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Voorwerp van God se genade
Ds. Schalk Strauss

REDAKSIONEEL

Met die beplanning van hierdie uitgawe, het ek 
nooit ge dink dat ek die redaksionele artikel sou 

skryf langs my eie vader se siekbed nie! Ewe skielik 
het ék ’n CS Le wis-ervaring. Die plan was om die hele 
teodisee-vraagstuk (waarom God slegte dinge met sy 
kinders laat ge beur) so objektief as moontlik, teo logies 
te belig, maar toe word ons deur die Here se voor sie nig-
heid pens-en-pootjies binne-in die probleem ge dom pel. 
Soos vir Lewis het Th e Problem of Pain oornag verander 
na A Grief Observed en ’n dieper dimensie tot die hele 
vraagstuk toegevoeg (lees gerus Ryno van As se bydrae 
oor CS Lewis op bl. 11).

Een van die redes waarom pyn en lyding soms moeilik 
deur gelowiges verwerk word, is omdat dit ons soos slag-
off ers laat voel, terwyl ons tog veronderstel is om meer 
as oorwinnaars te wees. Hoe moet ons oorwin as dit voel 
asof ons alles verloor? Die ellende van hierdie in-sonde-
gevalle-wêreld waarin ons leef, het die geneigd heid om 
ons van alles te ontneem; ons te verneder en te laat 
met ’n gevoel van totale magteloosheid. Of dit nou die 
wrede oranje tonge van die Knysna-brande is wat jou 
hele lewe stukkie vir stukkie oplek en of dit nou is dat 
jy in ’n hospitaalbed lê terwyl ander jou moet versorg 
terwyl jy van jou waardigheid gestroop word.

Ja, mense se ondersteuning is oorweldigend in sulke 
omstandighede, maar jy probeer sterk wees, want jy wil 
nie hê iemand moet dink jy het ’n slagoff er-mentaliteit 
nie. Jy glimlag maar, al is dit so skeef-skeef en al kom jou 
glimlag nie tot by jou oë uit nie. Ek kyk na my pa en ek 
sien hoe hierdie boer wat hom deur niks laat onderkry 
nie, sterk probeer wees, want jy wil nie eintlik wys dat 
hierdie aspek van die gevalle wêreld jou beïnvloed nie.

Vir gelowiges is dit ’n natuurlike reaksie om vir me-
kaar om te gee. Dinge soos liefde, omgee en goedheid 
is immers vrug van die Gees en as deel van Christus se 

liggaam, beleef ons ander lede van sy liggaam se pyn en 
lyding net so intens soos ons eie. Ons gee dus maklik 
vir mekaar om, want deur dit te doen, leef ons juis die 
liefde van Christus uit. Ons is immers sy arms en hande 
waardeur Hy sy kinders liefderyk versorg en vertroos. 
Ten diepste, sê Christus, was [Ek] naak en het [julle] 
My geklee; Ek was siek en julle het My besoek; in die 
gevangenis was Ek en julle het na My gekom (Mt. 25:36).

Daar is min dinge wat vir kinders van die Here meer ge-
loofsatisfaksie bied as om vir ander te kan gee. Christus 
het dit immers self onderstreep toe Hy gesê het: Dit is 
saliger om te gee as om te ontvang (Hand. 20:35b). Tog 
sou gelowiges nie hierdie saligheid kon beleef as daar 
nie iemand was om aan die ontvangkant van God se 
genade te staan nie. Daarom gebeur dit soms dat God 
die posisie van sy kinders omkeer van uitdelers van 
sy genade tot ontvangers van sy genade. Wanneer dit 
gebeur moet ons versigtig wees dat ons vrees vir ’n 
“slag off er-mentaliteit” nie eintlik maar net ’n bedekte 
vorm van hoogmoed is nie. 

Is daar dan groter waardigheid daarin om ont-
vanger van God se verlossende genade te wees 
as om byvoorbeeld ontvanger van sy ge ne sende 
ge  nade te wees? 

Wie die een met blydskap en dankbaarheid uit God 
se hand ontvang, moet bereid wees om ook die ander 
met dieselfde blydskap en dankbaarheid uit sy hand te 
ont vang (vgl. Job 2:10).

In sy bespreking van die problematiek van boosheid/el-
len  de (bl. 5), noem John Frame ’n hele paar voorbeelde 
van hoe God soms boosheid/ellende op só ’n manier 
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ge bruik dat dit ’n groter, goeie doel binne sy raads plan 
dien. Daar is egter nog een wat na my mening by hierdie 
lys gevoeg moet word en dit is dat God soms boosheid/
el len de inspan sodat sy kinders op ’n besondere wyse kan 
beleef wat dit beteken om voorwerp van God se genade 
te wees. Wie deur God in hierdie begenadigde posisie 
ge plaas word en wie se geestesoë geopen word, sal tot 
die bevrydende ontdekking kom dat God se kinders in 
der waarheid nooit in ’n slagoff erposisie is nie. Nie eens 
die downsindroom-kindjie; serebraalgestremde se lewe 
of my pa se siekte kan nou meer as “sinneloos” beskryf 
word nie – nie as God dit bestem het dat hulle spesiale 
voor werpe van sy genade moet wees nie.

Wanneer jy ontdek dat jy in die ereposisie van “voorwerp 
van God se genade” geplaas is, word die bejammer en de 
tong-klik reaksies van die omstanders uitgedoof. In elke 
oproep en boodskap van bemoediging hoor jy nou die 
skares juig (vgl. Hebr. 12:1).

Só span God ook die ellende in – nie net om alles ten 
goe de te laat meewerk nie, maar ook sodat ons iets van 
die omvang en rykwydte van sy goedheid en genade kan 
be gryp. Dit is dikwels in die uiterstes waar ons waarlik 
be sef wat dit beteken om uit God se genade te leef. Dit 
is byvoorbeeld een ding om te weet as jy dors is kan jy 
bietjie water drink om die dors te les, maar dit is eers 
wan neer jy die hele dag sonder water in die bloedige 
son moes deurbring, dat jy waarlik die genade van iets 
soos water besef en waardeer.

Wanneer Paulus in Romeine 11 vol verwondering uit-
roep: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van 
God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik 
sy weë ... is hy ook besig om ’n bepaalde perspektief te 
gee op die teodisee-vraagstuk. Ook in hierdie deel van 
die wag-’n-bietjie-bos moet ons nie ons hande te diep 
probeer insteek nie. Hoe arm sou ons nie wees as ons 
in staat was om God se goedheid te peil nie! Daarom 
bely ons biddend: U goedheid, HEER, kan ons nie peil 
nie, wie word daardeur nie diep getref? ... Aan U alleen 
ons dank en ere!

AMPTELIK
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Wie eerste is, sal laaste wees
Ds. Jannie Bisschoff 

ONTVANG DIE WOORD

Soms voel die lewe onregverdig. Waarom is ongelo wi-
ges dikwels voorspoedig, terwyl gelowiges swaarkry? 
“Slegte” mense gaan van krag tot krag, terwyl ek wat 
die Here ge trou probeer dien, ’n sukkelbestaan voer. Is 
dit reg verdig?

Soms probeer ons met God ’n kontrak sluit
In ons gelese gelykenis vind ons mense met soortgelyke 
vrae. Dit is die oesseisoen en ’n wingerdboer gaan na 
die dorpsplein om arbeiders te huur. Voordat hy hulle 
uitstuur, sluit hy egter eers met hulle ’n kontrak: Hy sal 
hulle die gewone dagloon betaal. 

Gedurende die dag stuur die boer op verskillende tye 
nog werkers na sy wingerd toe, maar hierdie keer is daar 
geen kontrak nie. Hy belowe net dat hy hulle sal gee “wat 
reg is”. Hierdie stand van sake sou enige vakbondver-
teenwoordiger nagmerries besorg, maar as werk skaars 
is, moet jy maar tevrede wees met sulke losse reëlings. 

Uiteindelik, net voor tjailatyd, sien die boer nog ’n paar 
werkers op die straathoek en hierdie keer vra hy: Hoe-
kom staan julle net hier? Verleë antwoord hulle: Omdat 
niemand ons gehuur het nie. Ook hierdie paar word na 
die wingerd gestuur. 

Die probleme begin egter teen uitskeityd. Die boer gee 
sy voorman opdrag om die werkers te betaal, maar hy 
hanteer dinge verkeerdom. Die laaste arbeiders word 
eerste betaal. Almal wat minder as ’n vol dag gewerk het, 
ontvang ’n vol dag se loon. En so het die vlammetjie van 
hoop begin brand vir dié wat agter in die ry gestaan het: 
“Vandag kry ons ’n lekker ou meevallertjie”, het hulle 

sekerlik gedink. Maar wanneer hulle voor in die ry kom, 
kry hulle ook maar net die penning waarop ooreengekom 
is. Die gemoedere moes sekerlik op daardie oomblik 
redelik hoog geloop het. Die ander arbeiders het veel 
minder gewerk en nou word almal dieselfde betaal. Dit 
is mos nie reg nie. 

As hierdie verhaal in Suid-Afrika moes afspeel, kan ons 
maar net dink wat die gevolge sou wees. Binne ’n week 
sou duisende werkers die plakkate optel om te toi-toi 
teen hierdie onregverdigheid. Tog kan die meeste van 
ons identifi seer met die pligsge troue arbeiders se onge-
lukkigheid. Hierdie onderstebo be ta ling sisteem lyk baie 
onregverdig.

Nou ontstaan die vraag: Hoekom het die Here hierdie 
vreemde storie vir die dissipels vertel? Die Here Jesus 
se be doeling met hierdie gelykenis is nie sodat dit as 
mo del kan dien waarop ons loongeskille behoort te 
be red der nie. 

Nee, die konteks waarin hierdie gelykenis vertel word, 
gee vir ons die leidraad vir die verstaan daarvan. Hier die 
storie volg op Christus se antwoorde aan twee verskillende 
mans wat met God ’n kontrak wou sluit. Die eerste was 
’n ryk jongman. Hy nader Jesus met die vraag: Wat moet 
ek doen om die ewige lewe te kry? Volgens sy eie oordeel 
het hy dit reggekry om die tien gebooie te onderhou, 
maar wat was nog nodig om te kwalifi seer vir die hemel?

Die Here Jesus het egter geweet dat hierdie man radika le 
chirurgie nodig gehad het, daarom plaas Hy die mes by 
die kanker in die ryk jongman se lewe: Gaan verkoop jou 

Sang: Ps. 31:1 en 5; Ges. 38:1, 2 en 4 • Skrifl esing: Mt. 20:1-16 
Teksvers: So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste ... (Mt. 20:16)
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goed, gee die geld vir die armes en volg My. Sy ryk dom 
het in die pad van sy toegang tot die hemel gestaan. As 
hy ’n kontrak wil hê, kan hy ’n kontrak kry, maar die 
prys was meer as wat hy bereid was om te betaal. 

Die tweede man wat kontrakvoorwaardes met Christus 
wou onderhandel, was Petrus. Hy het gehoor wat Jesus 
die ryk jongman antwoord, daarom stel hy sy eie vraag: 
Ons het alles verlaat en U gevolg, wat is daarin vir ons?

Beloning op grond van genade
Die Here Jesus gee egter ’n baie vreemde antwoord op 
Petrus se vraag. Hy sê: Wie eerste is, sal laaste wees en 
wie laaste is eerste. Dit klink nie reg nie. Die wêreld werk 
op die basis van: “First come, fi rst serve.” Wie eerste is, 
is eerste en wie laaste is, bly laaste. So gaan dit in sport, 
in die tou by die supermark, in die werksplek en oral.

Maar nie in God se koninkryk nie. Die Here Jesus het 
met sy koms na hierdie aarde die volgorde van dinge 
op hulle kop gekeer. Nou word ons nie meer op grond 
van ons meriete beoordeel nie, maar op grond van God 
se goedheid en genade. Hy gee ons nie wat ons verdien 
nie, maar baie meer as wat ons ooit kan verdien. 

Ons verdien eintlik die dood, maar in en deur Jesus 
Christus ontvang ons die ewige lewe. God is wel regver-
dig, aangesien die sonde gestraf en goeie dade beloon 
word, maar op ander maniere as wat ons soms dink. 
Ons sonde is gestraf aan die liggaam van Jesus Christus 
toe Hy gekruisig is en ons ontvang die beloning wat sy 
per fekte lewe verdien het – die ewige lewe. 

Hierdie gelykenis wil ons kom verseker dat die Here wel 
reg verdig is, maar dat Hy ook baie meer as regverdig 
is. Hy is ook vrygewig en goed. Die werkers beskuldig 
die boer van onregverdigheid aangesien hulle vir twaalf 
ure lank in die son moes sweet, terwyl van die ander 
nie eers ’n uur besig was nie. Dit word egter duidelik 
dat die eienaar van die wingerd die verskillende werkers 
ongelyke behandeling gegee het, maar beslis nie onreg-
verdige behandeling nie. Die meeste het ook baie meer 
as regverdigheid ontvang toe die boer uit die goedheid 
van sy hart gehandel het. 

Die goeie nuus is dat God ons nie gee wat ons verdien 
nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Dit is waarom 
elke werker sy penning ontvang. Dit was wat ’n familie 
nodig gehad het om daagliks te oorleef. Diegene wat 
net vir ’n uur gewerk het, het nie die penning verdien 

nie, maar as hulle dit nie gekry het nie, sou hulle mense 
daardie aand honger gaan slaap het. 

Salarisse en lone is die verkeerde manier om oor God 
se handelinge met ons na te dink. Die punt van hierdie 
ge ly ke nis is nie hoe om ’n salaris te verdien nie, maar die 
vry gewige beloning van God. As ons op ’n regverdi ge basis 
vergoed moes word, sou elkeen van ons in die hel geëin-
dig het. Ons kan maar net dankbaar wees dat God ons 
wel in diens neem terwyl ons dit glad nie verdien nie en 
ge rus die besluit oor ons beloning aan sy genade oorlaat.

Ons reaksie op God se goedheid
Die vraag is: Hoe reageer ons op God se goedheid? Die 
meeste van ons is verheug wanneer ons God se mild-
da dig heid beleef. Die toets vir ons geloof kom egter 
wan neer ander mense voorspoedig is wat volgens ons 
dit nie verdien nie. Dit is dan wanneer ek vergeet van 
al sy goedheid in my lewe en Hom in my hart van on-
reg ver dig heid beskuldig. As ek ’n kontrak-mentaliteit 
het, is dit waar ek altyd sal eindig.

Wat is die oplossing vir hierdie probleem? Hoe verhoed 
ek dat ek murmureer oor die vrygewigheid van God aan 
ander? Die werkers was tevrede so lank as wat hulle net 
die aandag gevestig het op die werk voor hande en die 
beloning wat hulle vir hul arbeid sou ontvang. Eers toe 
die ander werkers daar opdaag en hulle loon ontvang, 
het die moeilikheid begin. So begin ons ongelukkigheid 
gewoonlik ook wanneer ons na ander arbeiders in die 
wingerd kyk en self wil besluit hoe God teenoor sulkes 
behoort op te tree. 

So lank as wat ons egter op die Eienaar van die wingerd 
fokus en konsentreer op die inbring van sy oes, maak 
ander dinge nie meer soveel saak nie. As die besef net 
tot ons wil deurdring dat dit alreeds ’n eer is om in sy 
wingerd te mag werk, sal ons tevrede wees. Hy sal ons 
wel beloon soos wat Hy goeddink. “Wat reg is” sal altyd 
meer as regverdig wees; meer as wat ons voor kan hoop 
of vra. Dit is een van die skatte wat deur die Reformasie 
vir ons ontsluit is.

Slot
Wanneer die besef van God se genade jou oorweldig, 
verdamp die vraag na God se regverdigheid. Soos Paulus 
in Romeine 3 sê: want almal het gesondig en dit ontbreek 
hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy 
genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing 
wat in Christus Jesus is. Amen. L
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Die problematiek van boosheid1 

Prof. John Frame2

Die vraag na die bestaan van boosheid of el len de, 
is se ker een van die moeilikste vrae in die teo-
lo gie. Dit word selfs deur ateïste beskryf as die 
Achil les hiel van die God-gesentreerde (teïstiese) 
wê reldbeskouing. In ’n neutedop kan die pro-
bleem soos volg verwoord word:

1. As God almagtig is, behoort Hy alle boos-
heid te kan keer.

2. As God goed is, wil Hy alle boosheid keer.
3. En tog bestaan boosheid!
4. Gevolgtrekking: Óf God is nie almagtig 

nie, óf Hy is nie werklik goed nie.

Uiteindelik maak diegene wat tot hierdie gevolgtrek king 
kom ook die aanname dat God dan glad nie bestaan 
nie. Die aanklag is dat teïste in ’n almagtige, goeie God 
glo, maar dat dit teenstrydig is met hulle geloof in die 
werk likheid van die bose. Die probleem met boos heid en 
el len de is dikwels iets wat eerder “gevoel” as “berede neer” 
word. Die emosionele probleem van boos heid en ellende 
kan beskryf word as die pyn wat ons beleef wan neer 
tra ge die ons tref sodat ons uitroep: “Waarom, o God?”.

Daar behoort ’n onderskeid getref te word tussen na tuur-
like en morele boosheid/ellende. Eersgenoemde sluit al les 
in wat lyding, ongemak en probleme in mense se le wens 
veroorsaak. Dinge soos aardbewings, oorstro mings, peste 
en plae, beserings en die dood. Morele boos heid kan be-
skryf word as rasionele wesens se boos heid (sondigheid/
sondige geneigdheid). Volgens die Skrif was hierdie vorm 
van boosheid eerste, terwyl na tuur like boosheid ’n uit-
vloei sel daarvan is (vgl. Gén. 3). Die vloek wat weens die 
son de val op die aarde rus, sal eers met die wederkoms 
en die fi nale afh andeling van Chris tus se verlossings werk 
op gehef word. Die ganse skepping sug hierna (Rom. 

8:22). Volgens die Skrif is natuurlike boosheid dus ’n 
vloek wat op die aarde rus weens die morele boosheid 
van die mens. Dit dien as straf vir hul le wat sondig, as 
tug ti ging vir hulle wat deur God se genade geregverdig 
is en herinner ons ook aan die kos mie se omvang van 
son de en verlossing.

Daar is drie maniere waarop teoloë poog om hierdie 
pro bleem op te los. Die eerste fokus op die aard van boos-
heid/ellende, die tweede op maniere waarop boosheid/
ellen de meewerk tot die “groter goed” en die derde op 
God se betrokkenheid by boosheid/ellende.

