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REDAKSIONEEL

Wat min mense weet, is dat hierdie slagspreuk selfs ou er 
as Dumas se werk is. In sy Latynse vorm, Uno pro om
ni bus, omnes pro uno, is dit ook die nie-amptelike leuse 
van Switserland. Die oudste weergawe hiervan spruit 
egter uit die stryd tussen die Protestante en Rooms-Ka-
tolieke in Bohemië. Tydens sy regeringstyd het ko ning 
Rudolf van Bohemië sy Protestantse onderdane toe ge-
laat om hulle geloof vrylik te beoefen. Hierdie vryhede 
is deur sy opvolger, koning Matthias, eerbiedig en selfs 
uitgebrei. Matthias is egter in 1617 deur sy neef, koning 
Ferdinand opgevolg. Hy was ’n groot ondersteuner van 
die Rooms-Katolieke teen-reformasiebewewing. In 1618 
gee hy bevel dat die oprigting van Protestantse kerke op 
koninklike grond gestaak moes word. Dit het tot kon flik 
gelei. In reaksie hierop, onderneem Protestantse lei ers 
om, nieteenstaande die gevolge, lojaal aan mekaar te 
bly met die uitspraak: “Een vir almal en almal vir een!”

Ongeag die verskillende tydvakke waarin ons hierdie 
uit spraak aantref, is dit nog altyd op dieselfde manier 
ver staan, naamlik as ’n uitspraak waardeur mense hulle 
lojaliteit en trou teenoor mekaar verklaar het. Dit is ’n 
uitspraak wat getuig van ’n bepaalde onderlinge verbin-
tenis en afhanklikheid wat mense motiveer om tot die 
dood toe aan mekaar getrou te bly.

Só gesien, is hierdie slagspreuk in ’n sekere sin ook ’n 
pragtige, kernagtige samevatting van die evangelie. Hoe-
wel Kájafas se raad dat dit voordelig is dat een man vir die 
volk sterwe (Joh. 18:14), sy oorsprong in die hel gehad 
het, soos professor Klaas Schilder in sy artikel aantoon, 
is dit ten diepste ook ’n profetiese bevestiging uit die 
raad sale van God self, oor die rede vir Christus se koms 
na die aarde. Inderdaad was Hy die Een, die be loofde 

Een, die enigste Een wat in staat was om Homself as die 
vlekkelose Offerlam van God in ons plek op die altaar 
van God se oordeel te plaas. 

Wanneer jy jouself tussen die “almal” bevind 
vir wie die “Een” sy lewe as losprys gegee het, 
ont staan daar ’n verbintenis, ’n bloedverbintenis, 
wat roep om ’n spontane, lojale antwoord vanuit 
die geledere van die “al mal”. Die vraag is egter 
wat dit beteken om saam met die ska re gelo wi
ges uit te roep en te verklaar: “Almal vir Een!”

In lyn met die historiese konteks van hierdie uitspraak, 
moet ons dadelik erken dat dit met aspekte soos “trou” 
en “toewyding” te doen het. Paulus verwoord dit goed 
wanneer hy gelowiges in Romeine 12:1 oproep: 

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontfer
minge van God, dat julle jul liggame stel as ’n 
le wen de, heilige en aan God welgevallige offer 
– dit is julle redelike godsdiens. 

Dit is dus ’n uitspraak wat staan in die gees van opof-
fering: Die bereidheid om minder te word sodat Hy 
meer kan word; die bereidheid om jou eie behoeftes 
en begeertes ondergeskik aan sy wil te stel; die bereid-
heid en begeerte om anders te wees as wat jy was; die 
bereidheid om die heilige boomstamme en die hoogtes 
van jou eie afgode te vernietig; die bereidheid om jou 
eie gemak en gerief ter wille van gehoorsaamheid aan 
sy wil, prys te gee.

Een vir almal en almal vir Een!
Ds. Schalk Strauss

Un pour tous, tous pour un – so lui die bekende slagspreuk uit Alexander Dumas se klassieke werk Die drie 
musketiers (Les Trois Mousquetaires – 1844). Miskien is die boek nie so bekend soos die film met dieselfde 
titel nie. Die laat tagtiger-, vroeë negentiger-babas is dalk meer bekend met die Afrikaanse animasieweergawe 
daarvan, genaamd Brakanjan. Ongeag die formaat waarin jy met Dumas se klassieke werk te doen gekry het, 
is dit hierdie bekende slagspreuk wat vassteek: “Een vir almal en almal vir een!”
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As gelowiges kan ons egter nie met eerlikheid hierdie 
uitspraak maak as ons nie terselfdertyd bereid is om die 
volgorde van ons prioriteite in herbesinning te neem 
nie. Getuig die rangorde van my prioriteitslys werklik 
daarvan dat Jesus Christus vir my die “Een” is? Dit vra 
dat ek nie net sal gaan kyk na wat my prioriteite is nie, 
maar ook na waarom daardie dinge my prioriteite is.

Die uitspraak “almal vir Een” is egter meer as net ’n in-
di vi dualistiese uitspraak wat getuig van ’n een-tot-een 
ver hou ding tussen individuele gelowiges en die “Een”. 
Dit het ook ’n kollektiewe aard. “Almal” dui ook op ’n 
on der linge verbintenis wat binne die konteks van die 
Chris telike godsdiens, die gevolg is van die wer king van 
die Heilige Gees wat gelowiges deur die band van vrede 
aan mekaar verbind (Efés. 4:3). Daarom is her be sin ning 
oor ons prioriteite en lojaliteite nie tot in dividuele gelo-
wiges beperk nie. Ons behoort ook binne ons kerkrade, 
binne ons kerke en binne ons kerkverband onsself 
voortdurend af te vra of ons waarlik nog vir die “Een” 
is. Hoe lyk ons kollektiewe prioriteitslys?

Wanneer die “Een” bo-aan ons kollektiewe prioriteitslys 
is, dan plaas dit ook die “een” langs my in fokus. Wie 
God immers met sy hele hart, sy hele siel en al sy krag 
en verstand liefhet, het ook die een langs hom lief soos 
homself. In hierdie onseker tyd met die Corona-wolke 
wat oor ons almal saampak en ons bekommer, is dit 
juis nodig dat ons nie net na onsself nie, maar ook na 

mekaar sal omsien. Op grond van die vertikale bete ke-
nis van “Een vir almal en almal vir een”, het dit ook ’n 
ho risontale toepassing. 

