en geskok oor die moontlike pad vorentoe. Wat gaan van 
hom word? Wat gaan van die gemeente word? Simpatie, 
troos en bemoediging help nie op hierdie stadium nie. 
Ek bid vir wysheid (Jak. 1:5-6).

’n Buitengewone ouderlingeraadsvergadering word in-
derhaas belê onder voorsitterskap van die gemeente se 
konsulent. Die dagvaardiging vir egskeiding word deur 
ons leraar voorgehou – ’n bevestiging van die waarheid! 
Rou emosies vier hoogty: skok, verdwaasdheid, onge-
loof, empatie, aggressie en nog meer. Die konsulent het 
sy hande vol om die vergadering te beheer. Die feit bly 
egter staan dat hier ’n moontlike oortreding van die 
sewende gebod is en ons leraar word gevolglik gestuit 
kragtens artikel 56.2 van die Kerkorde.

Die daaropvolgende Sondag word die gemeente ingelig 
aangaande die gebeure, die gevolglike stuiting en die pad 
vorentoe. Dieselfde emosionele patroon kom tot uiting 
tydens hierdie inligtingsessie. Hierdie keer egter met ’n 
lelike stert by – verskillende gerugte, skinderstories en 
bespiegelinge is aan die orde van die dag. Dit ten spyte 
van ’n beroep op die gemeente om voorbidding te doen 
vir beide partye, om die pastoriepaar se privaatheid te 

respekteer en om hulle tydens hierdie baie moeilike en 
sensitiewe tydperk van beproewing te ondersteun. Die 
hantering van hierdie situasie was een van die ouder-
lingeraad se moeilikste uitdagings en al wat werklik 
gehelp het om dit die hoof te bied, was herhaalde ver-
manings en om die gemeente op hoogte te hou sonder 
om persoonlike inligting deur te gee.

’n Volledige ondersoek volg hierna deur ’n kommissie 
aangewys tydens die ouderlingeraadsvergadering wat 
die getuienis van beide partye aanhoor en alles binne 
hul vermoë doen om die huwelik te beredder. Verskeie 
gesprekke vind plaas met die onderskeie partye, bera-
ders verslae word ingewin en bespreek en verslae word 
dienooreenkomstig opgestel. Hiérna word ’n opvolg-ver-
gadering belê.

Tydens hierdie vergadering word die verslae volledig 
be handel. Substansie word ondersoek en bevind. ’n 
Klag staat word opgestel, goedgekeur en in persoon aan 
ons leraar en sy gade oorhandig. Ons ringskommissie 
word in kennis gestel om onmiddellik ’n datum vir ’n 
gesamentlike ondersoek saam met die ouderlingeraad, 
ring en naburige ring te reël. ’n Beroep word gedoen om 
nie bevooroordeeld teenoor die pastoriepaar te wees nie 
en om beide aan die Here op te dra. Pogings rondom 
versoening en bereddering van die huwelik vind steeds 
onverpoosd plaas by wyse van gesprekke, e-poswisseling 
en besoeke deur lede van die kommissie, deur leraars 
binne die ringsressort, vriende en individue. Helaas, 
sonder veel vrug. 

’n Versoekskrif van die gemeente dat die leraar status 
behou, word opgestel en deur meer as 94% van die 
ge meen te onderteken. Die ouderlingeraad stel ook ’n 
plei dooi op ter versagting van die sg. “drie-jaar-reël” 

Op ’n lekker warm tipiese Vrystaat someroggend in 2015 kom die skokkende en gevreesde oproep van ons ge-
res pekteerde, beminde en baie populêre leraar: “My vrou het my vir ’n egskeiding gedagvaar!”
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waar volgens ’n afgesette leraar eers ná drie jaar weer om 
status mag aansoek doen (Sinode 2013). Hierteenoor 
handel die gemeentelike versoekskrif om totale vry-
spraak van enige opheffi  ng van status.

Die gesamentlike ondersoek vind plaas. Getuienis word 
gelewer en verskeie verslae word voorgehou. Die egpaar 
lewer gesamentlik en individueel getuienis. Steeds word 
intense pogings aangewend tot bereddering, maar he laas 
sonder enige sukses. Die pastoriepaar en die ouder linge-
raad word gevra om die vergadering te verlaat sodat die 
klagstaat en gepaste tugmaatreëls bespreek kan word. 
Hierna sluit die ouderlingeraad weer by die vergadering 
aan en kry geleentheid om pleidooie ter versagting voor 
te lê. Verdere bespreking vind plaas en die tugmaatreëls 
word voorgehou:

• Skorsing vir ’n vasgestelde tydperk van 3 maande 
oor eenkomstig artikel 57.4.2 van die Kerkorde (2014).

• ’n Ernstige vermaning binne die vergadering dat die 
huwelik waardig genoeg is dat ’n egskeiding tot die 
einde teengestaan moet word. Die broeder moet alle 
remedies tot sy beskikking tot die einde toe uitput 
in sy poging hiertoe.

Hiermee is die saak egter nie afgehandel nie. Ná regs-
kundige raadpleging word tot die slotsom gekom dat 
’n opvolgvergadering sal moet plaasvind, wanneer en 
in dien met die egskeiding deurgegaan word en dit af-
gehandel is.

Verdere gesprekke volg om die huwelik te beredder – 
almal onsuksesvol. Die egskeidingsbevel word bedien 
en is fi naal. Die opvolg buitengewone gesamentlike 
ringsvergadering vind plaas. Die ondersoek word voort-
gesit met ’n verskeidenheid insette en vertoë. Die ou-
der lingeraad word verskoon en die tugmaatreëls word 
deur die vergadering bespreek en besluite geformuleer. 

Die besluite word aan die ouderlingeraad en aan ons le-
raar bekend gemaak:

• Dat die egskeiding nie op Bybelse gronde plaasge vind 
het nie.

• Dat die predikantstatus van ons leraar weggeneem 
word ooreenkomstig artikel 57.4.3 van die Kerkorde 
(2014) wat outomaties in werking tree.

• Dat dit aan die Kerkraad opgedra word om ons leraar 
te begelei op die pad tot herstel in die predikantsamp 
in noue samewerking met die Ring.

Ons luister met afgryse en skok na die tweede besluit 
en keer verslae en stukkend terug na ons huise in die 
vroeë oggendure.

’n Buitengewone kerkraadsvergadering word belê. Die 
diakonie word ingelig rondom die bevindinge en tug-
maatreëls van die gesamentlike ringsvergadering. Ons 
pas tugmaatreël twee toe met skrift elike kennisgewing 
aan die leraar en bespreek die pad vorentoe n.a.v. tug-
maatreël drie. Ná wye bespreking en baie planne fi na li-
seer ons ’n plan van aksie om ons broeder op die pad van 
herstel te begelei. Hierdie plan word aan die gemeente 
voorgelê op ’n buitengewone kerkraadsvergadering 
waartoe die gemeente opgeroep is.

Die gemeentevergadering vind plaas. Volledige inlig-
ting en agtergrond m.b.t. die besluite wat tydens die 
ge sa ment like ringsvergadering geneem is, met Skrif-, 
si no da le en kerkordelike verwysings, word aan die 
ge meen te deurgegee tesame met die kerkraad se voor-
ge stel de raamwerk ter versorging, ondersteuning en 
be ge leiding van ons broeder tot herstel in die amp. Die 
situasie binne hierdie vergadering is plofb aar met emo-
sio nele uitbarstings, verskil van opinies, algemene en 
per soon like beskuldigings, waninterpretasie en on kun de 
oor bin dings magte van veral die Kerkorde en sino da le 
besluite (Artikel 66, Kerkorde 2014). Die situasie word 
uit eindelik ontlont deur ’n voorstel van ’n lidmaat om 
die kerkraad te ondersteun in die poging om ons broeder 
geestelik en diakonaal te versorg, om ’n beswaarskrif 
oor die 3 jaar afsettingstydperk by die volgende sino de 
(2017) in te dien en om die pad van begeleiding tot her-
stel in die amp saam met die broeder te loop.

Die helingsproses en die pad van begeleiding het in 
hoof saak rondom geestelike en diakonale versorging 
ge sen treer.

Geestelike versorging
1) Pastorale sorg wat geestelike berading insluit
2) Psigologiese of sielkundige berading

Om bogenoemde te bereik, het die ouderlingeraad twee 
behoudende predikante en twee behoudende kliniese 
sielkundiges geïdentifi seer. Ontmoetingsgesprekke is 
met hulle gereël waarna ons broeder self moes besluit 
met wie hy gemaklik was. Gereelde vorderingsverslae 
is ontvang wat deur die ouderlingeraad geëvalueer en 
na die Ring deurgestuur is. Uit hierdie verslae was dit 
dan ook duidelik dat ons broeder hierdie sessie getrou 
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bygewoon het en dat hy psigoterapeuties baie goed 
gevorder het. Op pastorale vlak is daar baie aandag ge-
gee aan sy roepingsbewustheid en dat hy leerstellig en 
pas toraal op koers sou bly. ’n Addisionele pluspunt was 
dat die pastorale berader grondige fi nansiële kennis en 
agtergrond gehad het en kon die broeder dan ook rig 
en lei met nodige fi nansiële besluite. Ook hier het die 
broeder hom baie goed van sy taak gekwyt. Dit dien ook 
hier vermeld te word dat ’n aangewese persoon vanuit die 
Kommissie vir Kerkregtelike Sake se punte van belang 
waarop die beraders moes konsentreer, beslis waarde 
toegevoeg het tot die sukses van die sessies.

Dit was derhalwe vir ons geen verrassing nie dat ons 
binne 6 maande ná verlies van status weer met die ge-
leidelike infasering van geestelike aktiwiteite kon begin 
aangesien sy sensuur reeds opgehef was en hy as gewone 
manlike lidmaat binne die gemeente kon funksioneer. In 
oorleg met die dosent in Diakoniologie by die Afrikaanse 
Protestantse Akademie (APA), is ’n beperkte pligtestaat 
opgestel en aan ons broeder voorgelê.