Die aard van boosheid
Sommige gelowe, soos Christian Science en sekere vor-
me van Hindoeïsme handhaaf die standpunt dat die 
be staan van boosheid slegs ’n illusie is. Sodoende los 
die probleem homself op. Tog, selfs as boosheid nie reg-
tig in die wêreld buite onsself bestaan nie, bestaan dit 
se ker lik in ons gedagtes en gevoelens. Die pyn wat dit 
ver oor saak, bring steeds dieselfde vraag na vore: Hoe 
kan ’n goeie, almagtige God toelaat dat ons deur sulke 
“illu sies” geteister word. Hierdie voorstel verskuif bloot 
die problematiek van boosheid na ’n ander vlak sonder 
om ’n oplossing daarop te bied.

’n Tweede benadering tot die problematiek is die siening 
dat boosheid ’n tekort of ’n afwyking (defek) binne ’n 
goeie heelal is. Dit is eerder die afwesigheid van goed as 
die teenwoordigheid van iets boos. God het dus die mens 
goed gemaak, maar met die potensiaal om af te wyk van 
hierdie toestand. Boosheid en ellende word gereduseer 
tot die vlak van ’n “ongeluk” wat vermy kon word. Hierdie 
benadering neem egter as vertrekpunt die siening dat 
God mense geskep het met die geneigdheid om minder 
goed te word. Rasionele wesens kan hierteen waak, maar 
doen dit nie noodwendig nie. Indien hulle nie hierteen 
waak nie, is hulself daarvoor verantwoordelik dat hulle 
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nie meer goed is nie. Volgens hierdie benadering is God 
dus nie die outeur van morele boosheid nie, maar is Hy 
wel die Skepper van verganklike wesens. Hy is egter nie 
verantwoordelik vir die mislukkings van rasionele wesens 
om te waak teen hul eie verganklikheid nie. 

Om die problematiek van die bestaan van boosheid te 
probeer beantwoord deur die aard daarvan te probeer 
verklaar of beskryf, bied egter nog nie ’n genoegsame 
ant woord op die vraag of God verantwoordelik gehou 
kan word vir die boosheid of nie.

Ter wille van die groter goed
’n Ander benadering tot die problematiek is om boos-
heid, of ten minste die teenwoordigheid daarvan, as 
goed te beskou deur vanuit ’n breër perspektief daarna te 
kyk. Selfs mense maak soms van pyn gebruik ten einde 
’n goeie doel te bereik, byvoorbeeld ’n operasie wat lei 
tot genesing. Dit is dus nie so vêrgesog om te redeneer 
dat God soms ’n goeie doel in die oog het wanneer Hy 
boos heid toelaat nie – ’n doelwit wat swaarder weeg as die 
pyn en ellende en uiteindelik hierdie wêreld beter maak 
as wat dit sou wees sonder die invloed van boosheid.

Sommige redeneer dat die teenwoordigheid van boos-
heid/ellende noodsaaklik is ten einde ’n ordelike heelal 
te verseker. Volgens hierdie siening is ’n ordelike heelal 
een wat voorspelbaar deur die natuurwette regeer word. 
Indien iemand dus van ’n hoë krans sou afspring, gaan 
hy seerkry – gelowig of nie. Indien God elkeen wat sulke 
dinge aanvang op ’n won der baarlike wyse sou red, sou 
dit baie moei lik wees om natuurlike gebeure wetenskap-
lik te voor spel. Hierdie siening hou egter nie rekening 
met die tyd voor die sondeval of die hiernamaals nie. 
God is in staat om orde te handhaaf sonder boosheid 
of ellende.

Dan is daar natuurlik diegene wat reken dat ’n sekere 
hoeveelheid boosheid noodsaaklik is ter wille daarvan 
om “siele te wen”. Dit hou egter nie rekening daarmee 
dat God se redding “uit genade” geskied nie. Vanuit die 
kamp wat die vrye-wil van die mens verdedig, spruit 
die argument dat God bereid is “om ’n kans te vat” deur 
boosheid toe te laat ten einde aan die mens vryheid van 
keuse ooreenkomstig sy vrye wil te gee. 

Sommige merk op dat sekere deugde slegs na vore kan 
kom in reaksie op boosheid: deernis, geduld, dapperheid, 
die soeke na geregtigheid en verlossende liefde waarvol-
gens iemand bereid is om sy lewe vir sy vriende af te lê.

Die Skrif noem ook ander positiewe gebruike van boos-
heid of ellende. God gebruik dit om: sy diensknegte te 
be proef (Job; Jak. 1:3; 1 Petr. 1:7); as tugtiging (Hebr. 
12:7-11); lewens te red (Gén. 50:20); sy volgelinge geduld 
en volharding te leer (Jak. 1:3-4); hul aandag te fokus 
op wat regtig belangrik is (Ps. 37); hul in staat te stel om 
ander te vertroos (2 Kor. 1:3-7); hulle te bemagtig om 
kragtig oor die waarheid te getuig (Hand. 7); hulle gro-
ter vreugde te verskaf wanneer hul lyding met heerlik-
heid vervang word (1 Petr. 4:13); die goddelose reeds 
in hierdie lewe te oordeel (Deut. 28:15-68) asook in 
die hiernamaals (Mt. 25:41-46); vervolgde gelowiges te 
be loon (Mt. 5:10-12) en soms net sodat die werke van 
God geopenbaar kan word (Joh. 9:3).

Die stukrag van al hierdie argumente is dat, hoewel 
die boosheid betreur moet word, daar sekere opsigte 
is waarin dit die wêreld oor die algemeen ’n beter plek 
maak. Vandaar die argument van sommige dat boosheid 
bydra tot die “groter goed”. Dit moet egter teïsties ge-
de fi nieer word. “Groter goed” het te doen met “groter 
eer en heerlikheid vir God” eerder as “groter plesier en 
ge mak vir die mens”. Dit is beslis so dat God altyd ’n 
goeie rede het waarom Hy pyn en lyding toelaat (vgl. 
Gén. 50:20) en dat Hy, in terme van lyding, alles ten 
goede laat meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep 
is (Rom. 8:28). Hiervoor is dit nodig om God se dade 
oor die hele verloop van die geskiedenis te beoordeel. 
God verras ons soms deur die manier waarop Hy die 
goeie uit die slegte laat spruit.

Ten einde behoorlik op die probleem rondom die be staan 
van boosheid te antwoord, moet hierdie beginsel as ’n 
noodsaaklike element erken en bevestig word. 

Dit is belangrik om te besef dat selfs al sou God 
boosheid in die wêreld inbring, Hy dit met ’n goeie 
rede doen. Hy doen dus nie boosheid deur dit te 
veroorsaak nie. Die goeie wat Hy beoog, sal so 
won derlik en mooi wees dat dit die teenswoordige 
ellende niksseggend sal laat lyk. 

Gelowiges staan onder geen verpligting om in elke geval 
aan te toon hoe God se optrede in die hede en ver lede 
by dra tot die groter goed nie en ongelowiges het geen reg 
om so ’n verduideliking te eis nie. Dit alles laat ons besef 
dat ons hier met ’n stuk misterie te doen het, aangesien 
dit moeilik is om te begryp hoe God se goeie doel met 
dinge, boosheid in die wêreld regverdig.

Vervolg op p. 20
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Waarom laat ’n liefdevolle 
God lyding toe?
Prof. Gerrit Smit

Vir ons is 3 persone se bydraes egter noemenswaar dig. 

1. Plato en sy tydgenote
Wanneer ’n mens die Griekse tragedies lees, sal jy ag-
ter kom dat daar nie in die antieke Griekse wêreld ’n 
pro bleem was om die kwaad te identifi seer nie. Die pro-
bleem het egter gekom by die vraag: Waar kom die kwaad 
vandaan? Die antieke Grieke het die oorsprong van 
kwaad (en gevolglike lyding) toegeskryf aan die woede 
van die gode, of die mens se neiging om gehoorsaam te 
wees aan sy begeertes wat lyding vir ander veroorsaak, 
of dit is bloot aan die “noodlot” toegeskryf. 

Die Stoïsyne het byvoorbeeld oor die mens se lewe die 
vol gende gesê: Die mens is soos ’n hond wat aan sy nek 
vas gemaak is aan ’n wa wat deur ’n perd getrek word. 
Die arme hond gaan net waar die wa gaan en het geen 
be heer daaroor nie, of hy daarvan hou of nie. Dit is sy 
lot. Die hond kan niks daaraan doen nie, behalwe om op 
te hou om daarteen te veg. Waarheen die hond gaan, kan 
nie beheer word nie, maar hoe hy gaan, kan hy beheer.

Die Griekse fi losoof Plato was die eerste van sy tyd wat 
gemeen het dat lyding nie toegeskryf kan word aan die 
gode of die noodlot nie. Plato het die algemene gods-
diens van sy tyd, wat geleer het dat die gode op die berg 
Olympus woon en dat die mens aan die woede en die 
giere van die gode op dié berg onderwerp is, verwerp. 
Volgens die Griekse godsdiens van sy tyd was die gode 
meestal beskou as “kinderagtige wesens” wat selfsugtig, 
wreed en onregverdig is. In sy werk getiteld, Die Repu-
bliek, verwys Plato na die Grieke se voorstelling dat daar 
twee fl esse aan die voete van Zeus neergesit word – die 
een is vol ‘goed’ en die ander een is vol ‘sleg’. Zeus besluit 

dan watter een van die fl esse hy op die aarde uitkeer of 
aan iemand oorhandig en dit bring ‘goed’ of ‘kwaad’ vir 
die mens. 

Plato sê: Nee, die oorsprong van alles moet by 
God begin, maar die oorsprong van kwaad moet 
in alles behalwe by God gesoek word.

Hoewel Plato die oorsprong van lyding ten minste op 
die regte plek begin soek het, het hy egter ongelukkig 
die gevolgtrekking gemaak dat alle sigbare dinge sleg is 
en alle onsigbare dinge goed. Plato het (korrek) aanvaar 
dat die mens op twee terreine leef, een is fi sies (sigbaar) 
en die ander geestelik (onsigbaar). Dit het die gevolg dat 
die mens se liggaam beskou word as iets sleg, wat bloot 
vergaan en die mens moet daarna streef om van die lig-
gaam ontslae te raak sodat die siel (wat goed is) vry kan 
kom (inkorrek). Vir Plato het dit ’n antwoord ge bied op 
die vraag waarom daar lyding op aarde is. As ge volg van 
die feit dat alle sigbare dinge vir hom sleg is, sal alles op 
aarde sleg wees en gevolglik sal lyding voor kom solank 
as wat ’n mens in die sigbare gestalte (lig gaam) is. Ons 
antwoord aan Plato is dat dit natuurlik nie waar is dat 
alle sigbare dinge sleg is nie. God het die aarde en die 
mens gemaak en beide word oorspronklik “goed” ge-
noem (vgl. Gén. 1). 

Ongelukkig het Plato tot aan die einde van sy lewe bly 
wors tel met die vraag: Wie is God en hoe kan ’n mens 
Hom ken? sodat sy beskouing oor God nie vir ons enige 
iets bruikbaar oplewer nie. Plato hét egter ’n belang-
rike bydrae gelewer om die oorsprong van die kwaad 
buite God te soek, maar omdat hy vanuit die heidense 
godsdiens na die fi losofi e gekyk het, het hy nooit by die 

Die vraag waarom God lyding toelaat is een wat die mensdom sedert die begin van ons geskiedenis besig hou. 
Is alle slegte dinge God se wil? Is Hy in beheer van alles? Groot denkers het al met hierdie vrae geworstel.
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antwoord gekom wat later deur iemand soos Augusti nus 
verwoord sou word nie. 

2. Irenaeus 
Die tweede persoon wat ’n belangrike bydrae gelewer het 
met betrekking tot die vraag oor lyding, was Irenaeus 
(130-200 n.C.). Hy het gemeen dat die mens ’n keuse 
het om “vir God” en “teen God” te kies. Die keuse vír 
God impliseer dat kwaad verminder en die keuse téén 
God dat kwaad toeneem. Lyding kan nuttig wees, meen 
hy. As ’n mens byvoorbeeld honger het, lei dit tot hon-
gerpyne en die behoeft e om te eet. So kan lyding aan 
die mens ’n behoeft e gee om sy honger by God te stil. 
Die probleem met die teologie van Irenaeus is dat die 
sondeval ontken word en dat Christus se koms na die 
aarde bloot gereduseer word tot ’n “goeie voorbeeld”. 
Irenaeus se teologie impliseer dat alle mense hemel toe 
kan gaan, afh angend van die keuses wat jy maak, ongeag 
die versoening van Christus of die uitverkiesing van God. 

3. Augustinus
Die groot kerkvader Augustinus van die vierde-vyfde 
eeu het die oorsprong van die kwaad buite God in die 
mens gesoek (en in die geval van lyding deur byvoor-
beeld natuurrampe, in die skepping). Hy het ontdek dat 
die Skrif leer dat die mens slegs ’n vrye wil gehad het 
om “vir God” en “teen God” te kies vóór die sondeval. 
Ná die sondeval het die mens die vermoë om “vir God 
te kies” en sodoende van nature goed te doen, verloor. 
Dit het die ge volg gehad dat die hele skepping as gevolg 
van die mens se ongehoorsaamheid aan verganklikheid 
onderwerp is. 

Aangesien alle mense die ‘saad’ van Adam is, is die mens 
sedertdien van nature geneig om God en die naaste te 
haat. Daarom is dit natuurlik (lees: volgens sy natuur) 
dat die wêreld gevul word met die mens se bose han-
de linge, wat die voorkoms van lyding insluit, tensy die 
mens deur die werking van die Heilige Gees wederbaar 
word en sodoende ’n “nuwe mens” word wat God wil 
liefh ê en die naaste wil verdra. 

Augustinus het nie die gedagte van die destydse Griek-
se fi losowe onderskryf dat die mens aan die noodlot 
uitgelewer is nie, maar het geleer dat die mens in alle 
opsigte deur die voorsienigheid van God leef, selfs al sluit 
God se voorsienigheid soms lyding in. God is volgens 
Augustinus nie die outeur van die kwaad nie, maar Hy 
laat wel die kwaad toe. Die kerkhervormer, Johannes 
Calvyn, het hier sterk by Augustinus aanslui ting gevind. 

Gevolgtrekking
Vir die ongelowige kom die vraag oor die oorsprong 
van die kwaad en waarom daar lyding in die wêreld is 
op ’n totale ontkenning van God neer. Hulle meen dat 
dit onredelik is om in God te glo as ’n mens kyk na al 
die hartseer en pyn wat daar op die aarde is. Vir hulle 
kom die vrae oor die bestaan van lyding op aarde neer 
op enkele afl eidings en gevolgtrekkings: 

a) As God bestaan, is Hy alomteenwoordig, 
en daarom moet Hy in beheer van die 
kwaad wees. 

b) As Hy alomteenwoordig is, moet Hy die 
kwaad teëwerk waar dit voorkom. 

c) As Hy nie die kwaad teëwerk nie, is Hy 
nie alomteenwoordig nie. 

d) Omdat daar so baie lyding in die wêreld 
is, bewys dit dat God nie alomteenwoor-
dig is nie, nie beheer het oor die kwaad 
nie, of dit bewys dat God nie bestaan nie. 
(Gewoonlik is die laaste afl eiding vir 
sulkes die geriefl ikste gevolgtrekking.) 

Gelowiges daarenteen, bely dat God bestaan, dat Hy 
al om teenwoordig is, dat Hy die kwaad haat en dat Hy 
in beheer van alles is.

Dit sou wonderlik wees as God se wil in alle opsigte hier 
op aarde kon geskied; as geen mens aan God se Woord 
ongehoorsaam was nie, almal mekaar liefgehad het 
en daar geen lyding was nie. Maar dan sou ons steeds 
in die paradys moes wees, want voor die sondeval het 
die mens in so ’n perfekte wêreld geleef. Die realiteit is 
egter dat ons nie in ’n perfekte wêreld leef nie, maar in 
’n wêreld wat in die sonde geval het en daarom is daar 
on reg, haat, misdaad, lyding, siekte en beproewing – selfs 
in die lewens van gelowiges! 

Ons troos is egter dat God nie die outeur van die sonde is 
nie. Inteendeel, Hy haat die sonde. Soms laat Hy dinge toe 
wat teen sy wil is, maar omdat Hy regverdig is, sal elkeen 
die loon op sy dade ontvang. Hy is totaal in beheer van 
die skepping, selfs al gebeur daar dikwels hart seer dinge 
wat ons nie kan verklaar nie. Die geskiede nis van God se 
openbaring wat ons in die Bybel vind, leer ons dat daar 
ook aan lyding ’n einde sal kom wan neer hierdie onvol-
maakte skepping herskep word en Christus vir ewig as 
Ko ning oor sy volmaakte koninkryk regeer! L
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Ds. Arno NieuwhofDs. Arno Nieuwhof
ONS GESELS MET ...

Ds. Arno, u was voorheen 
deel van die Geloofsbond 
van Hervormde Gemeentes 
(GHG), wat het u laat 
besluit om die AP Kerk as 
jou nuwe tuiste te kies?

’n Nuwe begin. Vandat ek die 
eerste keer die vraag ge hoor het, 
het ek al baie vir myself gevra of 
dit reg tig ’n besluit was. Ek is nie 
Saulus nie, maar dink dat daar 
tog ooreenkomste is. Daar gebeur 
dinge in jou lewe waarvan som-
mi ge goed en ander sleg is. Soos 
Saulus het ek met verloop van tyd 
op ’n Da mas kuspad beland. Ek het 
soos baie AP kerk pre dikante ’n 
kerkskeuring beleef toe die GHG 
besluit het om op die ou weg van 
die Hervormde Kerk te bly voort-
gaan terwyl die NHKA ’n nuwe 
weg in ge slaan het. 

Binne die GH gemeentes waar ek 
toe was, het ons vele geleent hede 
gehad om keuses te moes maak en 
hierdie keuses het my gelei na die 
AP Kerk Stella waar ek die voorreg 
gehad het om met geloofsgenote 
te kon meewerk. Die AP Kerk 
Stella het my genooi om daar te 

gaan preek en oor ’n tyd perk van 
’n jaar het die spreekwoordelike 
skille van my oë geval. Ek was 
tuis binne die AP Kerk ge ledere 
en die deure binne die gemeentes 
van die Geloofsbond het vir my 
begin toegaan.

