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

LIG IN DUISTERNIS

rent·mees·ter s.nw. 
[rentmeesters] 

iemand wat amptelik belas is 
met die verantwoordelikheid 
om na ’n organisasie/ens. se 
geld en/of goed om te sien; 
tesourier: Die rentmeester 

moet jaarliks rekenskap gee.



U kan ook op 'n hardekopie van Die Boodskapper inteken. Vir enige navrae 
kontak ons telefonies by 012 362 1390 of per e-pos by boodskapper@apk.co.za

Het u hierdie uitgawe van 
Die Boodskapper geniet?

Wat maak die elektroniese uitgawe uniek?

• Interaktiewe inhoudsopgawe en kruisverwysings.
• Skakels na sekere bronne, relevante artikels en webtuistes.
• Selfs Die Boekwinkel is nou net ’n muisklik weg!
• Nou kan u die elektroniese uitgawe van Die Boodskapper in volkleur lees!

Voorlopige temas om na uit te sien in 2019 sluit in:

• Rentmeesterskap
• Heiligmaking (Pinkster)
• Jy moet jou naaste liefhê 
• Die smart van kinderloosheid

• Simbole en embleme in die kerk –  
is daar verskuilde boodskappe?

• Intellektualisme vs emosie: Dordt 400
• Met sout besprinkel
• Die vaders van Jesus

Klik op een van die voorblaaie en gaan loer gerus na vorige uitgawes van Die Boodskapper:

Skryf vandag nog in en ontvang die nuutste 
uitgawe maandeliks in u elektroniese posbus! 

Koste beloop R12.00 per eksemplaar of R84,00 vir die res van 2019  
(daar is 10 uitgawes in 'n jaar).

Stuur asseblief 'n e-pos aan boodskapper@apk.co.za met u naam, kontaknommer, die 
e-posadres waarheen Die Boodskapper gestuur moet word en u bewys van betaling. 

Rekeningbesonderhede: Absa (tjek) rekeningnommer: 214 014 3068 
Takkode: 335 545(Hatfield). Direkte inbetalings: 632 005. Rekeningnaam: APK/GKK. 
Gebruik u naam en van as verwysing.
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REDAKSIONEEL

Wanneer ’n woord soos “rentmeester” in die kerk 
gebruik word, is ’n mens se gedagtes geneig om 

da delik na iets soos die gelykenis van die talente (Mt. 
25:14-30) te spring. Met reg ook, want dit is een van 
die klassieke tekste oor rentmeesterskap. Tog sal ons 
rentmeesterskapteologie baie armer wees as ons in ons 
nadenke oor die saak, by hierdie teks begin. Ten einde 
met verantwoordelikheid na te dink oor wat God in sy 
Woord oor hierdie aspek van die Christelike lewe te sê 
het, behoort ons verder terug te begin. Om die waarheid 
te sê, ons moet by die begin begin.

Een van die grootste gereformeerde teoloë uit die Ne der-
landse tradisie, dr. Herman Bavinck (1854-1921), help 
ons om die begronding vir Christelike rentmeesterskap 
op die regte plek te soek. In sy lesing getiteld Bybelse 
beginsels en die relevansie van die Mosaïese wet vir die 
huidige sosiale vraagstuk (bl. 9) wat hy in 1891 al gelewer 
het, herinner hy ons aan God se skeppingsdoel met die 
mens. God skep die mens na sy beeld en rus hom toe 
met volkome kennis, geregtigheid en heiligheid sodat 
hy langs die weg van gehoorsaamheid die ewige lewe 
kan beërwe. Om na God se beeld geskape te wees, im-
pli seer dus ’n lewe van gehoorsaamheid waardeur God 
verheerlik word. Sodoende ontvang die mens ’n ewige, 
geestelike roeping.

Iets van hierdie beeltenis van God moes egter ook sig-
baar word in die mens se alledaagse optrede. Die mens 
ontvang dus ook die kultuuropdrag (Gén. 1:28), naamlik 
om vrugbaar te wees, die aarde te vul, dit te onderwerp 
en daaroor te heers. Hierdie aardse roeping staan in diens 
van die mens se hemelse roeping. Reeds in sy omgang 
met die aarde en alles wat daarop is, moes dit duidelik 
word dat hy ’n hoër roeping en ’n ewige bestemming 
het. Ook sy arbeid was veronderstel om ’n getuigskrif 
van sy ewige roepingsbewustheid te wees.

Alreeds aan die begin van die skepping vind ons uit 
dat die gelykenis oor die talente meer as net ’n storie is 

aan die hand waarvan die Here sekere waarhede op ’n 
verstaanbare wyse aan ons wil oordra. Dit is meer as ’n 
gelykenis. Dit is as ’t ware geskiedenis, want kry ons nie 
alreeds tydens die skepping ’n Koning wat sy eiendom 
aan sy diensknegte toevertrou nie? Vind ons nie alreeds 
hier ’n Koning wat aan sy verteenwoordigers opdrag gee 
om oor sy eiendom te waak en dit met verantwoor de-
likheid te bestuur en te vermeerder nie? 

Wanneer ons die skepping en ons skeppingsopdrag in 
verband met die gelykenis van die talente bring, is dit 
heelwat makliker om te verstaan wat met “talente” bedoel 
word. In Afrikaans verwys die woord “talent” gewoonlik 
na buitengewone begaafdheid soos byvoorbeeld die 
vermoë om mooi te sing, om goed met kinders te kom-
munikeer of om vinnig te hardloop. Hierdie betekenis het 
egter ons verstaan van die gelykenis beïnvloed deur die 
toepassingsmoontlikhede te vernou tot die uitsonderlike 
gawes: Jy moet jou talente tot eer van God gebruik.

In die gelykenis het die woord “talent” egter ’n heel an-
der betekenis. Dit was ’n gewigsmaat waarvolgens geld 
se waarde bepaal is. Wanneer die Here Jesus dus vertel 
van die ryk man wat aan die eerste dienskneg vyf talente, 
aan die tweede drie talente en aan die derde een talent 
toevertrou het, dan verwys dit nie net na buitengewone 
gawes nie. Die ryk man het sy besittings (Mt. 25:14) in die 
vorm van geld in die sorg van sy diensknegte agtergelaat. 
Die aarde en die volheid daarvan wat dus tydens die 
kultuuropdrag onder die rentmeesterskap van die mens 
geplaas is, staan in verband met die besittings (talente) 
wat aan die diensknegte toevertrou is.

As kinders van God, as sy beelddraers, het ons dus ’n baie 
groter verantwoordelikheid as om net ons Godgegewe 
gawes tot eer van sy Naam en tot uitbreiding van sy ko-
nin kryk aan te wend. Ons is as ’t ware koninklike por te-
feulje bestuurders wat aangestel is oor al die Eienaar se 
be leggingsbelange. Wanneer Hy terugkeer, sal Hy oor die 
bestuur van sy hele portefeulje van ons rekenskap eis. Hy 

Koninklike 
portefeuljebestuurders
Ds. Schalk Strauss
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AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
Ds. LP Stoltz (Brandfort) na Benoni/Kempton Park.

Beroepe bedank
• Ds. F de Bruin (Vrede/Memel) na Lydenburg.
• Ds. LP Stoltz (Brandfort) na Benoni/Kempton Park.

Leraar oorlede
Ds. JC Lamprecht is op 17 Februarie 2019 oorlede.
Ons bid sy naasbestaandes die troosryke bystand 
van die Here toe.

Leraar emeriteer
Dr. EM Viljoen het op 31 Januarie 2019 geëmeriteer.

ADRESVERANDERINGE
• AP KERK PETRUS STEYN: Nuwe voorsitter: 

Oudl. SCC Bester; selnr.: 084 491 0047.

LOSMAKING KRAGTENS ART. 19
Tydens ’n buitengewone ringsitting van die Ring 
van Riversdal gehou op 4 Maart 2019, is die band 
tussen ds. Hano Jones en AP Kerk Oudtshoorn 
kragtens artikel 19 van Die Kerkorde 2018, 
losgemaak. Ds. Jones is tans beroepafwagtend.

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2019

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Mei 12 Maart 17 April

Junie 29 Maart 17 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 19 Augustus

Oktober 2 Augustus 19 September

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

sal van my rekenskap eis oor my boerdery metodes, oor 
my besigheidspraktyke en oor die toestand van my tuin. 
Van ouers sal Hy rekenskap eis oor hul kinders en weë 
hom wat een van hierdie kleintjies verlore laat gaan het 
(Mt. 18:6). Het jy die middele wat Ek aan jou toevertrou 
het – jou geld, jou gawes, jou tyd – só bestuur dat dit My 
besigheidsbelange, My koninkryk, uitgebrei het of het 
jy slegs aan jou eie empire gebou? Van ampsdraers sal 
Hy wil weet: Het jy my lammers laat wei en my skape 
op gepas? Het jy die gawes wat Ek aan die kerk uitgedeel 
het, gebruik om gelowiges op te bou en toe te rus (vgl. 
Efés. 4:1-16)?

Die hartseer werklikheid is egter dat die sondeval ons 
al mal in onverantwoordelike, ongehoorsame en selfge-
sentreerde derde diensknegte verander het wat nie in 
staat is om hierdie opdrag met verantwoordelikheid na 
te kom nie. Hiervan is die ongerehabiliteerde mynhope, 
’n gebroke samelewing, stukkende huwelike en die 

wrakstukke van kerke waarin geld en eie eer die botoon 
gevoer het, die hartseer getuienis.

Die troos is egter dat Jesus Christus juis met die oog op 
hierdie gebroke toestand na die aarde gekom het. Wan-
neer ons hierdie maand Paasfees herdenk, dan dink ons 
aan God se grootste gawe aan ons. In sy geliefde Seun 
gee Hy Homself volledig vir ons. Dit is ’n gawe wat ons 
be vry van ’n selfsugtige bestaan waarin ons net aan ons 
eie voordeel en oorlewing dink. Dit is egter ook ’n gawe 
wat herstel en ons met die nuwe mens beklee wat na 
God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid (Efés. 
4:24). Dit is ’n gawe wat ons deur die werking van die 
Heilige Gees opnuut toerus om ons tweërlei roeping na 
te kom en aan ons skeppingsdoel te voldoen sodat daar 
op die dag van afrekening ook vir ons gesê kan word: 
Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy 
getrou, oor veel sal jou aanstel. Gaan in in die vreugde 
van jou heer (Mt. 25:21). LIG IN DUISTERNIS
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ONTVANG DIE WOORD

Nie die hoeveelheid nie,  
maar die gesindheid
Ds. Markus Mattheus

ONTVANG DIE WOORD

Die rykes gee uit hulle oorvloed
By geleentheid was Jesus in die voorhof van die tempel 
waarby die vroue ook kon ingaan. Daar het 13 hou ers 
gestaan wat die vorm van ’n ramshoring gehad het. 
Hier in is die offergawes gegooi. Op elkeen van hier die 
houers was daar ’n inskripsie wat aangedui het waar-
voor die spesifieke offer aangewend kan word. Die 
Here het gesien hoe die rykes hulle gawes kom ingooi. 
Lukas sê dit nie eksplisiet nie, maar die implikasie is dat 
ten minste sommige van die mense groot bedrae geld  
ingegooi het. 

Die arm weduwee gee alles wat sy het
By dieselfde geleentheid kom daar toe ook ’n arm we-
du wee om haar gawe te bring. Ons moet besef dat we-
du wees in daardie tyd byna altyd arm was. Die meeste 
vrouens was van hulle mans afhanklik vir hul inkomste. 
As jou man tot sterwe gekom het, was jy eintlik maar 
afh anklik van ander se goedhartigheid, tensy jou kin-
ders vir jou gesorg het. 

Die gawe wat hierdie weduwee bring, was opvallend 
klein. Dit was die kleinste Joodse muntstuk. ’n Gewone 
dagloner het 128 sulke muntstukke per dag verdien. 
Som mige kommentare beweer dat hierdie muntstuk 
so min werd was, dat die Joodse wette in daardie tyd 
be paal het dat iemand ten minste twee van hierdie 
muntstukke op ’n slag in die skatkis moes gooi. Dit is al 
wat die weduwee gehad het en dit is ook al wat sy ingooi. 

Daar was dus ’n groot verskil tussen die gawes wat die 
rykes gegee het en die gawe van die arm weduwee. Die 
rykes gee uit hulle oorvloed. Hulle gee dit wat hulle nie 
nodig het om van te lewe nie. Hulle gee sonder dat dit 
hulle lewenspeil beïnvloed. Hulle gee sonder om dit 
werklik te voel. 

Die arm weduwee daarenteen, se gawe was werklik ’n 
offer. Sy het dit aan haar sak gevoel, want sy gee alles 
wat sy het. Daarom sê die Here Jesus dat die wedu wee 
meer gegee het as al die ander mense saam, ten spyte 
van die feit dat die bedrag wat sy gegee het so klein 
was. Hy illustreer duidelik dat die geldwaarde van my 
dankoffer nie al is waarna die Here kyk nie. Die vraag 
is dus nie noodwendig hoeveel ek vir die Here gee nie, 
maar eerder: Hoeveel hou ek vir myself oor?

Die weduwee gee haar gawe in volle vertroue dat die 
Here vir haar sal sorg. Sy gee met die wete dat die Here 
sal toesien dat sy haar daaglikse brood ontvang. Sy gee 
haar gawe as getuienis van haar dankbaarheid teenoor 
die Here vir dit wat God vir haar doen en gee.

Hoe lyk ons gesindheid?
Hoe lyk ons gesindheid wanneer ons ons dankoffer 
uithaal? Is dit werklik ’n offer? ’n Offer is iets wat jy aan 
jou sak kan voel. Is dit iets wat ek doelbewus aan die 
begin van die jaar of aan die begin van die maand eenkant 
sit? Is dit ’n beplande uitgawe of is ons dankoffer bloot 

Skriflesing: Lukas 21:1-4  •  Sang: Ges. 128:1-5

In die Ou Testament het die Here voorgeskryf dat Israel ’n tiende van hulle opbrengs aan Hom moes terug-
gee. Hierdie wet word nêrens in die Nuwe Testament her haal nie. Miskien is dit een van die redes waarom baie 
mense traag is om hulle dankoffer aan die Here af te staan. Die Nuwe Testament het egter baie te sê oor ons 
dankoffers en in Lukas 21:1-4 leer die Here Jesus vir ons ’n baie belangrike beginsel. Die vraag is nie: “Hoeveel 
moet ek gee?” nie, maar eerder: “Hoe moet ek gee?” Wanneer die gesindheid van my hart immers reg is, sal 
die bedrag wat ek gee meer as genoeg wees.
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’n nagedagtenis? Betaal ons eers al die ander dinge wat 
betaal moet word en kyk wat bly oor? Haal ek eers die 
geld vir my ontspanning uit voordat ek gee? Finansier 
ek eers my stokperdjies – ’n nuwe gholfstok of visstok 
of ’n nuwe fiets en as daar iets oorbly, sal ek dit vir die 
Here gee? Of skraap ons dalk elke Sondag voor kerk 
die kleingeld bymekaar vir die bordjie wat verbykom 
en dink nie weer verder daaraan nie? 

Dié Offer
Die eerste belangrike beginsel wanneer ek my gawe gee, 
is dat dit werklik ’n offer moet wees. Hierdie beginsel 
vloei natuurlik uit die offer wat God self gebring het. In 
sy verhouding met ons offer Hy sy eie Seun sodat ons ’n 
verhouding met Hom kan hê. Jesus Christus het ons so 
lief dat Hy as Hoëpriester die hoogste prys denkbaar as 
betaling aanbied. Hy gee Homself as soenoffer en losprys 
sodat sy bloed ons van alle skuld kan reinig. Vra dus 
vir jouself die vraag: Reflekteer my dankoffer iets van 
Jesus Christus se offer aan die kruis? 

God se voorsienigheid
Ek kan dit natuurlik net doen wanneer ek vas oortuig 
is dat God voorsien. Dit is die tweede belangrike be-
ginsel wanneer ek my gawe bring. Ek moet op die Here 
alleen vertrou. Ek sal nooit genoeg gee as ek oortuig is 
dat ek self die een is wat in my daaglikse brood moet 
voorsien nie. Ek sal nooit genoeg gee as ek nie oortuig 
is dat die Here in elk geval die Een is wat sorg dat ek 
genoeg het nie. Ek sal altyd genoeg wil oorhou vir die 
dag van nood. 

Glo u dat die Here sal sorg dat u genoeg het om van te 
lewe? Dit is maklik om ja te sê, maar gaan toets dit aan 
hoeveel jy vir jouself oorhou nadat jy jou gawe gegee 
het. Anders gestel, is jou dankoffer ’n getuienis van God 
se voorsienigheid? Is jou gawe ’n geloofsbelydenis dat 
jy die Here vertrou? 

Getuienis van dankbaarheid
Die derde beginsel is dat my gawe van my dankbaar-
heid teenoor die Here moet getuig. Ons dien waarlik ’n 
God wat gee en omgee. Hy voorsien in ons daaglikse 
behoeftes. Meer nog, ons leer uit die Skrif dat God ten 
volle in beheer is van ons lewenspad. Hy bepaal die gang 
van my geskiedenis. Hy gee die belofte in sy Woord dat 
alles vir my ten goede sal meewerk. 

Wat meer is, Hy gee sy eniggebore Seun om my van my 
sonde te verlos. Christus gee sy heerlike, hemelse maje-
steit prys om ’n dienskneg te word. Sy lewe was geken-
merk deur ’n gesindheid van gee. Hy gee vir mense wat 
siek is, hulle gesondheid terug. Hy gee vir mense wat nie 
kan sien nie, hulle sig terug. Hy gee vir ’n skare honger 
mense kos. Hy gee Homself oor om vir ons gekruisig te 
word. Hy gee sy lewe en roep in my plek uit: My God, 
my God, waarom het U my verlaat?