Ná verloop van tyd het die ouderlingeraad, die be-
trok ke ringskommissie en die dosent in Diakoniologie 
dit goedgedink dat ons broeder self weer preke kon 
skryf, maar dit weekliks by die dosent moes indien 
vir goedkeuring waarna dit as leespreek gepreek kon 
word. Verdere herstel, geestelike heling en groei was 
opmerklik soos ook duidelik weerspieël is in die be-
raders se opvolgverslae. Ná verloop van nog ’n tydperk 
en deeglike besinning deur die ouderlingeraad, het die 
kerkraad die ooreenkoms met ons broeder hersien en 
toestemming verleen om die volle geestelike leiding en 
pligte (sakramentsbediening uitgesonderd) binne die 
gemeente waar te neem.

Diakonale versorging
Ons het onmiddellik besef dat ons broeder ook fi nan-
siële versorging gaan nodig hê aangesien hy nie meer 
as leraar in ons gemeente kan dien nie. Die kerkraad 
het sy fi nansiële posisie met hom bespreek en verskeie 
maatreëls in plek gestel om toe te sien dat hy versorg is. 
On der meer is hy geadviseer oor goeie beleggingsmoont-
likhede, goedkoper verblyf (die pastorie is verhuur om 
vir die gemeente ’n ekstra inkomste te genereer) en 
fi  nan siële bestuur.

In November 2016 ondersteun die ouderlingeraad en die 
kerkraad die broeder se aansoek om herstel in die amp 
deur ’n begeleidingsbrief saam met die aansoek na die 

Ring en die SKK te stuur vir voorlegging en oorweging 
deur die Kuratorium (Artikel 59.3.3 Kerkorde 2014). 
Die kerkraad stel in Maart 2017 ’n beswaarskrif op t.o.v. 
die sinodebesluit van 2013. Hierdie beswaarskrif word 
na die Sinode van 2017 gestuur met die doel om ons 
broeder in sy amp herstel te kry en om die Sinode te 
laat herbesin oor die 2013 besluit.

Hoewel die Sinode 2017 nie ons broeder se status herstel 
het nie, kry die Kuratorium opdrag om in die lig van die 
begeleidende pad van heling wat ons kerkraad met die 
broeder gestap het, sy aansoek spoedeisend ter tafel te 
neem. Die Kuratorium vergader in November. Ons kry 
kennis dat ons broeder se status as predikant binne die 
AP Kerk herstel is. Hy word gelegitimeer, ons beroep 
hom en hy volg die beroep op. Ons het weer ’n leraar. 
Halleluja! Prys die Here! 

Romeine 8:28: En ons weet dat vir hulle wat God liefh et, 
alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme 
geroep is.

Die geestelike heling en groei van die leraar sowel as 
die gemeente tydens hierdie tyd van beproewing, was 
op sigtelik – aanvanklik stadig maar later al hoe vinniger 
en meer intens. Die totale proses het die gemeente as ’n 
hegte eenheid en as gemeenskap van die heiliges byme-
kaar gebring. Ons ervaar opregtheid, nuutgebore ywer, 
liefdevolle besorgdheid en barmhartigheid teenoor me-
kaar en ook teenoor ander mede-gelowiges. Ons het ook 
gedurende hierdie tydperk deernis, empatie, positiewe 
insette op verskillende vlakke en medewerking binne 
die gemeente en ook deur kundiges uit die kerkverband 
(SKK en die KKS) ervaar. Uit dieptes gans verlore en 
van redding ver vandaan – of so het dit vir ons gevoel 
– is ons deur God gered. Ons sien met verwagting uit 
na die toekoms soos dit staan in Filippense 3:14: Maar 
een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit 
na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry 
van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Hoewel ons nie altyd alles verstaan het nie en met tye 
selfs opstandig was, kan ons terugkyk na hierdie tyd-
perk van bykans drie jaar en onomwonde verklaar dat 
kerk li ke opsig en tug uitgeoefen is tot eer van God, tot 
heil van die gemeente en tot behoud van die sondaar, 
volgens die voorskrift e van die Woord van God.

Dankie, Here Jesus, dat U ons toevou in u genadige en 
liefdevolle arms. Alle eer aan God drie-enig! L
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LEIDRADE:
DWARS:
2. Kosmopoli  ese stad van 

Acháje: 2 Tim. 4:20
5. Staanplek van Israeliete: 

Núm. 33:12
7. Plek van genade: 

Joh. 5:2
11. Distrik in suide van 

Juda: Rigt. 1:16
12. Een van die oudste 

stede op aarde: 
Jes. 17:1

14. Samuel se woonplek: 
1 Sam. 8:4

15. ’n Koningstad SW van 
Jerusalem: 2 Kron. 11:7

18. Simbool van Assiriese 
wêreldmag: Gén. 10:11

20. Stad aan die voet 
van Hermonberg: 
Rigt. 18:29

22. ’n Romeinse kolonie in 
Macedonië: Hand. 16:12

23. Stad van die Filistyne: 
1 Sam. 5:10

24. Hedendaags bekend as 
Kara-Verria: Hand. 17:10

26. Plek van dadels: 
Mt. 21:17

27. ’n Hawe in Kreta: 
Hand. 27:12

AF:
1. ’n Woestyngebied: 

1 Sam. 23:24, 25
3 . ’n Ou stad op sewe 

heuwels: Hand. 19:21
4. Stad in Klein-Asië: 

Openb. 2:18
5. Stad deur die Feniciërs 

ges  g: Jos. 11:2
6. So 100 km SW van Lao-

dicéa: Openb. 1:11; 3:7
8. Tuisdorp van die profeet 

Amos: Amos 1:1
9. Dorp van die Filistyne, 

SO van Gasa: Gén. 10:19
10. Eiland in Egeïese See: 

Openb. 1:9
11. Geboorteplek van 

Jeremia: Jer. 1:1
13. Stad vol afgodsbeelde: 

Hand. 17:16
16. Ook bekend as Vyehuis: 

Mt. 21:1
17. Je  a se woonplek: 

Rigt. 11:34
19. Stad met twee besku  e 

hawens: Hand. 27:7
20. Stad van Likaonië: 

Hand. 16:1
21. Streek in Mesopotamië: 

Gén. 11:28
25. Die naam beteken 

puinhoop: Jos. 7:2

A. BYBELWOORDBLOK: BYBELSE PLEKNAME VAN BETEKENIS
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As die dominee owerspel pleeg
Prof. David Murray1

Dan is daar natuurlik die skade wat aangerig word aan 
Christene binne die gemeente waarin die leraar gedien 
het, in die besonder hulle wat tot bekering gekom en 
geseënd was onder sy bediening. Hulle het soveel vrae: 
Was my bekering onder sy leiding eg of het ek my misgis? 
Was die seëninge wat ek tydens sy prediking beleef het 
eg of is ek mislei? Met reg sal baie mense kwaad wees 
oor die dominee se sondige selfgesentreerdheid.

Dink net aan die skade wat dit in die lewens van kinders 
binne die gemeente berokken. Die man na wie hulle 
op ge kyk het as ’n heilige persoon, se onegtheid word 
ont bloot. Hoeveel twyfel saai dit nie net oor hom nie, 
maar ook oor die egtheid van sy boodskap? Dink net 
aan die moeilike gesprekke tussen Christenouers en 
hul kinders waartoe ’n gebeurtenis soos hierdie lei. Die 
impak van sy optrede en die seer wat dit veroorsaak, is 
selfs groter wanneer hy ook gereeld by skole opgetree 
het en honderde kinders wat nooit in ’n kerk kom nie, 
hom as die enigste dominee in hulle lewens geken het.

Die skade is veral groot by nie-Christene in die kerk en 
in die gemeenskap. Vir baie is dit soos vet op die vuur 
van hulle eie ongeloof aangesien hulle die skynheilig-
heid van die leraar as regverdiging vir hul ongeloof kan 
gebruik. Dit ontsenu die wat soekend is, aangesien hulle 
redeneer: “As hy dit nie kon maak nie, watter hoop het 
ek?” Dit het ’n verlammende eff ek op hulle wat onseker 
is en reeds ernstige vraagtekens oor sekere aspekte van 
Christenskap plaas. Skeptici word in hulle kwaad gesterk 
deurdat hulle nou nog meer rede het om met die kerk, 
dominees en die Christendom die spot te dryf oor hulle 
“dubbele standaarde”.

Die bediening oor die algemeen word aangetas aan-
gesien mense begin wonder: “Is alle dominees dieself de?” 
Ander leraars ontwikkel ’n skaamtegevoel en wonder 
wat mense van hulle dink. Selfs die huwelike van ander 
dominees loop soms deur wanneer hul vrouens dalk in 
hul mans se getrouheid begin twyfel. Agterdog neem toe 
en vertroue neem af. Dit gaan lank vat vir die volgende 
dominee om só ’n gemeente se vertroue te wen.

Hoe bekend die dominee was, sal bepaal of die impak 
van sy optrede plaaslik of ook nasionaal of internasionaal 
sal wees. Wanneer mega-kerke se dominees struikel, 
ver swak die mega-skandaal die kerk en sy getuienis 
oor die hele land.

Om die skade te herstel
Wat kan ons doen om die skade te herstel? Hier is ’n 
paar noodsaaklike stappe wat gevolg behoort te word:

1. Vertel die volle waarheid
Dit is belangrik dat die kerkleiers wat agterbly, eerlik sal 
wees met die gemeente en die publiek. Enige sweempie 
van ’n verdraaiing van die waarheid of dat iets wegge-
steek word, sal dinge net vererger. Ongeag hoeveel skade 
die dominee se sondige optrede veroorsaak het, is dit 
belangrik om te weet dat dit selfs meer skade berokken 
om leuens daaroor te vertel of om slegs die waarheid te 
erken wanneer dit vanuit ander bronne ontbloot word. 
Dit is beter om al die inligting op een slag bekend te 
maak en aan te beweeg as wat dit is om dit so stuk-stuk 
bekend te maak.