Hiervan is die kerkvader, Dionisius van Alexandrië, vir 
ons ’n sprekende voorbeeld. Toe die Cypriaanse plaag 
wat die Romeinse ryk vanaf 249-262 n.C. lamgelê het, 
Alexandrië bereik, het Dionisius en ander leraars en dia-
kens dit op hulself geneem om die siekes en sterwendes 
te besoek en te ondersteun. Hy skryf soos volg daaroor: 
“Die meeste van ons Christelike broeders het onmeetba re 
liefde en lojaliteit bewys. Hulle het hulself nie ont sien 
nie en het slegs aan mekaar se welstand gedink. Ten 
spy te van die gevaar, het hulle na die siekes en al hulle 
be hoeft es omgesien. Hulle het hulle in Christus bedien 
en het saam met hulle hierdie lewe in geluksaligheid 
verlaat. Hulle is deur ander met die siekte aangesteek en 
het daardeur die siekte van hul naaste op hulself geneem 
en met vreugde hulle pyn aanvaar ...”

Mag hierdie uitgawe waarin ons aan die grootste lief-
des offer van alle tye herinner word – die offer waar Een 
Hom self as losprys vir baie gegee het – ons aanspoor om 
op nuut met brandende harte uit te roep en uit te leef: 
“Almal vir Een!” 

Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle 
dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid 
(Rom. 11:36).

AMPTELIK

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2020

Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek

Graad 4 Génesis 3:1-4:26 (20) Matthéüs 13 (20) Les 1-9 (10)

Graad 5 Exodus 18-20 (20) Lukas 15-16 (20) Les 1-9 (10)

Graad 6 Rigters 6-7 (20) Handelinge 4-5 (20) Les 1-9 (10)

Graad 7 1 Samuel 3-5 (35) 1 Korinthiërs 11-13 (35) Les 1-9 (30)

Graad 8 Nehemía 4-6, 8 (35) Jakobus 1-3 (35) Les 1-9 (30)

Graad 9 Jona 1-4 (35) 1 Timótheüs 2-5 (35) Les 1-9 (30)

Graad 10 Prediker 1-4 (35) Matthéüs 27-28 (35) Les 1-9 (30)

Graad 11 Haggai 1-2, Sagaría 1-2 (35) Johannes 10-11(35) Les 1-9 (30)

Belydend 1 Samuel 6-9 (35) Handelinge 8 & 9 (35) NGb art. 34-37 (30)

BEKENDES IN LONDEN?
Daar is ’n gemeente. Gee gerus die name van u fa mi lielede of bekendes wat bediening nodig het, deur aan 
Francois van der Lith. Sy kontaknommer is: +44 771 869 8137; e-pos: engeland@apk.co.za

LIG IN DUISTERNIS
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AMPTELIK

LERAARS
Dienstermyn verstryk
Ds. F Hoffman (emeritus) se kontrak met AP Kerk Ora nia 
het op 31 Desember 2019 tot ’n einde gekom.

Status verloor binne die AP Kerk
Ds. H Warnich (emeritus) het die bediening binne 
die kerkverband op 20 November 2019 verlaat en 
oorgegaan na die NG Kerk.

Leraar oorlede
Ds. DJ Warnich (emeritus) is op 18 Februarie 2020 
oorlede. Ons bid sy naasbe staan des die troosryke 
bystand van die Here toe.

ADRESVERANDERINGE
• AP Kerk Klerksdorp: Nuwe saakgelastigde: 

Mev. E van Vuuren; Sel: 073 980 1846
• AP Kerk Bloemfontein: Nuwe saakgelastigde: 

Mnr. Willie le Roux; Sel: 082 777 2989
• AP Kerk Kleinfontein: Nuwe saakgelastigde:  

L Pretorius; Sel: 082 091 7495
• AP Kerk Vryburg: Posbus 2972 Vryburg 8601

SKOOLKWARTALE 2020
Eerste kwartaal: 15 Januarie – 20 Maart
Tweede kwartaal: 31 Maart – 12 Junie
Derde kwartaal: 7 Julie – 18 September
Vierde kwartaal: 29 September – 4 Desember

CVO SKOOLKWARTALE 2020
Eerste kwartaal: 14 Januarie – 20 Maart
Tweede kwartaal: 30 Maart – 12 Junie
Derde kwartaal: 6 Julie – 18 September
Vierde kwartaal: 28 September – 2 Desember

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2020

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Mei 2020 10 Maart 21 April

Junie 2020 20 April 26 Mei

Julie/Augustus 2020 19 Mei 25 Junie

September 2020 14 Julie 25 Augustus

Oktober 2020 12 Augustus 22 September

November 2020 17 September 27 Oktober

Des. 2020/Jan. 2021 15 Oktober 24 November

Wil u graag in Die Boodskapper adverteer? 
Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za indien u 
enige navrae het.

Advertensietariewe 2020

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

1/16 blad 40 x 90 mm R170,00 Nie beskikbaar

1/8 blad 65 x 90 mm R440,00 Nie beskikbaar

1/4 blad 124 x 90 mm R920,00
R1 965,00
(slegs binne 
agterblad)

1/2 blad 124 x 180 mm R1 550,00 Nie beskikbaar

Volblad 246 x 180 mm R2 550,00 Nie beskikbaar

Binne-agter – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 200,00

Binne-agter – vol 
(indien beskikbaar)

297 x 210mm Volkleur R4 730,00

Agterblad – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 295,00

Agterblad – vol 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 700,00

50% afslag op R835,00 en meer indien AP kerksake geadverteer word. 

SPESIALE AANBIEDING! Kry 10% afslag vir  
10 agtereenvolgende advertensies vooruitbetaalbaar.

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

Elektroniese takkode: 632 005
Gebruik die DB-nommer wat aan u toegeken word as be talings ver-

wysing. Sodra ons u advertensie ontvang, stuur ons vir u die DB-nommer.

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020

1 Januarie* Nuwejaarsdag

21 Maart* Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

10 April* Goeie Vrydag

12 April Paassondag

13 April* Gesinsdag

27 April* Openbare vakansiedag

1 Mei* Openbare vakansiedag

21 Mei Hemelvaart

31 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag

16 Junie* Konsentrasiekampdag

9 Augustus* Openbare vakansiedag

10 Augustus* Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September* Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

25 Oktober Hervormingsfees

16 Desember* Geloftedag

25 Desember* Christusfees

26 Desember* Openbare vakansiedag
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ONTVANG DIE WOORD

Miskien het u ook al die voorreg gehad om ’n klein 
lammetjie vas te hou, of u te verwonder aan die 

vrolikheid waarmee hulle kan bokspring, of die opge-
won denheid beleef wanneer ’n hanslam aangehard loop 
kom vir sy bottel. As dit ons raamwerk is wanneer ons 
aan ’n lam dink, dan kan ons onsself maar moeilik in-
dink waarom Johannes na die Here Jesus as die “Lam 
van God” verwys het. Hy het nie hierdie naam gekry 
omdat Hy oulik en vrolik was nie.