God gee sy Gees om in my hart sy woning te maak. Die 
Heilige Gees gee selfs die geloof wat ons nodig het om 
in Christus se weldade te kan deel. Hy oortuig my van 
die waarheid van die evangelie. Hy oortuig my dat die 
beloftes van God se Woord nie net vir ander geld nie, 
maar ook vir my. Die Heilige Gees verander ons van 
binne sodat ons lewenswandel al hoe meer gevorm word 
na die beeld van God in Christus Jesus. God gee aan my 
die ewige lewe sonder dat ek dit verdien. Waarlik, ons 
dien ’n God wat gee. 

Is die gawe wat ons vir die Here gee ’n getuienis van 
ons dankbaarheid teenoor die Here? Wanneer ek my 
dankoffer gee, is dit nie net die bedrag wat bepalend is 
nie. Die Skrif leer immers: God het ’n blymoedige gewer 
lief. As jou dankoffer werklik van dankbaarheid getuig, 
dan behoort jy dit met ’n blymoedige hart te kan gee; 
sonder om swaar daarvan afstand te doen. Die Here 
ken immers die gesindheid van ons harte. LIG IN DUISTERNIS

O N D E R S T E U N  O N S  B O E K W I N K E L

Tel.: 012 362 1390 | Faksnr.: 086 559 7239 | e-pos: versending@apk.co.za
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Is ons goeie rentmeesters  
in die AP Kerk?
Ds. Paul Möller

Hierdie uitgawe van Die Boodskapper handel oor rent-
meesterskap. In die redaksionele artikel is die beginsel 
hiervan reeds duidelik gestel, naamlik dat alles wat ons 
het, aan God behoort. Dit sluit ons gawes, talente, kragte, 
verstand en ook ons middele in. God stel ons aan om 
al hierdie dinge namens Hom en tot sy eer, te bestuur. 
As rentmeesters moet ons alles oordeelkundig bestuur, 
want as Christene staan ons in diens van ons Here.

Hierdie artikel handel insonderheid oor lidmate en hul 
bydraes, asook predikante se inkomste en hulle ver-
ant woordelikheid om vir hulle gesinne te sorg. Verder 
handel dit oor gemeentes se 15%-bydraes aan die Ge-
meenskaplike Kerkkantoor. 

Bydraes
In die AP Kerk praat ons nie maklik oor bydraes nie. 
Daar is selfs gemeentes wat hulle predikante opdrag gee 
dat hulle nie oor bydraes mag preek nie. Baie van ons 
dink dit is die diakens se werk om bydraes by lidmate se 
huise te gaan haal. Daar is selfs al gesê dat as die diaken 
dit nie doen nie, dan is die kerk dié bydrae kwyt. Iemand 
wat so redeneer, verloor dit uit die oog dat alles wat ek 
besit, eintlik aan God behoort. Offergawes is nie in die 
Ou Testament deur die priesters gekollekteer nie. Die 
Bybel leer immers dat iemand nie met leë hande voor 
die Here mag verskyn wanneer hy Hom by die tempel 
kom ontmoet het nie. Selfs arm mense het ’n verant-
woordelikheid voor die Here gehad. As jy nie ’n bees 
of ’n skaap kon bekostig nie, dan het jy ’n duif gebring. 
Elkeen moes na vermoë bydra. 

Volgens statistiek word gemiddeld R380 per belyden-
de lidmaat per maand in ons kerkverband bygedra. 
Getuig dit van goeie rentmeesterskap? Getuig dit van ’n 
dankbare hart? Die evangelie leer ons dat Christus nie 
net ’n persentasie gegee het nie, maar Homself volledig 
vir ons gegee het. Deur God se genade bied Hy vir ons 
alles aan. Hy stel ons as sy bestuurders aan. Hy verwag 
van ons om alles goed te bestuur en dan vra Hy verder 
’n bewys dat ons erken dat ons hart en al ons middele 
aan Hom behoort. As ons hart aan Hom behoort, sal 
dit op alle terreine sigbaar raak, dus ook in ons finan-
siële bydraes. 

Die Here verwag nie dat ons al ons middele aan die kerk 
moet gee nie, maar tog sóveel dat dit van ons dank-
baarheid sal getuig. As ons as riglyn ’n tiende gebruik, 
beteken dit in der waarheid dat die Here 90% van wat 
aan Hom behoort, aan ons gee om te gebruik. Hy vra 
net 10% terug van dit wat in elk geval aan Hom behoort. 
Kan dit wees dat ons in ons kerkverband gemiddeld 
maar net in die omgewing van R3 800 per lidmaat 
per maand verdien? ’n Begroting vir elke huishouding 
is krities belangrik. As ons die 90% meer sinvol en 
effektief bestuur, sal ons dalk die 10% makliker met 
blymoedigheid kan teruggee. In ons kerkverband kan 
sommige gemeentes vanweë die gebrek aan fondse nie 
meer al hulle verantwoordelikhede nakom nie, om nie 
eens daarvan te praat om die diens van barmhartigheid 
tot sy reg te laat kom en die evangelie na behore uit te 
dra nie. Veral klein gemeentes sukkel om ’n predikant 
te bekostig. Die sukkelende ekonomie veroorsaak ook ’n 

HOOFARTIKEL

’n Goeie vriend het eendag die berekening gemaak vanuit die veronderstelling dat ’n gemeente 100 besoekpunte 
het. Nadat pensioen, medies en belasting afgetrek is, beloop die gemiddelde inkomste per besoekpunt R20 000 
per maand. Sou elke besoekpunt ’n tiende van sy inkomste gee, is dit R2 000 per maand. Die totale inkomste 
van die gemeente sal dan R200 000 per maand wees. Dink net wat elke maand met die geld in die koninkryk 
van God gedoen kan word. Met soveel fondse tot die beskikking, sal geen fondsinsamelings nodig wees nie en 
sal daar voluit op geestelike opbou en uitbou gekonsentreer kan word.
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daling in 15%-bydraes met die gevolg dat daar nie meer 
voldoende fondse is om al die verantwoordelikhede van 
die kerkverband na te kom nie.

Ouderlinge het, wat hierdie saak betref, ’n geweldige 
groot verantwoordelikheid om lidmate aan te spoor. In 
die Formulier vir die Bevestiging van Ouderlinge staan 
daar dat ouderlinge nie net opsieners is nie, maar ook 
rentmeesters van die huishouding van God. Hulle moet 
onder meer sorg vir die onderhouding van die erediens 
wat beteken dat hulle moet toesien dat daar genoeg geld 
is om hulle predikant te onderhou. 

Traktering van die predikant
Dit bring ons by ’n sensitiewe vraag: Hoeveel moet ’n 
predikant “betaal” word? As ’n predikant na ’n gemeente 
beroep word, staan daar in die beroepsbrief onder meer: 

“Van u word verwag om al u pligte as herder 
en leraar ... in die gees van God se Woord te 
ver vul. Van sy kant beloof die Kerkraad aan 
u die liefde en agting, die gebede en stoflike 
onderskraging wat aan ’n dienskneg van die 
Here verskuldig is volgens God se Woord. Om u 
van bekommernisse oor die stoflike te vrywaar, 
onderneem die Kerkraad ... ”

Laat daar geen illusie wees nie, om ’n predikant in ’n 
gemeente te hê, is duur. Die totale pakket van ’n pre di-
kant kan R55 000+ per maand beloop, maar wat in ag 
geneem moet word, is dat dít nie die bedrag is wat in 
die dominee se bankrekening inbetaal word nie. Daar 
word medies, pensioen en belasting afgetrek wat in die 
omgewing van R25 000 kan beloop. Dan is die geld wat 
in sy bankrekening inbetaal word nog steeds nie alles 
syne om van te leef nie. Hierdie geld sluit in dat hy sy 
werk in die gemeente moet verrig. Dit kan ’n motor-
paaiement, instandhouding, versekering en brandstof 
insluit. Telefoon-, internetkoste en ’n rekenaar moet 
betaal word. Soos in enige professie, wil die predikant 
ook graag op hoogte van sy vakgebied bly. Dit behels 
die aankoop van boeke. 

Nadat al hierdie dinge in berekening gebring is, moet 
die predikant en sy gesin van wat oor is, leef. Dit sluit 
onder meer die gee van die “tiende” in, asook kinders se 
skool-en/of universiteitsfondse, kos, klere, ensovoorts. 

Vanuit die onmiddellike situasie is dit ’n groot voordeel 
dat baie predikante in ’n pastorie woon, maar op die 
lange duur beteken dit dat hy betyds moet beplan om 
’n eie eiendom te bekom sodat hy nie op straat sit as hy 
emeriteer of medies ongeskik raak nie. Dit is duidelik 
dat predikante ook, net soos die lidmate van die ge-
meente, goeie rentmeesters moet wees om al die punte 
bymekaar te hou. 

15%-bydraes
’n Ander netelige kwessie is dié van die 15%-bydrae 
wat deur elke gemeente aan die Gemeenskaplike Kerk-
kantoor oorbetaal moet word. Daar moet egter in ge-
dag te gehou word dat dit tydens ’n sinodevergadering 
’n gesamentlike besluit van al die gemeentes was. Een 
derde hiervan word aan die Afrikaanse Protestantse 
Akademie oorbetaal om te sorg vir teologiese oplei-
ding. ’n Derde word aangewend om gemeentes wat 
fi nan sieel swaarkry om hul predikant of bediening te 
bekostig, by te staan. Die ander derde word aangewend 
om die Gemeenskaplike Kerkkantoor se koste te dra. 
Hierdie kantoor is van groot waarde vir elke gemeente. 
Predikante se pensioene en medies word hier hanteer. 
Finansiële advies aan gemeentes, skakeling met SARS, 
Die Boodskapper, publikasies, verbondsonderrigmate-
riaal, kerkjaarboeke, die argief, huisvesting van kom-
missievergaderings, skakeling met ander kerkverbande, 
skakeling met die regering en vele meer, is van die take 
wat die kantoor vir ons almal verrig.

Daar is al geargumenteer dat as die Here van ons ’n 
tien de verwag, hoe kan die Gemeenskaplike Kerk-
kantoor van ons 15% verwag? Dit is natuurlik ’n heel 
verkeerde be skou ing. As ons alles in ag neem wat met 
die 15%- bydraes gedoen word, sou die persentasie selfs 
meer kon wees en dit is ’n feit dat die fondse ontoerei-
kend raak. Die oplossing vir die probleem kan wees om 
die persentasie te verhoog, maar die gemeentes is ook 
onder druk, so die regte antwoord is dat ons almal goeie 
rentmeesters moet wees. Ons moet dit wat die Here aan 
ons gee om namens Hom te bestuur, goed bestuur en aan 
Hom teruggee wat Hom toekom. Dan sal die gemeentes 
floreer en outomaties sal ons gemeenskaplike fondse ook 
vermeerder en kan die werk van die Here tot sy eer op 
alle vlakke na behore gedoen word. 

Alles, ja, alles behoort aan die Here. Kom laat 
ons ver antwoordelike rentmeesters wees! LIG IN DUISTERNIS
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Die volk Israel het sy ontstaan te danke aan ’n offerri-
tu eel (vgl. Ex. 12:1-14).

Selfs nadat die negende plaag Egipte getref het, wou 
Fa rao steeds nie bes gee en die Israeliete laat gaan nie. 
Tussen die aankondiging van die tiende plaag, die dood 
van die eersgeborenes, en die voltrekking daarvan, vind 
ons die instelling van die Paasfees (Ex. 12:1-14).

Die viering van die Paasfees en die dood van Egipte land 
se eersgeborenes, staan in noue verband met me kaar. 
Dit is twee kante van dieselfde gebeurtenis. Die gevolg 
van die Here se stryd met Farao, was die verlossing van 
Israel, sy eersgebore seun, terwyl Farao se eersgebore 
seun gesterf het (vgl. Ex. 4:22-23). As gevolg van Farao 
se hardkoppigheid, het die Here op die eersgebore 
seuns in Egipte beslag gelê deur hulle óf aan sy oordeel 
te onderwerp, óf om hulle deur sy verlossing vir Hom 
af te sonder (vgl. Ex. 13:1-2, 11-16; Núm. 3:13). Net soos 
Hy destyds ’n offerlam as plaasvervanger vir Isak voor-
sien het, het God deur sy verlossing uitkoms vir die 
eers geborenes bewerk. Op grond hiervan het Hy beslag 
gelê op die volk Israel en word na Israel verwys as die 
eersgeborene van die Here (Ex. 4:22). In Númeri 3:13 
verklaar die Here: 

... al die eersgeborenes is myne: op die dag toe Ek 
al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het 
Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, 
mense sowel as diere; hulle moet myne wees. 

Tydens die Paasfeesoffer verteenwoordig die eersge-
bo renes van Israel die hele volk – ’n rol wat later deur 

die Leviete oorgeneem is. God eis hulle as sy spesiale 
eiendom op – ’n posisie wat beide groot seën en gevaar 
ingehou het. 

In Exodus 12 kry ons ’n tydelike onderbreking in die 
gang van die verhaal. Dit lyk asof die instelling van die 
Paasfees hier in die verhaal ingevoeg is toe daar terug-
skouend daaroor nagedink is. In die konteks van die 
Exodus-gebeure, lyk dit ook asof die instelling van die 
Paasfees kronologies reeds voor die dood van die eers-
geborenes (Ex. 11), plaasgevind het. In plaas daarvan 
dat ons in Exodus 12 ’n beskrywing van die viering van 
die Paasfees kry (dit word slegs kortliks genoem), word 
daar eerder volledig op die instelling van die Paasfees 
in gegaan. Hoofstukke 12 en 13 word dus nie soseer 
deur die vloei van die verhaal aan mekaar verbind nie, 
maar eerder deur die liturgiese en rituele herdenking en 
instelling van die fees. Die tydstip waarop die Paasfees 
ingestel is, word losgewikkel uit die historiese verloop 
van die verhaal sodat dit in julle geslagte as ’n ewige 
insetting gevier kan word (Ex. 12:14).

Die uittog dui die begin van die volk aan – wat hulle 
ge skiedenis en hulle jaarsiklus betref: Hierdie maand 
moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet 
vir julle die eerste van die maande van die jaar wees (Ex. 
12:2). Hierdie gebeure is ook die middelpunt van Israel 
se bestaan. Dit is ’n fees wat Israel in die tydperk tussen 
sy ontstaan en sy eskatologiese (eindtyd-) toekoms, 
gevorm het.

Offer-politiek1

Dr. Alastair Roberts2

In Paasfees vind ons ’n baie unieke geboortegeskiedenis vir ’n volk. Dit verskil drasties van ooreenkomstige 
ontstaansgeskiedenisse uit die Westerse liberale tradisie. Die feit dat die offerstelsel ten grondslag van die 
politieke orde gelê het, help ons om die herkoms van ons eie volk(e) beter te verstaan en hoe ons as gemeenskappe 
met ’n geloofwaardige getuienis, gevestig kan word.

______________________________________________________________

1 Vertaal uit die oorspronklike weergawe: https://politicaltheology.com/
the-politics-of-sacrifice-exodus-121-14/

2 Dr. Roberts werk vir die Theopolis, Davenant en Greystone instellings.
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Daar is heelwat mites waarvolgens die ontstaan van 
vol ke verklaar word. Ons vind dit nie net in stories 
soos die van Romulus en Remus nie, maar ook in die 
ge wilde mites van politieke filosofieë soos die van Hob-
bes en Locke. Die uittog-geskiedenis bied ’n alternatief 
tot hierdie mites. Deur die Paasfees is Israel as ’n volk 
in die lewe geroep terwyl hy daaruit ook sy roeping in 
die wêreld aflei.

Wanneer die teks só gelees word, bied dit nuwe insigte: 
Die vorming van Israel is nie bereik deur ’n onderlinge 
ooreenkoms tussen sy lede om die onsekere toestand 
waarin hulle hulself bevind het, te verlig nie. Israel se 
ontstaan is eerder ingebed in die ritueel van ’n offer-
maaltyd wat deur God ingestel is te midde van die 
smelt kroes van ’n apokaliptiese oordeel. Deur hierdie 
ge beure is die volk Israel, bestaande uit sy onderskeie 
familiegroepe, met ’n Goddelike bestaansdoel in die 
lewe geroep – die eersgeborene van die Here (in die 
eerste helfte van Exodus is die tema van geboorte 
prominent).

In die boek Putting Liberalism in Its Place, merk Paul 
Kahn op hoe blind die liberalisme is vir die konstitue-
rende rol wat offers in die totstandkoming van die staat 
speel. Die liberalistiese voorveronderstelling van ’n 
kontraktuele basis vir die staat, stomp ons sensitiwiteit 
af vir die feit dat ons politiek steeds met die beginsels 
van opoffering, geloof en liefde deurtrek is. Die staat, 
as hoogste betekenisgewer, word dan voorgehou as iets 
waarvoor jy bereid behoort te wees om offers te bring; 
selfs om voor te sterf of om voor oorlog te maak. Libe-
ralisme se slawerny tot die menslike rede, lei daartoe 
dat hulle die wil afskeep en gevolglik sukkel hulle om 
van die belangrikste kragte waardeur hul eie politieke 
gemeenskappe in die lewe geroep is, te herken. 