Wanneer ’n leraar ’n openbare en ergerlike sonde pleeg, laat dit in baie mense se lewens ’n spoor van verwoesting 
na. Eerstens natuurlik in die lewe van sy vrou en kinders. Hoe vernietigend moet dit nie wees om iemand vir 
wie hulle lief is en wat hulle vertrou het, iemand wat die Woord van God aan hulle bedien het – nie net in die 
open baar nie, maar ook by die huis, die teenoorgestelde te sien doen as dit waarvoor hy nog altyd gestaan het.

______________________________________________________________

1 David Murray is professor in Ou Testament en Prak  ese Teologie by Puri-
tan Reformed Seminary. 
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2. Spits die bediening toe op die skade berokken
Hoewel dit moeilik is om die pynlike trauma van die 
gebeure voor oë te roep, is dit baie beter om dit eerder 
te hanteer en te konfronteer as om dit te ignoreer en af 
te maak. Preke se boodskap behoort gefokus te wees op 
skade wat deur die sondige optrede berokken is. Daar 
behoort “vraag en antwoord”-sessies gereël te word; 
hulpbronne behoort tot beskikking van die gemeente 
gestel te word en tydens huisbesoek behoort die saak 
en die probleme wat daaruit voortgespruit het, bespreek 
te word. Dit gaan beslis nie maklik wees vir die oorbly-
wende kerkleiers nie, maar dit is beter om eerlik en 
openlik oor die wonde te wees sodat hulle kan genees. 
Andersins kan die “wond” sleg bly en naderhand die 
hele kerk vir jare daarna nog besmet.

3. Maak die vrou en kinders prioriteit
Al die genoemde groepe wat deur die leraar se val geraak 
is, behoort bedien te word, maar dit is veral die dominee 
se vrou en kinders wat pastorale sorg nodig het. Ironies 
genoeg word die vrou dikwels geblameer vir haar man 
se oortreding. Dit kan selfs van die kant van die gevalle 
leraar kom. Soos ’n dominee wat owerspel gepleeg het, 
eenkeer gesê het: “Sy het dit eerste gedoen!” Selfs waar 
daar geen beskuldigings is nie, het sy geweldige onder-
steuning en bemoediging van die gemeenskap van die 

gelowiges nodig. Sy behoort nie te twyfel oor hulle liefde 
en omgee vir haar nie. Moeite behoort gedoen te word 
om ook die kinders deur hierdie donker tyd van hulle 
lewens te begelei.

4. Begelei die gevalle leraar
Hoewel die slagoff ers van sy optrede die gemeente se 
eerste prioriteit is, het die gevalle dominee ook pastorale 
sorg nodig. Dit is jammer dat baie dominees wat weens 
ower spel die kerk moes verlaat, later ’n wrok jeens die 
kerk koester, ’n hardheid ontwikkel en alle pogings om 
hulle tot skuldbelydenis te begelei, verwerp. As die do-
mi nee egter nederig is, waarlik berou oor sy sonde het 
en smag na geestelike (en huweliks-) herstel, behoort 
daar heelwat moeite gedoen te word om hom deur die 
hele proses te begelei. Hy kan ook gehelp word om ander 
werk te kry sodat hy steeds vir sy gesin kan sorg.

5. Gebed en geduld
Herstel gaan nie oornag gebeur nie. Soms is die skade 
so groot dat dit geslagte duur om te herstel. So iets raak 
nie net Christene se geloof nie, maar ook hul psigiese 
gesondheid. Oorvloedige gebed (in die openbaar en in 
die binnekamer) en baie geduld is nodig voordat die 
verwoestende eff ek van hierdie sonde-tsunami opgeruim 
kan word. L
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Brittanje het vroeër vanjaar sy aksieplan 
om diskriminasie teen die gay-gemeen-

skap te verhoed, bekendgemaak. Hierdie 
plan is gegrond op ’n aanlyn-opname waar-
aan nie minder nie as 108 000 respondente 
deelgeneem het. Dit maak dit wêreldwyd 
die grootste nasionale me ningspeiling wat 
nog ooit onder LGBT’s (les biese, gay, bi- sek-
suele en transgender) gedoen is.

Hierdie plan sluit onder meer wetge-
wing in waardeur die gebruik van “beke-
ringsterapie”, verbied sal word. Volgens die 
LGBT-aktivistegroep genaamd Stonewall, 
kan “bekeringsterapie” beskryf word as 
“enige vorm van behandeling of psigote-
ra pie wat daarop gemik is om die aan ge-
trokkenheid tussen mense van dieselfde 

geslag te verminder of stop te sit. Sulke ak-
tiwiteite is verkeerd en ons is nie bereid om 
dit te laat voortgaan nie”, lui die regering se 
plan. “Ons is van plan om alle wetgewende 
en nie-wetgewende opsies te oorweeg ten 
einde die aanbeveling, die aanbod en be-
oefening van bekeringsterapie te verhoed.”

Volgens die Britse eerste minister, The-
resa May, behoort niemand nodig te hê om 
hul ware identiteit te verbloem nie. “Hier die 
LGBT-aksieplan het ten doel om kon kre-
te stappe uiteen te sit ten einde werklike 
en langdurende verandering regdeur die 
ge meenskap te bewerk.” Die plan sluit 
in die aanstelling van ’n nasiona le LGBT 
gesondheidsadviseur, die implemente-
ring van ’n anti-homofobiese boelie pro-

gram in skole en ’n verbeterde stelsel t.o.v. 
die rapporte ring en dokumentering van 
LGBT- haatmisdade.

Hierdie is slegs die jongste in vele po-
gings van die LGBT-gemeenskap om ho-
moseksualiteit te normaliseer. Ten einde 
in hul doel te slaag, het hulle geen ander 
keuse as om alle opponerende stemme stil 
te maak nie. Die gevolg is dat vryheid van 
spraak al meer ingeperk word onder voor-
wendsel van verdraagsaamheid. Hoewel 
gelowiges dus die “reg” tot godsdiensvry-
heid besit, sal daardie reg nie “misbruik” 
mag word om ander se reg tot ’n bepaalde 
seksuele oriëntasie te bevraagteken deur 
byvoorbeeld “bekeringsterapie” voor te 
skryf nie.

S M E LT O O N D
•  September 2018  •
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What can I do with my guilt? 
– RC Sproul 
Resensie deur Charlotte Möller

Ongelukkig ervaar ons nie altyd bevryding van ons 
skuld gevoelens met hierdie vertroostende Skrifwaar heid 
nie. Met ’n gereformeerde aanslag lei Sproul wanhopi ges 
na die antwoord – die kruis, waar Christus die prys vir 
ons oortredinge volkome betaal het en God ons van ons 
sonde kwytskeld.

Skuld en skuldgevoelens
In ons soeke na bevryding is sommige mense geneig om 
skuld en skuldgevoelens met mekaar te verwar. In die 
eerste hoofstuk verduidelik Sproul dat skuld objektief is, 
aangesien dit in verband staan met ’n vasstaande realiteit 
of wet. Skuldgevoelens aan die ander kant, is subjektief, 
geskoei op menslike gevoel. Sproul wys op Jeremia 3:1-3 
waar die profeet Israel daarvan beskuldig dat sy só af-
gestomp in haar sondes geraak het, dat sy nie eens meer 
skuldig voel oor haar ontrouheid aan God nie. Dit is dus 
belangrik om te besef dat ’n mens se skuldgevoelens nie 
’n aanduiding van jou skuld voor God is nie. 

Die realiteit van ons skuld
Ander mense verontskuldig weer hulself deur te verklaar 
dat hulle nie in die drie-enige God glo of die Bybel lees 
nie en dus nie skuldig is aan enige oortreding van God 
se wet nie. Sproul wys dan op Romeine 3:19-23, waar die 
apostel ’n omvattende uiteensetting gee van die gevalle 
toestand van álle mense. Ongeag ons standpunte leer 
die Skrif dat ons almal skuldig is. 

Ontkenning van ons skuld
Die Sielkunde leer ons dat skuldgevoelens ’n mens lam-
lê. Té dikwels probeer ons dan om ons skuldgevoelens 
te dokter deur dit óf te ontken, óf te probeer regverdig 
deur rasionele argumente, óf die skuld self te betaal óf 
te glo dat God dit so sito-sito sal vergewe. In die tweede 
hoofstuk wys Sproul daarop dat nóg ontkenning, nóg 
rasionalisering van skuldgevoelens dit die wyk sal laat 
neem. God het sy wet nie net op kliptafels laat opskry-
we nie, maar ook op menseharte en elke mens het ’n 
ingebore sin vir reg en verkeerd. Ons kan ons skuld dus 
nie ontken nie. Diep deurdagte argumente is ook van 
weinig hulp, want volgens Romeine 1:20 het ons geen 
verskoning wanneer ons God se wet oortree nie. 

Dan is daar mense wat nie tyd mors met ontkenning of 
rasionalisering van skuldgevoelens nie, maar eenvoudig 
aanneem dat wanneer hulle eendag voor God se regter-
stoel moet verskyn, hulle bloot hul skuld sal erken en 
dan die straf daarvoor betaal. Hierdie mense hou egter 
nie rekening met die groot verskil tussen Goddelike en 
menslike wetgewing nie. Menslike wetgewing maak 
voorsiening om deur terugbetaling, straf en so meer, vir 
misdade te betaal. ’n Gewone mens is niks en het niks 
om aan te bied as betaling vir skuld voor die heilige God 
nie (vgl. Mt. 18:25).

BOEKBESPREKING

______________________________________________________________

1 Sproul, R.C. (2013). What Can I Do with My Guilt? (First edi  on, Vol. 9). 
Or lando, FL: Reforma  on Trust. Amazon – Kindle Uitgawe: Gra  s.

Die realiteit van ons skuld weens die oortreding van ’n heilige 
God se wet, laat ons almal die een of ander tyd wanhopig uitroep: 
Wat kan ek met my skuld doen?

R.C. Sproul (1939-2017) eggo in sy boek die Skrift uurlike antwoord: 
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te 
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig (1 Joh. 1:9). 
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’n Laaste groep mense beroep hulle op God se liefde en 
barmhartigheid en meen dat Hy nie betaling vir skuld 
sal eis nie. Geeneen van genoemde menslike rate kan 
ons volkome bevry van ons skuld en gepaardgaande 
skuldgevoelens voor God nie. 