Diere as offers
Klein lammetjies was nog altyd vir mense oulik. Daar-
om het Natan se storie oor die arm man met sy hans lam 
(2 Sam. 12) vir Dawid so diep geraak. Lammers in die 
Ou Testament het egter ’n verdere doel gehad wat ons 
nie meer vandag ken nie. God het skape, beeste, bokke 
en duiwe aan sy volk gegee, nie net om mee te boer nie, 
maar ook om as offers te gebruik. 

Die rede daarvoor was dat die sondeval die ver
houding tussen God en mens heeltemal vernietig 
het. Voor die son deval kon die mens saam met 
God in die tuin wandel, maar ná die sondeval 
het die mens vir God gevlug omdat sy hart vir 
God doodgegaan het. Die sondeval het ook ver
oorsaak dat God sonde moet straf en die straf 
vir sonde is die dood. Bloed is die enigste ding 
wat die onreg wat sonde doen, kan herstel.

Daarom is diere vir verskillende redes geoffer, byvoor-
beeld wanneer iemand bewus geword het van ’n sonde 

wat gepleeg is en hulle die gebroke verhouding tussen 
hulle en God wou herstel. Offers was egter ook ’n manier 
om jou dank teenoor God vir sy versorging te bewys. 
Die simboliek van die offer was dat die dier namens die 
persoon die straf vir die sonde dra. Die mens moet eintlik 
betaal, maar kan nie sonder om sy lewe te verloor nie 
en daarom staan die dier vir hom in. Daarom het die 
een wat die offer gebring het, voordat die dier geslag is, 
sy hand op die kop van die dier gedruk. Daarna moes 
hy die dier self slag, as teken dat daar vir die sondes wat 
hy oorgedra het, geboet word

Die probleem wat duidelik na vore kom met die offer-
ge bruik, was dat ’n diere-offer nooit genoeg was nie. As 
jy môre weer sondig, moet jy maar weer ’n offer bring. 
’n Dier se bloed is nie genoegsaam om ’n permanente 
oplossing te bied nie. Die hele Ou Testament het daarom 
gesmag na ’n oplossing vir hierdie tekortkoming. Daar 
was ’n volmaakte offer nodig, nie bloot ’n oulike lam-
me tjie nie, maar Iemand wat glad nie beïnvloed is deur 
hierdie sondige wêreld nie. ’n Gewone lam sonder gebrek 
was nie goed genoeg nie. Toe Johannes na Jesus as die 
Lam van God verwys, het hy hierdie Ou Testamentiese 
agtergrond in gedagte. Hy dui Christus as die volmaakte 
Lam aan wat gekom het om te bereik wat geen ander 
lam ooit kon nie. Ná sy offer sou dit nooit weer nodig 
wees om ’n dier te slag om ons met God te versoen nie.

God voorsien ’n “lam” vir Isak
Nog ’n gebeurtenis uit die Ou Testament wat ons help om 
Johannes se beskrywing van Jesus te verstaan, kry ons 
in Gé nesis 22. Abraham word gestuur om Isak op Moría 

Skriflesing: Joh. 1:15-34 • Sing: Ges. 40:1-3; Ps. 66:1, 6 
Teks: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (Joh. 1:29)

Jesus Christus is die Lam van God
Ds. Riaan Pretorius
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te gaan offer. Hoewel Abraham volgens He breërs  11 
ge glo het dat God Isak weer lewend kon maak, het hy 
ge weet dat Isak moes sterf. Tog het Abraham geglo dat 
God op een of ander manier sou voorsien, aangesien 
God tog belowe het dat hy ’n nageslag uit Isak sou hê, 
maar wat kon die voorsiening wees? Die opdrag was 
tog baie duidelik.

Uiteindelik word hierdie spanningsvolle verhaal afge-
sluit met God wat inderdaad voorsien het, weliswaar 
nie ’n lam nie, maar ’n ram. Hoewel die ram ook nie ’n 
per manente oplossing kon bied nie, het God gewys dat 
Hy self die plaasvervangende offer voorsien.

Die meeste Christene is bewus daarvan dat God voor-
sien, maar ons beskou baie maklik sy voorsiening maar 
bloot op die vlak van “genoeg geld om ons rekeninge 
te betaal”. Natuurlik is dit ook deel van sy voorsiening, 
maar sy voorsiening strek baie verder. 

Dit wat God in die volmaakte Lam voorsien, om
sluit meer as net die veiligheid van ons ge lief des. 
God se bedoeling met die Here Jesus wat Hy as 
die plaasvervangende Lam gestuur het, was nie 
om te sorg dat ons nie teenspoed op aarde sal 
beleef nie, maar sodat ons verhouding met God 
herstel kon word. Deur sy offer kan ons vry na 
God gaan. Deur sy offer kan ons weet dat elke 
gelowige nie noodwendig van ’n aardse dood 
gered sal word nie, maar wel van die ewige dood.

God gee die Paaslam
In Exodus 12 lees ons van die instelling van die Paas-
fees. Dit het saamgeval met die laaste plaag in Egipte 
– die dood van die eersgeborenes. Om die plaag vry te 
spring, moes Israel lammers slag en die bloed aan hulle 
deurkosyne verf. By elke huis wat gemerk was met die 
bloed van die lam, het die doodsengel verbygetrek. Soos 
in die geval van Isak, het God weer voorsien. Deur die 
paaslam het Hy self vir sy volk uitkoms gegee uit die 
doodsgevaar wat hulle bedreig het.

Johannes se verwysing na Jesus as die Lam van God, 
slaan ook terug op die paaslam wat deur God gegee is 
om te verhoed dat sy volk op dieselfde manier sou ly as 
die goddelose Egiptenaars wat Hom nie gedien het nie 
en met wie Hy in ’n stryd gewikkel was. Net so het God 
self sy Seun as die volmaakte Paaslam gegee. Deur sy 
bloed wat vir ons sondes gevloei het, word ons teen die 

dood beskerm. Jesus Christus, die Paaslam van God, 
het nie gekom om mense bloot van die tydelike (aardse) 
dood te red, soos die paaslammers van Egipte nie, maar 
om hulle van die ewige dood te red. Diegene wat Hom 
verwerp, staar nie net die aardse dood in die gesig nie, 
maar die ewige dood.