Natuurlik was die oorkom na 
die AP Kerk nie maklik nie. Die 
Kuratorium het hulle werk goed 
gedoen en ek kan nou nog die 
sweetkolle op die stoel gaan uit-
wys by die AP Akademie waar my 
Colloquium Doctum plaasgevind 
het! Die hartlikheid van die Kura-
torium en gemeentes van die AP 
Kerk het dit ’n bedevaartsreis na 
Jerusalem gemaak – na daar waar 
die Here is.

U het intussen ’n beroep 
na die AP Kerk Ellisras 
opge volg en dit is sekerlik 
nog die “wittebroodsfase”, 
maar wat is u en u ge sin se 
belewing van die AP Kerk 
tot dusver?

Ons gesin se belewenis is tans 
gebroke. Ek en my jongste dogter, 
Mari-Corné, en my skoonouers 

woon reeds se dert Februarie in 
Ellisras, maar my vrou Sarie wag 
steeds op die burokrasie van die 
staat om haar oorplasing af te 
handel. Sarie skakel egter steeds 
by die AP Kerk Stella in waar sy 
baie tuis voel. Vriende het daar vir 
ons albei familie geword. In Ellis-
ras is dit vir seker ook so dat daar 
’n diepe dankbaarheid uit die lid-
mate straal deurdat die standplaas 
wat vir 14 maande leeg was, weer 
gevul kon word. So is ons as gesin 
ontvang en beleef ons elke dag die 
dankbaarheid van gelowiges wat 
op die Here bly vertrou en ons 
op die hande dra. Hier in Ellisras 
waar ek bedienaar van die evan-
gelie kan wees, het ek ook opnuut 
kom leer dat ons op mekaar steun 
en vertrou. Ek beleef die kerke van 
die AP Kerk waar ek tot dusver 
kon preek en vergaderings hou, 
as onverskrokke. Ononderhandel-
baar word geloof eerste gestel. 
Reg is reg en verkeerd moet jy op 
’n ander plek gaan soek.

’n Professor het per geleentheid 
na my verwys as ’n “huweliks ge-
kwes de”. My oudste twee dogters, 
Zaan dré en Chanté uit my eerste 

1.

2.
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huwelik, is steeds lidmate van die 
NHKA en woon tans in Pretoria 
by hul ma en is nie so bevoorreg 
om ons belewenis te deel nie, 
maar ook hier sê ons “gewond, 
maar onoorwonne”.

Voorheen was u nogal nou 
betrokke by die multi-
media-bediening binne 
die GHG – watter voordele 
(en dalk nadele) dink u 
hou iets soos die gebruik 
van multimedia vir die 
bediening in?

In die geledere van die GHG het 
ek die voorreg gehad om redelik 
van die begin af betrokke te kon 
wees met die ontwikkeling van 
’n nuwe identiteit – digitaal en as 
regs persoon. Ons moes ’n naam 
ves tig. ’n Eie identiteit afsonderlik 
van die “nuwe” Hervormde kerk 
en dit het veroorsaak dat ons nuut 
moes dink oor kommunikasie. 
Vin nig het ons die media se ryke 
aanvulling van die bediening besef 
en het mediakanale gesorg vir 
amptelike aanlynvergade rings en 
vergaderingsprosedure, erediens-
opnames en versending daarvan, 
die tot stand bring van ’n Bybelse 
dagboek en die ryke ondersteu-
ning van aanlynberging van no tu-
les en ander dokumente. 

Hiermee saam het die sosiale 
mediaplatvorms en die veiligheid 
van alle vorme van media gepaard 
gegaan. Die gemeente Ellis ras het 
ook reeds by hierdie beginsel inge-
koop en ’n media ko mi tee tot stand 
gebring. Hulle is verantwoordelik 
vir die video- op names van ere-
diens te, klank, ge drukte media, 

sosiale media en die ontwikkeling 
van webblaaie. Uiteindelik word 
dit ’n kommuni kasie strategie na 
binne en na buite die gemeente wat 
die etos van die AP Kerk uitstraal.

Dit gesê, is ek egter nie ’n voor-
staan der van byvoorbeeld ’n 
dataprojektor in die erediens nie. 
Dit ontneem die lidmaat ’n Psalm 
en Gesangeboek wat ook tuis ge-
bruik moet word en skep menige 
fru stra sie met same sang wanneer 
beurtkrag bepland of onbepland 
plaasvind.

In enige beroep hou mense 
noodwendig meer van 
se kere aspekte van hul 
werk as van ander. Watter 
aspek(te) van die bediening 
lê vir u die naaste aan die 
hart en waarom?

Niks is so vreesaanjaend soos die 
preekmaakproses en die predi king 
self nie. Terselfdertyd is niks egter 
ook so vervullend soos die preek-
maakproses en die predi king nie. 
Maak dit sin? Ek dink tog so! Om 
Sondag ná Sondag te mag sê “so sê 
die Here, Here” is vir my lewens-
verrykend. ’n Tweede en derde 
aspek is vir seker huisbesoek en 
Bybelstudie omdat klein groep-
gesprekke altyd vir “eureka”-oom-
blikke (ek het dit gevind) sorg.

Wat sal u graag vanuit u 
vorige kerklike agtergrond 
wou toevoeg tot die karak-
ter van die AP Kerk ten ein-
de ons kerkwees te verryk?

Nee wat, waarvoor sal die AP Kerk 
wou terug staan? Die AP Kerk het 

sy eie etos en sy eie oorgelewer de 
gebruike. Ons vorm almal mekaar. 
Vanuit my Hervormde tradisie 
voel ek gemaklik en tuis alhoewel 
ek steeds vergeet om die dankoff er 
vir die instandhouding van die 
erediens tydens die erediens te laat 
opneem. Maar gee kans, een van 
die dae hoef die lidmate nie meer 
geldnote in die lug te swaai voor 
ons die slotsang sing nie!

Die AP Kerk is vanjaar 30 
jaar oud, maar dit is ook 
die 500-jarige herden-
king van die Reformasie. 
Waarin dink u het die kerk 
van vandag nodig om te 
reformeer?

500 jaar ná die Hervorming en 
steeds het ons nie geleer dat die 
Bybel uit 66 boeke bestaan nie. 
Vir die gewone lidmaat en som-
mige predikante, is daar klaar-
blyklik net 27 – die van die Nuwe 
Testa ment. Sola Scriptura (alleen 
die Woord) word gereduseer na 
“slegs die Nuwe Testament” en 
sodoende ontneem ons onsself ’n 
magdom kennis en heilsnoodsaak-
like heilsgeskiedenis.

In ’n verwarde wêreld bring die 
reformatore ’n ryke skat na die 
tafel van die gelowige wanneer 
die belydenisskrift e, beide die 
algemene en die besondere, koers 
aan ons lewens gee. Antwoorde 
vanuit die Woord van God word 
aan ons op ’n skinkbord bedien en 
ons slaan dit in die wind. Ons kan 
gerus meer waarde heg aan die 
Kategismusprediking en ook gaan 
luister wanneer die predikant die 
moeite doen om daaruit te preek.

3.

5.

4.

6.

“In ’n verwarde wêreld bring die reformatore ’n ryke skat na die tafel van die gelowige 
wanneer die belydenisskrift e, beide die algemene en die besondere, koers aan ons lewens gee.” 

L
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Pyn as God se megafoon
Ryno van As

Th e Problem of Pain
Historiese fi gure soos Job en die Romeinse skrywers 
Ovi di us en Virgilius het reeds met hierdie lewensfeit 
ge wors tel. Ook Lewis self het swaar tye as kind beleef 
toe hy sy moeder op ’n jong ouderdom verloor het; sy 
moeilike le we op skool en sy ervaringe gedurende die 
Eerste Wê reld oorlog.

Vanuit sy nadenke as gelowige begin hy om te verduide-
lik dat die eienskappe van God, naamlik sy goedheid 
en almag, verkeerd verstaan word. Die woord “geluk” 
se betekenis verskil byvoorbeeld van persoon tot per-
soon. Aan die Here se eienskappe en die begrip “geluk” 
word populêre betekenisse geheg. Daar moet nie aan 
die populêre betekenisse van hierdie woorde vasgehou 
word nie, anders sal die saak oor pyn nie reg verstaan 
kan word nie.

Oor God se almag skryf Lewis verder dat die 
He re eni ge iets kan doen. Daarmee saam is dit 
vir God onmoont lik om dinge te doen wat as 
on sinnig beskryf kan word. Die onsinnighede is 
dus eienskappe wat teen die Here se wese indruis. 
Met ander woorde die Here is goed en regverdig, 
daarom is Hy nie boos en onregverdig nie.

As mense reken ons wanneer iets vir ons boos is, dit vir 
die Here ook sal wees en as iets vir ons goed is, sal dit vir 
God ook so wees. Lewis verduidelik egter dat dit eerder 

die teenoorgestelde van die mens se denke is. Die Here 
se almag en soewereiniteit is die blomme wat voort kom 
vanuit die wortel van sy goedheid.

Verder is die mens geneig om die goedheid en barm-
har tigheid van God veral deur die vergrootglas van sy 
lief de te beskou. Ongelukkig word die Here se liefde 
met die gedagte van “gaafh eid” verwar. Ons siening van 
“geluk” sluit hierby aan. Die mens reken dat God gaaf 
is en daarom wil Hy hê dat die mens gelukkig moet 
wees. Sodoende word die verkeerde begrip aan God se 
liefde gekoppel. 

Lewis verduidelik die gedagte soos volg: We 
want, in fact, not so much a Father in heaven as 
a Grandfather in heaven. Die mens begeer ten 
diepste ’n oupa-fi guur wat aan hom alles sal gee 
en gun. Só ’n oupa-fi guur sal net te dankbaar 
wees dat sy kleinkinders darem die dag geniet 
het. Die mens moet egter nie sy eie gedagtes 
aan die Here se eienskappe probeer koppel nie. 

Die liefde van God is meer as net sogenaamde “gaafh  eid”. 
Ons lees dat God ons eerste liefgehad het en sy enig-
ge bo re Seun gegee het om vir ons sondes te sterf, om 
ons daarvan te verlos en ons met Hom te versoen (Joh. 
3:16-17). God se liefde is daarin geleë dat ons as ’t ware 
kunswerke is waaraan Hy vorm en skaaf. Hy verander 
en verbeter sy kinders voortdurend. 

Pyn en lyding is oral sigbaar en vir niemand onbekend nie. C.S. Lewis, ’n bekende Christen-letterkundige, 
het ook oor hierdie waarheid wat ’n mens se gemoed so maklik teister, nagedink. Hierdie gebeure het hom 
gestimuleer om ’n werk saam te stel wat oor hierdie saak handel, naamlik: Th e Problem of Pain. Sowat 21 jaar 
later het hy ’n ander publikasie die lig laat sien met die titel: A Grief Observed. Dit het hy geskryf na aanleiding 
van sy vrou Helen (Joy) se stryd teen kanker en ook haar latere heengaan. Hier, waar hy self deur die smeltkroes 
van rou en smart moes gaan, is sy siening oor pyn en lyding deur die werklikheid daarvan uitgedaag. 
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Die sondeval noodsaak hierdie verandering. Die mens is 
van nature boos en geneig om God en sy naaste te haat. 
Lyding is ook ’n gevolg van die sondeval. Maar nou kan 
die vraag gevra word: Waarom moet daar lyding wees? 
Hoe pas dit in die Here se raad?

Lewis verduidelik dat die Here pyn as instrument ge-
bruik om die mens na Hom toe te trek. Hy gebruik dit 
eerstens om die mens se aandag op Hom te vestig. Die 
mens is geneig om nie homself aan die Here te onderwerp 
indien alles goed en mooi is nie. Hy dra ’n masker wat 
die gesig van sonde bedek, maar hierdie masker word 
afgehaal wanneer die mens lyding ervaar. Wanneer daar 
pyn ervaar word, kan die mens nie sommer hierdie 
pyn onder die mat invee nie. Daar moet op hierdie pyn 
gereageer word. Lewis beskryf die instrumentele werk 
van pyn treff end: 

God whispers to us in our pleasures, speaks in 
our conscience, but shouts in our pain: it is His 
megaphone to rouse a deaf world. 

Volgens Lewis kan die mens op twee maniere op hierdie 
roepstem reageer. Eerstens kan die mens rebelleer teen 
hierdie ervarings, waarna hy op ’n later stadium tot 
geloof kom, of die persoon besef onmiddellik dat daar 
fout is en verander sy lewe. Dit kan egter ook gebeur dat 
die persoon te midde van die lyding in sy sondigheid en 
rebelsheid volhard sonder om gehoor te gee. 

Tweedens versplinter God die mens se illusie dat hy of 
sy op hul eie vermoëns kan vertrou. Die Here vernietig 
hierdie selfversekerdheid en hef die oë van die mens 
op Hom, waarvandaan alle hulp kom. In die derde plek 
gebruik God pyn om sy kinders te louter. Ons word 
deur hierdie pyn wat ons ervaar, verander, verbeter en 
versterk. Vierdens gebruik die Here pyn om ’n bepaalde 
doel te bereik, naamlik om die mens nader aan Hom te 
trek, in sy geloof te versterk of om hom van sy sondes 
te oortuig. 

Wanneer ons ons teen die muur van lyding vasloop, 
gee Lewis ’n manier om oor hierdie muur te kom. Dit 
ge beur wanneer gelowiges se aandag op die wonderlike 
hier namaals gevestig is. Deur slegs lyding te bespreek en 
nie die aandag op die hemel te vestig nie, sal dus een-
sydig wees. Die Skrif en die tradisie hou die wonderlike 
waarhede van die hemel aan die gelowige voor en stel 
dit teenoor lyding en pyn. Christus het die lyding en 

vernedering van dié wat die Vader aan Hom gegee het, 
op Homself geneem (Joh. 6:39). Daarom word die pyn en 
lyding wat die mens nou ervaar deur die kruis oorskadu.

Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige 
tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons 
geopenbaar sal word nie (Rom. 8:18).

’n Persoonlike ervaring
Lewis se (teoretiese) gedagtes oor pyn en lyding is egter 
op die proef gestel toe hy met die naakte werklikheid 
daarvan gekonfronteer is tydens die afsterwe van sy 
vrou. 

Wanneer hy oor hierdie ervaring skryf, begin Lewis die 
pyn wat hy ervaar, as vrees beskryf. Hierdie gebeure 
het hom oorspoel en oorweldig. Hierdie gebeure kleef 
aan hom en ontlok die vraag: Why is He so present a 
commander in our prosperity and so very absent a help 
in time of trouble? Hierdie woorde wat hy uiter, wys dat 
die teorie wat hy daargestel het, nog nie in sy eie erva ring 
vastrapplek gekry het nie. Hierdie lyding was vir hom 
swaar en onaanvaarbaar. Hy reageer soos enige mens 
met hartseer, frustrasie en rebelsheid.

Lewis vertel verder dat sy gedagtes die heeltyd op sy ge-
liefde vrou en sy verlange na haar gerig was. Gedurende 
sy lyding ervaar hy dat God wreed, onredelik, wraakgie-
rig en onregverdig is. Hy kan nie die waarde en die nut 
van hierdie pyn verstaan nie. Dit is vir hom ’n onsinnige 
ervaring. Hy plaas hierdie ervaring in die kalklig deur 
dit met die besoek aan ’n tandarts te vergelyk. Of die 
pasiënt nou die armreëlings van die stoel vasgryp of sy 
hande in sy skoot laat rus, die pyn bly dieselfde wanneer 
die dokter in sy tand in boor.

Te midde van hierdie worsteling besef Lewis egter dat 
daar Een is wat volkome in die gelowige se plek ge ly 
het – Jesus Christus. Daarom kan die gelowige te mid de 
van lyding vrolik wees, sy krag by God vind en op Hom 
ver trou. Die weg na God, wat volgens hom gesluit was, 
is nou weer oop. Dit het hom gehelp om sy ervarings 
in ’n ander lig te beskou. Hy het hierdie proses deur ge-
gaan, omdat sy vertroue en self ver se kerd heid ’n huis van 
kaar te was wat die Here uitmekaar gewaai het. Hierdie 
huis van kaarte het moontlik geval omdat, so reken 
Lewis, hy sy vrou bo God gestel het. Hy moes weer tot 
God terugkeer.

Vervolg op p. 16
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Moenie jou kanker vermors nie!1

John Piper

Daar is ook heelwat ander maniere waarop ons ons kan-
ker kan vermors:

1. As jy nie glo dat God dit spesifi ek vir jou beplan 
het nie

Dit help nie om te sê dat God slegs iets soos kanker ge-
bruik nie. Dit wat God toelaat, laat Hy met ’n rede toe. 
Daardie rede is sy plan. Indien God weet dat mole ku lê re 
ontwikkeling in kanker gaan omsit, kan Hy dit stop of 
nie. Indien Hy dit nie stop nie, het Hy ’n doel daar mee. 
Satan se bestaan is ook ’n werklikheid en hy veroorsaak 
baie plesier en lyding, maar hy is nie almagtig nie. Wan-
neer hy byvoorbeeld vir Job met teenspoed tref (Job 2:7), 
skryf Job dit ten diepste aan God toe (Job 2:10; 42:11). 
Indien jy nie glo dat God jou kanker vir jou beplan het 
nie, gaan jy dit vermors.

2. As jy glo dat dit ’n vloek in plaas van ’n gawe is
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus 
Jesus is nie ... (Rom. 8:1). Christus het ons losgekoop van 
die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word ... (Gal. 
3:13). Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery 
teen Israel nie ... (Núm. 23:23). Want die Here God is ’n 
son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die 
goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie 
(Ps. 84:12).

3. Indien jy troos soek in jou “kanse” eerder as in 
God

Die wêreld soek hul troos in die berekening van hul 
kans op oorlewing, nie gelowiges nie. Sommige roem op 

stryd waens (kans op oorlewing) en ander op hul per de 
(newe-eff ekte van hul behandeling), maar ons sal roem 
op die Naam van die Here onse God (Ps. 20:8). God se 
plan is duidelik uit ’n teks soos 2 Korinthiërs 1:9: Ja, ons 
het al self by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat 
ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die 
dode opwek. Die doel van God met ons kanker (o.m.) 
is om die stutte onder ons harte uit te slaan, sodat ons 
ten volle op Hom kan vertrou.