Paasfees dui die opofferende grondslag waarop politieke 
gemeenskappe gefundeer is, aan. Die Paasoffer-offe-
rande vorm die fondasie vir die wet van die Here soos 
vervat in die Tora – Ek is die Here jou God wat jou uit 
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het (Ex. 20:2). Die 
volk is gevestig deur hul eersgeborene seuns aan die 
Here te wy en deur die jaarlikse herdenking van hul 
her koms in die offermaaltyd van die Paasfees. In die 
evan gelies stel die Here Jesus sy maaltyd (nagmaal) ook 
binne die konteks van die herdenking van Paasfees in. 
Deur die herdenking van die dood van die eersgebore 
Seun, lê Jesus Christus die grondslag vir die nuwe po-
li tieke gemeenskap, naamlik die kerk.

Om die sakramentele grondslae van die soewereiniteit 
van die liberale nasiestaat bloot te lê, vorm ’n belang rike 
deel van ons politieke denke. Ons behoort die ver skillen de 
vorms van offers wat die grondslag van ons gemeenskap-
pe vorm, na te spoor. Ons behoort dus iets soos die ma-
nier waarop oorlog soms deur die staat misbruik word 
om sekere offers te eis of die manier waarop politieke 
ge meenskappe ons hoogste lojaliteit eis sodat dit aan 
afgodery grens, raak te sien, te ontbloot en uit te daag. 

Ons sal baie beter toegerus wees om te verstaan en om 
ons profetiese taak uit te voer as ons goed ingegrawe is in 
die offergebruike van politieke gemeenskappe waardeur 
ons onsself tot die groter Goed verbind en wat die voor-
dele wat deur die nasiestaat bewerk word, niksseggend 
maak. Net soos met die herdenking van die Paasfees, 
vind ons in die sakramentele gebruike van die kerk ’n 
sig bare uit beelding van ’n gemeenskap wat sy ontstaan 
aan God en sy verlossing te danke het. Dit lei daartoe dat 
ons aan God meer gehoorsaam is as aan mense. Binne die 
raam werk van hierdie offer-politiek, kan enige een van 
ons geroep word om ’n martelaar vir Christus te wees. LIG IN DUISTERNIS

Handleiding vir Kerklike Administrasie – Ds. LD Greyling

Prys: R125,00 (laserskyf ingesluit)

Hierdie handleiding is die vrug van ’n paar jaar se eie ervaring met die administratiewe 
take wat in ’n gemeente verrig word asook dié van skriba van die ringskommissie  
(Ring van Somerset-Oos). Hierdie handleiding maak geensins aanspraak op 
volledigheid nie, maar gee eerder leiding waarop uitgebrei kan en moet word, veral met 
betrekking tot eie behoef tes in die gemeente. Met hierdie handleiding word daar nie 
gepoog om te sê: “Só moet dit gedoen word nie”, maar eerder: “Só is dit gedoen!” Alle 
dokumente en vorms wat in die AP Kerk Port Elizabeth gebruik is, word op ’n laserskyf 
aan gemeentes beskikbaar gestel. Elke gemeente kan dan die dokumente en vorms 
wysig om by die eie omstandighede aan te pas en die gemeentenaam kan telkens 
gewysig word. – Ds. LD Greyling

Om te bestel, stuur ’n e-pos na versending@apk.co.za
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Skepping
Die skepping van die mens word deur ’n plegtige ver kla-
ring van God (Gén. 1:26) voorafgegaan en ingelei. Die 
liggaam van die mens word doelbewus uit die stof van die 
aarde gevorm, terwyl sy lewensasem van bo kom (Gén. 
2:7). Die gevolg is dat die mens beelddraer van God is.

As God se beelddraer, is die mens geroep om sy Skep-
per reg te ken, Hom met sy hele hart lief te hê en om 
vir ewig saam met Hom te wees. Die mens het ’n hoër 
be stemming as enige ander skepsel. Hoewel die mens 
veel van God ontvang het, was hy nog nie wat hy moes 
word en wees nie. Hy het nog nie die ewige lewe gehad 
nie, maar moes dit langs die weg van gehoorsaamheid 
verwerf. Sodoende kry hy ’n hemelse doel. 

Hierdie ewige bestemming sluit egter nie ’n aardse le-
wens taak uit nie. As geskapene uit die stof van die aarde, 
ontvang hy ook ’n roeping ten opsigte van hierdie wêreld. 
Hy is liggaamlik aan die aarde verbind, vir sy bestaan 
daarvan afhanklik en leef in vele opsigte met die aarde 
mee. Ten opsigte van die aarde het die mens ’n dubbele 
taak ontvang, naamlik om dit te vul en om daaroor te 
heers (Gén. 1:28; 2:15). 

Die mens het verskillende gawes en vermoëns ontvang 
om hom met hierdie taak te help. Hy is met ware kennis, 
geregtigheid en heiligheid geskep en is dus ten volle 
toe gerus om God se wil uit te voer. Deur die mens as 
man en vrou te skep, het God hom toegerus om die aar-
de te vul en daaroor te heers. In hierdie twee geslagte, 
in die huwelik, is alle latere sosiale ordes reeds vervat, 
naamlik die van man en vrou, ouers en kinders, broers 
en susters, slawe en vrymanne, owerheid en onderdaan. 
In die tweeslagtigheid van die mens is alle ongelykhede 
wat weldra tussen mense sal bestaan, in beginsel reeds 
teenwoordig – verskille ten opsigte van liggaam en siel, 
karakter en temperament, verstandelike vermoëns, hart 
en hand, ensovoorts. Hierdie verskille is dus in die wil 
van God gegrond en is nie ’n gevolg van die sonde nie.

Deur hierdie tweërlei lewenstaak word die mens tot ar-
beid opgeroep. Daarvoor het ons ses dae ontvang. Om 
te arbei is ’n Goddelike instelling. Op die Sabbat moet 
die mens van sy aardse arbeid rus sodat hy altyd bewus 
sal wees dat die aardse nie sy einddoel is nie; sy rus en 
betekenis lê in gemeenskap met God.

God gee sy wet as reël en riglyn vir die ganse lewe. Hier-
die wet is op die hart van die mens geskryf en bestaan 
uit liefde tot God en die naaste. Solank as wat die mens 
by hierdie wet bly, hoef hy hom nie te bekommer dat 
dinge verkeerd sal loop in die verkillende verhoudinge 
waarin hy staan nie. 

Sondeval
Die koms van die sonde in die wêreld, wat die oortreding 
van God se wet behels, het ’n vernietigende uitwerking 
gehad op alle verhoudinge waarin die mens staan. Eers-
tens is die gemeenskap met God verbreek. Die sonde 
het ongeloof, ongehoorsaamheid en vyandskap jeens 
God tot gevolg gehad. Dit het veroorsaak dat die mens 
sy ewige, hemelse bestemming uit die oog verloor het. 
Hy het hom aan die aarde onderwerp en vind nou sy 
geluk en saligheid in die aardse. 

Gevolglik is die regte verhouding van die mens tot hom-
self, ook versteur. Siel en liggaam, gees en vlees staan nou 
teenoor mekaar. Die gewete word nou ’n regter wat die 
mens aankla en veroordeel. Hoof en hart, wil en verstand, 
begeerte en plig is in ’n onversoenlike stryd gewikkel. 
Die verskillende gawes en kragte voer nou voortdurend 
stryd en word verwaarloos of misbruik. Selfsug verdryf 
nou die liefde uit die mens se hart.

Op hierdie wyse is die alledaagse bestaan van die mens 
verander in ’n oorlog van “almal teen almal”. Mans en 
vrouens, ouers en kinders, ryk en arm, ensovoorts, is 
nou vyande van mekaar. Verskille word nou teenstellings; 
ongelykhede verander in botsende kontraste. 

Bybelse beginsels en die relevansie 
van die Mosaïese wet  
vir die huidige sosiale vraagstuk1

Dr. Herman Bavinck

______________________________________________________________

1 Vertaal en verkort.
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Die sondeval het ook nie die mens se verhouding tot die 
natuur ongeskonde gelaat nie. Die mens het steeds die 
verantwoordelikheid om die aarde te vul en daaroor te 
heers. Die aard van sy arbeid verander egter heeltemal. 
Die vrou sal met moeite kinders baar, terwyl die man 
in die sweet van sy aangesig sy brood sal verdien. Die 
natuur werk nou teen die mens sodat sy arbeid in ’n 
oorlewingstryd verander. Die mens heers nie meer nie 
en is ongehoorsaam. Die dorings en distels, die diere 
van die veld en die elemente van die natuur het nou die 
mens se vyand geword. 

In dit alles beleef die mens God se oordeel. Ongehoor-
saamheid aan God se wet word nooit ongestraf gelaat 
nie. Sonde is op sigself ellende en word deur ’n hele 
rits rampe gevolg. Sielepyn en gebroke liggame is die 
wrakstukke van God se oordeel. Onrustigheid in die 
gemoed, skuldgevoel, gewetenswroeging en vrees vir 
God se straf knaag aan elkeen. 

Eerste treë van verlossing
Hierdie verwoestende uitwerking van die sonde word 
egter deur die genade van die Here gestuit. As Skepper en 
Onderhouer beheer hy die sonde en hou dit in bedwang 
sodat dit nie die skepping vernietig en sy raadsplanne 
verydel nie.

Hy doen dit eerstens deur sy oordeel oor en straf van die 
sonde. Die onrustigheid van die siel, die smart van die 
lewe, die stryd om oorlewing en moeitevolle arbeid is 
alles dinge waardeur God sy toorn openbaar. Dit is egter 
tegelykertyd ook middele van sy algemene genade om die 
ongeregtigheid se spoed te breek en die skrikwekkende 
uitbarsting van die sonde teë te gaan.

God doen dit verder deurdat Hy ’n klein oorblyfsel van 
sy beeld en gelykenis (na die sondeval) in die mens laat 
agterbly. Hy gee vir die mens ’n rede en gewete; Hy laat ’n 
sekere kennis oor God en sy eienskappe in hom oorbly, 
die saadjies van geloof, die besef van goed en kwaad, die 
bewustheid van ’n ewige bestemming. Sodoende hou 
God die mens voortdurend bewus dat daar ’n ander, 
beter wêreld as die sigbare bestaan. 

Die laaste manier waarop God die sonde teëwerk, is 
deur bepaalde strukture soos die gesin, die samele-
wing en die staat vir die mens op te rig. Hy bewerk ’n 
na tuur like lief de tussen man en vrou en tussen ouers en 
kinders. Hy kweek allerhande sosiale deugde: ’n behoef-
te vir samesyn asook ’n behoefte aan toenadering en 

vriend skap tussen mekaar. Hy verdeel uiteindelik die 
mensdom in verskillende tale en volke om hulle van al-
gehele ondergang te bewaar. Onder hierdie volke bewerk 
Hy sekere nasionalistiese deugde van aangetrokkenheid 
tot en liefde vir die vaderland. Hy laat toe dat hierdie 
volke hulself staatkundig organiseer met die roeping 
om te midde van ’n velerlei samelewingsverbande, die 
onderlinge verhoudings te reël en die reg staande te hou.

Hierdie algemene genade en lankmoedigheid van God 
hou wel die mens in bedwang, maar herskep hom nog 
nie. Die Here sonder Israel as sy volk af en openbaar sy 
insettinge en verordeninge aan hulle. Met betrekking tot 
die sosiale terrein, kry ons veral die volgende instellings:

a. Tydens die wetgewende handeling by Sinai, staan 
Is rael se geestelike bestemming as afgesonderde 
volk van God, voorop. Ook die land is God se eien-
dom. Volgens sy vrye beskikking het Hy Kanaän aan 
Abraham en sy nageslag as erfporsie gegee. Israel het 
slegs verblyfreg. God beskik daaroor en sorg dat en 
hoe die land onder die stamme verdeel moet word 
(Jos. 13).

b. Hierdie stamme en geslagte word deur die Here 
in stand gehou terwyl Hy hul eiendom beskerm. 
Hy be loof vrugbaarheid aan die nageslag van Israel 
(Gén. 12:2, 13, 16), terwyl Hy die gedagte koester 
dat kinders ’n seëning en erfdeel uit sy hand is (Ps. 
113:9). Besit tings is deur die seuns geërf en as daar 
geen seuns was nie, erf die dogters. Vir kinderlose 
weduwees het die swaershuwelik gegeld ter besker-
ming van die fa milienaam (Deut. 25:5-10).

c. Omgekeerd is die eiendom ook vir die stamme en 
families bewaar. Dit het veral deur die instelling 
van die jubeljaar gebeur. Nie alleen moes hulle wat 
weens armoede aan hul skuldeisers verkoop is, in 
die jubeljaar vrygelaat word nie (Lev. 25:39,40 en 
Deut. 15:12), maar was die lossingsreg ook tot hul 
beskikking (Lev. 25:47). In die jubeljaar moes eien-
dom sonder enige vergoeding aan die oorsponklike 
eienaars teruggegee word. 

d. Deur hierdie bepalings is verarming aan die een kant 
en die opeenhoping van grondbesit en kapitaal aan die 
ander kant, verhoed. Tog is die verskil tussen ryk en 
arm, vryman en slaaf nie opgehef nie. ’n “Mens waar-
dige bestaan” word vir die meeste moontlik ge maak. 
Die kontras (tussen ryk en arm) is op ’n prag tige wyse 
tydens die Sabbat en feesdae versag. Dan was daar 
nie iets soos arm en ryk nie, maar het almal, sonder 
enige verdienste, uit die hand van die Here geleef. 

Vervolg op p. 18
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Regdeur die geskiedenis van die kerk was daar twee pro-
mi nente en uiteenlopende uitgangspunte oor ryk dom. 
Die eerste uitgangspunt dring daarop aan dat ma teriële 
rykdom en die vermeerdering daarvan, inhe rent skadelik 
is en dus ten alle koste vermy moet word.

Daarteenoor beweer die tweede uitgangspunt dat ma-
teriële rykdom en die vermeerdering daarvan, in wese 
goed is en dat dit deel van ons skeppingsontwerp en 
kultuuropdrag is. Indien dit té ver gevoer word, kan dit 
lei tot die idee dat God sy ware volgelinge met gesond-
heid en rykdom seën. 

Ons kan by beide leer. 

Armoede-teologie
Onderliggend aan vele verskynsels van die armoede- 
teo logie is ’n moderne vorm van Gnostisisme, wat die 
waarde en goedheid van die materiële wêreld relati veer. 
Die armoede-teologie moedig ’n verblindende, piëtis-
tiese-geestelike hoogmoed aan wat beweer dat hoe 
gro ter iemand se materiële armoede, hoe meer geestelik 
die persoon is. Inherent tot hierdie verdraaide Bybelse 
lering is die siening dat materiële armoede, geestelike 
rykdom voortbring en dat materiële oorvloed uiteraard 
geestelike armoede tot gevolg het. 

Voorstanders van die armoede-teologie is daartoe ge-
regtig om ons te herinner aan die vele Skrifgedeeltes 
oor die gevare wat saam met die vermeerdering van 
materiële rykdom kom. Hulle is ook geregtig om ’n 
toenemend-welvarende Westerse kerk tot groter mate-
riële vrygewigheid en ’n meer diepgaande opofferende 
bestaan op te roep (vgl. Mt. 6:24, en 19:16-30; 1 Tim. 
6:7-8; en Hebr. 13:5). 

Diegene wat die armoede-teologie, in die eksplisiete en 
implisiete vorme daarvan, toe-eien, maak ’n teologiese 
denkfout om die bose té nou met materiële voorspoed te 
wil verbind. Volgens Dallas Willard is “die romantisering 
van armoede een van die grootste illusies van Chris-
tene in die hedendaagse wêreld. Rentmeesterskap, wat 
besittings noodsaak en wat die vrywillige ‘weggee’ van 
daardie besittings tot gevolg het, is die ware geestelike 
vrug rakende rykdom.” 

Materiële verarming maak jou hoegenaamd nie méér 
geestelik as iemand met materiële oorvloed nie. In alle 
ekonomiese omstandighede, of dit nou goed of sleg gaan, 
word getroue en vrugbare rentmeesterskap vereis oor 
alle dinge wat God aan jou toevertrou. 

Voorspoedsteologie
’n Tweede gevaarlike verdraaiing met betrekking tot 
materiële voorspoed, is die voorspoedsteologie. Voor-
standers hiervan glo dat die najaag van rykdom ’n 
bekragtigende teken of direkte gevolg van God se seën 
in jou lewe is. Aanhangers van die voorpsoedsteologie 
beweer dat God wil hê dat almal materiële voorspoed 
moet ervaar. Ingebed in die voorspoedsteologie is ’n 
goeie en bewonderingswaardige benadering teenoor 
die soms verwaarloosde, dog kragtige teologie van die 
goedheid van die menslike welvaart. 

Soos met die meeste ander teologiese verdraaiings, word 
belangrike waarhede ongelukkig geïgnoreer, gemini ma-
li seer, of bloot ontken. Dit gebeur gereeld dat aanhangers 

Behoort Christene rykdom na te jaag, 
of eerder te vermy?1

Tom Nelson2

Soos wat ek in pastorale gesprekke betrokke raak, word ek gereeld gekonfronteer met hierdie eerlike vraag: 
“Dominee Tom, ek verstaan dat ons middele nodig het sodat ons ons naaste kan liefhê, maar het Jesus ons nie 
teen rykdom gewaarsku nie?” 