Sproul skryf dat ons skuldig voel, omdat ons skuldig is!

Die krag van vergifnis
Die enigste kuur is die vergifnis wat slegs God kan gee. 
Sproul verduidelik in die laaste hoofstuk dat mense ge-
neig is om ook vergifnis en gevoelens van vergifnis met 
mekaar te verwar. Die vergifnis wat God ons skenk, is 
’n objektiewe realiteit, gebaseer op opregte berou en ’n 
ware geloof. Hierteenoor bly ons maar geneig daartoe 
om eerder ons gevoelens te vertrou om onsself óf te 
troos, óf aan te kla oor ons stand voor God.

Die sonde van arrogansie
God is gou om te vergewe. Een van sy vasstaande beloft  es 
is dat as ons ons sondes voor Hom bely, Hy ons sondes 
sal vergewe (vgl. 1 Joh. 1:9). Deurdat ons toelaat dat 
ge voelens eerder as die Skrif ons van God se vergifnis 
oortuig, is ons skuldig aan die sonde van arrogansie, 
aldus Sproul. Sproul beklemtoon dat wanneer God sê 
dat Hy ons vergewe, ons vergewe is, of ons dit nou voel 
of nie! 

Satan se beskuldigings
In ons soeke na bevryding van ons skuld en skuldgevoe-
lens, vergeet ons soms van die listigheid van Satan. Hy 
versoek ons nie net om te sondig nie (vgl. Gén. 3; Mt. 4), 

maar beskuldig ons ook van sondes (vgl. Sag. 3:1-5). Sy 
doel is om ons te verlam op ons geloofspad; om ons van 
ons vryheid in Christus te beroof; om ons vreugde in 
God se onverdiende genade te vertroebel. 

Oortuiging of beskuldiging?
Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, terwyl die Satan 
ons daarvan beskuldig. Hoe kan ons dan weet wie die 
ou teur van ons skuldgevoelens is: Die Heilige Gees of 
Satan? Sproul kom hier tot hulp wanneer hy verduidelik 
dat die Heilige Gees ons van sonde oortuig om ons op 
te roep tot bekering en uiteindelik tot versoening met 
God, tot vergifnis, tot genesing en tot reiniging van 
sonde. Die Gees se uitsluitlike doel is om ons die sa lig-
heid deelagtig te maak. 

Wanneer Satan ons van dieselfde sonde beskuldig, is 
sy uitsluitlike doel om ons te vernietig. Daar is dan ook 
net een manier om Satan met sy beskuldigings in die 
bek te ruk – ons moet ons sondes voor God bely en sy 
beloft es van vryspraak in die Skrif glo. 

As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, 
Here, wie sal bestaan?
Saam met die Psalmdigter kan ons maar net uitroep dat 
ons nie waardig is om voor God se aangesig te verskyn 
nie en dat ons die dood verdien. Ons skuld moet ons 
voortdryf na die kruis waar Christus ons sondeskuld 
volkome betaal het en ons met die Vader versoen het.

Sproul sluit af met dié eenvoudige waarheid: As God ons 
vergeef het, is ons vergewe. L
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Die slagveld van die bediening1

Paul Tripp2

Miskien het ons vergeet dat die bediening eintlik oorlog 
is en dat jy nooit suksesvol in die bediening sal wees as 
jy dit met ’n vredestyd-ingesteldheid benader nie. Die 
fundamentele stryd van die bediening is nie ons stryd 
met die veranderende waardes van ons kultuur, of ons 
stryd met hulle wat nie die waarde van die evangelie 
besef, of ons stryd om suksesvolle bediening in die kerk 
nie. Dit is ook nie ’n aanhoudende stryd om hulpbronne 
en mannekrag te vind om die taak te verrig nie. Nee, die 
stryd van die bediening is baie persoonlik. Dit word ’n 
geveg op die slagveld van die dominee se hart. Dit is ’n 
stryd van waardes, oortuigings en motiverings. Hierdie 
oorlog is die grootste bedreiging vir enige dominee wat 
ons te maklik negeer of ignoreer.

Koninkryk van “EK” en koninkryk van God
In die bediening kom hierdie twee koninkryke altyd 
teen oor mekaar te staan. Die rede waarom hierdie stryd 
so gevaarlik en misleidend is, is omdat die domi nee 
tydens sy bediening aan beide koninkryke werk. 

Wanneer Paulus in 2 Korinthiërs 5:15 sê dat ge-
lowiges nie meer vir hulself leef nie, beklemtoon 
hy ’n baie be lang rike saak. Die DNS van sonde 
is selfgesentreerd heid. Sonde plaas my in die 
middelpunt, terwyl dit in der waar heid God se 
plek behoort te wees. Sonde veroorsaak dat my 
behoeft es, my begeertes en my gevoelens voor-
op staan.

Solank sonde dus in my regeer, sal daar altyd die ver soe-
king in die bediening wees om God se eer met my eie 
eer te vervang. Op subtiele en minder subtiele maniere 
begin ’n mens die verheerliking deur mense najaag. Dinge 
soos erkenning, reputasie, sukses, mag, gemak en beheer 
raak vir jou al hoe belangriker. ’n Dominee se be diening 
word nie net bepaal deur sy ken nis, gawes, vermoëns en 
ervaring nie, maar ook deur die toestand van sy hart. 

Kan dit wees dat baie van die spanning en moedeloos-
heid wat leraars in hul bediening ervaar die gevolg 
daar van is dat hulle dinge uit die bediening wil hê wat 
hulle eintlik nie daaruit behoort te kry nie?

Stryd vir die evangelie
Die tweede slagveld in die bediening is die stryd vir 
die evangelie. Nie net moet ons daarvoor stry dat die 
evangelie die fundamentele onderbou van elke aksie in 
die kerk is nie, maar ook dat dominees daarin hul rus 
sal vind. Dominee, die dinge wat jy jouself wysmaak oor 
God, jouself, die bediening en oor ander, is geweldig 
belangrik aangesien dit jou ingesteldheid, belewing en 
betrokkenheid by die bediening bepaal. Baie dominees 
vergeet om die evangelie wat hulle so openlik aan ander 
verkondig, ook aan hulself te predik.

Wanneer die evangelie agterweë bly, begin jy om uit 
om stan dighede, plekke en verhoudings daardie dinge te 
soek wat jy eintlik reeds besit kragtens jou verbin te nis 

Waarom gebeur dit so dikwels dat dominees oorlaai en gespanne voel? Waarom vertel so baie dominees van die 
spanning tussen hul gesinslewe en die bediening? Waarom lyk die bediening dikwels meer na ’n beproewing 
as ’n vreugde? Waarom is die dominee se privaatlewe en openbare optrede nie altyd versoenbaar nie? Waar-
om is daar dikwels swak verhoudings tussen ’n dominee en sy kerkraad? Waarom skiet ’n dominee se lewe as 
bedienaar so ver te kort? 

______________________________________________________________

1 Hierdie ar  kel is vertaal en kan by hierdie skakel gelees word: h  ps://
www.thegospelcoali  on.org/ar  cle/pastoral-ministry-is-war/

2 Paul Tripp is ’n dominee en skrywer en president van Paul Tripp Ministries.
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aan Chris tus. Jy raak afh anklik van jou bediening vir 
dinge soos jou identiteit, sekuriteit, hoop, welwese, 
betekenis en doelwitte. Daarom is dit nodig om hard te 
stry dat die evangelie die sentrale plek in jou hart het. 
Wanneer jy vanuit die genade van die evangelie leef, 
vrees jy nie meer mislukking nie, is populariteit vir jou 
minder belangrik en hou jy ook op om jou swakhede en 
sondes te verbloem. Die evangelie verklaar immers dat 
al ons sondes deur die bloed van Christus bedek is. Dit 

bevry ons van ’n gelade benadering tot die bediening 
waarin ons probeer om te doen wat Christus reeds vir 
ons gedoen het.

Dominee, is jy ’n goeie soldaat in hierdie stryd? Onthou 
dat die Heilige Gees in jou woon en namens jou stry 
wanneer jy nie kans sien nie en dat jy reeds in Christus 
alles besit sodat jy kan wees wat jy veronderstel is om 
te wees en kan doen wat jy moet doen. L
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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.

Bankbesonderhede:

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.

Hartenbos Woonstel
Puik selfsorg woonstel. Stap na strand
Skottel TV. Onderdak braai op patio

Slaap 1-6. Baie gewild. Beste tarief heel jaar

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel. 

Loopafstand van die strand. Prag  ge see-uitsig. 
Motorhuis en onderafdak parkering in 

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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.

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 7978

VERSKYNINGSDATUMS: Die Boodskapper 2018

Maand
Kopie in by 
Redakteur

Verskyningsdatum

Oktober 2 Augustus 20 September

November 7 September 19 Oktober

Des. 2018/Jan. 2019 5 Oktober 26 November
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Die kanker van hoogmoed
Gerhard Fourie

Die Skalpel van die Skrif!
Om die kanker van die verdorwenheid van hoogmoed 
aan te spreek en te verwyder, kan slegs gebeur langs die 
weg van die Skrif. Na die voorbeeld van ons Heiland 
sal die Heilige Gees die skalpel van die Skrif met sorg 
han teer in die lewe van elke kind wat gewillig voor die 
soe wereiniteit van die Almagtige gebuig het. Slegs van-
uit die Skrif kom daar Goddelike wysheid om heling 
van die siel voort te bring. Langs hierdie weg kan hier-
die pyn like siekte aangespreek word wat die persoon se 
we se sal draai na die beminlikheid van Christus.

Ek het God nie nodig nie!
So baie mense, ja, kinders van die Here, maak op hul 
eie wysheid en insig staat. Net soos Israel van ouds 
vertrou hulle ten diepste hul eie harte. Ek het God nie 
nodig nie! Hoogmoed is soos ’n geboortemerk wat die 
mens aan hom dra. “Al wat ek nodig het, is my eie insig 
en (menslike) wysheid. Ek laat my nie voorskryf nie.”