God het Jesaja ’n lam laat sien
Nog ’n Ou Testamentiese verwysing na die Lam as plaas-
vervangende offer, kry ons in Jesaja 53. In ’n profetiese 
ver gesig maak God bekend dat sy Kneg soos ’n Lam 
ons krankhede op Hom sal neem, dat Hy ter wille van 
ons oortredinge deurboor gaan word en ons straf sal 
dra, sodat ons vrede kan hê. Soos ’n skaap wat nie blêr 
wanneer hy na die slagplek gelei of geskeer word nie, 
sou hierdie Lam sy mond nie oopmaak nie. So het God 
reeds deur Jesaja sy volk voorberei vir die koms van die 
Lam van wie Johannes ons hier vertel. 

Die Jode wat na Johannes luister, het hierdie agtergrond 
gehad. Hierdie agtergrond skets as ’t ware die prentjie 
waarteen Johannes se uitspraak dat Jesus die Lam van 
God is, geïnterpreteer sou word. Dit was dus ’n teologies- 
gelaaide uitspraak, maar elkeen wat dit gehoor het, sou 
dadelik besef wat Johannes besig is om te doen. Hy was 
besig om vir Jesus as die Verlosser, die Messias wat lank 
tevore reeds belowe is, aan te wys. Hulle moes besef dat 
Hy baie meer kon bied as enige van hulle gereelde offers. 
Hulle moes besef dat Hy meer was as die ram wat God 
in Isak se plek gegee het en meer as die lammers van 
Paasfees. Hulle moes besef dat Hy inderdaad die Lam 
was oor wie Jesaja geprofeteer het en dat Hy gekom het, 
nie om aardse voorspoed te bring nie, maar ’n herstelde 
verhouding met God.

Jesus Christus het nie gekom om ’n oulike en vrolike 
lammetjie te wees wat ons kan ronddra nie, maar om 
ons met sy bloed vry te koop. Hy het gekom om in ons 
plek te betaal vir ons sondes waarin Hy geen aandeel 
gehad het nie. Mag dit ons aanmoedig om ook onsself 
te sien vir wie ons is: mense wat deur Hom gered is, al is 
ons nie eers waardig om sy skoene los te maak nie. Mag 
dit ons dring om elke dag ons lewens, uit dankbaarheid, 
in sy diens op te offer. LIG IN DUISTERNIS
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Génesis
Die eerste plek in die Bybel waar mense aan God offer, is 
in Génesis toe Kain en Abel vir die Here offers gebring 
het (vgl. Gén. 4) – ’n dankie-sê-offer aan die Here vir 
seën op hul arbeid. Hul offers leer ons: Die rede waarom 
God sommige offers aanvaar en ander verwerp, gaan 
nie om die offer nie, maar die hart van die een wat offer 
(vgl. 1 Joh. 3:21). Abel het in geloof sy offer gebring en 
is deur God ge reg verdig (vgl. Hebr. 11:4), maar Kain 
nie (vgl. Spr. 21:27). Uiteindelik word gelowiges deur 
God geregverdig (vgl. Rom. 8:33-34) op grond van Jesus 
Christus wat Homself ge offer het (vgl. Efés. 5:2).

Uit Noag se offer ná die sondvloed (vgl. Gén. 8:21) leer ons 
dat ’n opregte hart God verheerlik en Hy met ’n seënen de 
belofte daarop reageer. Noag bring ’n brandoffer, waar 
die hele offerdier verbrand word as ’n teken van totale 
oorgawe aan God. Later in die Bybel roep die Here ook 
ge lowiges op om hul liggame te “stel as ’n le wende, heilige 
en aan God welgevallige offer” (vgl. Rom. 12:1).

Verder lees ons van Abraham se offer op Moría. Dit was 
’n angswekkende toets van sy geloof. Abraham het só 
vas geglo dat God mag oor lewe en dood het (vgl. Hebr. 
11:18), dat hy opreg kon antwoord op Isak se moei like 
vraag: 

... waar is die lam vir ’n brandoffer? Hy verklaar: 
God sal vir Homself die lam vir ’n brandoffer 
voorsien, my seun (Gén. 22:8). 

God het in sy genade ’n skaapram voorsien wat hy “as 
brandoffer in die plek van sy seun geoffer” het (Gén. 
22:13). Die Here het in sy liefde die volmaakte Offerlam 
vir ons voorsien, sodat ons sy liefde met gehoorsaam heid 
kan beantwoord (vgl. 1 Joh. 4:10).

Exodus
In Exodus hoor ons dat alle eersgeborenes van mens en 
dier aan God behoort (vgl. Ex. 13:2) en van Hom los ge-
koop moet word (vgl. Ex. 13:13). Dit het die Israeliete 
kort tevore met die instelling van die pasga beleef. Om 
die afgodery van Egipte te straf, het die Here alle eers ge-
bo renes met die dood getref (vgl. Ex. 12:12). Die enig ste 
ma nier waarop die Israeliete die straf kon ontkom, was 
deur die bloed van ’n offerlam aan hulle deurkosyne 
te smeer (vgl. Ex. 12:5, 7). Die Here beloof: ... as Ek die 
bloed sien, sal Ek by julle verbygaan (Ex. 12:13). Soos 
die paas lam sonder liggaamsgebrek moes wees (vgl. 
Ex. 12:7), word gelowiges uit hul sondes losgekoop deur 
die kos ba re bloed van Christus, soos van ’n lam sonder 
gebrek en vlekkeloos (1 Petr. 1:19).

Selfs in die vreemde klein besonderhede sien ons iets 
merk waardig. God sê oor die offerlam: ... en julle mag 
geen been daarvan breek nie (Ex. 12:46). Toe hulle 
Chris tus se bene volgens gebruik tydens sy kruisiging 
wou breek, lees ons: ... maar toe hulle by Jesus kom en 
sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie 
(Joh. 19:33). Dit is waarheidsmomente soos hierdie wat 
ons laat besef: ... want ook ons paaslam is vir ons geslag, 
naamlik Christus (1 Kor. 5:7). 