4. As jy weier om aan die dood te dink
Ons gaan almal sterf tensy die wederkoms in ons leeft yd 
plaasvind. Dit is dwaas om nie te dink hoe dit sal wees 
om hierdie wêreld te verlaat en God te ontmoet nie. 
Prediker 7:2 sê: Dit is beter om te gaan na ’n klaaghuis 
[begrafnis] as om te gaan na ’n huis van maaltyd; want 
die eerste is die einde van al die mense, en die lewende 
kan dit ter harte neem. Hoe kan jy dit ter harte neem as 
jy nie daaroor nadink nie? Psalm 90:12 sê: Leer ons om 
ons dae so te tel dat ons ’n wyse hart mag bekom! M.a.w. 
dink na oor hoe kort die lewe is en hoe spoedig dit kan 
eindig? Hoe sal jy ’n wyse hart bekom as jy weier om 
hieroor na te dink? Wat ’n vermorsing as ons nie oor 
die dood nadink nie!

5. As jy dink om kanker te “oorwin” beteken om 
te oorleef eerder as om Christus te koester

Satan en God se plan met jou kanker is nie dieselfde nie. 
Satan se plan is om jou liefde vir Christus te vernietig. 
God se plan is om jou liefde vir Christus te verinnig. 
Kan ker “wen” nie as jy dalk moet sterf nie, maar dit wen 

Ek skryf hierdie artikel op die vooraand van my prostaat-operasie. Ek glo in God se krag om deur wonders 
of deur die mediese wetenskap te genees. Ek glo ook dat dit reg en goed is om vir beide te bid. Kanker word 
nie vermors wanneer God dit genees nie, aangesien Hy die eer kry. Dit is die rede waarom daar ’n siekte soos 
kanker is. Wanneer jy dus nie bid om genesing nie, is jy besig om jou kanker te vermors. Tog is genesing nie 
noodwendig God se plan vir almal nie.
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wel indien jy nie vir Christus koester nie. God se plan is 
om ons te speen van die dier van hierdie wêreld en ons 
eerder die genoegsaamheid van Christus as feesmaal te 
laat geniet. Dit is bestem om jou te laat sê en beleef: Ja 
waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van 
die kennis van Christus Jesus ... te verkry (Filip. 3:8) en 
om te weet dat my lewe Christus is en my sterwe wins 
(Filip. 1:21).
 
6. As jy meer tyd bestee om oor kanker na te lees 

as oor God
Daar is niks fout daarmee om meer oor kan ker uit te 
vind nie, maar die geneigdheid om meer en meer oor ons 
kanker uit te vind in plaas van ’n ywerigheid om God 
beter en beter te leer ken, is ’n simptoom van onge loof. 
Kan ker het ten doel om ons van die werklikheid van God 
se bestaan bewus te maak. Dit het ten doel om emo sie 
en stukrag te sit agter die opdrag: ... laat ons dit na jaag 
om die Here te ken (Hos. 6:3). Dit het ten doel om ons 
van die waarheid van Daniël 11:32 bewus te maak: ... 
die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. 

7. As jy in afsondering gaan in plaas daarvan om 
die verhoudings waarin jy staan met sigbare 
liefde te verdiep

Wanneer Epafrodítus die gemeente Filippi se gawes na 
Paulus bring, word hy so siek dat hy byna sterf. Paulus 
skryf die volgende aan die gemeente: ... hy het na julle 
almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat 
hy siek was (Filip. 2:26). Ongeloofl ik! Dit sê nie dat die ge-
meen te bekommerd was oor sy siektetoestand nie, maar 
dat hy (Epafrodítus) oor die gemeente bekom merd was 
omdat hulle gehoor het dat hy siek was. Dit is wat God 
in ons harte wil bewerk deur iets soos kanker – ’n hart 
wat omgee vir die mense om ons. Moenie jou kanker 
vermors deur in jouself gekeer te raak nie.
 
8. As jy treur soos dié wat geen hoop het nie
MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet 
wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle 
nie treur soos die ander wat geen hoop het nie (1 Th es. 
4:13). Die dood gaan altyd met rou gepaard. Selfs vir die 

gelowige wat sterf is daar tydelike verlies: verlies van sy 
liggaam, geliefdes wat agterbly en verlies van ’n aard se 
bediening. Hulle treur egter anders. Hulle rou is met 
hoop deurdrenk: Maar ons het goeie moed en verkies 
om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in 
te woon (2 Kor. 5:8). Moet dus nie jou kanker vermors 
deur te treur soos een wat geen hoop het nie.

9. As jy net so ligsinnig oor sonde as tevore is
Is die sondes wat jou teister net so aanloklik as wat hulle 
was voordat jy kanker gekry het? Indien wel, is jy besig 
om jou kanker te vermors. Kanker het ook ten doel om 
ons voorliefde vir sonde te vernietig. Hoogmoed, gie-
rig heid, wellus, haat, onvergewensgesindheid, onge duld, 
luiheid en uitstel is alles teenstanders wat deur ons kan-
ker aangeval behoort te word. Moenie net teen kanker 
wil baklei nie, maar veg ook saam met jou kanker. Al 
hier die dinge is groter vyande as kanker. Laat die lig van 
die ewigheid die nutteloosheid van die sonde ontbloot, 
want wat baat dit ’n mens tog as hy die hele wêreld win, 
maar homself verloor ... (Lk. 9:25).

10. As jy dit nie gebruik om van Christus en sy 
heerlikheid te getuig nie

Christene is nooit op enige gegewe plek sonder dat 
God dit so beskik nie. Daar is redes waarom ons is 
waar ons is. Oorweeg weer wat Christus oor pynlike 
en onbeplan de omstandighede sê: Maar voor al hierdie 
dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg 
en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor 
konings en goe werneurs bring ter wille van my Naam. 
En dit sal vir julle uitloop op ’n getuienis (Lk. 21:12-13). 
Dit is dieselfde met kanker. Dit bied ’n geleentheid om 
te getuig dat Christus baie meer werd is as hierdie lewe. 
Moet dit nie mors nie!

Onthou: Jy is nooit alleen nie. Jy sal al die hulp kry wat jy 
nodig het. En my God sal elke behoeft e van julle vervul na 
sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus (Filip. 4:19).
__________________________________________________________

1. Hierdie ar  kel is vertaal en kan in sy oorspronklike vorm besig  g word 
by h  p://www.desiringgod.org/ar  cles/dont-waste-your-cancer. L
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Kontakpersone: Voorsitter: Piet Stadler 082 959 8111/039 315 5102  |  Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

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

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

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

• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde besoeke.
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REFORMASIE 500

Aanloop tot die Reformasie:
15de eeu: Renaissance

Ds. Johan Schütte

’n Groot stimulus vir die latere Reformasie was die bui-
tengewone oplewing in die kunste, sosiale lewe en in tel-
lektuele aktiwiteit in Europa – algemeen bekend as die 
Re naissance. Hierdie kulturele oplewing het plaas ge vind 
onder die slagspreuk ad fontes (terug na die bronne). As 
deel van die algemene soeke na die her winning van die 
klassieke werke se verlore skatte, het navorsers dieper 
be gin delf as net bloot die Latynse vertaling van tekste 
en sodoende die oorspronklike Hebreeuse en Griekse 
teks te begin bestudeer in ’n poging om ’n meer akkurate 
pren tjie te kry van wat die Nuwe Testament oor die 
Chris telike geloof leer.

Ons kan sê dat die Renaissance ’n voorspel tot die Re-
for ma sie was en die weg vir die Reformasie gebaan het. 
Die herontdekking en herwaardering vir die Hebreeu se 
en Griekse tekste van die Bybel was sekerlik een van die 
belangrikste boustene van die Reformasie. Die tyd was 
ryp om die kerk se leringe en gebruike aan die hand 
van die Skrif te beoordeel. Uiteindelik het gelowiges ’n 
stewige basis gehad waarvolgens hulle standpunt kon 
inneem en ook ’n kragtige wapen waarmee hulle foute 
en misbruike in die kerk kon bestry.

Geloof was nie meer ’n blindelingse, goedgelowige aan-
vaarding van wat die kerk ook al leer nie, maar word nou 
verstaan as kennis van dit wat God in sy Woord sê en die 
oortuiging dat dit die waarheid is en ook geloofwaardig 
is, saam met ’n onderwerping aan die Skrif se absolute 
seggenskap oor alles in jou lewe en geloof.

Talle mense was getrou aan dit wat hulle in die Bybel 
gelees het en die Bybelse evangelie het weereens begin 
blom. Deur die Reformasie sou die evangelieboodskap 
weer opnuut ontdek en regoor die wêreld verkondig 
word. Uiteindelik sou dit duidelik word dat dit on-
moont  lik is om die evangelie teë te hou nadat mense 
die waarheid en die krag van God se Woord ontdek het.

Hierdie krag word duidelik getoon in die lewe en werk 
van ’n man met die naam van Girolamo Savonarola. 
Hy was ’n Dominikaanse monnik in die Italiaanse stad Savonarola sterf op die brandstapel

Te midde van die kerklike stryd tussen wed ywer ende pouse en konsilies, die onderlinge politieke stryd tus sen 
konings en ook hul stryd met die pouse, het die Europese bevolking al hoe meer vervreemd ge raak van die 
pous dom. Uit eindelik begin die idee posvat dat nasionale volkskerke, eerder as die een kerk onder die pous, die 
ideaal is. Ten spyte daarvan dat die pouse se aansien onder die publiek begin taan het, het hulle alles gedoen 
om al hoe ryker te word. Reformasie was nodig, maar dit sou baie duidelik nie deur kerklike vergaderings en 
byeenkomste gedoen word nie. Dit sou van elders moes kom.
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Grief is like a long valley, a winding valley where every 
bend may reveal a totally new landscape. Hoewel sy pyn 
hom deur die vallei van doodskaduwee geneem het, het 
hy die steilte uitgeklim tot by die kruin van glansende 
hoop waar hy die Here Jesus aanskou het. Hy het aan 
hom die krag gegee om aan te gaan. 

Lewis en óns ervaring van pyn 
Ons kan maklik met Lewis se ervaring van pyn iden-
ti fi seer. Ons staan nie alleen nie. Soos hy verduidelik 
het, trek die Here ons deur middel van hierdie gebeure 
nader aan Hom, Hy versterk ons geloof en louter ons. 
Ons sal nooit die gebeure van pyn en lyding ten volle 

begryp nie. Hierdie ervaring sleur ons soms mee soos die 
Vaalrivier wat in vloed is, maar ons hoop en ons krag lê 
nie in onsself nie. In die Heidelbergse Kategismus Vraag 
en Antwoord 1, bely en getuig ons waar ons troos, hoop 
en krag werklik vandaan kom:

Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek 
met liggaam en siel, nie aan myself nie, maar aan my 
ge troue Saligmaker, Jesus Christus toebe hoort, wat ... 
my ... so bewaar, dat sonder die wil van my hemel se 
Va der geen haar van my hoof kan val nie, ja ook, dat 
alles vir my tot my sa ligheid moet dien ...

Vervolg vanaf p. 12

Pyn as God se megafoon
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Florence, wat bekend heid ver werf 
het deur sy reputasie as ’n be son-
derse Skrif ver klaar der en prediker. 
Mense het daagliks na die kate-
draal in Florence gestroom om 
na sy prediking te luis  ter. Baie 
van hierdie mense is deur die 
krag van die Woord oortuig en 
ge volglik het hulle lewens ook 
dien ooreen kom s tig ver an der 
en die krag van die Woord ver-
kondiging be ves tig.

Savonarola se sukses as pre-
di ker het die kerklike leiers se 
aan   dag getrek en in ’n poging 
om Savo na rola se stem te snoer, 
het die pous hom ’n hoër posisie aangebied. Savo na ro-
la het die aanbod van die hand gewys en baie vinnig 
uit gevind dat hy om elke hoek en draai verwerp word. 
Plaaslike leiers het mense teen hom opgestook. Uitein-
delik word hy in hegtenis geneem, opgesluit en deur 
die Inkwisisie gemartel. Sa vo narola sterf uiteindelik 
op die brandstapel omdat hy nie die Bybelse boodskap 
wou herroep nie. 

Die bestudering van die Bybel het nie net in Italië 
plaas gevind nie, maar ook in die Nederlande ontstaan 
daar ’n besonderse groep genaamd die Broeders des 

ge mene levens. Hulle beklemtoon die lees van die Bybel, 
bepeinsing daaroor en ook ’n strewe na heiligheid en 
Godvresendheid. Die groep het ’n eenvoudig, selfver-
sorgende leefstyl aanvaar, uit gemeenskaplike fondse 
geleef en heel dikwels vir hul lewensonderhoud voor-
sien deur die oorskryf en duplisering van manuskripte. 
Hierdie beweging sou invloed uitoefen op die werke 
van die latere Th omas a Kempis, Desiderius Erasmus 
en ook Martin Luther. Die eerste Bybel in Nederlands, 
die sogenaamde Delft se Bijbel van 1477 met sy keurige 
kalligrafi e en pragtige kunswerke, was een produk van 
die Broeders se handewerk. L
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’n Stofb edekte Vulgaat
Th eo du Plessis

Die ongeloofl ike lewensverhaal van Martin Luther is 
soos die gevolge van ’n wind wat jy sien en hoor, maar 
eers later die volle skoonheid en krag daarvan aanvoel. 
Eeue het soms die gewoonte om winde en storms te 
probeer kalmeer, maar die storm van die Hervorming 
was en is steeds ontembaar omdat God die inisieerder 
en onderhouer daarvan is.

Die abdy van Johannisberg in die Rynland koop 
in 1388 ’n Bybel vir sewentig Florentynse goue 
munt stukke. Om dit te kon doen, vra hulle om dit 
oor vier jaar af te betaal. ’n Mens kon in daardie 
tyd vir twee goue munte ’n vet os koop: dus, ’n hele 
trop vee vir ’n enkele Bybel! Hieruit blyk dit vir ons 
duidelik – al kan ons dit vandag nie mooi begryp 
nie – watter off ers gewone mense bereid was om te 
bring ten einde die Woord van God te kon besit.

Die pad van die hervorming was die noodwendige ge-
volg van hierdie begeerte na die Woord van God, maar 
dit sou ’n onstuimige eeu word. Soms was enkeles so 
ge lukkig om ’n fragment vanuit ’n Vulgaat te kon besit, 
maar selfs dit was vir min beskore. 

As een-en-twintigjarige student aan die Universiteit 
van Erfurt in 1501, ontdek Martin Luther ’n Vulgaat. 
Vir vele jare was dit vergete onder stof, maar bestem 
vir presies daardie oomblik. Toe Luther die Bybel open, 
val sy oë op die verhaal van Hanna en Samuel en hy 
staan verbaas om te sien dat daar soveel meer in die 
Bybel staan as wat hy nog ooit voorheen in die kerk 
gehoor het. O God, roep hy by homself uit kan ek tog 
hierdie Boek besit, ek sal geen ander wêreldse skat ver lang 
nie? Prof. GBA Gerdener beskou hierdie ontdekking 
van Luther in ’n innerlike sin as die geboorte van die 
Her vorming. 

Op 31 Oktober 1517 het Luther die wêreld ten goede 
wakker geklop met sy 95 stellings teen die kerkdeur van 
Wittenberg. Binne ’n verstommende vier weke is die 95 
Stellings dwarsdeur die hele Wes-Europa gelees. Die 
gevolg was ’n afname in die verkoop van afl aatbriewe 
en dus ook ’n afname in die kerk se inkomste met ver-
reikende gevolge vir Luther. 

In 1520 verskyn Luther se drie vernaamste reformato-
riese geskrift e wat sy saak voor die Duitse volk sou stel: 
Keiserlike Majesteit en die Christelike adel van die Duitse 
volk, Die Babiloniese gevangenskap van die kerk en Die 
vryheid van ’n Christenmens. In antwoord hierop word 
die pouslike bul, “Exurge Domine – Staan op, o God” 
in Junie 1520 uitgevaardig. Hiervolgens word Luther 
en sy volgelinge tot ketters verklaar tensy hulle binne 
60 dae berou sou toon. Luther verbrand egter die bul 
te Wittenberg en hou steeds onbevrees aan met preek, 
gaan voort met die hou van lesings en nog geskrift e het 
vanuit sy veerpen gevloei. 

Op 17 en 18 April 1521 het Luther te Worms hierdie 
storm gaan trotseer. Al sy geskrift e het voor hom gelê 

Kerkdeur te Wittenberg
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REFORMASIE 500

en hy is gevra om ’n eerlike antwoord te gee op die vol-
gen de vrae in die teenwoordigheid van God, die kerk 
en Duitsland:

Is hierdie boeke en geskrift e joune? Trek jy hierdie 
werke en woorde terug?

Die swaard van die Rooms-Katolieke kerk en die swaard 
van die Woord het nou oor hom gehang. Hy erken wel 
dat dit sy geskrift e is, maar vra uitstel om te antwoord 
op die tweede vraag aangesien dit ’n saak van geloof en 
van die Woord van God is, wat volgens hom die grootste 
ding in die hemel en op aarde is. Ná ’n aand van gebed 
antwoord Luther soos volg in La tyn en daarna in Duits. 

Dit is onmoontlik vir my om my geskrift e te rug te 
trek, tensy dit vanuit die Skrif aan my ge wys kan 
word dat ek verkeerd is. Ek kan nie op besluite van 
sinodes of die pous vertrou nie, want hul weerspreek 
mekaar en maak foute. My gewete is gebind aan 
Gods Woord en dit is nie veilig en eerlik om teen 
jou gewete te handel nie. God help my! Amen!

Vanweë hierdie onaantasbare, Heilige Gees-gedrewe 
antwoord het die kerk van die tyd gebeef en Duitsland 

gejuig. Hierna het Luther vir tien maande in die Wart-
burg kasteel geskuil onder die skuilnaam: Jonkheer 
Georg. Hier het hy verder aan sy Duitse vertaling van 
die Bybel vanuit sy beskikbare bronteks gewerk en dit 
sou die begin van Bybelvertalings weg van Latyn na 
die onderskeie volkstale wees. Sy Nuwe Testament in 
Duits het in September 1522 verskyn en dit sou as die 
“September-Testament” bekendstaan.

Luther was ’n noodsaaklike lig in ’n tyd van duisternis 
en ons durf die gekap teen Wittenberg se houtdeur 
beslis nie vanjaar, 500 jaar later, eens probeer ignoreer 
nie. Dié wat dít sou waag, doen dit in onkunde, want 
die alternatief is ondenkbaar. 

Die voorreg van ’n Bybel in Afrikaans roep ons vandag 
terug na die Hervorming met gedagtenis aan die leuse 
wat daaruit gevloei het. Hierdie leuse verskyn as stille 
getuienis op die Reformasie-muur in Genève asook by 
die Hugenote-museum in Franschhoek. Vir die wat die 
betekenis van die leuse vir vandag in Suid-Afrika kan 
raaksien, is dit ’n aanduiding van die uitkoms wat vir 
ons in die geloof deur die genade voorlê. 