______________________________________________________________

1 Vertaling: Marica du Preez. Oorspronklike artikel: https://www.thegospel-
coalition.org/article/christians-build-wealth-avoid/

2 Tom Nelson is die senior predikant van Christ Community Church in Lea-
wood, Kansas.
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van die voorspoedsteologie geen waarde aan menslike 
lyding heg nie. Hulle is geneig om die Skrif se oproep 
tot ’n opofferende lewenstyl, wat deur naasteliefde ge-
mo tiveer word, te ignoreer. Hulle verontagsaam openlik 
die soewereine wil van God wat toelaat dat sommige van 
die Here Jesus se volgelinge materiële armoede ervaar. 

Terwyl hy sommige van die goeie aspekte van die voor-
spoedsteologie beaam, daag John Schneider die foutie we 
oortuiging dat God begeer dat almal materiële voor-
spoed moet ervaar, oortuigend uit: “Dit is [die siening] 
dat daar nooit tye of omstandighede in hierdie wêreld 
is waar God, in teorie, verkies dat iemand arm moet 
wees nie. Die Skrif maak dit baie duidelik dat daardie 
tye en omstandighede soms bestaan.” 

Die voorspoedsteologie is nie net teenstrydig met die 
Skrif nie, maar is ’n klap in die gesig vir baie van Jesus 
se toegewyde volgelinge in die hedendaagse tyd asook 
regdeur die kerkgeskiedenis, wat al materiële gebrek 
ervaar het of dit in die gesig staar weens hul navolging 
van Christus. 

Vaste hoeveelheid
Gegewe die feit dat rykdom nie vermy óf opgehemel 
moet word nie, maar eerder met wysheid en vrygewig-
heid bestuur moet word, hoe moet ons dan oor die skep 
van materiële rykdom dink? 

Soms neem ons aan dat daar ’n vasgestelde hoeveelheid 
rykdom of vrugbaarheid in die wêreld is. Die alombe-
ken de vaste-hoeveelheid-denkfout stel voor dat een 
per soon se vermeerdering van rykdom noodwendig tot 
die volgende persoon se vermindering in rykdom sal lei. 
Die gevolg van hierdie denkfout is duidelik in moderne 
prediking. Baie predikante verkondig die idee, soms 
meer openlik as ander kere, dat ryk mense die bestaan 
van arm mense tot gevolg het. 

Tog help ’n kragtige skeppingsteologie ons om die fout 
in die vaste-hoeveelheid-teorie raak te sien. God het die 
natuurlike skeppingsorde ontwerp sodat die hoeveelheid 
rykdom deur menslike arbeid uitgebrei en vermeerder 
kan word. 

Dit beteken dat die bewerking van die tuin van Eden ’n 
oproep was tot rentmeesterskap oor die roumateriale 
van God se skepping. Dit is ’n oproep om iets te skep 
wat nie voorheen daar was nie en dit te vermenigvuldig 
sodat almal kan floreer (Gén. 2:15). 

Dus sien ons die skepping van rykdom as ’n goeie ding, 
want daardeur reflekteer ons ons geskape natuur en 
neem ons vermoë toe om ons naaste lief te hê. Ons is 
geskape om te floreer, om vrugbaar te wees, om waarde 
tot ander in die wêreld toe te voeg. Paulus skryf: Maar as 
ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare 
arbeid (Filip. 1:22). 

Wat ook al die werk waartoe God ons geroep het, 
bly die vraag: “Is ons besig om meer vrugbare 
arbeiders te word? Is ons voortdurend besig om 
ons werk beter te doen en beter vaardighede te 
bekom? Indien ons betaal word vir ons arbeid, wat 
kan gesê word van die werk wat ons doen? Indien 
ons na meer formele opvoeding streef, neem ons 
ons studies ernstig op? Indien ons nie ’n vaste 
salaris ontvang nie, hoe groei ons in ons bydraes 
tot ander se lewens? Indien ek ’n tuisbly-eggenoot 
is, hoe word ek ’n meer vrugbare ouer?” 

Ons geloof in die volmaakte evangelie leer ons dat elke 
aspek van ons lewens saakmaak. Die vrugbare lewens 
waartoe ons opgeroep word, het ernstige ekonomiese 
gevolge vir ons wêreld. As volgelinge van die Here Jesus 
vorm die opdrag om in elke area van ons lewe veel vrug 
te dra, die kern van getroue Christelike dissipelskap. LIG IN DUISTERNIS

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

Psalms en Gesange vir die AP Kerk
Prys: Groot druk: R180,00
 Gewone druk: R135,00

Die Erediens (Lewende Stene: 1)  
– Prof. JAE Adendorff 

Prys: R30,00
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Die bedoeling onderliggend aan hierdie verklaring van 
geskenke, is verstaanbaar en selfs prysenswaardig. In 
Christelike kringe is die doel daarvan om die be lang rik-
heid van God se vrye genade te beklemtoon. ’n On geba-
lanseerde siening van geskenke en genade lei ongelukkig 
dikwels tot ’n samelewing sonder enige ooreenkomstige 
verpligting en wat gevolglik geloof en werke van mekaar 
skei. Die Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer, verwys 
neer halend na hierdie denkfout as “goedkoop genade”. 
In sy klassieke werk getiteld Dissipelskap, beskryf Bon-
hoeff er goedkoop genade as “genade sonder ’n prys, 
son der enige koste. Daar word gesê dat die wese van 
ge na de inhou dat die rekening daarvoor tot in ewigheid 
voor uitbetaal is.” “Duur genade”, daarenteen, het te doen 
met Jesus Christus wat ons roep om sy kinders te wees; 
’n roeping wat “duur is omdat dit mense onder die juk 
van dissipelskap indwing; dit is egter genade wanneer 
Jesus dan sê: ‘My juk is sag en my las is lig.’”

Die perspektief wat deur Bonhoeffer as “goedkoop ge na-
de” beskryf word, word dikwels gelykge stel aan wat die 
Re formasie geleer het, naamlik dat ons sola gratia (deur 
genade alleen) gered word. Die boodskap van die Refor-
masie was egter nooit een waarin die ont vanger van God 
se genadegawe, onaangeraak gelaat of sy omstandighede 
onveranderd bly nie. Inteendeel, soos Bonhoeffer dit stel: 
“God het gedurende die Reformasie die evangelie van 
suiwer en duur genade deur sy kneg, Martin Luther, laat 
ontwaak.” Hierdie ken mer kend-reformatoriese verstaan 
van genade, word nêrens beter verwoord as in die trant 
van die Heidelbergse Kategismus nie. Dit beweeg vanaf 
’n beskrywing van sonde en menslike ellende tot verlossing 
deur God se genadige ver lossingswerk en uiteindelik na 

diensbaarheid as die gelowige se reaksie op die werklikheid 
van verlossing. Hier die dinamika van sonde, verlossing 
en diensbaarheid, kan ook beskryf word as die beweging 
van skuld na genade na dankbaarheid. Die genade van 
verlossing kan beslis as ’n Goddelike gawe beskryf word. 
Dit beklemtoon die noodwendige verhouding tussen gawe 
(geskenk) en dankbaarheid nog duideliker.

Wanneer ’n mens verstaan dat geskenke weens hulle 
aard ’n dankbare en diensbare reaksie vereis, dien dit die 
standpunt oor goedkoop genade, wat Bonhoeffer noem 
“die aartsvyand van die kerk”, die nekslag toe. Die verhou-
ding en verband tussen gawe en dankbaarheid lei tot ’n 
lewe van rentmeesterskap en verantwoordelikheid. Die 
realiteit van hierdie meer volledige siening van gawes, 
het ’n spontane dankbaarheid in ons daaglikse doen 
en late tot gevolg. Ons word byvoorbeeld geleer dat dit 
goeie maniere is om “dankie” te sê wanneer iemand iets 
vir jou gee. Ons word ook geleer dat dit gepas is om ’n 
dankie-sê briefie terug te stuur wanneer iemand vir jou 
’n verjaarsdaggeskenk gee.

Ons kan gerus ook na die voorbeeld van Gorilla Pictures, 
’n film- en video-produksiemaatskappy in Grand Rapids, 
Michigan, kyk. Die kort speelfilm, Lift as You Climb, wat 
deel vorm van die nuut vrygestelde rentmeesterskap kur-
ri kulum Our Great Exchange, vertel hoe die geskenk van 
’n Red One digitale kamera “alles vir die filmmaatskappy 
verander het. Om die waarheid te sê, het die stigters 

Geskenke, dankbaarheid en die 
genade van rentmeesterskap1

Dr. Jordan Ballor2

Daar is ’n groot wanpersepsie oor die aard van gawes en die uitdeel daarvan, wat ons moderne samelewing 
en selfs ons kerke, onderlê. Dit is die gedagte dat ’n geskenk, gegewe die aard daarvan, geen reaksie van die 
ont vanger vereis nie. Daar word geredeneer dat vir ’n geskenk om werklik ’n geskenk te wees, dit geheel en al 
gratis en sonder voorwaardes moet wees. Dit vereis dat die ontvanger heeltemal passief teenoor die geskenk 
moet wees. As daar enige reaksie verwag word, dan is dit nie waarlik ’n geskenk nie.

______________________________________________________________

1 Vertaal. Oorspronklike artikel: https://acton.org/pub/commentary/2013/ 
05/08/gift-gratitude-and-grace-stewardship

2 Dr. Ballor is ’n senior navorsingsgenoot en publikasiedirekteur by die Acton 
Instituut.
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van Gorilla Pictures nie net een nie, maar twee Red One 
ka me ras persent gekry. Dit was ’n liefdesdaad wat die 
ma nier waarop hulle besigheid gedoen het, heeltemal 
ver ander het.”

“Ek reken as iemand vir jou iets gee wat jy nie verdien het 
nie en wat jy nie kan bekostig nie, kom daar ’n ge wel di ge 
groot verantwoordelikheid daarmee saam”, sê Eric John-
son, een van die eienaars van Gorilla Pictures. “Jy kan dit 
na tuurlik in ’n kas toesluit en sê: ‘Goed, ek het nou hierdie 
hulp middel en ek gaan dit opgebruik totdat dit waarde loos 
is’, of wat ook al, maar wat dan?” Eric John son en Eric 
Machiela van Gorilla Pictures se reaksie op hierdie daad 
van liefdadigheid en ruimhartigheid teenoor hulle, het 
op hul beurt ’n dinamiese en produktiewe gemeenskap 
van rentmeesters tot gevolg gehad deurdat hulle hierdie 
geskenk met verantwoordelikheid aangewend het.

Hieruit is dit duidelik dat dankbaarheid die gepaste 
ge sind heid is wanneer ’n mens ’n geskenk ontvang. In 

die praktyk kom dit nie soseer daarop neer dat jy iets in 
ruil daarvoor moet gee nie, maar eerder dat jy dieselfde 
goedheid weer aan iemand anders sal bewys. Aan die 
gewer is dank verskuldig, terwyl vrygewigheid weer ons 
verantwoordelikheid teenoor ander is. Hierdie dinamiese 
wisselwerking tussen gawe, dankbaarheid teenoor die 
gewer en vrygewigheid teenoor ander, is ten diepste die 
gevolg van God se genade: Ons het Hom lief, omdat Hy 
ons eerste liefgehad het (1 Joh. 4:19). Die gewer neem 
die inisiatief en wanneer God die Gewer is, bemagtig 
Hy mense om op hul beurt rentmeesters van genade en 
gewers vir ander te wees.

Die verhouding tussen gawe en verantwoordelikheid 
word pragtig vasgevang in Augustinus se gebed: “Gee 
my wat U eis en eis dan van my wat U wil.” Dit is die 
duur genade van rentmeesterskap – wanneer God dit 
aan mense toe vertrou om verantwoordelike gewers te 
wees in antwoord en gegrond op die fondament van sy 
goeie gawes.

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

uitgesluit). 
•	 Skoolvakansie	50%	van	verblyfkoste.
• Pligte: Preke op Sondae en feesdae wat in daardie tyd val.
• Indien nodig, hospitaalbesoek of ernstige siekte tuis.

Begrafnis (addisionele vergoeding). 
• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir 

bogenoemde besoeke.

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

LIG IN DUISTERNIS

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

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

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

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

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

VERWAGTE KOSTE? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 
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Die boek skop af met ’n kort oorsig oor die lewe van 
Ba vinck waarna dit in drie hoofdele opgedeel word: 
die fundering, die vorm en die praktyk van Chris teli-
ke dissipelskap. Die eerste deel handel oor die imago 
Dei (die mens as beelddraer van God), die wet en ge-
hoor saamheid en eenheid met Christus. Deel twee 
gaan oor die navolging van Christus en die Christelike 
lewensbeskouing. In die derde deel word die praktiese 
toepassing van Bavinck se teologie bespreek met betrek-
king tot die huwelik en gesin, werk en roeping, kultuur 
en opvoeding en die burgerlike samelewing. Die boek 
eindig met ’n vertaling van Bavinck se enigste preek 
wat ooit gepubliseer is: “Die wêreld-oorwinnende krag 
van geloof.” Die omvattendheid van sonde en die krag 
van geloof in Christus as antwoord daarop, word op ’n 
aangrypende manier aan die orde gestel. Die preek op 
sy eie maak al van die boek goeie waarde vir geld.

Hoë-oktaan teologie
Nêrens word die primêre taak van die Christen in Ba-
vinck se teologie duideliker as in sy eie lesing oor al-
ge mene genade nie: “Christenskap ... skep nie ’n nuwe 
wêreld nie, maar maak die wêreld nuut.” Bavinck probeer 
verduidelik hoe God se verlossende genade nie sommer 
’n terloopse byvoeging tot sy skeppingsplan, ’n soort 
plan B, is nie. Inteendeel, deur sy verlossende genade 
herstel en vervolmaak Christus die natuur. God verlos 
ons en die wêreld dus sodat ons en die wêreld kan word 
en wees wat Hy van die begin af daarmee bedoel het. 
Ons word nie verlos van ons menswees nie, maar eerder 
tot ware menswees. Meer as enige iemand anders het 
Bavinck besef dat ’n dualisme tussen natuur en genade 
ook ’n ongesonde verdeling op ander plekke tot gevolg 
het (bv. gees vs. materie, heilig vs. wêrelds, gepeupel 
vs. elite, liefde vir die wêreld vs. vlug vir die wêreld). 
As gevolg daarvan dat ons hierdie tweedelings in ons 
ge dag tes maak, skep óns hierdie teenstellings. God se 
skep ping, verlossing en voleinding van alles, staan nie 
los van mekaar nie.

“Genade herstel en vervolmaak die natuur” mag 
dalk ’n kernagtige opsomming wees, maar soos enige 
iemand sal weet wat Bavinck al in diepte bestudeer 
het, ver eis dit ’n buitengewone hoeveelheid hoë-oktaan 
teo logie om dit reg te kry. Leerstellings soos dié oor die 

Drie-eenheid, imago Dei, 
skepping, verbond, al ge-
mene genade, die persoon 
en werk van Christus en 
eskatologie moet almal aan 
die orde gestel word. Dit 
is hier waar Bolt se vaar-
digheid duidelik word. Van 
kragtige, dog toeganklike, 
hoofstuk na kragtige hoofstuk bespreek hy hierdie 
grond liggende waarhede. Hy wys duidelik hoe hierdie 
waarhede ons help om te besef dat God se genade ons 
herstel. Dit doen Hy in ons persoonlike lewens en 
deur ons herstel Hy ook die wêreld waarin ons leef. Hy 
verduidelik selfs hoe dit gebeur in die omgewing van 
die huwelik, werk, opvoeding en die breër burgerlike 
gemeenskap.

Toepaslik
Weens die reikwydte van Bavinck on the Christian Life, 
be vat die boek iets vir almal. Teoloë sal by die eerste 
hoof stukke baat vind. Apologete sal weer die bespreking 
van die verskille tussen Bavinck en Kuyper in hoofstuk 
ses, interessant vind. Dominees wat meer wil uitvind oor 
die verhouding tussen geloof en werk as deel van heilig-
making, sal hoofstuk vier en vyf van groot waarde vind.

Hoewel die boek goed daarin slaag om Bavinck se 
sienings oor bepaalde sake weer te gee, bied dit baie 
meer. Bolt is nie net ’n historiese teoloog nie, hy is ’n 
kontemporêre sistematikus en daarom het hy die unieke 
vermoë om Bavinck se insigte op eietydse omstan dig-
hede en vraagstukke toe te pas. Sake soos ekonomiese 
ongelykheid, geslagsverskille en sosiale geregtigheid 
word almal aangeraak.

Klinkende sukses
Bavinck word nie net klakkeloos nagepraat nie. Bolt 
slaag daarin om sy eie stempel duidelik af te druk ten 
spyte daarvan dat hy Bavinck meesterlik aan die orde 
stel. In die lig van die feit dat Bavinck nooit sy boek oor 
gereformeerde etiek voltooi het nie, is hierdie boek ’n 
reuse sukses. Bolt het daarin geslaag om vanuit Bavinck 
se eie tapisserie, die “ontbrekende uitgawe” oor die 
praktiese teologie, saam te stel.

Bavinck on the Christian Life:  
Following Jesus in Faithful Service – John Bolt
Resensie deur Brian Mattson • Prys: $18,23 (Amazon)

BOEKRESENSIE
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BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van 
u fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig 
het, deur aan oudl. B Earle. Sy kontaknommer is: 
+44 790 479 4174; e-pos: engeland@apk.co.za

DIE BOODSKAPPER
Inskrywingsvorm 2019 – Enkelintekenare
Bestelvorm beskikbaar op die webblad by  
www.apk.co.za onder Publikasies, Intekenvorm 2019.