Ons moet ons hoop en toevlug op ons Maker vestig. 
Hy is die Heilige. Hy hanteer die skalpel en Hy het die 
wysheid en insig om sy kind op die pad van heiligma-
king te lei. Om by werklike nederigheid uit te kom, sal 
die persoon moet ophou om die opinies van die hart te 
vertrou, want “verdorwe is dit”. Dit is baie duidelik dat 
die mens nie eens sy eie hart ken nie.
 
Sidder voor die Woord van God!
Wanneer jy die Woord van God in die hand neem en 
dit oopmaak, wat gaan deur jou gedagtes? Laat die 
wete dat dit nie maar net nog ’n boek is nie, maar die 
Woord van die lewende God jou nog met diepe respek 
en bewing? Dring dit jou tot nederigheid omdat dit die 
Heilige Skrif, die lewendmakende Woord van God is? 

Wie sidder voor die Woord van God, is hy wat ernstig 
daarna luister en daarop reageer. So iemand bely sy 
sondes met oortuiging wanneer hy daardeur vermaan 
word. Christus, Hy wat gesterf het, is die inhoud van 
die Bybel en deur Hom openbaar God Homself aan 
ons. Buig ek as sy kind werklik in nederigheid en on-
vermoë voor sy openbaring, of lewe ’n deel van my nog 
in die paradys waar ek steeds in hoogmoed sy Woord 
bevraagteken?

Die Naam van die Here sy geloofd! (vgl. Job. 1:21, 22)
Job het in nederigheid gebuig voor die soewereini teit 
van God en God steeds geloof en geëer. Hy het hierdie 
boosheid wat oor hom toegelaat is, gesien as deel van 
wat in God se ewige plan opgeneem is. So gebruik God 
dit ook om sy doel met alles en almal te bereik. Hy 
gebruik ook die slegte om sy koninkryk te bevorder. 
Dit is hier waar die skalpel moontlik die seerste maak. 
Om in opstand te kom oor slegte dinge beteken daar is 
ma nifestasie van hoogmoed. Ons mag God nie bevraag-
teken nie. Hierdie eiesinnigheid en hoogmoed moet 
verwyder word.

God was sy alles
In Job se lewe het God sentraal gestaan. Hy was die fo-
kus punt. Job het in die eie ek gesterf, sodat God alles in 
sy lewe kon wees! Hy het van die ontroerendste woorde 
wat ooit deur enige mens geuiter is, gespreek. Dit is 
Godverheerlikende taal. Job wys nie in verwaandheid 
vinger na die duiwel of enige iemand anders nie. In 
nederigheid erken hy dat die God van hemel en aarde 
gegee en geneem het. Hy sien God raak wat bo alles en 
almal uittroon. So bereik God sy heilsplan met Job en 
almal wat in nederigheid buig voor die soewereiniteit 
en almag van die almagtige Skepper.

Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets 
die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge (Jer. 17:9-10).
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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

Antwoorde: 
(Julie/Augustus 2018, p. 8)

Die groot slag  ng op die berge 
(Eség. 39:1-29)

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: 
Voorsitter: Piet Stadler 
082 959 8111/039 315 5102
Skriba: Kobie Jacobs 
082 896 3236/039 313 5181

24  DIE BOODSKAPPER



STANDERTON

30ste bestaansjaar
Die AP Kerk Standerton het op 27 Mei 
2018 hul 30ste bestaansjaar gevier. Die 
nagmaalsdiens is gelei deur ds. Martin 
Jordaan en ds. Paul Möller (oud-leraar). 
Verskeie stigterslede het die ontwikkeling van 
die gemeente geskets van die beginjare af tot 
waar die mooi kerk en die Louis Spies-saal 
en pastorie vandag tot ons beskikking is.

’n Uitstalling van verskeie foto’s van die 
kerkraad, dopelinge, lidmate wat intussen 
hier getroud is asook van predikante wat 
voorheen die gemeente bedien het, is 
uitgestal. 

Die susters het tafels keurig gedek en die 
gemeente bederf met ’n heerlike warm ete en 
nagereg.

Vandag kan ons dankbaar sê dat ons ’n kerk 
het waar die Woord sentraal staan en suiwer 
verkondig word. Alle eer aan God ons Vader!

AP Kerk Standerton

BRAKPAN

Drieling gedoop
Sondag 6 Mei 2018 was ’n besondere 
geleentheid toe die eerste drieling in 
die gemeente se geskiedenis tydens die 
erediens gedoop is. 

Zander en Zancha van Lingen se drieling 
is die oggend gedoop. Ds. Piet du Preez 
het die doop bedien. Dit was ook vir 
hom ’n besondere ge leent heid aangesien 
dit die eerste drieling is wat hy in sy 
bediening gedoop het. 

Broeder en suster Van Lingen word die 
seën van die Here toegebid vir die opvoe-
ding van die drieling tot eer van die Here. 

Ingestuur Broer en suster Van Lingen, ds. Piet du Preez en die drieling.

Uitstalling van foto’s

Van die gemeentelede wat die byeenkoms bygewoon het
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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
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VERWOERDBURG

Isabel de Witt
Ek wil graag Isabel se storie met almal deel. Op 
9 Oktober 2017 is ’n perfekte klein dogtertjie in ’n 
onvolmaakte lyfie gebore. Isabel is gebore sonder vel 
op haar hande en voete. Dit was groot, rou wonde 
wat soos baie diep brandwonde gelyk het. Dit was ’n 
massiewe skok vir my en Dawie, asook elke persoon in die 
teater. Isabel is dadelik in die intensiewe sorgeenheid vir 
pasgeborenes opgeneem. 

Op die derde dag het ’n velspesialis Epidermolise Bullosa 
by haar gediagnoseer. Die toestand beteken dat haar vel 
baie sensitief is en reageer teen enige vorm van aanraking 
of wrywing. Daar was byna geen plek op haar lyfie wat 
nie wonde gehad het nie. Ons het besef dat haar kanse 
om te oorleef baie skraal was. Omdat haar toestand so 
seldsaam is, was daar onsekerheid oor die korrekte behandeling.

Dit gaan tans relatief goed met haar en ons glo dat sy ten spyte van haar beperkings en uitdagings ’n vol 
lewe sal lei. Daar is tans geen behandeling nie en die toestand is ook ongeneeslik. Isabel se medikasie 
en wondsorg-behandeling is baie gespesialiseerd en uit die aard van die saak ook baie duur.

Baie dankie vir almal se gebede en ondersteuning.

Dawie, Ciska, Jan-Dawid en Isabel de Witt

BOTHAVILLE

Oudste lidmaat verjaar
Ons oudste lidmaat, oom Cor Beukes, het op 20 Julie sy 95ste 
verjaardag gevier. Hy is nog helder en flink van gedagte en 
woon gereeld die erediens by. 

Baie geluk oom Cor en ’n mooi jaar word jou toegebid.

Ds. Johan Theron

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

Skakel Seakle by 082 395 7582, faks 086 509 7595 
of seakle@ess-sustainability.co.za.
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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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NEWCASTLE

Basaar Augustus 2018
Met ’n vars winter-Saterdagoggend 
was almal op 4 Augustus gereed om 
basaar te hou en is ons gemeente se 
voorafbeplande harde werk suksesvol 
beloon. 

Nadat ds. Coen die verrigtinge met 
gebed geopen het, het die verkope in 
alle erns begin.

Die verkope was so goed dat feitlik alles teen 14:00 reeds uitverkoop was. Ja, en was die eetgoed 
darem nie smaaklik nie! Selfs van die buitestanders het ons gekomplimenteer met die lekker eetgoed 
en gasvryheid. Die foto’s beeld duidelik die ge moe delike en feestelike stemming uit wat geheers het 
tydens die byeenkoms.

Daan Rautenbach

Hier pak Hendrik die vleispakkies uitDie pannekoek is gereed, wys Jennet

Eerstejaars- en Studentekamp 13-17 Januarie 2019: AP Akademie en AP Kerk Pretoria-Oos
Plek: Majuba kampterrein • Koste: R700.00 

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.

Pretoria oriëntering 20-25 Januarie 2019: Ons besoek landmerke en belangrike besienswaardighede in en om 
Pretoria, bv. Voortrekkermonument, 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

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

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 Deuteronomium 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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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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WAT DOEN MY KERK?

Die gedagte om die kanttekeninge van die Nederlandse 
Statenvertaling , wat by die mees bejaarde mense onder 
ons nog bekend is, in Afrikaans te vertaal, het by prof. 
Jo han Bosman van die AP Akademie ontstaan. Ds. Jan 
West strate, Nederlandse predikant van die Gerefor meer-
de Gemeente in Nederland te Silverton, het dieselfde 
gedagte gehad. Deur die voorsienigheid van die Here is 
ds. Weststrate en prof. Bosman deur hul betrokkenheid 
by die slagoff ers van ’n plaasaanval, bymekaar uitge bring. 
Ds. Weststrate is ’n bestuurslid van die Gereformeerde 
By belstigting (GBS) in Nederland, terwyl prof. Bosman 
baie behulpsaam was om die regte vertalers te vind. Die 
GBS was bereid om die projek te koördineer en te fi nan-
sier. Christiaan Bremmer uit Nederland is as projekleier 
aangestel. In Suid Afrika is daar sewe teoloë gevind, 
hoof saaklik predikante, wat sowel die grondtale Hebreeus 
en Grieks, asook Nederlands en Afrikaans magtig is. 

Christiaan Bremmer het baie voorbereidingswerk in 
Nederland verrig, terwyl daar in Suid Afrika ’n redak-
sie kommissie saamgestel is, sowel as ’n plaaslike tak van 
die GBS gestig is.

Op 31 Januarie 2017 het die AP Akademie ’n simposium 
met die naam “Reformasie 500” aangebied. Dit is gehou 
ter herdenking van die gebeurtenis op 31 Oktober 1517 
toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur in 
Wittenberg vasgespyker het, wat beskou word as die 
begin van die Reformasie. Tydens hierdie Simposium 
het Christiaan Bremmer ook ’n lesing oor die ontstaan 
van die kanttekeninge gegee.