POST TENEBRAS LUX 
Lig, sê hulle, is naby vanweë die duisternis. L
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Geagte Redakteur,
Met verwysing na die Facebook briewe (Bood skapper, 
Junie 2017) glo ek dat ons na Angus Buchan se byeenkoms 
uit die Woord van God moet kyk, want dit is die enigste 
ware maatstaf wat sondige mense met uiteenlopende 
waardes kan gebruik.

Die eerste verwysing kry ons in Númeri 11:26 e.v. 
waar twee manne by die tent van samekoms moes aan-
meld, maar dit nie gedoen het nie en in die kamp begin 
profeteer het. Josua vra dat Moses hulle moet stop, want 
hy was bang dat die twee manne Moses se aanstelling sou 
ondermyn, maar Moses se antwoord was dat hy wens dat 
die hele volk sou profeteer. Dit wil sê mense wat buite 
die amptelike instelling is, kan deur God gebruik word 
om sy Naam te verkondig. 

Die tweede verwysing kry ek in Markus 9:38 e.v. 
waar die dissipels iemand wat buite Jesus se kring is, wil 
verhoed om dui wels uit te dryf, om dat hy nie van ONS 

is nie. Jesus antwoord net “moet hom nie keer nie.” Dit 
wil sê dat God mense wat nie deel van ONS is nie kan 
gebruik om sy Naam te verheerlik. 

Angus Buchan het Jesus Christus verkondig en die 
volk se ongeregtighede voor God bely volgens Willem 
Botha (Boodskapper, Julie/Augustus 2017) en die talle 
getuienisse wat ek op WhatsApp gekry het en dit is die 
kernsaak. Hoeveel kerkloos/kerklos mense het Jesus 
met daardie byeenkoms gevind en het weer by ’n kerk 
aan gesluit? O, mens met jou sondige natuur, moenie 
mis lei word met snaakse aardse reëlings of sêgoed of 
gees telike gemaksug en menings uitspreek oor God se 
werk nie, maar dink liewer of daar genoeg engele in die 
hemel is wat juig oor die talle sondaars wat Jesus daardie 
dag ge vind het.

Andries Brink, Lyttelton

BRIEWE
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Sola Gratia
Charlotte Möller

’n Kerkdeur roep dit uit …
In die aanloop tot die 500-jarige herdenking van die 
Re for masie mag gelowiges nie hul ore wegdraai om nie 
meer na die ou-ou eggo van die kerkdeur-evangelie te 
wil luister nie. Die kerkvader Aurelius Augustinus (354 
n.C.) was die kerkdeur-baanbreker. Hy was ander van 
soortgelyke stoff asie sowat twaalf eeue vóór om die 
fondament van die Verlossingsleer te lê: 

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en 
dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 
nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem 
nie (Efés. 2:8-9).

En dit nie uit julleself nie …
Pelagius (383 n.C.), ’n Ierse monnik en veroordeelde ket ter 
(Sinode van Éfese, 431 n.C.), het verkondig dat die mens 
deur sy vrye wil vir God kan soek, sy leiding kan be geer, 
sy wil aan dié van God kan onderwerp 
en deur ge troue na vol ging één in 
gees met Hom kan wees. Hy 
leer ver der dat God so da-
ni ge mens daarna beloon 
vir hierdie vooraf gaan de 
ver diens te likheid en ge-
nadig daar die mens se 
hart en wil na sy welbe-
hae vernuwe en rig. Pe la-
gius verstaan genade dus as 
God se terugbetaling van ’n 
mens like goeie daad, wat bete-
ken dat die mens nie, soos die Skrif 
leer, dood is vir enige goedheid weens die sonde van Adam 
nie (vgl. Rom. 5:12). Augustinus het nek styfgemaak en 
teenoor Pelagius se kettery geleer dat die mens dood is 
weens die erfsonde en daarom nie vir God kan of wil 

soek nie. Hy leer dat genade ’n onverdienstelike guns 
van God teenoor die sondaar is, waardeur die sondaar 
se hart vernuwe en sy wil gerig word om God te behaag, 
soos die Woord getuig: en hulle sal almal deur God geleer 
wees (Joh. 6:45).

Nie uit die werke nie …
’n Gelowige Martin Luther (1483 n.C.) wou ook die ewi ge 
lewe verdien deur ’n deugsame aardse lewe te lei – son de-
loos en vol van goeie werke – soos die Roomse kerk ge leer 
het. Die Roomse troosteologie van veer tig-trappe-op-die-
knieë-tot-in-die-hemel kon sy gewete egter nie sus nie en 
die intensiteit van sy sondebesef het soos tonge vuur bly 
lek. Luther het geglo dat God sy genade beloof aan dié 
wat nederig is … want God weerstaan die hoogmoediges, 
maar aan die nederiges gee Hy genade (1 Petr. 5:5). 

Wie is die nederiges? Hulle wat in absolute wanhoop hul 
verdorwenheid en verlorenheid betreur en beklaag. Hy 
was egter gou om te leer dat dit nie ’n voorwaarde li ke 
genade is wat die menslike bekering tot nederigheid 

beloon nie, want “geen mens kan homself verneder 
alvorens hy besef dat sy verlossing volkome buite 

sy eie mag en krag lê nie en volkome afh ank lik 
is van die genade, die wil en die werk van God 
alleen”.

Sodat niemand mag roem nie …
Luther het geglo dat die mens amper-amper, as 

dit enigsins kon, aan genade raak en gered kan 
word – wanneer hy nie meer twyfel dat die gang 

van die hemel en die aarde volkome afh anklik is van 
die wil van God nie; wanneer hy dan in volkome wan-
hoop verkeer oor sy eie onmag en totale verloren heid; 
wanneer hy vervolgens niks vir homself meer in die 
vooruitsig stel nie – maar wag dat God alles in hom 
werk. 

… want God 
weerstaan die 

hoogmoediges, maar 
aan die nederiges 

gee Hy genade 

(1 Petr. 5:5). 
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God se betrokkenheid by boosheid/ellende
Daar is baie uitdrukkings waarmee geleerdes en denk-
skole probeer om God se betrokkenheid by boosheid uit 
te druk. Tipiese voorbeelde sluit in: outeur van son de, 
verordinering van sonde, toelating van sonde, en so voorts. 
Nie een van hierdie uitdrukkings slaag eg ter werklik 
daarin om ’n behoorlike antwoord op die pro b lematiek 
van boosheid te bied nie. Inteendeel, dit stoot die pro-
bleem net verder op die voorgrond.

Ten einde iets van God se betrokkenheid by boosheid te 
probeer begryp, sal die model van ’n skrywer en storie 
ons dalk help. Ons kan byvoorbeeld God se verhouding 
tot menslike sonde vergelyk met Shakespeare se ver hou-
ding tot Macbeth t.o.v. die moord op Duncan. Ek gee 
toe dat beide Shakespeare en sy karakter, Macbeth, op 
verskillende vlakke van werklikheid verantwoordelik is 
vir die dood van Duncan. Dit is egter nie normaal om te 
sê dat Shakespeare vir Duncan vermoor het nie. Hy het 
die moord in sy toneelstuk ingeskryf, maar die moord 
het plaasgevind in die wêreld van die toneelstuk en nie 
in die werklike wêreld van die skrywer nie. Macbeth 
het die moord gepleeg, nie die skrywer nie. Niemand 
sal dit problematies vind om Shakespeare se goedheid 
met sy alomteenwoordigheid oor die wêreld van die 
drama, te versoen nie.

Hierdie onderskeiding van vlakke help ons om te ver-
staan waarom Bybelskrywers dikwels nie huiwer om te 
sê dat God verantwoordelik is vir sonde en boosheid, 
sonder om in die versoeking te beland om Hom daarvan 
te beskuldig dat Hy iets verkeerd gedoen het nie. God se 
verhouding tot ons verskil natuurlik in sekere aspekte 
van die verhouding tussen ’n skrywer en sy karakters. 
Die belangrikste verskil is dat ons werklik bestaan ter wyl 
karakters fi ktief is. God het absolute kontrole en gesag 
oor elke aspek van die natuur en geskiedenis. Hy is die 
Wetgewer terwyl ons die ontvangers daarvan is. Hy is 
Ver bondshoof terwyl ons dienaars is. Hy formeer die 
skepping ter wille van sý eer en nie ons s’n nie. Hy skep 
ons soos die pottebakker potte maak. Plaas dit Hom nie 
dalk in ’n heeltemal ander morele kategorie nie?

God se transendensie (verhewendheid bo die skep ping) 
speel ’n belangrike rol in Bybelse reaksies tot die pro-
blematiek van boosheid. Omdat God is Wie Hy is, het 

Hy nie nodig om Homself teen enige aanklag van onreg 
te verdedig nie. Hy is die Regter, nie ons nie. Wanneer 
iets in die Skrif beskryf word wat aanleiding daartoe gee 
dat God se goedheid bevraagteken word, is dit opvallend 
dat God dikwels nie eens daarop antwoord nie. Wanneer 
Job God tot ’n regsaak daag, is dit God wat die vrae vra. 
Dit is ook betekenisvol dat die beeld van die pottebakker 
en die klei op ’n plek in die Bybel aangetref word waar 
die problematiek van boosheid spesifi ek aandag kry: 
Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die 
maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my 
so gemaak nie? (Rom. 9:19-21). 

Op hierdie wyse word die probleem van boosheid van uit 
God se soewereiniteit belig. Dit beklemtoon die feit dat 
God baie meer reg het tot sekere dinge as ons. Hoe wel 
ons met eerbied mag vra na die rede waarom God boos-
heid en lyding in ons lewens bring, het ons geen reg om 
Hom van onreg te beskuldig nie. 

Ons mag dalk beswaar maak teen die feit dat hierdie 
mo del van God die outeur van sonde maak. Ek reken 
eg ter dat daardie beswaar die twee betekenisse van ou teur 
verwar. Die uitdrukking outeur van boosheid dra nie net 
die betekenis van oorsaak nie, maar veronderstel ook 
blaam. Deur egter te sê dat God in verhouding tot die 
wêreld staan soos die outeur van ’n storieboek, help ons 
om te verstaan dat God nie te blameer is vir die sondes 
van sy skepsels nie.

Uiteindelik kan ons die geldige reaksies tot die 
pro ble matiek van boosheid soos volg saamvat:

1. Normatief: Die mens het geen reg om God 
te beskuldig van onreg nie.

2. Situasioneel: God sal altyd die goeie uit die 
slegte laat kom.

3. Eksistensieel: God troos ons met die seker 
wete van sy geregtigheid en die korrektheid 
van sy dade.

__________________________________________________________

1. Ook bekend as die Teodisee-vraagstuk.
2. Emeritus professor in sistema  ese teologie en fi losofi e (Reformed 

Theo logical Seminary).

Vervolg vanaf p. 6

Die problematiek van boosheid
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61-70
van Luther se 95 stellings1

1 In die lig van die 500-jarige herdenking van die Reformasie het ons dit goedgedink om Luther se 95 stellings stuksgewys in Afrikaans te vertaal en in elke 
uitgawe van Die Boodskapper te plaas. Lesers word egter daarop gewys dat hierdie bloot ’n vertaling is en dat vertalings dikwels nie daarin slaag om al die 
nuanses weer te gee nie. Op die oog af mag van hierdie stellings selfs onbybels lyk omdat ons nie die konteks verstaan waarin dit geskryf is nie. Ek moedig 
u dus aan om ook Luther se verduideliking van sy 95 stellings te gaan lees by h  p://www.ooci  es.org/united_in_christ_3in1/95explained.pdf – Red. L
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Dit is immers duidelik dat vir die kwytskelding van strawwe en vryspraak in bepaalde gevalle, die mag 
van die pous op sigself genoegsaam is.

Die ware skat van die kerk is die heilige evangelie van die heerlikheid en genade van God.

Hierdie skat is natuurlik uiters ongewild, aangesien dit van die wat eerste is, laastes maak (Mt. 20:16).

Daarteenoor is die skat van die afl aatstelsel baie meer aanvaarbaar, aangesien dit van die wat laaste is, 
eerstes maak.

Daarom is die skatte van die evangelie die nette waarmee voorheen vis gevang is vir ryk mense.

Daarenteen is die skat van die afl aatstelsel vandag die net waarmee visgevang word vir mense se rykdom. 

Die afl aatstelsel, wat deur sommige opruiende predikers as die “grootste genade” voorgehou word, kan 
inderdaad só beskou word in soverre dit geldelike wins bevorder.

In vergeleke met die genade van God en die godvrugtigheid van die kruis, is dit in der waarheid die 
geringste.

Biskoppe en pastors staan egter onder verpligting om afgevaardigdes van die apostoliese afl aatstelsel met 
eerbied toe te laat.

Hulle is egter verplig om hul oë en ore te rig op die prediking van hierdie afgevaardigdes, sodat hulle nie 
hul eie versinsels predik in plaas van dit waarvoor die pous hul opdrag gegee het nie.
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Papa van Th e Shack nie die selfde 
as Aslan van Narnia nie1

Tim Challies

Verskillende genres
CS Lewis se Narnia-reeks kan beskryf word as allegoriese 
fi ksie hoewel dit nie volledig allegorie is nie. Volgens 
Th e Oxford Dictionary of Literary Terms is ’n allegorie 
a story or visual image with a second distinct meaning 
partially hidden behind its literal or visible meaning en 
verder behels dit a continuous parallel between two (or 
more) levels of meaning in a story, so that its persons and 
events correspond to their equivalents in a system of ideas 
or a chain of events external to the tale. In ’n allegoriese 
ver haal, soos byvoorbeeld Th e Pilgrim’s Progress, kom 
elke karakter, plek en storielyn grootliks ooreen met ’n 
Christelike idee of leerstelling. ’n Sleutel tot allegorie is 
dus die doelbewuste, voortgaande en beduidende parallel 
wat getrek word tussen die fi ktiewe en werklike wêrelde.

Die Narnia-boeke is nie ten volle allegories nie, aangesien 
dit nie ’n voortgaande en beduidende parallel tussen die 
Narnia-wêreld en ons eie, of tussen die mitologie van 
Narnia en Christelike beginsels behels nie. Tog is daar 
in die Narnia-boeke ’n onmiskenbare breë ooreenkoms 
met die Christelike boodskap. Die winter in Narnia ver-
teenwoordig tot ’n groot mate die mensdom se gevalle 
toestand terwyl die Wit Heks in sekere besonderhede met 
die duiwel ooreenstem. Daar is egter heelwat elemente 
van die Narnia-wêreld waarin geen ooreenkomste te vind 
is nie. Wie Narnia reg lees, kom nie tot die gevolgtrekking 
“Aslan is Jesus” nie, maar eerder “Aslan is soos Jesus”.

Lewis verduidelik self sy bedoeling met Aslan: [Aslan] is ’n 
skepping waardeur gepoog is om ’n denkbeeldige antwoord 

te gee op die vraag: As daar regtig ’n wêreld soos Narnia 
was en Christus sou kies om daarheen te kom, te sterf en 
weer op te staan soos in ons wêreld, hoedanige vorm sou 
Hy aangeneem het? Aslan is ’n skadufi guur van Christus, 
maar nie Christus self nie. Ons behoort algemene oor-
eenkomste tussen die woorde en optrede van Aslan en 
Christus aan te tref, maar nie presiese ooreenkomste 
nie. Lesers behoort slegs die afl eiding te maak dat Aslan 
soos Jesus is. Lewis se bedoeling met Aslan was om so 
’n groot verwondering vir hom by sy lesers te kweek, 
dat hulle ook in die regte wêreld sal soek na iemand wat 
net so indrukwekkend en selfs meer indrukwekkend is.

In vergeleke met gevestigde defi nisies is Th e Shack nie 
allegorie nie, al wil sommige dit so beskryf. Dit het nie 
’n duidelik onderliggende betekenis wat gedeeltelik 
verskuil is agter die letterlike of voor-die-hand-liggende 
betekenis nie. Verder is daar ook nie ’n voortdurende 
parallel te trek of twee of meer vlakke van betekenis in 
die storie nie. Mack (die hoofk arakter) verteenwoordig 
nie die ganse mensdom nie en die hut verteenwoordig 
nie ’n universele, geestelike epifanie nie. Young (die 
skrywer) ontken self dat sy werk allegories is.

Ek reken Th e Shack kan eerder beskryf word as didak-
tie se fi ksie. Didaktiese werk het ten doel om inligting, 
advies, of een of ander morele of fi losofi ese leerstelling 
aan lesers oor te dra. Th e Shack is daarop gemik om 
leerstellige en teologiese waarhede oor te dra. Deur die 
verhaal leer ken die leser vir God – sy eienskappe en 
wer ke. Die skrywer het ten doel om nuwe inligting oor 

Een van die groot punte van kritiek teen ’n fi lm (en boek) soos Th e Shack is dat God daarin uitgebeeld word. 
Tog vra mense soms die vraag of die voorstelling van God die Vader as Papa in Th e Shack nie maar dieselfde is 
as om God die Seun voor te stel as Aslan, die leeu in Narnia, nie. Is beide nie dalk ’n oortreding van die tweede 
gebod nie? Dit is ’n goeie vraag en hierop wil ek antwoord deur aan te voer dat Th e Shack en Narnia op drie 
sleutelpunte van mekaar verskil: Hulle is van verskillende genres, hulle beeld verskillende karakters uit en het 
verskillende boodskappe.
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te dra en verkeerde of valse inligting reg te stel sodat 
die leser saam met Mack tot die ontdekking kan kom: 
“Ek (God) is nie wie jy dink Ek is nie”. Op hierdie wyse 
is Th e Shack ’n uniek-teologiese boek.

Narnia is dus allegoriese fi ksie gemik daarop om inter-
aktief om te gaan met sekere Christelike geloofswaar-
hede deur middel van analogieë in die fantasie-wêreld. 
Hierdie geskepte wêreld het ’n soortgelyke, maar nie ’n 
identiese godsdienstige sisteem as die werklike wêreld 
nie en sy verhaal word deur soortgelyke, maar nie presies 
dieselfde karakters nie, uitgebeeld. Th e Shack daarenteen 
is didaktiese fi ksie wat in die werklike wêreld interaktief 
omgaan met bepaalde Christelike geloofswaarhede deur 
karakters wat veronderstel is om Bybelse Goddelike 
persone op ’n realistiese wyse uit te beeld. 