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

1/4 blad 124 x 90 mm R835.00
R1 785.00
(slegs binne 
agterblad)

1/2 blad 124 x 180 mm R1 415.00
R2 940.00
(slegs binne 
agterblad)

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

Hatfieldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifiek  

aan u toegeken word vir u advertensie. Sodra ons u advertensie 
ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

FEES- EN VAKANSIEDAE 2019
1 Januarie Nuwejaarsdag
21 Maart Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
19 April Goeie Vrydag
21 April Paassondag
22 April Gesinsdag
27 April Openbare vakansiedag
1 Mei Openbare vakansiedag
30 Mei Hemelvaart
31 Mei Republiekdag
9 Junie Pinksterfees
16 Junie Openbare vakansiedag
17 Junie Openbare vakansiedag
9 Augustus Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA-dag
24 September Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
27 Oktober Hervormingsfees
16 Desember Geloftedag

25 Desember Christusfees

26 Desember Openbare vakansiedag

Skoolkwartale 2019
Eerste kwartaal: 9 Januarie – 15 Maart
Tweede kwartaal: 2 April – 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie – 20 September
Vierde kwartaal: 1 Oktober – 4 Desember

DIENSTELYS
’n Nuwe afdeling wat voortaan vir Die Boodskapper beplan word – ’n dienstelys ter ondersteuning van ons eie 
lidmate. Die koste beloop R150.00 per kwartaal (3 uitgawes). Slegs vir AP kerklidmate. U verstrek net die tipe 
diens wat u lewer, area, naam, kontaknommer en e-posadres. Kontak Melaney Luwes, tel. 012 362 1390 vir 
volledige besonderhede/stuur ’n e-pos na: boodskapper@apk.co.za. Voorbeeld:

DIENS AREA NAAM NOMMER E-POS
Bloemiste Durban Sannie Sakpas 031 987 6543 / 083 235 9387 blom@sanniesakpas.co.za
Loodgieter Pretoria Piet Pompies 012 345 6789 / 083 235 9387 info@pietloodgieter.co.za

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28 & 29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Thessalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6 & 7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17 & 18 (35) NGb Art 30-34 (30)

AMPTELIK
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So verwonder ek my oor elke plaas – waarom sou ie-
mand nou juis hier kom boer? Genugtig, maar hier is 
dit droog, wat maak die mense hier? Dan kom ek op ’n 
plaas daar diep in die Karoo waar die niks genoeg is en 
hier staan trekkers en implemente wat sommige boere in 
besproei ingsgebiede nie eens het nie. Ek klim saam met 
die omie in die bakkie en hy wys my rond. Hy wys my 
bietjie dieper as dit wat die oog kon sien. Hy wys my die 
saaidamme, hektare groot, die uitkeer-
walle uit die spruit, of ri vier soos hulle 
hom noem, hy wys my die watertenks 
onder die grond waarin al die reën-
water wat op die dakke val, opgevang 
word. Hy wys my al die Pre sopusbome, 
een van die grootste indringerplante in 
die Karoo, maar hy wys my ook hoe hy 
hierdie indringer met al sy peule tot sy 
voordeel benut in hierdie dorre, droë 
wêreld. Ek vra oor die reën en hy sê: 
“Hy sal weer kom.” Môre og gend dou 
voor dag kom sy werkers die kombuis 
binne en groet beleefd. Die omie vat 
Boeke, die dag begin ... en ek wonder: 
Is ons net boere of is ons rentmeesters?

Kom ek by ’n Boerbok-skou of -veiling 
en ek sien die diere daar, dan dink 
ek ook aan die geskiedenis van die 
ras. Hoe ’n klompie Oos-Kaapse boere in 1959 byme-
kaar gekom en besluit het om die Boerbok te teel. Hoe 
die Suid-Afrikaanse boer, regoor die land, met net die 
inheemse bokke wat hier was tot sy beskikking, deur 
middel van seleksie, ’n liefde vir die ras en geloof, ’n bok 
geteel het wat vandag bekendstaan as die beste vleisbok 

ter wêreld ... en ek wonder: Is ons net boere of is ons 
rentmeesters?

Wanneer ek by my buurman verbyry, sien ek ’n plaas wat 
eens niks was, stadig begin verander. Nie met weelde 
gevul nie, maar op ’n eenvoudige dog opmerklike ma nier 
– die bome word oopgesaag, die ou werf word net jies 
reggepak, die klompie diere wat daar is, word goed ver-

sorg en die omie groet altyd vriendelik. 
Wens jy hom geluk met dit wat jy sien 
gebeur, is sy antwoord: “Maar dit is 
mos ons verantwoordelikheid.” Is ons 
net boe re of is ons rentmeesters? 

Dit laat my dink: Waarom trot seer 
die Suid-Afrikaanse boer so baie en 
bly steeds sterk staan? Daar is so baie 
dinge wat negatief ervaar kan word: 
die droogtes, die regering se houding 
teenoor die landbou en die Suid-Afri-
kaanse boer, die ge weldi ge hoë inset-
koste, die soms baie lae pry se vir hul 
produkte – wat nie nood wendig tot 
op verbruikersvlak deursyfer nie. Hoe 
op aarde bly die boer dit regkry om 
maar weer anderkant uit te kom, om 
ten spyte van alle negatiewe invloede 
steeds sy kudde geneties te verbeter 

en om steeds geweldige genetiese vordering te behaal? 
Wanneer boere ten spyte van die geweldige droogte wat 
hulle die laaste paar jaar ervaar het, steeds die wil, die 
moed, maar bowenal die geloof het om weer saad in die 
grond te sit, dan kan ’n mens nie anders nie as om te sê: 
“Dit is ’n spesiale tipe mens”, maar is ons?

Rentmeester of boer?
Johan Strauss

Wanneer ek as jong boer op ’n plaas in die suide van die Vrystaat, deur die plaas ry of alleen die uitgestrekte 
Karoo se paaie aanvat na ’n veiling of ’n Boerbok-kursus, dan dwaal my gedagtes lekker rond. As ek so ry met 
die radio afgeskakel en net my gedagtes en die wye oop vlaktes rondom my, kom die vraag dikwels by my op: 
Is ons maar net boere of is ons rentmeesters?

Génesis 1:27-28:  
En God het die mens 

geskape na sy beeld, na 
die beeld van God het 
Hy hom geskape; man 
en vrou het Hy hulle 
geskape. En God het 
hulle geseën, en God 

het vir hulle gesê: Wees 
vrugbaar en vermeerder 

en vul die aarde, 
onderwerp dit en heers 

oor die visse van die 
see en die voëls van die 

hemel en oor al die diere 
wat op die aarde kruip.

Vervolg op p. 23
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e. Dan was daar ook nog die diens van barmhartig heid. 
Daar moes gewilliglik aan die arme geleen word 
(Deut. 15:7); ’n pand mog nie met geweld geneem 
word nie en moes soms voor die volgende oggend 
teruggegee word (Deut. 24:6, 10). Rente mag nie op 
lenings aan mede-Israeliete geëis word nie (Deut. 
25:19), skuld moes in die sewende jaar kwytgeskeld 
word (Deut. 15:1), terwyl lone betyds betaal moes 
word (Deut. 24:19 e.v.). Weduwees en wese, armes 
en vreemdelinge moes voor die gereg gelyk behandel 
word (Deut. 14:7), hulle het die reg gehad om dit 
wat na die oes oorgebly het, op te tel (Lev. 19:9 e.v.) 
en in die Sabbatsjaar was hulle op die hele opbrengs 
van die land geregtig (Lev. 25:5). Verder kon hulle 
ook deel in die offer- en tiendemaaltye (Deut. 14:28 
e.v.). God se wet het selfs vir die versorging en rus 
van die diere voorsiening gemaak (Ex. 20:10). Is-
rael is telkens aangemoedig tot hierdie diens van 
barm hartigheid deur hulle te herinner aan die tyd 
toe hulle verdrukking en vreemdelingskap in Egipte 
beleef het (Ex. 22:20; 23:9, ens.). 

Die nuwe bedeling
In die volheid van die tyd het hierdie ou bedeling vir 
die nuwe bedeling plek gemaak. Die wese bly dieselfde, 
hoewel die vorm verander. Die wet word in en deur 
Christus vervul en kom sodoende tot ’n einde. Uit die 
Ou Testament word egter ewige beginsels afgelei wat 
die welwese en voortbestaan van die huisgesin, die 
burgerlike samelewing en die staat, waarborg. Hierdie 
wette word nie op kliptafels geskryf nie, maar op die 
vleestafels van die hart en sodoende deur die gemeente 
in die sondige wêreld ingedra.

Sonder twyfel staan die redding van siele in die Nuwe 
Testament op die voorgrond. Eerstens moet die mens se 
verhouding met God herstel word. Jesus het nie in die 
eerste plek gekom om die gesin, die burgerlike same-
lewing of die staat te hervorm nie, maar om sondaars 
salig te maak. Hierdie nuwe, versoende verhouding 
waarin die mens deur die geloof in Christus tot God 
staan, is van soveel betekenis en waarde, dat alle ander 
verhoudings en verskille daardeur verdwyn. In Christus 
is daar nie meer man of vrou, Griek of Jood, vryman of 
slaaf nie (Kol. 3:11).

Daarmee word die ongelykhede wat kragtens die skep-
ping tussen mense bestaan, nie tydens die aardse lewe 
uitgewis nie. Dit wat uniek aan elkeen is, sal bly bestaan. 
Die onderskeid tussen armes en rykes, slawe en vry-
manne, ouers en kinders, owerheid en onderdaan word 
te alle tye deur Jesus en sy apostels veronderstel en 
eerbiedig. Die verskeidenheid wat volgens die wil van 
God in die skepping teenwoordig is, word nie deur die 
Seun tydens die herskepping tot niet gemaak nie.

Wat egter wel gebeur, is dat alle ander verhoudings 
waarin die mens staan, vanuit die versoening met God 
nuut gereël en tot hulle oorspronklike staat teruggelei 
word. God is die eienaar van die mens en van al sy 
besittings. Die mens is slegs rentmeester en sal eendag 
rekenskap van sy rentmeesterskap moet gee (Lk. 16:2). 
Man en vrou (Efés. 5:22; Tit. 2:5), ouers en kinders (Efés. 
6:1-4), eienaars en slawe (1 Kor. 7:21-22), owerheid en 
onderdaan (Rom. 13:1-7) word in die regte verhouding 
tot mekaar gestel. Die verskille in die burgerlike same-
lewing bly dus voortbestaan, maar verloor hul skerp 
kante. Teen rykdom word meer as een keer gewaarsku 
(Mt. 6:19; 19:23; 1 Tim. 6:17-19, ens.), maar armoede 
is ook nie ’n deug nie en die natuurlike is nie op sigself 
onrein nie (Mk. 7:15 e.v.). Arbeid word aangemoedig 
met die vooruitsig van voedsel en loon (Mt. 10:10; 2 
Thes. 3:10). Aangesien die herskepping wel die aardse 
ver houdinge waarin ons staan, vernuwe, maar nie ophef 
nie, is daar steeds ruimte vir en ’n oproep tot die diens 
van barmhartigheid. Net soos ons altyd die armes by 
ons sal hê (Mt. 26:11; Joh. 12:8; Openb. 13:16), net so 
sal daar ook altyd allerhande soorte ellende by ons wees. 

Gevolgtrekking
1. Die ongelykhede tussen mense is in die skepping, 

dus in die wil van God, gegrond en het ten doel om 
die mens in staat te stel om sy lewenstaak te vervul.

2. Sonde het die eenheid van hierdie verskeidenheid 
vernietig; verskille in teenstellings verander en alle 
skepels in vyandskap teenoor God en mekaar gestel.

3. Kragtens die wil van God word die verskille nie met 
die herskepping uitgewis nie. Alle verhoudings word 
wel in ooreenstemming met hul oorspronklike vorm 
vernuwe deur alles in ’n versoende verhouding met 
God te stel.

Bybelse beginsels en die relevansie van die Mosaïese 
wet vir die huidige sosiale vraagstuk

Vervolg vanaf p. 10
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4. Die belangrikste algemene beginsel vir die oplossing 
van die sosiale kwessie, behoort volgens die Skrif 
geregtigheid te wees. Dit impliseer dat daar vir elke 
skepsel ’n ruimte moet wees waar hy na sy eie aard, 
sy plek teenoor God en alle ander skepsels kan  
inneem.

5. Dit is daarom in ooreenstemming met die Skrif om:

a. die mens nie net vir sy ewige bestemming voor 
te berei nie, maar om dit ook vir hom moontlik 
te maak om sy aardse roeping te vervul;

b. op die politieke terrein die Sabbat as rusdag naas 
die werksweek te handhaaf ten einde die onder-
skeid en verband tussen die mens se dubbele 
roeping te handhaaf;

c. vanuit die kruis van Christus wat van ons ver-
soening met God getuig, alle verhoudings waarin 
ons staan, in die besonder op sosiale terrein, op ’n 

nuwe manier te bestuur en tot hul oorspronklike 
voorkoms te herstel;

d. armoede en ellende, veral verarming, te voorkom;
e. die opeenhoping van kapitaal en grondbesit teë 

te werk en om so ver moontlik vir elke mens ’n 
sor gelose lewe en “menswaardige” bestaan te 
verseker.

6. As God se dienaar, is die burgerlike owerheid geroep 
om geregtigheid binne die burgerlike samelewing 
te handhaaf. Dit is hulle verantwoordelikheid om 
die reg altyd te toets aan en te grond op die ewige 
beginsels wat God in sy Woord vir die verskillende 
samelewingsverbande neergelê het.

7. Aangesien daar altyd ellende sal wees en dit nooit 
[slegs] deur geregtigheid vernietig sal word nie, 
behoort die diens van barmhartigheid altyd ’n be-
lang rike plek te beklee. 

Die beginsel van rentmeesterskap 

Alhoewel daar tydens die Sinode nie veel debat oor 
die 15%- bydraes van die gemeentes was nie, is dit tog 
duidelik dat dit ook te min is om aan al die eise vir die 
behoorlike funksio nering van die AP Kerk te voldoen. 

Ek het ook die versugting onder baie van ons le raars 
gehoor oor die ekonomiese druk wat hulle beleef 
en wat hulle met verantwoordelikheid moet probeer 
aan spreek. 

Ons het in die AP Kerk die gebruik om nie regtig oor 
tiendes en/of dankoffers of ander bydraes te praat of te 
preek nie. Tog dink ek dat dit nodig is dat dit moet gebeur 
en is dit tog sekerlik ’n Bybelse beginsel. 1 Timó theüs 
3 en 5:8 is ewe-eens op ons leraars van toe passing. Ons 
gemeentes moet egter verantwoordelikheid aanvaar om 
hulle in staat te stel om wel hulle huisgesinne goed te 
versorg en hul finansiële verpligtinge na te kom. 

Ek sou graag wou uitkom by die beginsel dat rent-
mees terskap op elkeen van toepassing is en dat dit nie 
noodwendig beperk is tot ’n spesifieke bedrag nie, maar 

wel ’n rentmeesterskap waaroor ons verslag teenoor ons 
hemelse Vader sal moet gee. Alles wat ons het en besit, is 
tog syne en gaan rentmeesterskap dus ook oor wat ons 
vir onsself hou! As ek in ag neem dat die gemiddelde 
bydrae min of meer R300,00 per maand per lidmaat in 
die AP Kerk is, dan is ek oortuig dat dit nie spreek van 
goeie rentmeesterskap by veral die meer welvarende 
lidmate nie. Ons lidmate en ons kerkrade moet daarby 
uitkom dat ons ons bydraes (ook die 15%) moet verhoog 
om nie net vir ons eie gemeente voorsiening te maak nie, 
maar inderdaad ook vir die gemeentes wat swaarkry. In 
1 Korinthiërs 9 word daar duidelik daarop gewys dat 
die gemeentes vir hul leraars moet sorg terwyl 2 Korin-
thiërs 8 die pragtige voorbeeld stel waar die gelowiges 
in Macedónië bo hulle vermoë bygedra het om vir die 
arm Christene te sorg. 

Alhoewel hierdie beginsel vir alle werksaamhede van 
die AP Kerk belangrik is, het ek ’n besondere versoek dat 
ons ons leraars in ’n beter finansiële posisie moet stel. 

Thinus Schutte

BRIEWE

Tydens Sinode 2017 het ek weer eens onder die indruk gekom dat fondse om die taak van die kerk vol ledig 
uit te voer, grootliks onder druk is. Ons lewe in moeilike ekonomiese omstandighede en daar is baie van ons 
lidmate en volksgenote wat finansieel baie swaar kry. 
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Die tragedie wat hom tans in 
Vene zue la afspeel, is ’n duidelike 

bewys dat sosialisme die praktiese 
uitvloeisel van swak rentmeesterskap 
is. Dit sluit in praktyke soos oormatige 
en onverantwoordelike besteding 
deur die regering, nasionalisering, 
’n polities-gedrewe monetêre beleid 
en die voortdurende inmenging van 
die regering by ekonomiese sake. 
Verder word alle interne kritiek 
gemuilband en teëstanders van die 
stelsel selfs in die tronk gestop.

In 2016 het verbruikerspryse met 
soveel as 800% gestyg terwyl die 
regering reeds sedert 2003 die 
aankoop van buitelandse valuta 
streng beheer. Die chaos in Venezuela 
kan beslis nie aan buitelandse magte 
toegeskryf word nie aangesien die 
regering van Venezuela alles in 
sy vermoë doen om buitelandse 
politieke en ekonomiese invloed te 
verhoed. Hoe meer hulle dit gedoen 
het, hoe armer het Venezolane 
geword. Hoe meer gevestig 
sosialisme geword het, hoe meer 
beheer het die staat oorgeneem.