Die middag het die vertaalprojek amptelik begin. Die 
redaksiekommissie, bestaande uit proff . Johan Bosman, 
Koos Adendorff  en ds. Jan Weststrate en ondergete-
ken de, sowel as 6 van die 7 vertalers en die lede van die 
plaaslike GBS-tak, was teenwoordig. Daar is besluit om 
die Afrikaanse 1953-vertaling as basis te gebruik, terwyl 

daar ook terugverwys sou word na die 1933-vertaling. 
Die toetsfase van die projek sou soos volg verloop: Elke 
vertaler het ’n Bybelhoofstuk gekry om te vertaal waarna 
die sewe lede van die plaaslike GBS-tak as leeskommissie 
sou dien om die akkuraatheid van die vertalers se werk 
na te gaan. Die redaksie sou as kommissie funksioneer 
wat die moeilike kwessies sou oplos. Hierdie fase het tot 
einde Maart 2017 geduur. 

Ek gaan u nie vermoei met die talle uitdagings wat hier-
die proeff ase opgelewer het nie. Dit was nie net ver taal-
werk nie! Kruisverwysings tussen verskillende tekste en 
kanttekeninge moes nagegaan word, verskille tussen die 
1933- en 1953-vertalings moes gelys word, asook we-
sen like verskille tussen die Nederlandse Statenvertaling 
en die Afrikaanse teks. Nie alle kanttekeninge pas by 
die Afrikaanse teks in nie en sekere kanttekeninge was 
oorbodig aangesien die Afrikaanse teks alreeds sê wat 
die Nederlandse kanttekening sê. Gelukkig kon ons die 
dienste van Marianne Elsenaar bekom. Marianne het ’n 
graad in Afrikaans/Nederlands . Sy doen reuse werk as 
die skakel tussen die vertalers, leeskommissie en redaksie.

Op 24 Julie 2017 het die tweede fase van die projek 
amp te lik begin, waar elke vertaler een hoofstuk per 
week vertaal het. Dit is opgevolg met fase drie wat einde 
Desember 2017 ten einde geloop het. Tot die datum was 
daar 205 Bybelhoofstukke vertaal (die volledige Bybel 
bestaan uit 1189 hoofstukke).

In 2017 is die fondament van die projek stewig gelê. Twee 
van die sewe vertalers het weens omstandighede hul aan 
die projek onttrek en een nuwe vertaler het begin, sodat 
daar tans ses vertalers is. Die sewe lede van die plaaslike 
GBS-tak het afsonderlike groepies gevorm wat weekliks 
bymekaarkom om die vertaalde hoofstukke deur te werk. 
______________________________________________________________

1 Sekretaris van die GBS in Suid-Afrika. Vervolg op p. 36

Verslag vertaalprojek van die 
kanttekeninge van die Nederlandse 
Statenvertaling in Afrikaans
C Boer1
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WAT DOEN MY KERK?

Gehoorapparaat bring weer 
vreugde in kerkbywoning

Hardhorendes en leraar se dilemma
In teenstelling met blindes, kry hardhorendes weinig of 
geen simpatie nie. Min lidmate is dan ook bewus van die 
frustrasie wat hulle elke Sondag ervaar selfs ten spyte van 
gehoortoestelle in elke oor! Dominee praat óf te sag, óf 
te hard, óf te vinnig! En moenie dat hierdie genoemde 
struikelblokke nog ondersteun wod deur die onaardse 
lawaai van verbygaande motorfi etse, vragmotors, vlieg-
tuie en verkoue-simptome in die kerk nie. In ’n poging 
om tog altemit ’n stukkie sielevoedsel raak te “hoor”, 
word daar so knaend gekonsentreer, dat die meeste van 
ons aan frustrasie- en konsentrasie-uitputting ly as die 
leraar by “amen” kom!

Ons gehoorprobleem is bepaald ook ’n belem me ring 
vir die dominee in die wyse waarop hy sy boodskap 
aan bied. Terdeë bewus van ons hard horendes, probeer 
hy om ons probleem te akkommodeer ten einde almal 
te vrede te stel. ’n Edelmoedige poging wat baie waardeer 
word, maar nie die gewenste resultaat lewer nie!

Ten einde raad het di. Schütte en Bisschoff  elke bood-
skap skrift elik aan ons beskikbaar gestel. Die lees van 
die preekinhoud sonder die begeesterde aanbieding van 
die leraar, gaan egter mank aan die nodige trefk rag. Ere-
dienste is bygewoon hoofsaaklik om in die huis van die 
Here te wees en deel te kan hê aan die gemeenskaplike 
samekoms van gelowiges!

Die Here se wonderlike voorsiening!
Ds. Bisschoff  was die een wat met ’n wonderbaarlike 
stukkie wonderwerk vorendag gekom het! ’n “Een vou di-
ge” gehoortoestel1 – maklik om te verstaan en te hanteer. 
Dit laat jou eff e dink aan ’n dokter se stetoskoop. Die 
battery word gelaai met ’n laaier (die kerkraad het een 
aangeskaf waarmee ons skriba al die gehoorapparate 

se batterye deur die week laai). Die gehoorapparate is 
gekoppel aan die kerk se klanksisteem en is in werking 
sodra dominee sy mikrofoon aanskakel. Die apparaat 
skakel outomaties aan sodra die twee armpies liggies 
wyer gemaak word om die luidsprekertjies op die ore 
te plaas. Onderaan die twee armpies is ’n volumeknop 
waarmee die klank gereguleer kan word. Dit is belang-
rik om eers jou eie gehoortoestelletjies uit jou ore te 
haal voordat hierdie luidsprekertjies op jou ore geplaas 
word. Draai dan die volumeknop totdat dominee binne 
in jou ore praat, want die beste resultaat word verkry 
deur die volume so te stel, dat dominee se stem nie oor 
die kerkluidsprekers hoorbaar is nie. Tydens orrelspel 
en sang kan jy die volume sagter draai, of die luidspre-
kertjies van jou ore afh aal.

Resultaat
Met een woord: Ongeloofl ik! Deur middel van die vo-
lu meknop reguleer jy self die hardheid en duidelikheid 
van die dominee se stem. Jy gaan haal as ’t ware die do-
minee van die preekstoel af, plaas hom alkant van jou en 
hy praat so hard of sag soos jy dit verlang – in jou ore. 

Die gebruik van hierdie gehoorapparaat skakel nie net 
ons hardhorendes se dilemma 100% uit nie; domi nee 
self hoef ons dilemma nou glad nie meer in ag te neem 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Vir meer inlig  ng oor hierdie wonderlike toestel, besoek gerus www.audiomart.co.za en www.fotodiscountworld.co.za Vervolg op p. 36
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WAT DOEN MY KERK?

Hoe raak egskeiding die ampte?
Ds. Jannie Bischoff 

Omdat dit ’n hartseer realiteit is waarmee die kerk op ’n 
gereelde basis gekonfronteer word, was die Sinode van 
2013 genoodsaak om meer omvattende riglyne daar te 
stel vir die kerklike hantering van die egskeiding van ’n 
leraar soos gegrond op die Skrif. Daar is spesifi ek on-
dersoek ingestel na die vrae of ’n leraar ná egskeiding in 
die bediening behoort aan te bly en, indien nie, of so ’n 
persoon ooit weer tot die bediening toegelaat kan word.

Om hierdie twee vrae te beantwoord, is in diepte na 1 
Ti mótheüs 3:1-7 en Titus 1:5-9 gekyk. Albei hierdie ge-
deeltes handel oor die vereistes waaraan iemand moet 
voldoen voordat hy tot die amp toegelaat kan word en 
by implikasie dan ook terwyl hy in die amp is. In beide 
hierdie tekste praat Paulus oor die ouderlingamp wat 
hy ook “opsieners”, “herders” of “oudstes” noem. Die 
le raar is ook ’n ouderling wat arbei in woord en leer (1 
Tim. 5:17). Juis daarom is hierdie Skrifgedeeltes ook op 
die leraar van toepassing.

Onberispelik
Daar word onder meer gesê dat ’n opsiener onberispe lik 
moet wees. Dit beteken dat hy so moet optree dat mense 
nie rede het om lasterlike dinge of grondige kritiek teen 
hom uit te spreek nie. Dit impliseer nie dat iemand 
sondeloos moet wees om as leraar te kan dien nie, maar 
wanneer hy deur sy optrede veroorsaak dat die kerk se 
boodskap in die wêreld daardeur belemmer word, is 
hy nie onberispelik nie. ’n Leraar wat skei, is besig om 
sonde te doen indien hy nie Bybelse gronde daarvoor 

het nie, naamlik dat sy vrou haar skuldig ge maak het aan 
hoerery (Mt. 5:32) of ongelowig is of geword het (1 Kor. 
7:10-15). In so ’n situasie kan hy dus nie verontskuldig 
word nie. God se eer en sy eie geloofwaardigheid word 
daardeur ernstig in gedrang gebring as hy in die be die-
ning sou aanbly.

Die man van een vrou
Paulus noem ook dat die opsiener die “man van een 
vrou” moet wees. Die Bybel sê duidelik dat die Here 
eg skei ding haat omdat dit die verbond verbreek wat 
tus sen man en vrou in sy Naam gesluit is (Mal. 2:14-16). 
Die Here vergelyk sy verhouding met sy Kerk ook met 
’n huwelik. Elke huwelik, maar veral dié van ’n leraar, 
moet ’n voorbeeld wees van hierdie verhouding in 
navolging van die huwelik tussen Christus en sy Kerk. 
Dit is duidelik dat ’n leraar wat sonder Bybelse gronde 
skei, nie hieraan kan voldoen nie en daarom nie in die 
amp kan dien nie.