Verskillende persone
Volgens Lewis is Aslan ’n skadubeeld van Christus. Nar-
nia bevat geen leerstellige waarhede oor die Drie-eenheid 
nie, hoewel daar tog ’n verwysing is na Aslan se vader as 
die “Koning oorkant die see”. Die karakter bestaan, maar 
word nie beskryf nie. Lewis gee dus slegs uitdrukking 
aan sy ekwivalent van God die Seun.

Enige beeld van God is misleidend en dra ge-
woon lik meer verkeerde inligting as die waar-
heid oor. In Th e Shack word al drie Persone van 
die Godheid uitgebeeld deur menslike akteurs. 
So doen de skryf Young aan die Seun, wat wel 
mens geword het, ’n menslike vorm en karakter 
toe, maar ook aan die Vader en die Gees. Deur 
aan die geestelike aspek van God ’n menslike 
vorm toe te dig, lê ten grondslag vir die oortre-
ding van die tweede gebod aangesien dit neer-
kom op ’n redusering van God se wese.

Hierin vind ons die groot verskil tussen Narnia en Th e 
Shack. Aslan is ’n karakter vanuit ’n ander wêreld met 
’n ander geloofsisteem, maar toon tog sekere ooreen-
koms te met die Seun van God. Th e Shack stel egter ’n 
mens like karakter vanuit ons wêreld voor wat daarop 
aan dring om die Seun van God te wees. Dit gebruik 
ook menslike karakters uit ons wêreld om die Vader 
en die Gees voor te stel. Aslan stel ’n karakter voor wat 
“soos Jesus” is, terwyl die karakters in Th e Shack daarop 
aanspraak maak om “God die Vader” of “God die Gees” 
te wees. Aslan is ’n ge loofwaardige verteenwoordiger van 

Christus sonder om aanspraak te maak dat hy Christus 
is. Papa maak daarop aanspraak om God te wees sonder 
om Hom akkuraat uit te beeld.

Verskillende boodskappe
In die Narnia-reeks tree Aslan op ’n manier op en praat 
hy op ’n wyse wat die mitologiese sisteem wat slegs in 
Lewis se fantasie-wêreld bestaan, verduidelik. Hy doen 
dit so dat dit op ’n manier ooreenstem met Christus se 
woorde en dade in die werklike wêreld. Tog, omdat dit 
allegorie is, is dit onvolledig en het baie van wat hy sê 
en doen geen betekenis buite die storie nie.

Papa, Jesus en Sarayu (Heilige Gees) van Th e Shack ver-
teenwoordig, of liewer is in werklikheid God die Vader, 
God die Seun en God die Heilige Gees van hierdie wêreld 
en van die Christelike geloof. Alles wat hulle doen en sê, 
is veronderstel om ’n akkurate voorstelling te wees van 
wat God doen en van wat Hy in sy Woord leer. Hulle 
beeld nie aksies vanuit ’n parallelle wêreld uit nie en 
hulle verkondig ook nie ’n mitologiese godsdiens nie, 
maar die Christelike een. Hulle woorde en optrede is 
veronderstel om getrou te wees aan die karakter, woorde 
en optrede van God self.

Aslan probeer nie ’n voorstelling van Christus wees nie. 
Op die meeste is hy ’n karakter soortgelyk aan Christus. 
Wie Aslan se woorde en optrede bestudeer, behoort 
sekere wenke te kry oor hoe Christus is en wat Hy ge-
doen het. Met hierdie wenke en leidrade wil Lewis juis 
lesers aanspoor om ondersoek in te stel na die werklike 
Christus; die Een van die Christelike geloof. 

Die mens Papa is veronderstel om ’n direkte en getroue 
weergawe van God die Vader te wees. Dit wat in Th e 
Shack verkondig word, is veronderstel om presies oor-
een te kom met wat die Woord ons leer. Die bedoeling 
van Young is om deur middel van Papa en dit wat in 
Th e Shack geleer word, ’n getroue weergawe te gee van 
God se karaktereienskappe, sy dade en leerstellings. In 
teenstelling hiermee vind ’n mens egter ’n boodskap in 
Th e Shack wat strydig is met die Christelike geloof en 
wat die boodskap van die Bybel ondermyn. Waar Aslan 
uitstekend daarin slaag om ’n soortgelyke karakter as 
Jesus te wees, misluk Papa klaaglik daarin om God 
lewensgetrou in sy persoon uit te beeld.

__________________________________________________________

1. Hierdie ar  kel is vertaal (en eff ens verkort) en kan besig  g word by 
h  ps://www.challies.com/ar  cles/why-papa-of-the-shack-is-not-
aslan-of-narnia/ L

IG
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A. Oplossing:

Gegee: 
Leidrade, tekste in Neh. 1 
+ aantal le  ers per woord. 

Gevra: Iden  fi seer die 
woorde in die Bybel en 
skryf dit in ’n tabel neer. 
Een le  er (waar die woord 
verskuild is), word met ’n 
grys agtergrond op blokkie 
aangedui. Dit kan enige 
le  er in die woord wees. 
Woorde verloop dwars en 
af. Trek ’n lyn deur elke 
woord gevind.

• Aansyn / 1:4 (8)
• Gelas / 1:7 (6)
• Afsmeek / 1:6 (3)
• Besin / 1:8 (4)
• Uiterste / 1:9 (5)
• Moeilkheid / 1:3 (7)
• Ontsaglike / 1:5 (7)
• ’n Vader / 1:1 (7)
• ’n Broer / 1:2 (6)
• Uitspansel / 1:9 (5)
• Volksgenote (ekv.) / 1:6 (4)
• Dienaars / 1:6 (6)
• Heerser / 1:11 (6)
• Vereer / 1:5 (7)
• Ag slaan / 1:6 (7)
• God se kneg / 1:8 (5)
• Man wat bid / 1:1, 4 (7)
• Gebied / 1:9 (4)
• Ingange / 1:3 (6)
• Bekerkneg / 1:11 (7)
• Verag  ng / 1:3 (5)
• Ongereg  ghede / 1:6 (6)
• ’n Ves  ng / 1:1 (5)
• Terstond / 1:11 (6)
• Hunker / 1:11 (7)
• Uitmekaardryf / 1:8 (9)
• Bevolking (ekv.)/ 1:8 (4)
• Te eerbiedig / 1:11 (5)
• Vlamme / 1:3 (4)

Ontsluit die woorde
Trek die bg. verskuilde woorde deur met ’n potlood en gebruik 

dan die oorblywende le  ers in die blokkie om die woorde van 
die N.Gb. oor ons Enige God in onderstaande ruitjie te voltooi.

BYBELWOORDBLOK: WOORDE WAT HUL SKUILHOU! NEHEMÍA 1:1-11

24  DIE BOODSKAPPER



S M E LT O O N D
•  September 2017  •

GKv as lid van die ICRC geskors
Op 17 Julie het die ICRC (International Council of Reformed 
Churches) met 25 stemme teen 4 besluit om die GKv (Gere-
formeerde Kerke vrijg emaakt) van Nederland as lid van die 
ICRC te skors. Hierdie besluit is onmiddellik van krag. Die 
rede vir die besluit is die GKv se standpunt dat vrouens in die 
lerende of regerende amp van ouderling mag dien. Dit is ’n 
historiese besluit aangesien dit die eerste keer is sedert die 
ontstaan van die ICRC in 1982, dat ’n lidkerk geskors word.

Die interessante is dat die ICRC se besluit om nie aan kerke 
met vroue dominees of ouderlinge as lid toe te laat nie, 
nie ’n nuwe besluit is nie. Hier die besluit is reeds in 2013 
tydens die ICRC se byeenkoms in Cardiff geneem. Tydens 
hierdie geleentheid was die GKv teenwoordig en het ook 
nie beswaar teen die besluit aangeteken nie. Dit moet egter 
gesê word dat die GKv self aangebied het om as lid te be-

dank aangesien hulle nie meer op dieselfde belydenisbasis 
staan nie. Die GKv het nou twee jaar om hul besluit om te 
keer, maar dit gaan moeilik wees aangesien hulle alreeds 
begin het om vrouens in al die ampte te bevestig. 

Die ICRC is wêreldwyd een van die belangrikste ekumeniese 
organisasies wat kerke vanuit die Gereformeerde en Pres-
biteriaanse tradisie verteenwoordig. Die ICRC staan teen-
oor ’n organisasie soos die WCRC (World Communion of 
Reformed Churches) wat bestaan uit liberale Calviniste wat 
’n valse ekumenisiteit voorstaan en hulle beywer vir struk-
turele eenheid. In die lig hiervan het die WCRC onlangs ’n 
gesamentlike verklaring oor regverdigmaking saam met 
die Rooms-Katolieke Kerk en liberale Lutherane uitgereik. 
Hierdie verklaring is ook deur die wêreldraad van Metodis-
te onderskryf.

Church of England verander beleid oor transgender-mense
Tydens hul onlangse sinode het die Church of England twee 
besluite goedgekeur waardeur dit al duideliker word dat 
hulle die rug keer op die ortodokse Christelike leer. Met die 
eerste besluit is die gebruik van “bekeringsterapie” gemik 
daarop om mense se seksuele oriëntasie te verander, ver-
werp. Hulle beskryf “bekeringsterapie” as oneties, skadelik 
en uit pas met die moderne wêreld. Paul Bayes, biskop van 
Liverpool, het verder gesê dat “LGBT+ oriëntasie(s) nie ’n 
sonde is nie.”

Bogenoemde was ’n uitvloeisel van ’n vroeëre besluit deur 
die sinode waarvolgens transgender mense sonder enige 
veroordeling van hulle seksualiteit in die kerk verwelkom 
word. Gevolglik is besluit om ook die kerk se liturgiese 
formuliere aan te pas ten einde voorsiening te maak vir 
transgender-mense om in die huwelik te tree. Dit volg nadat 
die Skotse Episkopaalse Kerk (ook deel van die Anglikaanse 
familie) tydens hul sinode vroeër die jaar besluit het om 
selfdegeslag-huwelike in die kerk te voltrek. Daar is egter 
hewige reaksie vanuit konserwatiewe Anglikaanse kringe 

teen hierdie besluite van die Church of England. Die Global 
Anglican Future Conference (GAFCON) gewaarsku dat die 
Westerse wêreld besig is om hul Christelike herkoms te 
verlaat en onder druk is om duidelike Christelike beginsels 
aan te pas in die lig van sekulêre, humanistiese iloso ie.

Aartsbiskop Nicholoas Okoh van Nigérië, voorsitter van 
GAFCON se hoo biskopperaad, het die volgende oor die 
Skotse Episkopaalse Kerk se besluit te sê gehad:

This attempt to rede ine marriage is not a secondary is-
sue about which we can agree to disagree and continue to 
walk together. It means that Jesus was mistaken when he 
taught that marriage was between a man and a woman and 
that sex outside of such a marriage is a sin. It is a radical 
rejection of the authority of Scripture. The Church claims 
that it can consecrate behavior that God's Word clearly 
teaches to be sinful. According to the Bible, this behavior, 
without repentance, separates those who practice it from 
his kingdom.

SEPTEMBER 2017  25



BRIEWE

Wie is ek?
Dit is die vraag waarmee ons almal op een of ander stadium in ons lewens gekonfronteer word. Die ant-
woord verskil ook van persoon tot persoon. Wie is ek, en waar pas ek in die wêreld en die groter prentjie in?

As jy die vraag vir die meeste mense sou vra, sal jy dalk 
’n generiese antwoord kry soos: Piet Pompies. Ek is van 
Bloemfontein en was daar op skool. Die samelewing 
plaas ons so onder druk om polities korrek te wees, 
dat wie en wat ons in ons wese is, nie gesê mag word 
nie. En wanneer jy soos ’n generiese kloon voel, word 
jy gerusgestel deur iets soos: “Moenie bekommerd 
wees nie, jy is uniek, SOOS ONS ALMAL”. ’n Slinkse 
manier om dit te laat klink asof jy spesiaal is, maar 
in werklikheid is jy nie. Sosiale strukture leer ons dat 
ons uniek is en kastig ons individualisme mag uitleef, 
maar ons mag nie aanstoot gee nie en dus word almal 
dieselfde. ’n Leë dop wat soos ’n mens lyk. ’n Rekenaar 
wat net vooraf geprogrammeerde antwoorde kan gee.

Ek is egter nie ’n rekenaar nie. Ek is Tiaan Venter, 
’n wit, Afrikaanssprekende, manlike student wat in 
tra di sione le waardes glo. Ek glo in God Drie-enig. 
My taal is my trots – daar is tog ’n rede waarom dit 
jou “moedertaal” genoem word. Ek weet my volk is 
sterk, alhoewel min in getal. Dit was egter nog nooit 
werk lik waar ’n pro bleem nie. Ook gelowiges uit die 
Boere volk is deel van God se skape en Hy sal ons 
be skerm. Sy beskerming strek oor eeue heen. Van-
dat daardie eerste ossewaens vertrek het, deur al 
die gevegte, oorloë, geboortes, dood en deur al die 
ge slag te tot by my en al die kinders van Dankbaar 
CVO-skool waar ek ge ma trikuleer het. Dit is maar 
’n beknopte oorsig van my identiteit. Ek is trots op 
wie ek is – sonder goeie rede verander ek nie! Ek is 
en sal uniek bly. Die hele wêreld kan teen my staan, 
maar solank ek myself voor God kan regverdig, kan 
niks my van koers af gooi nie.

In hierdie wêreld pas ek glad nie in nie, maar ek is 
nie veronderstel om hier in te pas nie. My plek is 
hierna in die hemel saam met my God. Ek reis wel 
nou op ’n moeilike pad met baie afdraaipaadjies wat 
baie aanloklik is. Dit is baie maklik om af te draai 
om net gou ’n paar dinge te beleef. Kort voor lank is 

jy van jou roete af. Ons GPS (die Bybel) kan darem 
die roete baie vinnig herkalibreer as ons net gereeld 
daarin lees en leer.

Vir die vorming van my identiteit is ek baie dank ver-
skuldig aan die volgende mense: 

Aan al die onderwysers by CVO Dankbaar: Eerstens 
baie dankie vir alles wat julle doen. Ek het ontsaglik 
baie respek vir julle. Julle het alreeds ’n verskil in so 
baie lewens gemaak. Julle leer ons op so baie ter rei-
ne. Natuurlik op ’n akademiese gebied, maar ook 
le wenswysheid en om goed afgeronde mense te wees 
wat hulle plek kan vol staan. Sonder julle sal ons heel 
waarskynlik net deel van die massas word. 

Aan die kinders by CVO Dankbaar: Ek gaan eerlik 
wees, die wêreld buite daardie skool se hekke is nie 
maklik nie. Jy moet jou man kan staan. Maak seker 
dat julle weet wie julle is. Weet waar jy vandaan kom, 
anders weet jy nie waarheen jy op pad is nie. Ek wens 
regtig ek kon vir julle ’n rooskleurige prentjie skets oor 
die lewe ná skool, maar dit sal beteken dat ek julle gaan 
mislei. Julle gaan omgegooi word, daar gaan op julle 
getrap word, maar belowe my, as julle sukkel en wil 
opgee – bid. Ons is die sterkste as ons op ons knieë 
is. Moenie moed opgee nie. Onthou waarom julle 
doen wat julle doen en dat ’n mislukking die enigste 
geleentheid is waar jy oor kan begin, maar met meer 
wysheid as die vorige keer. 

Aan die ouers van CVO Dankbaar: Ek is seker dat 
julle al deur julle vriende en selfs families gekritiseer 
is vir julle keuse om julle kinders in ’n CVO-skool te 
sit. My ouers het self hiermee gesukkel. Die kritiek lui 
gewoonlik: “Jy kan nie ’n kind in ’n kokon grootmaak 
nie”. Ek wil julle egter troos met ’n voorbeeld uit die 
natuur. Die mooiste skoenlappers word almal binne 
kokonne gevorm. Hou julle kinders in Dankbaar so 
lank as moontlik. Hulle leer soveel daar. Ek praat 
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BRIEWE

’n Land wat brand
Hier in die Ring van Lichtenburg het ons onlangs ’n span-
ningsvolle tydperk beleef deur die ongedissiplineerde 
optrede van sommige groepe in die samelewing. Be sig-
hede is geplunder, motors en vragmotors is met klippe 
bestook en selfs aan die brand gesteek, huise is beskadig, 
gebrand, ensovoorts

Ook het ons gemeente dit ervaar dat die brandstigting by 
ons eie lidmate, sonder rede of provokasie, plaasgevind 
het. ’n Vragmotor (van ’n bekende vervoermaatskappy 
waar  van die eienaar ’n lidmaat van die gemeente is) is 
ge kaap en sonder rede aan die brand gesteek – skade van 
etlike honderdduisende. ’n Ander gesin se verlies blyk 
meer traumaties te wees: Die aand is daar geslaap en die 
volgende oggend, terwyl almal by die werk was, het hulle 
die huis afgebrand en die gesin net met die klere aan 
hulle lyf gelaat. Hartroerend wanneer jare se sentiment, 
herinneringe en harde werk in ’n oogwink uitbrand.

Ons dink egter ook met dankbaarheid terug aan die 
in si dent. Die geloof in God die Vader is behou, geen le-
wensverlies nie en die ondersteuning van die gemeente 
se barmhartigheidsdiens was só oorweldigend dat dit ’n 
mens klein laat voel voor ons barmhartige God en hemelse 
Vader. Van die gesin se waardevolste besittings, o.m. hulle 
Bybels, is vernietig in die brand en die diakonie het in 
liefde bygestaan, nie net in die materiële nie, maar het ook 
vir elke lid van die gesin ’n nuwe luukseband Bybel gegee.

Ons kyk met nederigheid terug na die tyd in die Wes-
Trans vaalse geskiedenis, want ons sien duidelik hoe die 
hand van die Here beskerm, bewaar, gelei en voorsien het.

“As God nie aan jou dink nie, of jou nie liefh et nie, 
sou Hy jou nie sulke uitdagings laat ervaar het nie. 
Hierdie is geleenthede van genade in praktyk. Jy sal 
sterker word hieruit, want God het jou lief en gee 
jou krag, want Hy ken jou by jou naam! Hy beproef 
jou nooit bokant jou kragte nie” – Anoniem.