Die vernietiging van eiendomsregte 
sluit dinge soos nasionalisering 
en onteiening in. Die regering 
het die negatiewe ekonomiese 
effek hiervan probeer teëwerk 
deur groter sosiale besteding, 
prysbeheer en ander maatreëls. 

Die gevolge van hierdie swak 
rentmeesterskap word seker die 

duidelikste sigbaar in die manier 
waarop die weermag beheer van 
die verspreiding van regeringsgifte 
oorgeneem het. Hulle is veronderstel 
om kos aan die regime se onderdane 
uit te deel, maar hulle verkoop 
sommige daarvan op die swartmark 
terwyl Venezolane honger ly. 
Volgens navorsing oor Venezolane se 
lewenspeil, is bevind dat nagenoeg 
75% van die bevolking ’n gemiddeld 
van 8,7 kg se gewig verloor het. 
Die probleem is nie net aan die 
weermag toe te skryf nie. Hoe meer 
die regering bestee, hoe meer 
geleentheid is daar vir korrupsie. 

Hugo Chavez se beleid van sosialisme 
was veronderstel om Venezuela in 
’n utopia te verander, maar het die 

teenoorgestelde effek gehad. Meer as 
1,5-miljoen mense het reeds die land 
verlaat sedert Chavez in 1999 die 
bewind oorgeneem het.

Ten spyte van die ooglopende 
mislukking van sosialisme, is dit 
opvallend hoeveel stemme steeds 
daarvoor opgaan. Tydens die 
Amerikaanse presidentsverkiesing 
van 2016 het soveel as 13-miljoen 
mense uit die Demokratiese Party 
vir die uitgesproke sosialis, Bernie 
Sanders, gestem. Jeremy Corbyn, leier 
van die Arbeidersparty, is een van 
die mees sosialistiese leiers wat die 
party in baie jare gehad het. Dit lyk 
tans of die huidige geslag jongmense 
baie meer geneë is om sosialisme 
te ondersteun.

S M E LT O O N D
•  April 2019  •

Venezuela se ekonomie bewys  
sosialisme is swak rentmeesterskap
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Ek het met die Kayes gepraat oor wat hulle geleer het 
ra kende die aanmoediging van vrygewigheid onder die 
vol gende geslag.

Waar het julle passie vir rentmeesterskap begin?
Ons dink dit is belangrik om die kern van rentmeester-
skap te definieer, siende dat dit oor méér gaan as om net 
geld te bestuur. Rentmeesterskap is ’n holistiese benade-
ring tot bestuur en om verantwoordelik te wees vir alle 
dinge wat aan jou sorg toevertrou is. Ek (Matt) werk in 
die kruideniersware-industrie en God verwag van my 
om my besigheid, terwyl dit in my besit is, na die beste 
van my vermoë te bestuur. As ’n jong besigheidseienaar 
het ek vroeg besef hoe beter ’n hulpbron bestuur word, 
hoe meer opsies sal ek hê om van te kies en dan kan ek 
die voordele op kreatiewe maniere geniet en deel. 

Die passie vir rentmeesterskap het beslis ’n nuwe bete-
ke nis gekry toe ons kinders gekry het. Ons wil hê hulle 
moet sommer al op ’n baie vroeë ouderdom verstaan dat 
rentmeesterskap nie ons verpligting teenoor God is nie; 
maar eerder ons innige en dankbare reaksie op Hom. 

Hoe het julle ’n benadering tot rentmeesterskap 
met julle kinders ontwikkel? 
Dit ontwikkel steeds, maar die naaste ding aan ’n “Eu-
re ka- oomblik” het gebeur as gevolg van LEGO’s. Ons 
het vir die kinders nóg ’n stel LEGO’s gekoop, maar 
kort daarna het hulle alreeds die volgende stel in die 
oog gehad. Ons het besef dat hulle nie die waarde van 
hulle LEGO-stelle besef het nie, omdat dit hulle niks 
gekos het nie. 

Dus het ons nie vir die seuns gesê dat hulle nie nog 
LEGO’s kan kry nie; ons het eenvoudig vir hulle gesê 
dat hulle ouers nie meer LEGO-verskaffers gaan wees 
nie. Die doel was om maniere te kry vir hulle om hul 
eie geld te hê en om hulle te leer hoe om behoorlike 
rent meesterskap daaroor uit te oefen. 

Ons het geweet dat ons die seuns deur middel van prak-
tiese ervaring moes leer en dat ons hulle harte moes 
be arbei met wat die Bron van rentmeesterskap (SOS), 
die Bybel, ons daaroor leer. 

Om die groter prentjie van 
rentmeesterskap aan kinders te gee1

Margaret Gibson2

Matt en Kelly Kaye woon in Memphis saam met hulle twee seuns, Ross en Nash. Om vir Ross en Nash die 
Bybelse beginsels van spaar en gee te leer, het hulle TillSOS ontwikkel. Dit is ’n hout kasregister wat kinders 
help om hulle geld te bestuur deur dit in vyf afdelings te verdeel: God, Ander, Spaar, Besteding en Ekstra. 
Onder elke afdeling word ’n spesifieke teksverwysing op ’n kunswerk uitgebeeld. Dit help hulle om die ware 
bron van rentmeesterskap (source of stewardship – SOS) beter te verstaan. Die Kayes hoop om TillSOS met 
ander belangstellende families te deel. 

______________________________________________________________

1 Vertaling: Marica du Preez. Oorspronklike (en volledige) artikel: https:// 
www.thegospelcoalition.org/article/give-kids-the-big-picture-of-steward- 
ship/

2 Margaret Gibson is een van The Gospel Coalition se streeksdirekteure 
belas met skenkings. 

Die oorspronklike kasregister
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Wat maak die naam van julle produk anders?
Kasregister (“till”) word op drie maniere gedefinieer, elk 
van toepassing op ons produk:

1. In Engels beteken “till” om voor te berei, te bearbei, 
te bewerk.

2. Dit verwys na ’n kontantlaai om geld in te hanteer.
3. In Engels is “till” ’n verkorting van “until” wat beteken 

“totdat”.

SOS is die universele noodroep, wat ook verband hou 
met die produk se doel en dit dien ook uitstekend as 
die afkorting vir “Source of Stewardship” (bron van 
rentmeesterskap). 

Hoe het julle die Skrifgedeeltes gekies wat julle 
met elke area van rentmeesterskap assosieer? 
Hoe pas daardie gedeeltes in julle roetine? 
Ons het teksverse gekies wat by die vyf afdelings pas en 
wat hopelik die hart aanroer. Indien jou hart nie in iets 
is nie, is jy geneig om op die rand van die afgrond van 
wettisisme en selfregverdiging te beweeg. 

Ons probeer om vrygewigheid en ’n bietjie opoffering 
aan te moedig. Op betaaldag sit ons almal om ’n tafel. 
Die seuns lees die spesifieke afdeling en die vers hardop, 
dan werk hulle die bedrag uit wat in die afdeling moet 
ingaan. Dit is gebaseer op ’n voorafbepaalde persentasie 
en dan word die geld in die betrokke afdeling se hokkie 
geplaas. Hierdie proses word herhaal vir elke afdeling. 
Wanneer alles klaar is, word die geld uit die God-hokkie 
geneem en in hulle Bybels geplaas vir kerk. 

Die Ander-hokkie se geld word gebruik vir ’n verskei-
denheid van dinge: bydraes tot ramphulp, die Heilsleër, 
om sendelinge te ondersteun, ensovoorts. 

Die Spaar-hokkie se geld gaan na ’n spaarrekening 
wat ons vir elke kind oopgemaak het. Hulle vul depo-
si to strokies in en gaan deponeer die geld. Ons het 
ooreengekom dat hulle dié geld eers mag kry wanneer 
hulle 21 is. 

Die Bestee-hokkie se geld is om nou en in die toekoms 
te bestee. Dit word aan hulle eie oordeel oorgelaat.

Die Ekstra-hokkie se geld is eenvoudig ’n krisisfonds 
Hulle kan dit gebruik wanneer een van hulle ander hok-
kies se geld te min is.

In die begin het ons die basislyn-persentasie vir elke af-
deling bepaal. Sedertdien het ons die seuns toegelaat om 
self die jaarlikse persentasie vir elke afdeling te bepaal.

Wat is julle raad aan families met jong kinders 
wat graag die gewoonte van gee, bestee en spaar 
wil koester?
Die heel belangrikste ding is om net te begin en wat jy 
ook al doen, konsekwent en gereeld te doen. Begin so 
vroeg as moontlik en verstaan dat, terwyl jy saad plant 
wat reeds onder jou dak vrug kan dra, jou hoofdoel is 
om hulle vir volwassenheid voor te berei.

Ons het gevind dat die maniere om geld te verdien, 
kreatief, lekker, haalbaar en die moeite werd moet wees. 
Dit mag dalk teenproduktief klink, maar laat die kinders 
toe om hulle besteegeld te mors, want hoe vroeër hulle 
geld begin mors, hoe vroeër gaan hulle waarde daaraan 
begin heg. Hulle moet self eers spyt ervaar. Soms moedig 
ons hulle aan om tien dae te wag en dan weer te besluit 
of hulle steeds die item wil hê. Dit gebeur gereeld dat 
hulle dit dan nie meer wil hê nie. 

Ons het gevind dat dit belangrik is om tussen kort-
termyn- en langtermynspaargeld te onderskei. Hierdie 
onderskeid lei tot die “sou jy eerder”-gesprekke oor die 
verskille tussen onmiddellike en uitgestelde bevrediging. 
Korttermynspaargeld bly in die kasregister vir hulle om 
in die nabye toekoms te gebruik. Langtermynspaargeld 
word gebank vir wanneer hulle volwasse is. 

Ross en Nash, hoe dink julle het die gebruik van 
die TillSOS julle manier van dink oor en werk 
met geld verander? 
Nash: Een keer het Pa my deur ons hele roetine laat gaan 
sonder dat ek daardie maand enige geld verdien het. 
Om vyf keer ná mekaar te moes sê: “nul dollars maal 

Skrifgedeeltes word geïnkorporeer 
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met my persentasie is gelyk aan nul dollars” was regtig 
frustrerend, maar dit het my laat besef dat ek geen werk 
gedoen het nie en dus niks verdien het nie.

Ross: Ons het ’n byekorf gekry. Pa het my laat opstaan 
toe dit nog donker was en ek moes baie werk doen wat 
nie pret was nie. Verder is die byeboer-oorpak regtig 
warm. My pa het vir my gevra hoekom ek dink hy my 
dit laat doen het. Ek het geantwoord: Omdat die lewe 
nie net heuning is nie.

Hoe verskil julle TillSOS van ander benaderings 
om die finansiële gewoontes van kinders te vorm?
Duidelik is hierdie probleem wat ons aanspreek, nie ’n 
nuwe ding nie. ’n Mens kry heelwat soortgelyke konsepte, 
maar almal kort verwysings na die Skrif. 

Ons het Skrifgedeeltes uitgebeeld deur middel van prag-
tige kunswerke op die deksel van die TillSOS. Dit dien 
ook as visuele herinnerings. Deur verskillende deksels te 
gebruik, hou ons die proses vars met nuwe skrifgedeel-
tes wat by verskillende prente pas. Die deksels wat nie 
gebruik word nie, is uitstekend om as alleenstaande 
kunswerke uit te stal wat die kinders herinner aan die 
omvattende aard van rentmeesterskap, asook die Bron 
waarvandaan ons dit alles kry. 

Nog ’n verskil is dat ons benadering ernstig is, terwyl dit 
steeds toepaslik is vir elke ouderdomsgroep. Die produk 
is ook van duursame materiaal gemaak. 

Vir meer besonderhede, besoek die webtuiste:
www.tillsos.com

LIG IN DUISTERNIS

Génesis 1:27-28: En God het die mens geskape na sy beeld, 
na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou 
het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God 
het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul 
die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die 
see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op 
die aarde kruip. Hier begin ons verantwoordelikheid al 
terwyl Psalm 24:1 ons ook herinner: Die aarde behoort 
aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die 
wat daarin woon. 

As ons dit glo wat in Psalm 24 staan, dan besef ons dat 
ons net hier is op geleende tyd. Ons is hier geplaas met 
’n opdrag soos gesien in Génesis. Daarmee saam kom ’n 

geweldige verantwoordelikheid, ’n verantwoordelikheid 
waarvolgens ek nie net my talente uitleef en my opdrag 
uitvoer nie, maar wat ook daaruit bestaan dat ek deur dit 
alles, my God sal eer en verheerlik. Eers dan word boer 
sinoniem met rentmeester. As jy my vra of ek weer sal 
kies om ’n boer te wees, dan sal my antwoord elke keer ja 
wees, want dit is die hartklop van ons bestaan hier. Ons 
smeek vir genade; ons pleit dat ons diere asseblief nie 
so swaar moet kry in die droogtes nie; ons vra vir groen 
om ons en ’n bietjie minder “niks”; vir moed en wysheid 
en minder slapelose nagte. En dan die versugting van 
’n gelowige hart: “Here, gee genoeg genade dat ons sal 
aanhou, asseblief, dat ons net sal aanhou om rentmeesters 
te wees – dag ná dag tot eer van u Naam ...”

Rentmeester of boer?

Van konsep tot kunswerk. ’n Kosbare aan-
denking en ’n nalatenskap vir hulle kinders.

LIG IN DUISTERNIS

Vervolg vanaf p. 17
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Wysheid en menswees, so leer ons uit Job, groei soos die sigbare groen van ’n waardevolle papirusplant, 
met wortels onsigbaar diep gegrond in die eb en vloed. 

Johan Christiaan Lamprecht 
se penwortel anker diep: Uit 
Georg Lamprecht, gebore in 
1678, en predikant te Zerrenthin 
in Pruise, is in 1710 gebore die 
Afrikaner stamvader, Johann 
Christian wat as 16-jarige 
soldaat in Suid-Afrika arriveer. 
As die sewende geslag hierna, 
is Johan Christiaan Lamprecht, 
die oudste van twee seuns uit 
die huwelik van Christiaan de 
Wet Lamprecht en Johanna de 
Villiers, op 11 November 1931 in 
Worcester gebore, op 7 Februarie 
1932 gedoop en het in 1948 
belydenis van geloof onder dr. 
AP Treurnicht afgelê. Johan trou 
op 14 Desember 1937 met Ianthe 
Zeelie in die NG moederkerk te 
Oudtshoorn en uit dié huwelik van 
62 jaar word 6 seuns en 5 dogters, 
13 kleinseuns, 14 kleindogters en 
6 agterkleinkinders gebore. Johan 
se eerste skooljaar in Worcester 
het met die 1938 Groot Trek-
eeufeesjaar saamgeval, wat ’n 
trotse volksgevoel in hom as jong 
Afrikanerseun laat groei het. As 
seun van ’n polisieman, het Johan 
daarna te Robertson, Prince 
Albert, Oudtshoorn, Kensington 
en weer Oudtshoorn skoolgegaan. 
Hy begin in 1950 sy BA Admissie 
(eerste predikantstudie) te 
Bloemfontein, gee skool te Reivilo 
vir ’n jaar en voltooi sy B-graad in 
Teologie (tweede predikantstudie) 
in 1957. Hy verwerf ook die 
honneursgraad in Grieks aan 
die PU vir CHO in 1975. Ná 

sy ordening in 1957 bedien hy 
die NG gemeentes Nababeep, 
Brandwacht, Noupoort, Derby, 
Potchefstroom en Hertzogville. 
In 1992 voeg Johan hom by die 
Afrikaanse Protestantse Kerk en 
bedien die gemeentes Ellisras 
(1992-1994) en Nylstroom 
(1994-1997). 

Johan trap diep spore in die 
Suid-Afrikaanse geskiedenis: Hy 
rig sy broer, De Villiers, af, wat 
op 13 November 1964 die eerste 
Suid-Afrikaner word wat die myl 
onder 4 minute (3 min. 59.7 sek.), 
kaalvoet en op ’n grondbaan te 
Coetzenburg aflê. In 1968 vergesel 
Johan as Springbok-atletiekafrigter 
die Suid-Afrikaanse atletiekspan 
op ’n Europese toer en in 
September 1972 as afrigter na 
die Olimpiese spele te München, 
Duitsland. Hy inisieer die bou van 
die NG Kerk te Grimbeekpark, 
Potchefstroom, en samel 

geld in vir die atletiekbaan te 
Potchefstroom. Benewens sy 
liefde vir sport, wy Johan baie van 
sy aandag aan die saak van die 
Afrikaner. Hy neem aktief deel aan 
verskeie Afrikanerkultuurstigtings 
en lewer ook praatjies op 
Radio Pretoria.

Die wysheid om te kan onderskei 
tussen Goddelike en menslike 
geregtigheid – wat Johan passievol 
uitgegeleef en rigtinggewend 
aangedui het – is vir ons wat 
nog in die tydelike aardse 
bestaan vertoef, ’n wekroep tot ’n 
verantwoordelike lewenswyse.

Johan het ’n vol lewe, soos ’n Job 
van ouds, gehad. Die wêreld, 
die Kerk van Christus en die 
Afrikaner is vandag armer aan 
’n regverdige mens, maar veel 
meer ryker aan wysheid. Mag ons 
daardie onsigbare herinnering 
koester.

Huldeblyk: Johan Christiaan Lamprecht
GEBORE: 11-11-1931 • OORLEDE: 17-02-2019
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BENONI

GEMEENTE-ONTBYT
So het die groot dag aangebreek: Op 2 Februarie 2019 het ons as 
gemeente van die AP Kerk Benoni ons jaarlikse ontbyt gehou. Die 
tema van ons ontbyt was “Die See”. Daar was behoorlik gewerskaf 
en beplan vir die geleentheid. Ons vroue-aksie was soos altyd 
in beheer van sake. Die tafels was gedek en die wykleidsters en 
gasvrouens het behoorlik hul talente tentoongestel. 