Sy eie huis goed regeer
’n Verdere vereiste wat in beide 1 Timótheüs 3 en Titus 
1 gestel word aan iemand wat ’n begeerte het om die 
ge meente van die Here te lei, is dat so ’n persoon ook sy 
eie huis goed moet regeer. Om te regeer, is die taak van 
die opsiener. In sy eie gesin word dit duidelik sigbaar 
of hy oor die nodige vermoëns beskik om dit te kan 
doen. As iemand sy gesin nie goed kan regeer nie, hoe 
sal hy dit met die gemeente kan doen wat die gesin van 
God is?

Egskeiding is iets wat almal van ons een of ander tyd raak. As dit nie direk is deurdat jyself of jou ouers of 
kin ders skei nie, dan wel indirek wanneer vriende of familie skei. Ons sou graag wou glo dat egskeidings meer 
on der ongelowiges voorkom, maar ongelukkig word ook kerke nie hierdie hartseer gespaar nie. Dit gebeur 
dat van ons lidmate skei, maar ook van ons ampsdraers en selfs ons leraars.

34  DIE BOODSKAPPER



Daar word geredeneer dat indien ’n leraar se vrou hom 
verlaat en hy nie ’n aandeel in die egskeiding het nie, hy 
toegelaat moet word om in sy amp aan te bly. Die leraar 
se verantwoordelikheid en roeping om hoof te wees en sy 
eie huis goed te regeer, maak hom egter ’n onlosmaak like 
deel van die redes waarom daar egskeiding plaasgevind 
het. Die egskeiding is byvoorbeeld moontlik die simp-
toom van gebrekkige geestelike leiding aan sy huisgesin 
en/of ernstige emosionele verwaarlosing van sy vrou. 
Daarom moet ons nie net vra wie skuldig is nie, maar 
ook hoe die leraar, wat hoof van die huis en herder van 
’n gemeente is, kon toelaat dat sy huwelik op die punt 
kom waar egskeiding onafwendbaar geword het.

Uit hierdie drie genoemde vereistes waaraan ’n leraar 
moet voldoen, is dit duidelik dat egskeiding sonder By-
bel se gronde (en selfs in sommige gevalle met Bybelse 
gronde) veroorsaak dat die leraar nie sonder meer kan 
voortgaan met die bediening sonder om die eer van 
God en die geloofwaardigheid van die evangelie groot 
ska de te berokken nie.

Belydenis van sonde en vergifnis
Wat gebeur nou as die leraar getuig dat hy sy sonde bely 
het en die vergifnis van die Here ontvang het? In so ’n 
geval het die tug mos sy doel bereik omdat dit tot die 
behoud van die sondaar gelei het, nie waar nie? As ons 
so ’n broeder nou uit die amp sou hou, beteken dit dat 
die kerk minder genadig as die Here is?

Beslis nie! As die Here sekere vereistes aan ’n 
bedienaar van die Woord stel, moet die kerk 
gehoorsaam sorg dra dat alle leraars daaraan 
voldoen. Elke daad het bepaalde gevolge. Wan-
neer daar werklike berou is, sal die genade en 
vergifnis van die Here daardie sonde bedek, maar 
die gevolge daarvan het steeds ’n bepaalde eff ek 
op die lewe van die sondaar.

Die rower aan die kruis langs die Here Jesus het by voor-
beeld nie van die kruis afgekom toe die Here sy sonde 
vergewe en hom gered het nie. Hy is wel vergewe en was 
ná sy sterwe in die Paradys, maar het steeds aan die kruis 
vir sy dade gesterf. God se vergifnis het die ewige straf 
op die sonde weggeneem, maar nie die realiteit daarvan 
in die hede nie. Hy moes steeds die gevolge daarvan dra.

Alhoewel berou en vergifnis van kardinale belang vir 
die sondaar is, hef dit nie die gevolge van sy sonde op 

nie. Daarom kan ’n leraar wat sonder Bybelse gronde 
skei, nie toegelaat word om net maar in die diens aan te 
bly net omdat hy ernstige berou het en glo dat hy deur 
die Here vergewe is nie. Die konsekwensie van sy sonde 
(egskeiding) is steeds dat hy nie aan God se vereistes 
voldoen nie en daarom nie meer ’n bedienaar van die 
Goddelike Woord kan wees nie.

Hertoelating tot die amp
Indien ’n leraar weens egskeiding nie meer voldoen aan 
die vereistes wat God stel nie, beteken dit dat hy nooit 
weer tot die amp kan terugkeer nie? Paulus skryf in 1 
Timótheüs 3 en Titus 1 in die teenwoordige tyd. Dit is 
waaraan die opsiener op die oomblik moet voldoen. 
Wanneer ’n leraar skei, voldoen hy nie op daardie sta-
dium aan God se vereistes nie, maar dit is nie te sê dat 
dit nooit weer in die toekoms die geval kan wees nie. 
Daarom het die Sinode van 2013 besluit dat so ’n per-
soon weer later by die Kuratorium kan aansoek doen 
om toegelaat te word as bedienaar van die Woord.

Die Sinode het egter ook besef dat so ’n persoon tyd ge-
gun moet word om geestelik en emosioneel te genees. 
Iemand wat skei, ongeag hoe skuldig hy of sy was, het 
nodig om heel te word en dit neem tyd. Dit is soos ’n 
rugbyspeler wat ’n besering opgedoen het. Hy voel dalk 
lankal weer reg, maar as hy te gou begin speel, gaan 
hy net weer seerkry en homself en ook die span skade 
berokken. Om aan die geskeide persoon hierdie tyd te 
gun, is besluit dat ’n minimum van drie jaar moet ver-
loop voordat daar weer aansoek gedoen kan word om 
hertoelating tot die amp.

Hierdie tydsverloop het ook verdere voordele. Daar is 
geleentheid vir die kerk om te herstel, aangesien ’n pre-
dikant wat skei groot seer in sy gemeente veroorsaak en 
die kerk in die oë van die wêreld in die skande bring 
terwyl die eer van God ook in die proses aangetas is. 
Daar om moet daar eers weer rus kom en daarvoor is 
tyd nodig. 

Dit bied ook geleentheid om egte en blywende berou te 
bewys. Die Here weet of die berou eg is, maar die kerk 
weet dit nie. Die kerk het net die persoon se woord, maar 
sy lewe sal daardie getuienis óf onderstreep óf weerlê en 
dit sal eers ná ’n verloop van tyd duidelik word.

Ouderlinge en diakens
In ’n gereformeerde kerk is die ampte gelykwaardig. Dit 
beteken dat ’n ouderling of diaken nie anders as ’n leraar 
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hanteer word nie. Juis daarom het die Sinode van 2013 
ook besluit dat die beginsels in verband met die egskei-
ding van ’n leraar ook vir ouderlinge en diakens geld. 
’n Ouderling en diaken is dus ook nie meer geskik om 
in diens te staan wanneer hulle sonder Bybelse gronde 
skei nie en kan om dieselfde redes eers ná drie jaar weer 
tot die amp verkies word indien hulle lewens op daardie 

stadium daarvan getuig dat hulle aan die vereistes vol-
doen wat God in die Bybel vir sy ampsdraers stel.

Mag ons lig wat hierdie saak betref ook só skyn voor die 
mense dat hulle ons hemelse Vader sal verheerlik (Mt. 
5:16) terwyl ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie 
werke aan te spoor (Hebr. 10:24). 

nie. Hy kan nou 100% op sy aanbiedingswyse konsen-
treer! Waar ons voorheen so naby as moontlik aan die 
dominee moes sit, of moes vasstel waar jy moes sit om 
die beste ontvangs van die kerkluidsprekers te kry, kan 
jy nou sit net waar jy wil. 

By ons in die AP Kerk Gordonia is gou-gou agt hard ho-
rendes geïdentifi seer. Dit was wonderlik om die vreug  de 
op hulle gesigte en in hul oë te sien ná die eers te erva-
ring met die gehoortoestel. Luister na enkele van hulle 
oor stelpte openbaringe:

• Vir die eerste keer in jare kon ek elke woord van do-
mi nee hoor!

• Kerk toe gaan is nou weer soos vroeër, heerlik, want 
ek kon alles baie goed hoor!

• Wat ek beleef het, was eenvoudig wonderlik! Geen 
sprake van jare lank se “te sag, te hard of te vinnig” 
nie. Alles perfek!

• Ek was ná alle vorige vrugtelose hulpverlening maar 
bra skepties oor die nuwe gehoorapparaat. Ek moet 
egter sê: Hierdie toestel is eenvoudig wonderlik! Jy 
hoor alles baie duidelik!

Heer, ons loof en prys U dat U ons jare lange fru stra sie 
en irritasie omskep het in ’n heerlike sensasie van af -
wag  ting om in u huis te wees en met byna kinderlike 
op  win ding na u boodskap uit te sien!

Die redaksiekommissie kom weekliks by die AP Akade-
mie bymekaar om hoofstukke te fi naliseer. Einde Januarie 
2018 was Christiaan Bremmer weer in Suid Afrika. Hy 
het onder andere met die leesgroepe, redaksie en verta-
lers vergader asook die kantore van die Suid Afrikaanse 
Bybelgenootskap in Kaapstad op 31 Januarie besoek. Die 
hele projek is weer geëvalueer, lyste met standaardreëls 
is opgestel en knelpunte is bespreek en uitgestryk. Ook 
word oorweging geskenk om ’n deeluitgawe van sekere 
Bybelboeke uit te gee voordat die hele projek voltooi is. 
Ds. Weststrate het einde Februarie 2018 na Nederland 
teruggekeer. Hy is egter steeds by die projek betrokke. 

Die vierde fase het in Februarie 2018 afgeskop en tot einde 
April gestrek het. Tot op hierdie stadium is 334 hoofstukke 
klaar vertaal. Die boeke Exodus, Josua, Esra, Nehemía, 
Esther en Markus is heeltemal vertaal, terwyl Matthéüs, 

Lukas en die Psalms ver gevorder is. Tans is die vertalers 
besig met die vyfde fase wat einde Julie ten einde loop. 
In die volgende verslag hoop ek om daaroor te gesels.