Oudl. Jan Möller
AP Kerk Lichtenburg

uit ondervinding as ek sê dat dit wat ek 
daar geleer het, my al ongeloofl ik baie ná 
skool gehelp het. As kinders nog nie sterk 
genoeg is nie, kan hulle nie die wêreld 
hanteer nie en word hulle net deel van 
die massas. Die eerste ruk ná skool gaan 
steeds vir kinders moeilik wees, maar dit 
kom gou weer reg. Die rede hiervoor is dat 
ons as jongmense se beginsels só deel van 
ons is dat ons gou weer daarop terugval. 
Ek wil dus namens al die kinders vir julle, 
die ouers, dankie sê dat julle hulle (en my) 
in CVO Dankbaar gesit het. 

As jongmense moet ons voorbereid wees 
op die lewe wat voorlê. Die lewe is soos 
’n rivier wat met mag voortvloei. Wan-
neer jy uit die spesiale dam van die CVO 
Dankbaar swem en in die rivier beland, 
kan jy óf saam met die stroom vloei, óf 
daarteen swem. Die saamvloei-opsie is 
baie maklik. Al wat dit jou kos, is jou 
uniekheid, waardes en moontlik jou ge-
loof. Jy vereenselwig jou met al die sosiale 
norme en waardes en raak een van die 
massas. Net nog ’n vissie op pad na die 
net in die riviermond. Die ander uitweg 
is om te swem. Jy swem so hard as wat jy 
kan teen die stroom om in die dam aan 
die bopunt van die rivier te kom. Saam 
met jou is jou geloof en waardes wat jou 
meer vaartbelyn maak. Daar is maniere 
om dit te doen sonder om geheel en al ’n 
uitgeworpene te wees, maar onthou net 
altyd wie jy is en Wie jou hulp en troos is. 
Op die dae wat jy alleen voel, weet daar 
is baie wat voor jou swem en baie agter 
jou. Kyk rondom jou, sien jou vriende van 
skool tyd af en medegelowiges, hulle swem 
ook saam met jou.

Groete vanuit Pretoria
Tiaan Venter
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Blokkiesraaisel antwoorde: Julie/Augustus 2017, p. 24

Skrifverwysing Voltooi die Skrifgedeelte
*1 Kon. 17:6 En die KRAAIE het vir hom smôrens brood gebring
*Job 22:7 En aan die HONGERIGE het jy die brood onthou
*Spr. 4:17 Want hulle eet brood van GODDELOOSHEID
*Jes. 30:20 Die Here gee julle wel brood van BENOUDHEID
*Mt. 4:3 Sê dat hierdie KLIPPE brode word.
*Hd. 2:42 Hulle het volhard in die BREKING van die brood
*Joh. 6:51 “Ek is die LEWENDE brood” Uvongo Vakansie Woonstel

*See uitsig  *naby strand  *lugreeling/TV 
*Slaap 4/5 (een slaapkamer)  *Swembad/Buite braai 

*Parkering  *Vanaf r250 per nag (buite seisoen)

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

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

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

Modern toegerus. 

Skakel 082 677 6171. Kosie

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

INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2017

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

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

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

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

Fees- en vakansiedae 2017

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

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

30 jaar oud
Villiers se gemeente is op 6 September 2017 dertig jaar oud. Ons beplan vir die Saterdag van 
9 September ’n Dankfees (Basaar). Allerhande eetgoed, drinkgoed, koeke, poedings en vleis sal te 
koop aangebeid word. Daar sal ook wors, maalvleis, kookvleis en skape beskikbaar wees. Sondag 
10 September sal ds. Johan Schütte die erediens om 9:00 die oggend waarneem. Hy is die eerste 
gemeenteseun wat predikant geword het. Ná die erediens is daar ’n vingerete en sal gesellig saam-
gekuier word.

Ons nooi alle oud-lidmate, predikante en be lang  stellendes om saam met ons die verjaarsdag te vier. 
Alle eer aan ons hemelse Vader wat die gemeente vir 30 jaar gedra en gelei het. Dit is slegs genade 
wat dit vir ons moontlik maak om dié dag te kan herdenk. Almal wat meer inligting benodig, kan 
my kontak. Ons sal dit waardeer indien mense wat belangstel my sal kontak sodat ons min of meer 
getalle kan kry.

Hennie Oosthuizen 
Sel: 082 944 0364

VRYHEID

Doopgeleentheid
Anton en Gerrit Lombard het 2 jaar oud geword 
op 7 Januarie 2017. Baie geluk aan ouers 
Anton en Charne Lom bard, asook grootouers 
Anton en Betsie Lombard en familie. 

Beide oupa en pappa Anton dien op die 
kerk raad tydens die doopgeleentheid wat op 
8 Maart 2015 plaasgevind het. Dit was ook ds. 
AJ Ferreira se eerste bediening wat tweelinge 
aanbetref. Gods rykste seën word hul toegebid 
met hierdie dubbele seën.

Marie Coetzer

HOËVELD

Damestee
Op Saterdag 24 Junie 2017 het die dames 
van AP Kerk Hoëveld ’n damestee gehou. 
Die gasspreekster was Susan Grobler. Sy het 
die aangename tema gehad: Borrelvrou. 
Nou borrel hierdie dames uit hul nate uit!

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

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

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

• Belastingkortingsertifi kate is op aanvraag beskikbaar.

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

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

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

Voornemende en huidige KOVSIES 2017

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

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

Skakel Liezl vir tariewe 076 994 1187

OORNAG TE BLOEMFONTEIN

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

vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1-4 en 1-5. Naby N1

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

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die middel van 

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

Kontak Debbie: 082 326 5714

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

HUIS EN WOONSTEL TE HUUR 
TE KLEINFONTEIN

Drie slaapkamer huis, en suite badkamer, aparte 
stort en toilet, ruim leefvertrek, studeerkamer, groot 
stoep, parkering vir 6 motors onderdak. 1 slaapkamer 

woonstel aan huis, ruim leefvertrek en kombuis, en suite 
badkamer met stort en bad. Omhein. Ideaal vir gesin 

met grootouers. Beskikbaar einde September of Oktober. 
R9 000.00 plus elektrisiteit en waterverbruik.

Kontak: 084 372 9510
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SUIDKUS

1987–2017
Die “eersteling” gemeente van die 
AP Kerk, die eerste in Suid-Afrika, AP 
Kerk Suidkus, vier vanjaar hul 30ste 
bestaansjaar. Dit is met dankbare harte 
dat ons saam met ander gemeentes 
hierdie geleentheid van die AP Kerk vier. 

Ons deel graag die aanloop tot die 
stig ting van AP Kerk Suidkus met 
die lesers van Die Boodskapper: 
Op 5 April 1987, ongeveer drie 
maande voor die amptelike 
stigting van die AP Kerk (op 
27 Junie 1987), is na diepe 
besinning en gebed aan huis 
van broer Faan Bester ’n 
gemeente gestig. Die erediens 
is gelei deur ds. Eben Friis en 
die gemeente het volhoubaar 
gefunksioneer as die Afrikaanse 
Gereformeerde Kerkaksie 
van Suidkus.

Die eerste 31 belydende lidmate kon op 1 Julie 1987 bekendmaak dat hulle nou amptelik bekend 
sal staan as die Afrikaanse Protestantse Kerk Suidkus omdat dit reeds ’n gestruktureerde gemeente 
was. Ds. Friis het die amptelike stigting waargeneem en uitgevoer. Verskeie leraars het op ’n losse 
basis sekere pligte hanteer asook eredienste in die saal van ’n karavaanpark gehou. Die gemeente 
tree in kombinasie met Groter Durban en ds. Coen Janse van Rensburg is op 20 Januarie 1988 as 
eerste leraar van AP Kerk Suidkus bevestig.

Die behoefte aan ’n eie plek van aanbidding het sterk na vore begin kom en ná lang en deeglike 
beplanning is die huidige perseel, ’n kleinhoewe, aangekoop. Op 17 Maart 1990 is ’n funksie op die 
terrein gehou en is die eerste sooi gespit. Op 1 Julie 1990 is die kerk/saal in gebruik geneem met ’n 
boodskap deur dr. WJG Lubbe. Nie lank daarna nie, is ’n pastorie langs die kerk opgerig. Altesaam 
agt leraars het op vaste basis die afgelope 30 jaar in ons gemeente diens gelewer.

Die gemeente het intussen ’n praktiese aanbouing gemaak en spog met ’n lieflike park met 
natuurlewe. Suidkus word gereeld besoek deur besoekers a.g.v. seevakansies wat mense Suidkus 
toe lok. Die afgelope 3 jaar maak die gemeente gebruik van moderne elektroniese fasiliteite. 
Die erediens word op ’n groot skerm vertoon met orrelbegeleiding of enige ander gepaste DVD- of 
CD-uitsending. Die 10-dag gratis vakansie-projek (Maandag tot Maandag) waartydens ’n leraar 
twee dienste moet waarneem, begin ook nou momentum kry. (Kyk asb. die advertensie op p. 14 van 
hierdie uitgawe van Die Boodskapper.) 

Die gemeente kan getuig van God se wonderlike leiding die afgelope 30 jaar. Aan Hom al die eer!

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

Gesondheidsprobleme
Bloedsirkulasie, moeg en seer spierpyne, spanning, slegte 

spysvertering, slaaploosheid, seer rug, asma, artri  s

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

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!

Luukse, 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

APK DasseAPK Dasse

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.

Selfsorg Oornag
Naby Menlyn Mall en Menlyn Maine

± 1 km vanaf N1. Naby hospitale

Navrae: Rosi – 
Tel.: 012 348 8170 / Sel: 082 748 5042

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

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

Kontak Hendrie 0729321070.
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RUSTENBURG

Lief en leed in die gemeente
Tannie Truia Mitchell is op 10 Maart 2017 ná ’n siekbed van ’n paar maande oorlede. Haar 
vriendelike glimlag en wellewendheid word gemis. 

Op 19 Maart 2017 is Mariané Anne, die dogtertjie van Eugene en Jo Mari-Anne Grundling deur ds. 
Nico Grobler gedoop. Dit was ook die verjaardag van Jo Mari-Anne.

Oom Piet van der Merwe, die oudste lidmaat in die gemeente, het op 15 Junie sy 90ste verjaardag 
ge vier, en op 10 Junie 2017 was hy en sy vrou, tannie Babie, 67 jaar getroud. Oom Piet is nie gesond 
nie en word deur tannie Babie versorg. Hulle is regtig ’n voorbeeld van getrouheid, liefde en opoffering.

Op Saterdag 17 Junie 2017 is Martiens de Jager en Marica Cilliers deur ds. Nico Grobler in die 
huwelik bevestig te Upington waar Marica se ouers woon. Martiens is ’n diaken in die gemeente. 
Hulle word baie seën in hulle huwelik toegebid.

Micky Badenhorst

Tannie Truia Mitchell en 
oom Lammie heel regs

Tannie Babie en oom Piet van der Merwe Marica en Martiens de Jager 
saam met ds. Nico Grobler

BRAKRIVIER

Sewe nuwe lidmate
Op Sondag 9 Julie het die AP Kerk Brakrivier 
in Reebok nie minder nie as sewe nuwe lidmate 
verwelkom. Hulle is Nico en Nadia Janse van 
Rensburg en hul twee volwasse seuns, Nico en 
Franco vanaf die NG Kerk, Hartenbos. Nico sr. 
werk tans in die VSA en kon nie by die verwel-
koming teenwoordig wees nie. Nicky de Beer 
kom vanuit die Hervormde Kerk, Meyerspark en 
Mok en Marie Grey het by ons aangesluit vanaf 
die AP Kerk Ventersdorp. Mok kon ook nie 
teenwoordig wees nie aangesien hy van ’n beroerte herstel. Ons is baie bevoorreg om hierdie nuwe 
lidmate in ons midde te hê en ons vertrou dat hulle ’n warm geestelike tuiste in ons gemeente sal vind.

Janine du Plessis

V.l.n.r. Franco, Nadia en Nico Janse van Rensburg, 
ds. Hano Jones, Nicky de Beer en Marie Grey
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POTCHEFSTROOM

Nuwe koster
Met ingang van Mei 2017 is mev. Elmien van Rensburg 
aangestel as die AP Kerk Potchefstroom se nuwe koster. 
Elmien is getroud met Lodi van Rensburg en hulle 
het twee pragtige seuns, Wian en Marnus. In haar 
persoonlike lewe is Elmien ’n vrou wat van koekbak hou, 
hekel, kunsnaaldwerk en allerhande kunsvlytvaardighede. 
Ons weet sommer dat hierdie kreatiewe vaardighede 
tot voordeel in haar werk as koster in ons gemeente sal 
dien. Sy is ook ’n lekker omgeedrukkie-vir-’n-ou-tannie-
mens ... o wag, dit is nie ’n vereiste vir ’n goeie koster 
nie, of is dit? Ons gebede is met jou Elmien!

Magda Visser

Gemeentenuus

Elmien en ouderling Lodi saam met Wian en Marnus

KNYSNA

Hoe sê ’n mens dankie?
Namens die AP Kerk Knysna sê ons baie dankie vir almal se gebede en bydraes met die onlangse 
vure wat by ons gewoed het. Ons dank ons hemelse Vader dat Hy ons veilig in sy hand vasgehou het. 

Dankie aan elke gemeentelid van elke AP Kerk deur die land. Ons waardeer dit werklik opreg. 
Gemeentes wat ons graag wil uitsonder, is: Potgietersrus, Roodepoort, Verwoerdburg, Pre to ria-Oos, 
Krugersdorp, George, Brakrivier, Foch ville, Augrabies/Kakamas, Kathu en Petrus Steyn.

Debbie Naudé

Die Gereformeerde Gemeenten Randburg het ook van die ramp in Knysna te hore gekom. Weens die AP 
Kerk se medewerking aan die vertaalprojek van die Statevertaling met kantaantekeninge in Afrikaans, 
het hulle die AP Kerk versoek om namens hulle 250 Afrikaanse en Engelse Bybels in die Knysna-ge meen-
skap te versprei. Hulle het ook ’n geldelike bydrae vir die hulpverlening oorbetaal wat deur die AP Kerk 
geadministreer sal word.

Hulp vir Knysna
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WESMOOT

Damesoggend
’n Baie gesellige en opbouende damesoggend 
is gehou pas nadat ds. Nico en Elise Rauten-
bach in die gemeente bevestig is. Dit was 
bedoel om ’n kennismaking-geleentheid te 
wees waar Elise die dames van die gemeente 
van naderby kon leer ken en hulle vir haar.
Groot moeite is gedoen om dit ’n besondere 
geleentheid te maak. Die tema wat gekies is vir 
die oggend was: “Seisoene” geïnspireer deur 
die gedig van Elisabeth Eybers:

“Die Vrou”
Somer en herfs en winter trek in wye
onafgebroke wisseling deur die land
maar sy bly draer van die lente want
liefde het haar verhef bo alle tye.

Die dames het besluit om die seisoene uit te 
beeld deur tafels daarvolgens te dek. Tege-
lyker tyd sou dit ’n kompetisie wees en die tafels 
beoordeel word ten opsigte van watter tafel die 
besondere seisoen van die jaar die beste uit-
beeld. ’n Paar dames is aangewys as gasvroue en met groot entoesiasme en opgewondenheid is begin 
werk aan idees. Dit is met groot geheimhouding gedoen sodat dit ’n verrassing vir almal kon wees. En 
hoe interessant was dit nie! Die beoordelaars wat op die oggend van die geleentheid eers aangewys 
is, het ’n baie moeilike taak gehad. Die Winter-tafel in blou en wit het gespog met ’n nagemaakte 
sneeuman, dennebolle en servette wat gevou is in die vorm van ’n sneeuvlokkie! So pragtig en kreatief! 
Somer weer het vrugte as tema gehad en dit uitgebeeld as vrugte van die Gees met uit hout uitgekerfde 
woorde van die vrug van Galásiërs 5:22 wat op elkeen se bord as aandenking neergesit is. Herfs was 
pragtig met al die ryk herfskleure in die vorm van servette, versierings, herfsblare en blomme en lente 
het tog te vrolik gelyk met blomme in al die kleure van die reënboog. Dit was ’n fees vir die oog! Somer 
het met die prys weggeloop omdat die beoordelaars baie beïndruk was met die geestelike tema: “Die 
vrugte van die Gees.” Die gasvrou by elke tafel het ook gesorg vir ’n bederfie om huis toe te neem!

Elise het ’n praatjie gelewer oor die verskillende seisoene – die jaargety-seisoene, seisoene van 
die lewe en geestelike seisoene. Almal was baie aangedaan deur die ’n pragtige lied op laserskyf: 
“Twee seisoene”. Dit is vir Elise se oorlede moeder, Emily Schoeman, deur haar kleindogter geskryf 
nadat sy as gevolg van beroerte aan Afasie gely het en nie meer kon praat nie. Daarna het Elise ’n 
praatjie gelewer oor die wapenrusting volgens Efésiërs 6 en hoe noodsaaklik dit is dat ons hierdie 
wapenrusting sal aantrek sodat die vurige pyle van die bose ons nie kan tref nie. As aandenking het 
elkeen ’n mooi boekmerk ontvang met die woorde van die wapenrusting daarop. Almal het heerlik 
saam gesing, gekuier oor ’n koppie tee en verversings en net daar is besluit dat die vroueaksie, wat 
vir ’n lang tyd nie gefunksioneer het nie, weer aan die gang moet kom. ’n Bestuur is gekies en die 
dames sien sommer baie uit na die volgende damesoggend wat vir Saterdag 16 September gereël is.

Veels geluk aan die nuwe bestuur en die Somer-tafel se span!

Elise Rautenbach

Vrolike glimlaggies by die Somer-tafel en in die agtergrond 
word heerlik gekuier en gesmul aan die lekkernye.

Die nuwe bestuur. Agter: Reinette Venter, Diana de Klerk, Annelize 
Kotze, Louisa Kotze. Voor: Sanet Cloete, Elise, Maretha Jonker
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Beyers & Genote
Rekenmeesters

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

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

INSKRYWINGSVORM: 
Die Boodskapper 2018

(Enkelintekenare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKENINGBESONDERHEDE:
Absa (tjek) rekeningnommer: 2140 143 068 

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

Skoolkwartale 2018

Eerste kwartaal: 17 Januarie – 28 Maart 

Tweede kwartaal: 10 April – 22 Junie 

Derde kwartaal: 17 Julie – 28 September

Vierde kwartaal: 9 Oktober – 12 Desember

1 Januarie Nuwejaarsdag | 21 Maart Openbare vakansiedag

30 Maart Goeie Vrydag | 1 April Paasfees

2 April Gesinsdag | 6 April Van Riebeeckdag/Stigtingsdag

27 April Openbare vakansiedag | 1 Mei Openbare vakansiedag

10 Mei Hemelvaart | 13 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag | 16 Junie Openbare vakansiedag

9 Augustus Openbare vakansiedag | 14 Augustus GRA-dag

24 September Openbare vakansiedag | 10 Oktober Krugerdag

28 Oktober Hervormingsfees | 16 Desember Geloftedag

25 Desember Kersdag | 26 Desember Openbare vakansiedag

Fees- en vakansiedae 2018
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PRETORIA OOS

Idiomespel: Afrikaans ons trots!
Ons sing in ons taal! Ons speel in ons taal! Ons maak 
grappe in ons taal EN ons ‘kombineer’ in ons taal – 
deur te speel, te teken en te mimiek ... en in idiome! 
In Augustus 2016 het die seniors van ons gemeente ’n 
idiomespel gespeel. Ons het dit so geniet, dat ons dit 
vanjaar weer op Dinsdag, 6 Junie, gedoen het. Maar 
hierdie keer het ons drie ander gemeentes, naamlik 
Verwoerdburg, Wesmoot en Moot-Sentraal ook genooi 
om hieraan deel te neem. 