Nadat God sy wet by Sinai aan sy verloste volk gee, sien 
ons hoe die volk brandoffers en dankoffers aan die Here 
offer (vgl. Ex. 24:5). Die bloed van die offerdiere speel 
hier ’n belangrike rol. Dit word in komme opgevang. Die 
helfte word oor die altaar uitgegooi en die ander helfte 
van die bloed word op die volk van God gesprinkel. Dit 
mag vir ons vandag vreemd klink, maar vir die Israeliete 
was dit ’n besondere teken van God se liefde en genade 
asook nuwe lewe. God het in liefde sy kinders verlos (vgl. 
Ex. 20:2) en hulle wys weer hul liefde vir God deur sy 

Die Offerlam – die Alfa en die 
Oméga van die verlossingsplan 
Ds. Wimpi Burger

Wanneer nagedink word oor die gebeure van Paasfees, is dit goed om te kyk na waar die offerlam in God se 
verlossingsplan met die mensdom inpas.
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gebooie te bewaar (vgl. 1 Joh. 5:3). God verbind Hom 
aan sy volk deur ’n verbond en dit word bevestig deur 
die teken van bloed. 

Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die 
volk en sê: Dit is die bloed van die verbond wat 
die Here met julle gesluit het (Ex. 24:8). 

Tydens die laaste pasga-maaltyd, net voor sy kruisiging 
op Goeie Vrydag, brei die Here Jesus op hierdie verbond 
uit. Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en 
sê: Hierdie beker is die nuwe testament (of verbond) in 
my bloed wat vir julle uitgestort word (Lk. 22:20). Die 
bloed van Christus wys daarop dat Hy sy lewe as ’n offer 
gegee het. Hy dra die volle toorn van God op die sonde 
van die mensdom, sodat ons in ’n nuwe verhouding 
met God kan staan.

Levítikus
As ons deur die heilsgeskiedenis na die Bybelboek Le-
ví ti kus stap, ontdek ons dat al die Ou Testamentiese of- 
fers na die volmaakte offer van Christus heenwys (vgl.  
Hebr. 10). 

Hoewel die bloedige offers van die Ou Testament van dag 
vir ons baie grusaam en wreed mag klink, het dit met 
goeie rede ontstaan. Sonde het ’n skuldlas meegebring 
wat teenoor God betaal moet word (vgl. Gén. 4:17, Lev. 
22:16). Die liefdesverhouding tussen God en sy kinders 
moes ook herstel word. Dit word versoening genoem 
(vgl. Lev. 16:30). Omdat God vir sy sondige kinders lief 
is, gee Hy vir hulle ’n manier waarop hierdie verhouding 
herstel kan word – die simboliese handeling van offers.

Elke keer wanneer ’n Israeliet die bloed sien van die 
off er dier wat geslag en doodgemaak word, het dit hom 
her in ner aan sy sondeskuld en die impak daar-
van op sy verhouding met God. En 
byna alles word met bloed ge rei nig 
volgens die wet, en sonder bloed
vergieting vind daar geen vergifnis 
plaas nie (Hebr. 9:22). Hierdie sim bo le 
kry in Christus vervulling wanneer ons 
hoor dat sy bloed ons van alle sonde 
reinig (vgl. 1 Joh. 1:7).

Levítikus 17:14 verbied die Israeliete om 
bloed te drink “want die siel van alle vlees 
is sy bloed”. Dit het beteken dat bloed ’n 
teken van lewe was. Wanneer die Bybel in 

die Nuwe Testament van bloed praat, word dit simbool 
van nuwe lewe wat Jesus Christus deur sy versoenings-
dood moontlik maak. Die opdrag van Christus om sy 
vlees te eet en sy bloed te drink (vgl. Joh. 6:53-56), is 
simboliese taal wat beteken om na Hom te kom en in 
Hom (vgl. Joh. 6:35), as Offerlam, te glo.

Levítikus 16 beskryf hoe die hoëpriester op die jaarlik se 
versoendag offers vir sý en die volk se sondes moes bring. 
In ’n verdere seremonie lê die hoëpriester sy hande op 
die kop van die sondebok, om daarmee simbolies die 
sonde van die volk op die bok oor te dra. Hierdie bok 
is dan in die woestyn, wat beskou is as die woonplek 
van die woe styn dui wels (vgl. Lev. 17:7), gelei om nooit 
weer terug te kom nie. Dit simboliseer dat son de uit 
die midde van God se volk verwyder moet word, sodat 
hul le heilig en aan God toegewyd kan leef, om dat God 
hei lig is (vgl. Lev. 20:7). Iets daarvan hoor ons weer 
wan neer Jesaja oor die beloofde Messias profeteer: ... 
die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom (Jes. 53:6). 

Teen hierdie agtergrond verwys Johannes na 
Jesus en maak die stelling: Dáár is die Lam van 
God wat die sonde van die wêreld wegneem! 
(Joh. 1:29). 

Paulus moedig aan: Laat julle met God versoen. 
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, 
sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word gereg
tigheid van God in Hom (2 Kor. 5:2021).

Openbaring sluit ook af met die beeld van Christus as 
Offerlam wat die finale oorwinning moontlik maak. Op 
die vraag wie die sewe seëls kan oopmaak om God se 
verlossingsplan te vervul, antwoord die ouderling “Die 
Leeu van Juda”, maar wanneer Johannes kyk sien hy 

“... ’n Lam asof Hy geslag is” (Openb. 5:6). Jesus 
Christus is die Offerlam voor wie 

almal dan neerbuig, wat in sy 
almag God se verlos sings-

plan in werking stel, dit 
volvoer en tot in ewigheid 
heers (vgl. Openb. 5:8-
10). Laat ons daarom die 
Lam van God getrou 

aan bid, ons toekoms 
aan Hom toevertrou 
en on der sy heerskap-
py buig! LIG IN DUISTERNIS
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Ons kom vandag voor Kájafas se stoel te staan. Hy is 
die laaste hoëpriester aan wie God die voorreg verleen 
het om die hoogste amp in Israel te beklee. Sy hart is 
be sig met Sataniese gedagtes met die Sanhedrin as sy 
bond genoot. Tog het die profetiese Gees oor die verga-
der saal gesweef. Daarom, al het Kájafas se uitlatings hul 
oor spronge in die dieptes van die hel, het dit, wat die 
pro fetiese implikasie daarvan betref, tot by die hemele 
ge reik. Kájafas se gees word deur die Gees van waarheid 
beïnvloed en toegelaat om hierdie bepalende uitspraak 
te maak. Hierdie uitspraak vergestalt die ganse stelsel 
van God se voorsienigheid en die volledige skema van 
sy verlossingsplan: Een moet vir almal sterwe!