Dit is ’n besonderse voorreg om by die projek betrokke 
te kan wees. Die wysheid en insigte wat in die kantteke-
ninge verborge is, wys ons duidelik dat die Here hierdie 
mense met groot gawes bedeel het om hierdie werk te 
kon doen. As mens besef dat die kanttekeninge meer 
as 350 jaar gelede geskryf is, sonder enige tegnologiese 
hulpmiddels, staan jy verwonderd oor die akkuraatheid 
van duisende en duisende kruisverwysings.

Mag hierdie grootse projek gedra word deur julle gebede 
en mag die projek dien tot bewaring van die suiwere ge-
re for meerde leer, tot uitbreiding van die koninkryk van 
die Here, maar bowenal tot verheerliking van sy Naam.

Vervolg vanaf p. 33
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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
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Almal van ons het iemand na wie ons opkyk. Dikwels is daardie “iemand” jou ma en jou pa. Dit is ook reg 
so, want die Bybel sê: “Eer jou vader en jou moeder.” Dit is egter nie altyd so maklik om te weet hoe ons 
dit moet doen as hulle ernstige foute maak nie. 

Die woord wat in die Bybel gebruik word vir “eer” is ’n woord wat ook “swaar” beteken. Daar staan 
let ter lik dat jy op ’n gewigtige manier oor jou ouers moet dink. Hoekom? Omdat God hulle aangestel het 
om ’n gewigtige rol in jou lewe te speel. Daarom:

Samevatting
Om in hierdie sondige wêreld deur die geloof te lewe, beteken dat ons verby al die stukkend in die wêreld 
moet kyk en agter dit God se getrouheid moet raaksien. Soek jou troos in die wete dat ons hemelse Vader 
vir ewig getrou bly aan sy kinders – niks kan ons uit sy hand ruk nie. Dit is tog waarom die Vader sy Seun 
gestuur het om al sy kinders los te koop. Dit is waarom Hy ook die Heilige Gees gestuur het om ons van 
binne te verander sodat ons nie meer slawe is nie, maar kinders. Dit is wat Johannes 17:23 bedoel wanneer 
dit sê dat die Vader elkeen van sy kinders liefhet soos wat Hy sy geliefde Seun, Jesus Christus, liefhet.

Vergewe hulle

Die Here Jesus het 
sy dissipels geleer 
dat hulle die Vader 
moet bid om hulle 
sondes te vergewe 
soos wat hulle ook 
dié vergewe wat 

teen hulle gesondig 
het (Mt. 6:12). Dit 
beteken nie dat jy 
eers vergewe word 
as jy jou ouers se 
foute vergewe nie. 
Nee! Maar wanneer 
jy iemand vergewe 
wat jou te na kom, 
is dit een van die 
duidelikste tekens 

dat die Heilige Gees 
in jou werk. As jy 
God se vergifnis 

ontvang het, sal jy 
ander ook vergewe 

(Lk. 7:47). 

1
Bid vir hulle

Soms maak ouers foute 
wat ernstige gevolge in 
hulle kinders se lewens 

het, want net soos ons is 
hulle nog sondaarmense. 

In Lukas 17:2 sê die 
Here Jesus dat dit vir 
dié een wat ’n kleintjie 
laat struikel beter gaan 
wees om ’n meulsteen 

om sy nek te kry en weg 
te sink in die dieptes 

van die see. 

Tensy jou ouers deur 
Christus vrygespreek 

word, gaan hulle onder 
’n swaarder oordeel van 
God staan. Eer jou vader 
en jou moeder deur vir 

hulle te bid dat hulle 
Christus se vryspraak 

mag beleef en tot 
bekering kan kom.

2
Moenie net 
die fout(e) 

raaksien nie – 
sien die mooi goed 

ook raak

Wanneer ons ouers 
foute maak, stel dit 

ons dikwels diep 
teleur. Soveel so dat 

ons baie keer net 
hulle foute raaksien 

en heeltemal 
van die mooi en 
goeie vergeet. 

Een van die maniere 
hoe jy jou ouers 
moet eer, is deur 

nie net hulle foute 
raak te sien nie, 

maar ook die mooi 
en goeie dinge wat 
hulle vir jou doen, 
selfs al moet jy ver 
soek om dit te kry.

3
Hou die  

kanaal oop

Sonde veroorsaak 
dikwels stukkende 

verhoudings tussen 
ouers en kinders. Een 
van die maniere hoe 

jy jou ouers moet eer, 
is deur hulle nie af te 
skryf nie. Hulle het 
nie die reg verdien 

om jou ouers te wees 
nie, God het hulle 

aangestel. Hulle gaan 
nooit van die opdrag 

kwytgeskeld word 
nie. Ek en jy kan dus 
nie besluit wanneer 
hulle ’n oop kanaal 
verdien of nie! Dit is 
waarom God in sy 

wet die opdrag gegee 
het: Eer jou vader en 
jou moeder – ook as 

dit moeilik is.

4

As jou
ouersval

Groete, ds. Henning Dafel
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Die wêreldreis van

Bertus 
Brak
Bertus druk sy vet vinger 
op ’n kol op die aardbol. 
Dis Kenia. “Daar wil ek ’n 
leeu skiet.”

Hy vat sy jaggeweer, sy 
verkyker en sy sonhoed.

Hy stap tot hy ’n leeu sien. 
Hy mik met sy geweer.

“Whaaaaa!” 
brul die leeu.

“Whaaaaa jouself!” sê Bertus. 
Die leeu skrik hom flou vir dié 

gevaarlike dier.

Bertus skrik vir die leeu 
wat skrik. Hy hardloop tot 
in Indië. Hy verloor sy 
sonhoed.

“Hier wil ek ’n tier skiet,” 
sê hy.

Hy stap en stap tot hy ’n 
tier sien. Hy mik met sy 

geweer.

“Grrrrr!” grom 
die tier.

“Grrrrr jouself!” sê Bertus. Die tier 
skrik hom disnis vir dié wilde dier …

(Uit: My Troetelwalvis Roosmaryn en ander diere-giere – Carin Krahtz – illustrasies Silvia Rebel)
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Ou maat, 
doen jy reg?
Maritsa Pretorius

Hallo Maats! 
Het jy al jou beste maat iets verkeerd sien doen? 
Dalk is jyself seergemaak deurdat jou maat iets le-
liks vir jou gesê of aan jou gedoen het? Miskien dink 
jy stilbly is die regte ding om te doen, maar is dit?

Nee, dit is nie. Verkeerde dinge is sonde. Die Here 
haat sonde. Dawid sê in Psalm 38:5 dat sy sonde 
vir hom soos ’n swaar pak te swaar geword het 
om te dra. Jou maat dra dalk ook nou aan ’n “swaar 
pak”! Dan wil jy mos help deur daaroor te praat. 
Kom ons begin met ’n brief aan jou maat.

Liewe Mater
Hoe gaan dit met jou? Ons gesels nie meer 
nie. Ek mis dit om saam te lag oor dinge wat 
vir ons snaaks is. Jy het altyd vir my raad 
wanneer ek jou vra. 

Ons bomeprent is nog steeds in my Bybel. Die 
een waarop ons twee bome geteken het met 
gesonde, blink vrugte aan. Ons het Matthéüs 
7:17 gelees en onderaan die bome geskryf: 
Ons twee is goeie bome wat goeie vrugte dra!

Ek het gesien hoe jy verkeerde dinge doen. 
Word jou vrugte nou sleg? Ek is te bang om 
met jou te praat. Dalk wil jy dan nooit meer 
met my gesels nie. Jy is dan my beste maat. 
Ek is lief vir jou! Ek wil jou help.

Antwoord my asseblief!
Jou hartseer vriendin.

Die brief is ’n begin. Die Here Jesus leer ons in Mat-
théüs 18:15 om heel eerste alleen met daardie maat te 
gesels. Dit kan baie moeilik en selfs seer wees.Mis kien 
sal dit goed wees om die regte plek te soek. Daar 
waar ander maats julle nie sal pla nie en dit stil is. 

Nou kan ons kyk na wat om te doen wanneer julle 
gesels. Die volgende is leidrade:

Uit Dawid se lewe leer ons dat jy jou sonde moet 
bely (Ps. 51). Dit beteken dat jy eerstens BESEF 
wat jy verkeerd gedoen het. Jou maat moet 
verstaan wat hy verkeerd gedoen het en wat jou 
seergemaak het. Hy gaan dalk sleg voel daaroor en 
jammer wees. Met ander woorde hy gaan BEROU 
hê oor sy sonde. Dan moet jy hom kans gee om te 
vertel waarom hy die verkeerde dinge gedoen het. 
So BELY hy dan sy sonde. Om saam te huil daaroor 
sal nie verkeerd wees nie, maar eerder verligting 
bring. Dan kan julle saam bid. Gesels met God oor 
die verkeerde dinge en vra vir hulp om daarmee 
te stop. Vra ook om die seerkry met tyd ligter te 
maak. Die Here belowe in Matthéüs 18:20 dat Hy 
luister, selfs al is julle net twee wat saam bid.

Wat as jou mater nie na jou wil luister nie en nie 
sleg voel oor die verkeerde dinge nie? Dan gee 
Matthéüs 18:16-17 die volgende raad: Vra nog 
iemand om saam met jou te gaan gesels met jou 
mater. Dalk ’n onderwyser of iemand wat jy kan 
vertrou. As jou mater steeds nie wil luister nie, sal jy 
met jou ouderling of predikant moet gaan gesels. 
Dan het jou maat ernstiger hulp nodig.

Moet ek my mater vergewe?
Jy het dan seergekry 
en elke keer wanneer 
jy daaroor dink, pyn 
jou hart van vooraf. 
In Maartmaand se 
Jeugboodskapper het 
ds. Henning vertel hoe 
jy kan sê: “Ek vergewe 
jou!” In jul gebed kan 
reeds DANKIE gesê word. 
Dankie dat jou mater se 
sondes vergewe is soos 
jou sondes ook vergewe 
word. Help mekaar 
dan om nie weer die 
verkeerde dinge te doen 
en seer te kry nie. Leef ’n 
dankbaarheidslewe!
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