Reeds van baie vroeg Saterdagoggend, was daar gewerskaf in die 
kombuis en natuurlik buite met die braai van wors om alles gereed 
te kry. Die heerlike kosreuke kon sommer van ver geruik word. Almal 
was behoorlik rasend van die honger toe daar met die groot eet 
begin is.

Ons sê dankie aan ons Here en hemelse Vader wat ons die nodige 
krag gegee het om van die geleentheid ’n groot sukses te kon maak.

Ons dank ook aan ieder en elk wat so hard gewerk het met die aanry 
van dekor-items, rondskuif van tafels en stoele en natuurlik die groot 
opruim ná die geleentheid. Almal was behoorlik pootuit, maar dit 
was beslis die moeite werd.

Ons het dan ook ons eerste vroue-aksie-projek van die jaar begin 
met die bak en verkoop van pannekoek en vetkoek op 9 Februarie. 
Ons ou en gereelde kliënte was verheug om ons panneswaaiers 
weer terug te sien op ons eie hoekie wat al bekend geword het in die 
Northmead-omgewing. Ons nooi van ons omliggende gemeentes se 
lidmate uit om op ’n Saterdag’n draai te kom maak in Stokroosstraat 
indien hulle in die omgewing is en van die lekkerste pannekoek in die 
hele Oos-Rand te kom proe.

Trudy de Koning

Génesis – Die boek van oorspronge
’n Bybels-teologiese inleiding tot die Bybel – Prof. JAE Adendorff

Prys: R85,00

Daar is al baie boeke oor Génesis geskryf. In die lig daarvan kan ’n mens tereg vra: 
Hoekom nóg ’n boek? Ek wil graag twee redes aanvoer. Die eerste is dat daar nie soveel 
in Afrikaans geskryf is nie en dit bied dus die geleentheid om nuwe navorsing oor 
Génesis vanuit behoudende kringe aan ’n Afrikaanse gehoor bekend te stel. Tweedens 
benader hierdie publikasie die boek Génesis vanuit ’n hoek wat nie altyd soveel aandag 
geniet nie, naamlik ’n Bybels-teologiese hoek. Wat is ’n Bybels-teologiese hoek? 
Bybelse Teologie is die teologiese dissipline wat die ontvouende geskiedenis van God 
se Selfopenbaring soos dit in die Bybel opgeteken is, bestudeer. Hierdie geskiedenis 
neem ’n aanvang met die skepping, vind sy hoogtepunt in die koms en werk van Christus 
en eindig met die handelinge en skrywes van die apostels onder leiding van die Heilige 
Gees, in afwagting van die wederkoms van Christus en die volle ontplooiing van die 
nuwe skepping. – Prof. JAE Adendorff

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

Dis lekker by die see!

Ons eie Picasso, Elsa, baie dan kie 
vir die pragtige see skildery

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

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

AP KERK PRETORIA-OOS BIED AAN:
SKOOLVERLATERSKAMP  

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

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

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

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

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

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

Hoe lyk Christelike rentmeesterskap prakties – in die kerklike en privaat lewe?

Marthinus Viljoen:  Dit het waarskynlik meer te doen met alles behalwe geld, veral ons naaste se welstand.

Gys van Rensburg:  Christelike rentmeesterskap is die getuienis afgelei uit die wyse hoe jy die onverdiende gawes 
aan jou toegedeel, tot eer van jou Skepper benut. Gawes is jou liggaam, sintuie, hart, verstand en emosies. Jou 
temperament bepaal hoe en wat jy met hierdie gawes doen.

Marelize Keyter:  Alles wat ek het, kom uit God se hand: Kinders: Om my kinders tot God se eer groot te maak. Om 
elkeen wat God vir my gee, as ’n seën uit sy hand te aanvaar. Gesondheid: Wees versigtig met wat ek in my mond sit, 
op my vel gebruik, ensovoorts. Eiendom, geld, ens. ... Dit moet nie so belangrik raak dat dit God se plek inneem nie.

Sou jy sê die AP Kerk is ’n goeie rentmeester van die gawes wat God aan haar toevertrou het?

Hannes Bosman:  Ek kan dit sonder twyfel van ons gemeente sê. Die Diakonie werk mooi met die geld en help ’n 
hele paar behoeftige gesinne en hulpbehoewende kerke.

Joffre Papenfus:  Hierdie vraag kan slegs in gemeenteverband beantwoord word. Ongelukkig is daar meer en meer 
gemeentes, ampsdraers en lidmate vir wie eiebelang en geld te belangrik geraak het. Daar is [darem] ook daardie 
vir wie roeping wel hul erns is, waarvoor ons dankbaar moet wees. 

Trudie de Beer:  NEE! Die las op die kinders van die Here is te swaar. Dit verskuif die fokus na fondsinsameling 
en verskraal of wis die verhouding met ons Skepper uit. 

FACEBOOK

WAT DOEN MY KERK?
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BOTHAVILLE

Nuwe kanselkleed vir die AP Kerk Bothaville
“... in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar 
hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas” 
(Spr. 31:18, 19). Die Spreukevrou is net ’n gewone vrou wat haar 
talente beskikbaar gestel het aan ’n uitsonderlike God – en nou 
’n seën is vir almal om haar. Twee sulke vroue het onlangs ons 
gemeente geseën met hulle kreatiewe talente en naaldwerkvernuf.

Annatjie Basson en Kleintjie Barnard se lampies het vir maande 
gebrand om hulle liefde en toewyding aan Hom in ’n kanselkleed 
te omskep.

Annatjie het veertig stringetjies garing vir die borduurwerk op 
haar ontwerp gebruik. Op die voorgrond is die Bybel, God se 
boodskap aan die mens. Die duif simboliseer die Heilige Gees 
wat in die vorm van ’n duif neergedaal het tydens die Here Jesus 
se doop.

Kleintjie se dogter, Erna, het haar gehelp om die motief te 
ontwerp. Die reënboog is die teken dat God nooit weer die aarde 
en alle lewende wesens met water sal uitwis nie. Die skuit en 
vissies simboliseer die vissers van mense en verwys ook na die 
gelykenis van die vyf brode en twee vissies. 

Albei ontwerpe beeld ook die kruis uit as versekering dat Iemand 
reeds vir ons sondes betaal het. Baie dankie aan hierdie twee vlytige susters!

Ilze Ludick (Foto’s deur Gawie Rouwenhorst)

Annatjie Basson

Kleintjie Barnard 

UTRECHT

Gelukkige verjaarsdag!
Baie geluk aan oom Evert van Doorn wat DV op 17 Mei 2019 
90 jaar oud sal word. Ons dank ons hemelse Vader dat hy deel is 
van die AP Kerk Utrecht. Ons is baie dankbaar vir sy goeie voorbeeld: 
gereeld en getrou in die eredienste en Bybelstudies. As die Van 
Doorns nie by die kerk is nie, weet ’n mens daar is fout. 

Ons bring hulde aan tannie Elsa van Doorn wat in Desember 2018 
na die hemel verhuis het. Hulle sou op 28 Desember 50 jaar getroud 
gewees het. Ons het mooi herinneringe aan tannie Elsa. Ons is baie 
dankbaar dat ons DV nog die mooi mylpaal van 90 saam met oom 
Evert kan deel – die oudste lidmaat in ons gemeente. Ons jongste 
lidmaat is in Desember 2018 gebore.

Ingestuur
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A P  K E R K D A S S E

DOONSIDE (2 km van Toti)
Shangrila: Seefront, 2 + 3 slaapkamers; sommige DSTV.  

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 943 4102 
www.shangrilaholidayflats.co.za

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel (Doonside naby 

Winkelspruit) teen strand (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

• Spesiale aanbod vir 
persone 60 en ouer 
teen R100.00 vir een 
uur sessie.

• Gesels ook met ons 
per “skype”.

• Individuele of 
groep-sessies.

KONTAK: Tissa van Lille 
Selnr.: 082 413 8291
www.exaltocounsellors.co.za

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

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

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

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

Opwindende 2018 vir Derby
AP Kerk Derby het wonderlike geestelike groei in 2018 ervaar. Die 
gemeente is die afgelope twee jaar sonder ’n leraar, maar elke 
Sondag kry die gemeente verrykende boodskappe van die besoe kende 
leraars. Mag 2019 net so uitstekende jaar wees vir die gemeente.

Foto 1: Jan en Hannetjie Strydom is op 28 Oktober 2018 net ná die 
erediens deur prof. Izak Brink in die eg verbind.

Foto 2: 2018 se bejaardefunksie is aangebied saam met die 
gemeente-ete. Almal het dit terdeë geniet. Linda Ferreira (plaaslike 
NG-leraarsvrou) het ons vergas met haar pragtig sang. Tussendeur 
het die bejaardes speletjies gespeel.

Foto 3: In 2018 het 
die verbondsonderrig 
begin met slegs 
een leerling, maar 
het afgesluit met 
vyf leerlinge.

Foto 4: Die gemeente 
het ook nuwe lidmate 
verwelkom. V.l.n.r. 
Susan Voss, Jakes 
en Tanya Beukes, 
hulle seuns Janco en 
Nico en Magriet van 
Vuuren

Foto 5: Janco Beukes 
is deur ds. Johan 
Schütte gedoop.

Foto 6: Die jaar 
is afgesluit met 
ons jaarlikse 
Kerssangdiens wat 
iets besonders was. 
Corniel Calitz het 
opgetree en ons 
het almal heerlik 
geluister na sy 
pragtige stem. 
Agterna het almal 
heerlik saam gekuier.

Elaine Claassens

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 6

Foto 3

Foto 5
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AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik 
welkom by ons erediens Sondagoggend om 09:30 in ons 

kerkgebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte.  
Leraar: Vakant. Preekreëling met prof. R Marè. 

Voorsitter van Kerkraad: Oudl. Doep du Plessis 082 789 4918 
Saakgelastigde: Steve Olivier 083 564 4709

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

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

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

Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK KNYSNA 
Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall,  
Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 

Navrae:  
Oudl. Christo Matthee by sel: 083 769 9313  

of na ure by tel.: 044 382 1510

AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. 

AP kerkgebou, Alexander-
weg 58, Gayridge, Margate. 

Navrae: Kobie Jacobs,  
039 313 5181 of  

082 896 3236

AP KERK WARMBAD
Eredienste 9:00, AP kerk gebou, h.v. 

Katjiepiering- en Huilboslaan.
Navrae:  

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

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe intrekkers is 
hartlik welkom by ons eredienste wat elke 
Sondag om 10:00 in ons AP kerkgebou, 

Heidestraat, Riversdal gehou word. Stilbaai 
nog geen tye beskikbaar.

Kontak: Saakgelastigde en Kassier: 
Annalize Horn, sel: 072 637 0380 
E-pos: apkriversdal@gmail.com

AP KERK MOSSELBAAI  
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

eredienste Sondagoggend om 09:00 in ons 
kerkgebou te Soetdoringstraat, Heiderand, 

Mosselbaai. Persone van elders wat in die hospitaal 
is, kan ons ook kontak.  

Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 09:00 – 13:00.
Leraar: Ds. Dawie Pretorius, tel.: 082 771 7011, 

tel.- en faksnr.: 044 693 4674

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

vakansiegangers en belangstellendes om 
Sondagoggende die erediens om 09:00 

by te woon. Die straatadres is  
Kowie Cloetestraat, Springbok. 

Navrae: Oudl. M Dixon,  
tel.: 027 744 1197 / sel: 082 628 0044

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

die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George. Eredienste:  
1 Januarie 2018 tot 30 Junie 2018: om 10:30. 1 Julie 2018 tot 31 Desember 2018: om 08:30.

Bedienaar van die Woord: Ds. Hano Jones, tel.: 082 515 9730
Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186

AP KERK GROTER DURBAN 
Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul vakansieklere) van Scottburgh 

tot Stanger word uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00.  
Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban. GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079
Navrae: Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188 of Elsabé Roodt – 082 444 0860
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SANDDRIFT

Nuwe lidmate
Die AP Kerk Sanddrift het 21 nuwe lidmate uit vier kerkverbande op Sondag 24 Februarie 2019 verwelkom. 
Ons is dankbaar teenoor die Here vir die mooi groei in getalle en bid die Here se seën vir hulle toe.

Ds. Adriaan Swart

WELKOM

Doopplegtigheid
Dusty en Elsabé van Zyl het hul baba op Sondag 
4 November 2018 ten doop gebring. Ds. Pierre 
Stoltz het die heilige doop aan klein Luke bedien.

Elsabé het ernstig siek geword tydens die swanger-
skap en weens omstandighede wou die dokter nie 
die geboorte laat plaasvind nie, omdat dit gevaar-
lik vir haar sou wees. Ná oorweging het die dokter 
anders besluit en ’n gesonde seuntjie is gebore. 
Intussen het Elsabé volkome herstel – voorwaar ’n 
wonderwerk. Prys die Here vir sy groot genade!

Baie geluk aan Dusty, Elsabé, ouboet Adriaan en grootouers met die nuutste toevoeging tot die familie.

Ingestuur

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

jongmense by ons kampus in Pretoria. Selfsorgeenhede en kamers. 

Kontak die APA vir meer inligting: e-pos: info@apa.ac.za of tel.: 012 344 3960
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Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

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

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

2 Slaapkamer – 6 persone. See- en brander-uitsig 
van balkon. 2 x onderdak parkering

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

God verlos ons en die wêreld dus  
sodat ons en die wêreld kan word en wees  

wat Hy van die begin af daarmee bedoel het. 
Ons word nie verlos van ons menswees nie, 

maar eerder tot ware menswees. 
– Heman Bavink

HULP NODIG – GEEN SELFOON SEIN
Oproepe onderbrekend en swak sein?  

Geen data opvangs? 

Selfoon versterker – eenvoudig maklik doen jouself. 
Huis/Lodge/Karavaan. Vanaf R3 800 vir enkelband.

Benodig Internet of raad – Fibre/ADSL/Satelliet/LTE/3G?

Skakel/Whatsapp Bernard: 082 55 11 656 
bernard@kyknou.net • http://www.kyknou.net

UVONGO VAKANSIE WOONSTEL en  
ILLOVOSANDS 1-15 DES. (2 slaapkamer)

*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV  
(Dstv R50 ekstra) *Swembad met braai *Slaap 4/5  

(Een slaapkamer) *Privaat parkering *Pensionarisse  
R300 per dag (buite seisoen) *Admin. R500 eenmalig

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

VOLKSHULP 2000
• Volkshulp 2000 is ’n geregistreerde, nie-winsgewende 

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

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

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

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

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

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

www.potchefstroomintertv.co.za,  
Kyk dan die skakel “Kerke” – APK se nuus. Gemeentes is 
welkom om nuus te stuur na chrisclgreyling@gmail.com. 

Rekenaar en webtuiste is pas opgegradeer.  
Sien ook elke dag se weervoorspelling.
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Onwillige volksplanter – Dr. Pieter Mulder

Tot 1994 was 6 April ’n vakansiedag bekend as Stigtingsdag. Voorheen was dit Van Rie-
beeckdag – die dag waarop Jan van Riebeeck aan die Kaap voet aan wal gesit het. Daarom 
word hy deur baie as die grondlegger van die Afrikanervolk beskou. Tot 1993 was sy gesig 
op ons banknote.

Van die feite hierbo is korrek, ander feite is verkeerd 
en sommige word bevraagteken.

Van Riebeeck was uit ’n vooraanstaande familie en 
het gekies om as ’n chirurgyn of skeepsdokter opgelei 
te word. Ná sy opleiding begin die twintigjarige Jan 
by die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) as 
onder-skeepsdokter werk. Op daardie tydstip (1600-
1650) was Nederland die wêreld se sterkste han-
delsland; die Amerika van daardie eeu. 

Die VOC se invloed as maatskappy kan vergelyk 
word met die impak wat Microsoft as maatskappy 
vandag op die wêreld het. As maatskappy was die VOC 
sterker as baie lande van daardie tyd. Hulle rykdom 
het gekom uit handeldryf met die Ooste. Daarvoor 
was die skeepvaart om die suidpunt van Afrika tussen 
Nederland en Oos-Indië belangrik.

Van Riebeeck bly nie lank ’n skeepsdokter nie. Hy 
kom agter dat daar binne die VOC as ’n handelsmaat-
skappy groter kanse op bevordering is as jy jou in 
die handel begewe. Ná verskeie bevorderings en te-
rug slae in die Ooste word hy op 33-jarige ouderdom 
aangewys as kommandeur van ’n nuwe verversingspos 
vir verbygaande skepe wat die Kompanjie op die roete 
na die Ooste aan die Kaap wil aanlê.

Die dag voor Kersfees 1651 vertrek Jan van Riebeeck 
en sy vrou Maria, ’n Hugenote predikantsdogter, met 
hul vier maande oue seuntjie, Lambertus, met die seil-
skip die Drommedaris uit Nederland na die Kaap. Die 
skepe Reyger en Goede Hoop het gelyktydig vertrek; 
die Oliphant en Walvis het later gevolg.

So ’n reis sonder betroubare kaarte en navigasie-
toe rusting, op ’n klein houtskippie wat van die wind 
afhanklik	was,	was	grootliks	 ’n	geloofsreis	en	baie	
ge vaarlik. Dit kon drie tot vier maande duur. Toe die 
Oliphant en Walvis byvoorbeeld op 7 Mei by die Kaap 
aankom, was daar 130 sterftes tydens die reis.