Kájafas is onbewustelik besig met ’n profetiese uit spraak. 
Die boosheid in sy woorde kan verbind word aan wie hy 
werklik was. Hoewel hy oor Christus profeteer, spreek 
dit nie van wat in sy binneste geleef het nie. Kájafas 
pro fe teer op dieselfde wyse as wat Bíleam lank gelede 
ge pro feteer het toe hy, ten spyte van homself, die Ster 
wat uit Juda te voorskyn sou kom (Núm. 24:17), geprys 
het en elkeen op wie sy strale geval het, geseënd genoem 
het. Dieselfde het met Saul gebeur.

Kájafas is ook ’n “geroepe” ampsdraer. Ook hy profe teer 
oor die enige Hoëpriester en ewige Koning. Dieself de 
Gees van profesie is opnuut teenwoordig. Dieself de 
skrik wekkende, heilige ironie kom na vore. Terwyl Ká-
ja fas besig is om teen sy wil hierdie profetiese uitspraak 
te maak, is hy besig om sy eie graf te grawe. Die Gees 
van Christus dwing hom om, ten koste van homself, 
plek te maak vir Jesus Christus, die hoogste ampsdraer 
van God en mens.

Dit is belangrik om raak te sien dat hierdie sessie van 
die Sanhedrin aan die einde van hoofstuk 11, kort ná 
die opwekking van Lasarus, plaasvind. Die Sanhedrin 
word gekonfronteer met die vraag na die betekenis en 
implikasies van hierdie heilsgebeure. Dit is ’n vraag wat 
nie sonder die Skrifte beantwoord kan word nie. 

Die Goddelike denke wat deur hierdie wonder
werk geopenbaar is, is reeds in Jesaja se profe
sie teenwoordig toe hy geprofeteer het dat die 
komende Messias blindes se oë sal open, lammes 
sal laat loop, dowes sal laat hoor en dooies uit 
die dood opwek. 

Voordat Christus Lasarus opgewek het, het Hy hier die 
woorde op Homself van toepassing gemaak en so doen-
de Jesaja se belangrikste interpreteerder en eksegeet 
ge word. Die hele wêreld is nou in staat om sy egtheid 
as Messias te bepaal deur Hom en sy optrede te meet 
aan wat geprofeteer is.

Nou klop God ook aan die deur van die Sanhedrin. Dit 
was soos ’n weerligstraal uit die hemel. Die Sanhedrin 
het dit gesien en die verblindende heerlikheid daarvan 
het selfs die dik gordyne binnegedring waarmee hulle 
probeer het om die strale van waarheid uit hul verga der-
sale te hou. Hulle is gedwing om die vraag na Christus 
se egtheid te beantwoord. Wat gaan hulle antwoord? Óf 
Jesus van Na sa ret is die Christus, óf Hy is die Antichris. 
Die won der werk van Lasarus se opwekking kan nie 
“neu traal” of sonder enige betekenis wees nie.

Die laaste priester wys na  
die laaste Offerlam1

Prof. dr. Klaas Schilder

En een van hulle, Kájafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle: Julle weet niks nie en dink nie daar aan 
dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie 
uit homself gesê nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou 
ster we. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ’n eenheid saam te voeg 
(Joh. 11:49-52).
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Tog weet die Sanhedrin dit nie. Israel se amptelike re- 
geer ders, priesters en profete verstaan nie meer die be- 
te ke nis van gebeure nie. Weens die vleeslike gesind heid 
van hul le harte, sien hulle nie die betekenis van die fei-
te raak nie. Die reaksie van die Sanhedrin spreek van 
self reg ver diging: Kyk, die hele wêreld loop agter Hom 
aan (Joh. 12:19, vgl. Joh. 11:47). Die wonders wat Jesus 
ge doen het en die feit dat die wêreld Hom gevolg het, 
moes eerder hierdie manne na die Skrifte laat haas het 
om seker te maak of hy die Christus is of nie. As Hy 
daar uit bevind is om die Antichris te wees, dat Hy sy 
won ders deur Beëlsebul gedoen het, was dit hulle ver-
ant woor de likheid om die volk te waarsku.

Die ander alternatief was dat hulle kon erken dat die 
Man wat die graf by Bétanië oorwin het, inderdaad 
Chris tus self was. Indien dit natuurlik waar was, was 
dit Ká jafas se verantwoordelikheid om van sy stoel af 
op te staan, die boekrol van die profesie oop te maak 
en aan almal uit te wys dat die beloofde Een gekom het. 
Dit is die verantwoordelikheid van die Sanhedrin om in 
tye soos dié waarin hul hulself bevind het, die Skrifte te 
onder soek en om profesie toe te laat om die lig van die 
besondere openbaring op die gebeure van die dag te laat 
val. Dit was hulle verantwoordelikheid – ter wille van 
Israel en ter wille van hulself.

As kenners van die Skrifte en as mense wat daarop 
aan spraak maak om profesieë uit te lê, het hulle die ver-
ant woordelikheid gehad om, ter wille van Israel, uit die 
Skrifte aan te toon of Jesus waarlik die Christus was wat 
deur die profete in die vooruitsig gestel is of nie. In dien 
Hy ’n indringer was, was dit die Sanhedrin se taak om 
die volk te waarsku. Indien Hy egter die Christus was, 
moes hulle die volk oproep om voor Hom te buig en sy 
leierskap te erken. 

Die Sanhedrin moes ook ter wille van hulself die Skrift e 
ondersoek, want hulle posisie is bedreig. Kájafas is in die 
voorsitterstoel. Onder God se leiding het hierdie stoel tot 
op daardie stadium die hoogste posisie in die geeste like 
wê reld verteenwoordig. Israel lei die volke geestelik en in 
Israel is die Sanhedrin die hoogste geregtelike lig gaam 
aan wie die skatte van God se openbaring toevertrou 
is. Die Sanhedrin het dit geweet en het geroem op die 
feit dat hulle aan die glinsterende bopunt van die gods-
diens tige lewe van die wêreld gestaan het.