Nadat ons in spanne ingedeel is (Pretoria-Oos het twee 
spanne, Verwoerdburg is ’n span, Wesmoot en Moot-
Sentraal vorm een span), word ’n dobbelsteen om die 
beurt gegooi, ’n kaartjie word getrek en na gelang wat 
op die kaartjie staan, moet die betrokke persoon die 
idioom aan haar of sy spanmaats bekendmaak deur dit 
te teken, of te mimiek of as jy gelukkig is uit ’n keuse 
die korrekte antwoord te kies! Die skywe word gevolg 
op ’n bord wat met die hulp van ’n rekenaar teen die 
muur geprojekteer word, sodat almal dit kan sien. 

Ons moes nie net die idioom erken nie, maar ook die betekenis daarvan verduidelik. Een en almal het 
dit baie geniet! Weereens kom ’n mens dan onder die indruk van ons ryk taal en eintlik is dit so hart-
seer dat idiome besig is om in onbruik te raak, of is ek verkeerd? Ds. Leon Lubbe het die oggend se 
verrigtinge geopen met Skriflesing uit Psalm 121 en ’n gebed gedoen. Ná die heerlike samesyn met ons 
mooi taal, is afgesluit met die nodige bedankings en gebed. Daarna het ons verversings saam geniet. 

Hannah Kotzé

Pretoria-Oos se seniors

Wesmoot en Moot-Sentraal se seniors

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

Twee woonstelle te huur – 
Mosselbaai

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

Skakel Elma 083 448 9111

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092
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AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

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

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

Kontakpersone: 
Oudl. Jan Venter, 028 3880 406 of 

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

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

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

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

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

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe 

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

in ons AP kerkgebou, Heidestraat, 
Riversdal gehou word. 

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

072 151 7211

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

Tel.- en faksnr.: 044 693 4674

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

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

Navrae: Mev. S Homann 083 564 5637

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

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

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

Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 873 6220
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Lees, lees, lees!
Albert Bierman

Byna alles wat ons doen, behels die vermoë om te kan 
lees. Hoe meer gevorderd die samelewing raak, hoe 
belangriker word leesvaardigheid. Die rede hiervoor is 
dat gevorderde tegnologie hoër vlakke van opleiding en 
meer doeltreff ende leesvaardigheid verg. Sugata Mitri, 
’n onderwyser en navorser van Indië glo dat lees met 
begrip die belangrikste vaardigheid is wat kinders in 
2030 nodig sal hê.

’n Liefde vir lees kan op ’n jong ouderdom al ontwikkel 
word. ’n Kind wat van babatyd al aan boeke blootgestel 
word, het ’n baie goeie kans om ’n uitstekende leser te 
word. Kenners is dit eens: ’n Kind gaan net lees as hy/
sy lief is vir lees en om dié liefde te kweek, moet ouers 
die voorbeeld stel en self lees. 

Lees leer kinders luistervaardigheid en taal vaar digheid, 
asook nuwe woorde wat nie deel uitmaak van hulle 
alledaagse wêreld nie. Lees verbeter kinders se kon sen-
tra siespan, ontwikkel hul kreatiewe vermoëns en dra by 
tot ’n goeie selfb eeld.

’n Goeie leesvermoë en goeie begrip gaan dag-tot-dag 
aktiwiteite vergemaklik: Verslae, memorandums en 
werk stukke gaan makliker gelees en vinniger afgehan-
del word. 

Woorde is boustene wat op alle vlakke van die lewe be-
no dig word: Van briewe skryf (e-pos) tot die opstel van 
’n skyfi evertoning wat deur honderde kongresgangers 
verstaan moet word. Lees en skryf is onontbeerlik vir 
kommunikasie, selfs in ons tegnologiese eeu. Digitale 
in lig ting hou sekere voordele in, maar om ’n boek vas 

te hou en ’n bladsy om te blaai, bied belangrike sti mu-
lasie vir ’n kind se tassintuig. Verder stel dit jou bloot 
aan nuwe dinge. Nuwe inligting verbeter ook ons pro-
bleem oplossings vaardighede. Dit help jou om nuwe 
belangstellings te verken en verruim die gees. 

Lees help jou om die wêreld rondom jou te ver-
staan. Dit wakker jou verbeelding aan en ver-
beter jou skryf- en redenasie vermoë. Dit stel jou 
in staat om kennis met ander te deel. Geestelike 
in spi rasie, wysheid, geloof en le wens fi losofi e 
kry jy uit boeke. 

Verder is lees belangrik om die gedagtegang te ont-
wik kel. Dit is die sleutel tot opvoeding, opleiding en ’n 
kwa liteit-lewe. Entoesiastiese lesers het gewoonlik ’n 
uitstekende algemene kennis.

Omdat lees so ’n belangrike deel van ons lewe is, wil 
ons graag hê ons boekwinkel moet ondersteun word. 
Ons beskik oor ’n gesonde en leersame verskeidenheid 
leesstof wat vertrou kan word. Ons geestelike boeke is 
teologies suiwer. Ons hou geen oppervlakkige en doel-
lose leesstof aan nie.

Van ons kleuterboeke is net in ons winkel verkrygbaar 
en is op so ’n hoë standaard dat sommige privaatskole 
dit as voorgeskrewe materiaal gebruik. Ons probeer 
eg ter ook ander, goeie Afrikaanse kinderliteratuur 
be skik baar stel – byvoorbeeld boeke soos “Jakkals en 
wolf” en “Nils Holgersonn”. By ons jeugafdeling het ons 
onder meer boeke soos “Oloff  die seerower” van Gerrie 

WAT DOEN MY KERK?

Om te kan lees, is ongetwyfeld die eerste en belangrikste vaardigheid vir sukses. Daar is hoofsaaklik vyf 
redes waarom ’n mens behoort te lees: intelligensie, inligting, uit interessantheid, vir inspirasie en vir insig.

SEPTEMBER 2017  39



WAT DOEN MY KERK?

Radlof. Dit is boeiend en in goeie Afri kaans terwyl dit 
die onderliggende tema van goed teen sleg op ’n roman-
tie se wyse aan die orde stel.

Wat ons Afrikanergeskiedenis betref, is hier geloof-
waardige boeke; boeke van skrywers wat hoog geag 
word; byvoorbeeld “’n Eeu van bloedstryd” deur prof. 
Van der Wateren. Die Voortrekker-reeks, deur Gustaf 
Preller, “Dapper kinders van Suid-Afrika” en “Die Groot 
Afrikaanse heldeboek”, om maar ’n paar te noem. Ons 
het ook klassieke topverkopers soos “Twee vir ’n stuiwer 
en “Die vermaaklike lewe van Tyl Uilspieël” op die rak.

Ons wil graag ’n beroep op ons kolporteurs doen om 
moeite te doen met die bekendstelling van ons boeke. 

In die eerste plek om die evangelie deur die geskrewe 
woord te versprei. Ons Bybelstudieboeke is van die 
hoogste gehalte. Ook buite die kerkverband kan be-
kend stelling plaasvind. Die Afrikaner is ’n volk met ’n 
Calvinistiese herkoms, daarom moet ons ons volks- en 
kerkgeskiedenis ook promoveer.

Kolporteurs het onmeetbare potensiaal. Die rol van 
die kolporteur strek so ver terug as die sestiende eeu. 
Toe Frankryk die Bybel verbied het, het kolporteurs 
dit steeds in die geheim versprei en bekendgestaan as 
“smokkelaars van die geloof ”. 

Daarom moedig ons kolporteurs aan om nie net “ska-
kel beamptes” te wees nie, maar geloofsagente. L

IG

 IN DUISTERN
IS

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL

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

E-pos: versending@apk.co.za
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Dagsê Mater
Daar is niemand in hierdie lewe 
wat nog nooit een of ander vorm 
van swaarkry beleef het nie. Ons 
beleef dit almal. Jou pa of ma word 
met kanker gediagnoseer en sterf; 
jou beste vriend of vriendin pleeg 
selfmoord; jou pa verloor sy werk 
en julle moet jul huis verkoop; jou 
kêrel of meisie maak met jou uit 
of dit gaan dalk nie so goed in ’n 
toets of eksamen soos jy gehoop 
het nie. Wanneer slegte dinge 
jou tref, kan ’n mens nie help om 
daaroor te wonder nie. Waarom is 
daar soveel lyding en swaarkry in 
die lewe? Waarom laat God hierdie 
dinge gebeur?

Wanneer ons wonder waar al die 
sleg in die lewe vandaan kom, moet 
ons onthou dat daar ’n sondeval 
was. Tydens die sondeval het 
ellende en boosheid in die wêreld 
gekom. Dinge soos aardbewings, 
oorstromings, peste en plae, 
beserings, siekte en die dood is alles 
gevolge van die sondeval. Tydens 
die sondeval het die boosheid ook 
die mens se hart aangetas sodat 
die mens nou eerder die slegte as 
die goeie wil doen. Daarom is daar 
soveel haat in die wêreld, moord, 
misdaad, mishandeling, molestering 
en allerhande ander booshede. Dit 
kom uit slegte harte uit.
 
Partykeer ly mense omdat hulle 
in Jesus Christus glo. Dalk het jy al 
gehoor of gelees van Christene wat 
vir hulle geloof doodgemaak is. 
Skole en onderwysers wat vandag 
opstaan vir die Christelike geloof, 
kry ook swaar. Dalk is jy al gespot 
omdat jy aan die Here gehoorsaam 

wil wees. Die Bybel sê egter dat 
ons gelukkig is as ons ly ter wille van 
ons geloof (1 Petr. 3:14), want dit 
wys dat ons deel van die liggaam 
van Christus is. Hy het gesê dat 
sy volgelinge net soos Hy sal ly 
(Joh. 15:20). Dit troos ons dus as ons 
moet ly ter wille van die evangelie, 
want dit herinner my dat ek wérklik ’n 
kind van God is.

Een van God se doelwitte met lyding 
en swaarkry, is om ons te laat opkyk 
en vooruitkyk. Wanneer ’n mens 
swaarkry of seerkry in die lewe, wens 
’n mens vir ’n lewe waarin hierdie 
slegte dinge nie bestaan nie. Jy wil 
wegkom van hierdie wêreld met al 
sy pyn en seerkry, maar jy kom agter 
dat niks en niemand in hierdie lewe 
en in hierdie wêreld die swaar en die 
seer kan wegneem nie. Al manier 
om hiervan los te kom, is om op te 
kyk en vorentoe te kyk. Ons kyk op na 
God, want net Hy 
is in staat om 
ons hiervan 
te verlos. Hy 
is bo alles 
en almal. 
Selfs die 
duiwel en 

sy bose magte kan niks doen as Hy 
dit nie toelaat nie. Hy het sy Seun 
Jesus Christus gestuur sodat ons 
verlos kan word uit die ellende van 
hierdie wêreld. Ons slaan ons oë op 
na Hom en ons sien uit na daardie 
dag wanneer ons by Hom sal wees 
– ontslae van al die sleg van hierdie 
wêreld. Ons sien uit na die nuwe 
hemel en die nuwe aarde waarin 
daar geen hartseer en pyn meer sal 
wees nie.

Ons weet nie altyd waarom God 
hierdie dinge laat gebeur nie, maar 
ons weet wel dat Hy in beheer is en 
dat vir hulle wat God liefhet, alles 
ten goede meewerk (Rom. 8:28). 
Wanneer ons opkyk en vooruitkyk 
met die seker wete dat ons verlos 
is, kan ons ook soos Paulus en Silas 
lofliedere sing al sit ons in die tronk 
ter wille van ons geloof!
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Groetnis,
Ds. Schalk

SwaarkrySwaarkry

en en vooruitkykvooruitkyk
laat jou opkyklaat jou opkyk
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i n k l e u r p re n tei n k l e u r p re n te

Natúúrl ik is dit moontl ik! Natúúrl ik is dit moontl ik! 
Praat met Mamma en Pappa Praat met Mamma en Pappa 

daaroor en nooi al jou maats daaroor en nooi al jou maats 

om daaraan te behoort.om daaraan te behoort.

Indien jy enige hulp of raad Indien jy enige hulp of raad 

daarmee nodig het, kan jy daarmee nodig het, kan jy 

gerus jou verbondsonderrig-gerus jou verbondsonderrig-

voorganger of predikant vra. voorganger of predikant vra. 

Lees die verhaal van Mil l ie Lees die verhaal van Mil l ie 

in die boekie: in die boekie: Mil l ie en Mil l ie en 
BekkieBekkie geskryf deur tannie  geskryf deur tannie 

Moryn Hanzen.Moryn Hanzen.

Die boek is by ons Die boek is by ons 

Boekwinkel Boekwinkel 
(tel .: 012 362 1390)(tel .: 012 362 1390) 
te koop teen R85.00. te koop teen R85.00. 

Mil l ieMil l ie se storie is vir  se storie is vir 

elfjariges geskryf en elfjariges geskryf en 

BekkieBekkie se storie is vir  se storie is vir 

negejarige kinders geskryf. negejarige kinders geskryf. 

Daar is heelwat i l lustrasies Daar is heelwat i l lustrasies 

in die boekie wat ook in die boekie wat ook 

ingekleur kan word.ingekleur kan word.

Wil jy ook ’n Blye Boodskap Klub begin? 

2 • No. 116 | September 2017 





Op 20 September 2014, terwyl my 
pa besig was om in ons skoolsaal 
se dak te werk, het hy sy bewussyn 
verloor en ongeveer 10 meter ver tot 
op die vloer geval. Hy het sy heup, 
een been en twee ribbes gebreek 
en het ernstige harsingskudding 
opgedoen. As gevolg hiervan moes 
dokters hom in ’n mediese koma 
plaas. Vir amper vyf maande het 
dokters en masjiene hom aan die 
lewe gehou en op 17 Februarie 
2015 moes ons hom vir oulaas groet.

Van daardie maande onthou ek nie 
veel nie, slegs die groot gebeure – 
ons moes van die plaas af stad toe 
trek, my ma moes begin werk en 
ek het van universiteit verander om 
nader aan die huis te wees. Ek ont-
hou wel dat ek in daardie tyd baie 
“gesukkel” het met God – ek wou 
graag weet waarom dit met óns 
moes gebeur. Ek wou weet hoekom 
sy “tydsberekening” so sleg was en 
ek wou veral weet wat sy plan nou 
eintlik was. Ons weet alles gebeur 
met ’n doel, maar wanneer iets so 
sleg met jou gebeur, is dit moeilik.

Ek was in ’n stryd met God en myself  
– hoe kan ek God se plan met ons 
lewens betwyfel? Hoe kan ek dit 
waag om vir Hom te wil voorskryf? 
Wie is ék nou eintlik om vir God 
te sê dat Hy besig is om ’n fout te 
maak as Hy my pa nie help gesond 
word nie?

Aan die begin het ek gebid dat God 
my pa gesond sou maak en party-
keer het dit regtig beter met hom 
gegaan net om weer ’n terugslag te 
kry. Ek het later moed opgegee en 

maar net gebid dat God sy wil moet 
laat geskied, terwyl ek tog gehoop 
het dat sy wil sal wees om my pa 
gesond te maak. Ek moes leer om 
God werklik te vertrou en nie my 
wense op Hom te probeer afdwing 
nie. Uiteindelik het sy wil geskied en 
ek moes leer vrede maak daarmee. 
Ek moes aanvaar dat elkeen se tyd 
op aarde maar baie kort is en dat 
God elkeen op die regte tyd kom 
haal om saam met Hom in die 
paradys te wees. Ek het besef dat 
die aardse vreugde nie kon opweeg 
teen ewige geluk nie.

Ek het gesukkel en sukkel steeds 
dikwels om te aanvaar dat God se 
besluite ALTYD die beste is; dat my 
pa eerder by Hom as eendag by my 
troue of my kinders se verjaarsdae 
moet wees en dat ek my hart met 
meer oorgawe by God as by my pa 
kan uitstort.

Ek het eenkeer my Bybel by 
Johannes 11 oopgeslaan en 
daar het ek een van my beste 
“troosversies” gekry – slegs drie 
woorde lank: “Jesus het geween.” 
Dalk vra jy: hoe kan daardie 
drie woorde troos bring? Ek het 
geweet: Jesus verstaan my 
hartseer!

Johannes 11 beskryf Lasarus se 
dood. Jesus was lief vir Lasarus en 
sy dood het Hom só ontstel dat 
hy gehuil het. As mens het die 
Here Jesus nie beheer oor Lasarus 
se dood gehad nie. Net soos 
sy kruisdood, was dit in God se 
hande en Hy moes Homself aan 
God se wil onderwerp.

Lasarus moes sterf sodat God 
verheerlik kon word en ander tot 
bekering kon kom. Sy dood en 
opwekking het baie meer vir ander 
mense as vir homself beteken, want 
daardeur het hulle God gevind.

Daar is ’n Engelse term wat my baie 
help om die slegte en moeilike goed 
in die lewe te hanteer – “Let go and 
let God”. Alles gebeur met ’n doel 
en so laat God ook goeie dinge met 
ons gebeur wat die pyn mettertyd 
makliker maak. Dit leer ons ook om 
meer en meer op Hom te vertrou en 
by Hom en Hom alleen ware troos te 
soek – en Hy sal dit gee. 

Antwoorde (p. 3)

Wanneer jy voelWanneer jy voel
God se “ tydsberekening” is uitGod se “ tydsberekening” is uit

Die dood en slegte dinge wat met ons gebeur, is iets waarvan 
almal jou kan vertel, maar waarop niemand jou kan voorberei nie.

Mariechen Martins
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