Op 5 April 1652 sien hulle Tafelberg. Teen die aand 
van 7 April het Van Riebeeck vir die eerste keer aan land 
gegaan. Die bekende skets waar Van Riebeeck op 6 April 
1652 met ’n groot oranje, wit en blou vlag aan wal stap 
en aan die plaaslike inwoners geskenke oorhandig, is 
nie ’n korrekte weergawe van hoe dit gebeur het nie. 
Die skets is 200 jaar later deur Charles Bell geskilder 

soos hy gedink het dit plaasgevind het. Op dieselfde 
wyse is die bekende skets van Van Riebeeck wat op 
ons banknote was, nie Jan van Riebeeck nie. Volgens 
die Rijksmuseum in Amsterdam is dit ’n skildery van 
Bartholomeus Vermuyden (1616-1650). 

Waarom was 6 April as Stigtingsdag gevier en nie 
7 April toe Van Riebeeck voet aan wal gesit het nie? 
Omdat Van Riebeeck self 6 April, toe die skepe Tafelbaai 
binnegevaar het, as die aankomsdag gekies het. In sy 
dagregister skryf hy in 1654 dat hulle besluit het om 
6 April as ’n dank- en biddag in te stel om die weldade 
van God wat hulle so beskerm het, in gedagte te hou.

Waarom beweer sommige dat Van Riebeeck nie ’n 
volksplanter was nie? Jan wou so gou as moontlik uit 
die Kaap wegkom. Hier sou hy nie bevorder word nie. 
Twaalf dae ná sy aankoms in die Kaap stuur hy ’n brief 
na die VOC-base (Here XVII) waarin hy vra om verlos te 
word van sy taak en na die Ooste gestuur te word. Hy 
sien homself as ’n lojale amptenaar van die maatskappy 
en nie as ’n Nederlandse volksplanter nie. Uiteindelik 
is hy ná tien jaar uit die Kaap weg na die Ooste waar 
hy bevorder en later dood is.

Wat laat hy na? Westerse waardes, kennis, argitek-
tuur en landboumetodes. Sy belangrikste bydrae is 
dat hy in 1657 sommige maatskappy-amptenare vry-
burgers maak wat vir hulself boer. Hierdie vryburgers 
het gekies om hulle bande met Europa te verbreek 
en Afrika hul tuiste te maak. Hierdie vryburgers was 
Protestantse Christene en die eintlike volksplanters. 
Hulle is eerder die eerste Afrikaners.

Waarom is Afrikaners oorwegend Protestants? 
Hoofsaaklik omdat die Rooms-Katolieke Portugese 
die Kaap vir 164 jaar vermy het. Eers vaar Dias (1488) 
hier verby en daarna het Da Gama en Saldanha slegte 
ervarings met die plaaslike bevolking wat hulle aanval. 
In 1652 land die protestant Jan van Riebeeck aan die 
Kaap. Toevallig? Ons glo: deel van God se raadsplan. 

IN ONS GESKIEDENIS

Bartholomeus 
VermuydenSkildery deur Charles Bell Jan van Riebeeck

LIG IN DUISTERNIS
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Hoe werk die Doolhof?
1. ’n Tabel met kriptiese 

leidrade, lukraak gerangskik; 
bepaal self  die volgorde 
soos jy die pad deur die 
doolhof  bewerkstellig.

2. Die doolhof  het 4 moontlike 
ingange; illustrasies verwys 
na spesifieke leidrade.

3. Beweging is slegs vorentoe; 
jy mag nie terugdraai nie.

4. Vergemaklik die taak om by 
die uitgang uit te kom deur 
met ’n potlood die pad te trek 
soos jy vorder.

Hoe werk die Vierkante?
A. Gegee

(a) ’n Ruitjie met twee 
teksleidrade, 1 & 2.

(b) Identifiseer die twee 
woorde en skryf  dit in 
die ruitspasies.

(c) Die twee naasliggende 
vierkante se oplossings 
is onafhanklik van 
mekaar. 

(d) Elke vierkant is verdeel in ses groter blokke; elke groter blok is 
onderverdeel in 2x3 klein blokkies. 

(e) Enkele letters van die betrokke woord word aangetoon. Identifisering 
van die woorde is noodsaaklik om die 4 verskuilde letters te ontrafel. 

B. Gevra:
Voltooi elke klein 2x3-blokkie, sodat elke 
letter slegs 1x in elke kolom en ry van die 
betrokke vierkant verskyn. Dit werk op 
dieselfde beginsel as Sudoku.

KRIPTIESE LEIDRADE:

• Ps. 104:17 (4)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Eség. 16:33 (8)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Hand. 20:29 (5)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1 Joh. 3:15 (4)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Mt. 12:10 (7)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Sef. 3:19 (7)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Job 6:2 (8)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Lk. 11:46 (5)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Lk. 17:37 (8)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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WAT DOEN MY KERK?

Rentmeesters se toesig  
oor kerklike eiendom
Ds. Johan Schütte

Ook in Suid-Afrika was daar al talle hofsake oor kerk-
like eiendom. Dink maar net aan die Nederduitsch 
Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) se saak teen die 
des tydse kerk vereniging onder die naam van die NH 
of G Kerk. Die hof het beslis dat die eiendomme bly 
be hoort aan diegene wat voortgaan as deel van die 
NHKA, selfs al het die meerderheid van lidmate ten 
gunste van die kerkvereniging gestem. Dit het bete-
ken dat selfs al bly daar net een lidmaat oor wat nie uit 
die kerkverband wil tree nie, dan is hy steeds deel van 
die NHKA en hy is die voortsetting van die plaaslike 
NHKA-gemeente, met die gevolg dat al die eiendomme 
onder sy toesig val.

Tans is die NHKA weer in ’n hofsaak betrokke teen ge-
meentes wat uit die kerkverband getree het en later die 
Geloofsbond van Hervormde Gemeentes gestig het. Al-
hoewel hierdie saak nie presies dieselfde omstandighede 
het nie en ook nog nie beslis is nie, is dit duidelik dat 
albei sake handel met eienaarskap van kerklike eiendom 
wanneer gemeentes uit die kerkverband tree.

Dan was daar natuurlik ook hofsake waar lid ma te on-
gelukkig met kerkrade se besluite oor die aankoop of 
vervreemding van kerklike eiendom was. Dikwels omdat 
daar ’n bepaalde sentiment aan die betrokke eiendom 
gekoppel was of omdat daar gereken is dat die leraar of 
ander leidende figure hul posisie misbruik het. So het 
dit byvoorbeeld al gebeur dat ’n leraar ’n kwynende 
gemeente se kerkraad oortuig om die pas to rie spot-
goedkoop aan hom te verkoop, net vir die gemeente om 
later uit te vind dat hy dit vir tien keer meer verkoop 
het. Dan het ons nog nie eers gepraat oor skeurings 

wat in gemeentes plaasgevind het oor bouprojekte of 
eiendomstransaksies nie.

Plaaslike kerke se akkoord met mekaar
Sedert ons gemeentes besluit het om die Afrikaanse 
Protestantse kerkverband met mekaar te vorm, is ons 
goed daarvan bewus dat eiendomme ’n slaggat is waarin 
veral kerke baie maklik kan trap. Ons besef en leer ook 
van uit die geskiedenis dat die kerk nie gevrywaar is 
van bedrog, korrupsie, magsug, uitbuiting en allerlei 
sondes waar daar vir Mammon bo God gekies word 
nie. Derhalwe het ons met mekaar ooreengekom om 
ook ten opsigte van ons eiendomme verantwoordelike 
rent meesters te wees en ons het gevolglik saam besluit 
om sekere sake kerkordelik vas te lê.

Die vertrekpunt word bepaal deur ons Bybelse kerkbe-
grip, waarvolgens die kerkverband nie kerk is nie. Al die 
gemeentes saam vorm nie die kerk nie. Elke plaaslike 
kerk is reeds volkome kerk en sulke plaaslike kerke tree 
vrywillig met mekaar in kerkverband en kom met me-
kaar ooreen om sekere sake oral op dieselfde manier te 
doen. Dit beteken elke plaaslike kerk se eiendom behoort 
aan homself en nie aan die kerkverband nie. Daarom is 
elke plaaslike kerk se kerkraad ’n regspersoon.

Wanneer die kerkraad egter met gemeente-eiendom 
handel, het ons met mekaar ooreengekom dat daar 
strenger maatreëls in plek moet wees as by besluite 
oor ander sake. Een voorbeeld daarvan is dat ’n blote 
meerder heid stem nie genoeg is om ’n besluit te neem 

Met die debat rondom wysigings aan die Suid-Afrikaanse Grondwet se bepaling van eiendomsreg, kom kerklike 
eiendom ook in gedrang. Gevolglik het ek so bietjie begin oplees oor hoe dit deur die geskiedenis hanteer is. 
Ek kom toe af op ’n stelling dat wanneer kerke in die VSA in hofsake betrokke raak, dit meer kere oor eiendom 
as oor enige iets anders gaan.1

______________________________________________________________

1 https://www.christianitytoday.com/news/2017/august/top-5-reasons-
church-lawsuits-child-sexual-abuse-property.html
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nie, maar wel ’n tweederde meerderheid van stemme. 
Wanneer daar sprake is van die vervreemding van eien-
dom moet die kerkraad verder ook eers die gemeente 
inlig en advies van die gemeente verkry, alvorens daar 
’n finale besluit daaroor geneem word.

Dit sou beteken dat indien die kerkraad dit oorweeg om 
byvoorbeeld die pastorie te verkoop, moet die gemeente 
uitgenooi word na ’n kerkraadsvergadering en die kerk-
raad moet almal daaroor inlig en ook die gemeente 
se advies daaroor kry. Daarna neem die kerkraad die 
besluit. Gestel nou ’n tweederde meerderheid van die 
kerkraad het wel die besluit geneem, maar iewers is een 
lidmaat ongelukkig met die besluit. Dan het daardie 
lidmaat 21 dae geleentheid om kennis te gee dat hy/sy 
wil appelleer teen die betrokke besluit. Indien daar egter 
geen kennis van appèl binne die 21 dae ontvang word 
nie, kan die kerkraad met die transaksie voortgaan. 

Sondige kreatiwiteit
Alhoewel ons op hierdie manier verantwoordelike rent-
meesters probeer wees, toon die geskiedenis dat slinkse 
bedrieërs baie kreatief te werk gaan en steeds mense om 
die bos lei met duistere en selfsugtige motiewe. So kan 
dit byvoorbeeld gebeur dat ’n individu of groepie indivi-
due soos ’n wafferse mafia begin optree en met verloop 
van tyd verdryf hulle al die lidmate uit die gemeente 
totdat net hulle oorbly. Nadat al die vereistes nagekom 
is, besluit hulle dan met ’n tweederde meerderheid om 
die kerklike eiendomme spotgoedkoop te verkoop aan 
’n instansie waarby hulle belang het en waaruit hulle in 
die toekoms groot wins gaan maak.

Of dit kan selfs gebeur dat een of ander sektariese 
idee binne ’n gemeente posvat en uiteindelik word die 
meer derheid van die gemeente daardeur op sleeptou 
ge neem. Geleidelik sal die aanhitsers dan die lidmate 
be gin voorberei om hulle bande met die kerkverband te 
ver breek. Skielik moet ander kategesemateriaal gebruik 

word. Die kerkverband se tydskrifte en publikasies word 
vervang met ander leesstof. Kritiek word voortdurend 
uitgespreek oor alles wat in die kerkverband “verkeerd” 
sou wees. Die aard van die erediens word verander. Alles 
in ’n poging om die lidmate van die res van die kerke in 
die kerkverband te vervreem. Terselfdertyd begin hulle 
ook om tegnies korrek al die eiendomme te vervreem 
aan byvoorbeeld ’n trust wat kamtig sou onderneem 
dat hulle die eiendomme steeds teen ’n relatiewe lae 
fooi kan bly gebruik. Wanneer hulle dan eendag besluit 
om wel hul bande met die kerkverband te breek en die 
lidmate is nie eenparig daaroor nie, sit die lidmate wat 
wil voortgaan as die plaaslike kerk binne die huidige 
kerkverband, sonder enige eiendomme. 

Rekenskap voor die troon van God
Blykbaar gaan diegene wat sulke dinge doen onverpoos 
met hulle planne voort asof hulle die Here ook kan flous. 
Ons troos is egter dat die Here elkeen tot verantwoording 
sal roep. Uiteindelik is ons almal stof en niks behoort 
aan ons nie. Alles behoort aan die Here. Ons is bloot sy 
rentmeesters. Hy sal rekenskap eis van ’n owerheid wat sy 
mag misbruik om eiendom “wettig” te steel. Net so sal Hy 
ook rekenskap eis oor jou sonde wat jy in die duisternis 
bedink het, of jou blatante misleiding en selfverryking, 
of die misbruik van ander se vertroue in jou.

Ons lees mos in Lukas 16:15: Dit is julle wat julself reg-
verdig voor die mense, maar God ken julle harte; want 
wat by die mens hoog geag word, is ’n gruwel voor God.

Mag ons eerder ook op grond van die manier waarop 
ons rentmeesters is oor die kerklike eiendomme wat aan 
ons geskenk is, die woorde van Matthéüs 25:23 hoor: 

Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was 
jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die 
vreugde van jou heer. LIG IN DUISTERNIS

My Kerknotaboek vir die erediens  
– ds. Henning Dafel

Prys: R40,00

Nou het jy jou eie boekie vir notas!  
Hierdie notaboek is vir seuns en dogters sodat jy notas kan maak oor:

Wie preek vandag • Die sakramente wat bedien is
Die Skrifgedeelte • Wat onthou ek van die preek

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

Dr. Jeanette van RensburgDr. Jeanette van Rensburg
Op 27 Februarie vanjaar het dr. Jeanette van Rensburg haar boek, Die Boerevrou 
Gedenkboek 2019 by die AP Akademie bekendgestel. Ons het hieroor met haar gesels.

1. Wat kan lesers verwag wanneer hulle hierdie boek koop?
Die Boerevrou Gedenkboek 2019 is ’n “bookazine” – ’n geskiedenis-
boek met die gevoel van ’n moderne tydskrif. Dit herdenk die eers te 
Afrikaanse vrouetydskrif, Die Boerevrou (1919-1931), en die ontwik-
keling van die Afrikaanse vrouetydskrifwese oor die algemeen. Dit 
vertel vandag, na 100 jaar, ’n aangrypende verhaal van vrouens wat 
opgestaan het ná ’n verpletterende oorlog. Deur Die Boerevrou is hul le 
in aanraking met die buitewêreld gebring en het hulle ’n kanaal tot 
openbaarmaking van hul oortuigings gevind. Kortom skets dit ons 
Afrikaanse oumas en oumagrootjies se lewens!

2. Hierdie publikasie vloei voort uit u doktorale proefskrif. Van-
waar u belangstelling in Die Boerevrou en die geskiedenis van 
die Suid-Afrikaanse vrouetydskrifwese?
My belangstelling in geskiedenis het baie vroeg ontstaan en is aange-
vuur deur die feit dat my oupagrootjie ’n bittereinder in die Anglo- 
Boereoorlog was. Die onderwerpkeuse vir ’n meestersgraad, naamlik 
gewone mense se belewenis van die oorlog, was ’n natuurlike uit-
vloei sel van hierdie belangstelling. Ek het later die behoefte ontwikkel 
om vas te stel wat van die vrouens en kinders wat die oorlog en die 
konsentrasiekampe oorleef het, geword het. ’n Doktorale kultuur-
his to riese studie oor Die Boerevrou-tydskrif het hierdie behoefte 
be vredig en selfs meer antwoorde gegee as waarop ek ooit kon hoop.

3. Watter belangrike rol het Die Boerevrou in die ontwikkeling 
van Afrikaner-identiteit gespeel?
Boerevrou-lesers het ’n netwerk gevorm wat mekaar ondersteun en 
ook beïnvloed het omdat hulle met eendersdenkendes in aanra-
king wou kom. Dit is baie duidelik dat die historiese lesers gereed 
en ont vanklik was vir die skep en assimilasie van ’n eie identiteit. 
In ’n proses van wisselwerking het hierdie vrouens onbewustelik 
gehelp om hulle taal as ’n skryftaal te standariseer en selfstandige 
denke te stimuleer.

4. Wat kan Afrikanervrouens by hulle eweknieë van 100 jaar terug 
leer ten einde die uitdagings van ons dag die hoof te bied?
’n Mens voel aangeraak, selfs aangespreek, as jy lees met hoeveel 
moed, geloof en deursettingsvermoë ons oumagrootjies die lewe 
aan gepak het. Hulle het die geleenthede tot hulle beskikking, om 
hul self geestelik en emosioneel te verryk, met albei hande aangegryp.

Gee vir ons ’n aanhaling uit die  
boek wat na u mening die wese  

en karakter van die Afrikanervrou  
die beste vasvang.

Bladsye 88, 93:  
“Dit is baie duidelik dat die 

Afrikanervrou ’n merkwaardige 
transformasie in die vroeë 

1900’s ondergaan het. Sy het 
gedurende dié tyd ’n moderne 
vrou met politieke aspirasies 
geword wat vir haarself nuwe 
rolle en verantwoordelikhede 

geskep het. ’n Heel ander beeld 
van die Afrikanervrou, as die 

slagoffer wat teen haar sin in die 
huishoudelike sfeer teruggedruk 

is, tree uit die bladsye van die 
tydskrif na vore.”

Te koop by Die Boekwinkel teen R250,00. Stuur ’n e-pos na versending@apk.co.za

http://www.apk.co.za/index.php/publikasies/bestelvorm-vir-publikasies
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