Daar was egter ’n doring in die vlees. Vanuit die sekulêre 
wêreld, vanuit Rome, was daar ’n nuwe bergspits besig 

om uit te styg. Onderliggend hieraan was die troon van 
die keiser. Nes Kájafas wou hê dat sy voorsitterstoel die 
toppunt van die geestelike wêreld moes uitmaak, wou 
die keiser hê dat sy troon die hoogste gesagsposisie ten 
op sig te van sekulêre sake moes beklee. In ’n geestelike 
sin staan die posisie van Kájafas beide sentraal en aan 
die toppunt van die wêreld en wil hy hê dat alle dinge 
daar aan ondergeskik moet wees. Die keiser se troon 
daar enteen, sentraal en prominent tot die hele sekulêre 
wê reld, sal nie skroom om al wat leef en beef daaraan te 
on derwerp nie. Presies watter status het die Sanhedrin 
gehad? Rome het Jerusalem oorskadu en die keiser se 
sekulêre gesag het ’n bespotting van Kájafas en sy vol-
ge linge se godsdienstige aansprake gemaak.

Lasarus se opwekking staan sentraal tot hierdie saak. 
Dit raak die Sanhedrin persoonlik. Kan hulle hierdie 
won der werk te Betánië en die boodskap van God wat 
daar in opgesluit was, vir hulself toeëien? Indien wel, 
sou hul posisie nog ’n rukkie veilig wees. Indien hulle 
Chris tus egter om die lewe laat bring, sou dit beteken 
dat hulle die hulp van die keiser moes inroep en dit sou 
in effek beteken dat hulle hul aan die gesag van Rome 
onderwerp en hulle posisie prysgee. Nee, Sanhedrin! 
Laat Rome haar sekulêre swaard hou. Julle beskik im-
mers oor ’n tweesnydende swaard – die Woord van God. 
On der soek die Skrifte!

Helaas is dit juis nie wat Kájafas en die Sanhe drin 
doen nie. Hulle sien net een ding: ... die hele wê
reld loop agter Hom aan. Daardeur be doel hulle: 
die wêreld wil niks meer met ons te doen hê nie.

Dit kan hulle nie verdra nie en begin na allerhande ar-
gu mente soek om hulle eie selfbeheptheid te rasio na li-
seer en om hulle selfregverdiging na vroomheid te laat 
lyk. Hoor net vir Kájafas: Dit is sekerlik meer voorde lig 
om die Nasaréner om die lewe te bring, want dit is die 
enig ste manier om Israel te red. Dit is beter dat hierdie 
een lid afgekap word as wat die hele organisme vernietig 
word. Weet egter dat as ons Hom nie doodmaak nie, 
sal die Romeine kom, uit vrees vir die opstand wat die 
Na sa réner reeds ontlok het, en ons laaste vestings van 
self regering vernietig. Menere, dit is duidelik: Een moet 
sterf ter wille van almal!

Agter hierdie oënskynlik diplomatieke uitspraak, wys 
die Heilige Gees, lê die groot beginsel gemeenskaplik 

Vervolg op bl. 17 
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Chris Harmse
ONS GESELS MET ...

Chris Harmse

Hoe het dit gebeur dat jy  
tot bekering gekom het?

Dit het gebeur toe ek 16 was. 
My ouma en oupa het my 
grootgemaak. My oupa het my 
geleer van die Bybel. Hy was ’n 
baie goeie leermeester en ek is 
hom baie dank verskuldig vir die 
basis wat hy gelê het. Ek was egter 
nog nie oortuig nie. Op 16 het my 
ouma longkanker gekry. Ek het 
die sleg van kanker baie intens 
beleef. Dit was nie lekker nie. Een 
Vrydagmiddag was my ouma se 
pyn erg en ons het haar hospitaal 
toe geneem. 

Terug by die huis het ek om die 
vyeboom agter in ons tuin geloop 
en met die Here begin praat. Ek 
het gebid en gevra dat Hy haar 
na ’n beter plek toe sal neem 
as my ouma se saak reg is. Die 
volgende dag het ek in Rustenburg 
deelgeneem. Ek het al vier my 
items gewen en was opgewonde 
om my ouma daarvan te vertel. 
Toe die bus by die skool stop, was 
my pa daar met die nuus dat my 
ouma oorlede is. Ek kon nie glo 
dat die Here my gebed beantwoord 
het nie. Ek het van daardie dag af 

die werking van die Gees ervaar. 
Dit was nie iets bonatuurlik nie, 
maar dit het my lewe verander.

Baie mense ken jou 
as “Chris Harmse, die 
hamergooier”, maar ander 
sal jou dalk eerder beskryf 
as “Chris Harmse, die ou 
wat nie op Sondae wou 
deelneem nie”. Waarom 
het jy besluit om so 
sterk standpunt in te 
neem oor deelname aan 
Sondagsport?

My besluit is nie noodwendig op 
die vierde gebod gebaseer nie. 
Ek glo dat Saterdag die Sabbat is 
en dat Sondag die eerste dag van 
die week is. Dit is die dag van die 
opstanding en die dag waarop 
die Heilige Gees uitgestort is. 
Op hierdie dag het die dissipels 
bymekaargekom nadat Christus 
na die hemel opgevaar het. 
Dit is waarom die dag vir my so 
belangrik is. Dit is ’n dankdag 
waarop ek die Here dank vir 
die ewige lewe wat Hy vir my 
bewerk het toe Hy uit die dood 
uit opgestaan het. Daar kan geen 
groter geskenk as dit wees nie. 

As ek Sondae sou deelneem, voel 
ek dat ek die fokus van daardie 
belangrike gebeure sou wegneem. 
Dit is vir my baie persoonlik. Ek 
het nie hierdie besluit geneem 
om ’n openbare standpunt in te 
neem nie. Ek herinner my elke 
Sondag aan wat Hy vir my gedoen 
het. Ek het nie gedink dit sou 
soveel reaksie uitlok nie. Later in 
my lewe dink ek dat die Here dit 
wel as ’n getuienis tot eer van sy 
Naam gebruik het. 

Wanneer ’n mens so sterk 
oor ’n saak voel, is dit 
sekerlik nie maklik nie. 
Dit vra dikwels groot offers. 
Watter offers het dit van 
jou geëis en waarom was 
jy bereid om die offers 
te bring?

Voordat ek ’n hamergooier was, 
was ek ’n Christen wie se beginsels 
in plek was. Dit was vir my 
ononderhandelbaar. Ek sou dit 
ten alle koste verdedig. Ek was nie 
bereid om daardie beginsels prys 
te gee net sodat ek meer voordeel 
uit die hamergooi kon trek nie. 
Dit het my juis geïnspireer om 
vas te byt en hard te werk. Deel 

1.

2.

3.

Chris Harmse is een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle hamergooiers. Hy hou byvoorbeeld die 
rekord vir die meeste agtereenvolgende Suid-Afrikaanse titels in hamergooi – naamlik 23. Hy spog ook met 
vele titels en medaljes by verskeie Statebondspele, Afrika-kampioenskappe en Afrika-Spele. Hy is egter meer 
bekend vir sy omstrede besluit om by meer as een geleentheid nie aan die Olimpiese Spele deel te neem nie, 
omdat sy item op ’n Sondag sou plaasvind. Dit is ’n hoë prys vir enige atleet om te betaal, maar dit is ’n besluit 
waaroor hy nog nooit spyt was nie. Ons het die voorreg gehad om ’n paar vrae aan hom te stel:
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van my beginsels was ook 
’n Calvinistiese benadering 
tot sport. Daarom het ek so 
hard gewerk.

Toe ek begin hamergooi het, 
het ek nooit gedink dat ek 
meer as 80 m sou gooi nie. My 
grootste droom was net om 
Suid-Afrikaanse kampioen te 
word. Van die jaar 2000 af was 
ek onder die top-tien atlete ter 
wêreld en het ’n kans gestaan 
om wêreldkampioen te word 
en selfs ’n Olimpiese medalje 
te wen. Dit was op hierdie vlak 
dat my beginsels getoets is. 
In 2000 moes ek besluit of ek 
Olimpiese Spele toe wil gaan, 
aangesien ek gekwalifiseer het. 
Dit was nie vir my moeilik om dit 
van die hand te wys nie. Ek was 
nie bereid om op ’n Sondag deel 
te neem nie. Ek was nie bereid om 
kompromieë aan te gaan nie.

As gevolg van my besluit het 
SASKOK dit vir my baie moeilik 
gemaak en my besluit het selfs 
finansiële implikasies gehad. 
Hoewel ek baie wêreldkampioene 
tussen 2000 en 2005 geklop 
het, het ek groot kompetisies 
misgeloop vanweë my beginsels. 
Dit het my egter nooit gepla nie. 
Ek sien dit nie as ’n “offer” nie, 
maar eerder as deel van wat die 
Here se plan vir my was.

Wanneer ’n openbare 
figuur soos jy ’n sterk 
geloofstandpunt oor ’n saak 
inneem, is mense geneig 
om te dink so iemand 
is ’n model-Christen 
sonder foute. Wat is jou 
reaksie hierop?

Die rede waarom ons Christene 
is, is juis omdat ons ons foute en 

swakhede besef. Ons gaan nie kerk 
toe om heilig te lyk nie. Daar bely 
ons ons sondes en leer van die 
Here sodat ons in heiligmaking 
kan groei. Ons almal word daagliks 
aan versoekings blootgestel en ons 
faal dikwels. Ons behoort mekaar 
te ondersteun – ook wanneer ons 
foute maak. Daar is nie iets soos ’n 
perfekte rolmodel nie.

Waarom voel jy dat jou 
besluit om nie op Sondae 
deel te neem nie, nie 
daaroor gaan dat jy in die 
openbaar erkenning wil 
kry nie, maar eerder ’n saak 
tussen jou en Christus is?

As Christene het ons ’n 
verantwoordelikheid om uit te 
gaan en te getuig. Elke mens 
het egter ook ’n persoonlike 
verhouding met God. My besluit 
was geneem omdat ek my 
dankbaarheid op so ’n manier 
wou betuig. Toe my besluit die 
koerantopskrifte haal, het dit baie 
vrae by mense ontlok waarop ek 
nie altyd die antwoorde gehad 
het nie. Vir my het dit slegs oor 
dankbaarheid teenoor God gegaan 

vir my verlossing in Christus. Dit 
is vir my ’n baie persoonlike saak.

Jy is self nou ’n afrigter 
en mentor vir jong atlete. 
Dit is ’n groot verant woor-
de likheid, maar ook ’n 
geleentheid. In watter mate 
dink jy het jou eie lewe as 
Christen en die uitdagings 
wat jy al in die gesig moes 
staar, jou voorberei om 
meer as net ’n afrigter vir 
jou atlete te wees?

Ek is vir die laaste drie jaar by 
afrigting betrokke. Of jy wil of nie, 
jy raak baie betrokke by hierdie 
mense se lewens. Hoe langer hulle 
jou ken, hoe meer vertrou hulle 
jou – ook met hulle vrae. In sulke 
omstandighede probeer ’n mens 
maar die beste doen wat jy kan. 
Ek probeer nie my standpunte 
op mense afdwing nie, maar sal 
teenoor hulle getuig. Wanneer 
hulle foute maak, probeer ek daar 
wees om hulle te help sodat hulle 
die beste mense kan word wat 
hulle kan wees. Dit is baie anders 
as wat ek gedink het dit gaan wees, 
maar dit is ’n lekker ervaring.

4.

5.

6.

Chris Harmse
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Hierdie voorbeeld wil beklemtoon dat dit bloot oneer lik 
is om woorde te gebruik en te beoordeel sonder om die 
eerlike bedoeling van daardie woorde te gebruik. 

Met dit in gedagte, kom ons bedink die idee van die “bloed 
van Christus, die bloed van die Lam” as open ba ringsterm 
in die Woord van God. Hoe moet ons dit verstaan om die 
diepste bedoeling daarvan tot die eer van God te gebruik?

Het Jesus Christus se “bloed” spesiale kragte?
Die doel van hierdie artikel is ’n poging om te antwoord 
op die gebruik wat al hoe meer posvat om die “bloed van 
Jesus” oor iemand of iets af te bid. Ons hoor dikwels hoe 
hierdie “bloed” op huise, skole, dorpe, kerke of spesifieke 
persone afgebid word. Die bedoeling is dan dat dit ’n 
gebed vir die spesiale beskerming van ’n bepaalde saak 
of persoon moet wees.

Die vraag is egter of die Bybel so ’n wyse van omgang 
met Christus se bloed ken? Die idee word dikwels geskep 
dat Christus se bloed daardie ekstra beskerming is, die 
koeëlvaste baadjie wat jy by Hom kry; asof sy bloed vir 
jou ’n binnebaan gee teenoor die eenvoud van aanbid-
ding en aanroeping van ons Verlosser.

Wat is die bedoeling van bloed in die Bybel?
“Bloed” speel inderdaad ’n belangrik rol in die Skrif, 
maar as teken van iets meer, in plaas van ’n middel tot 
iets. Die Ou Testament is “bloederig” as ’n voortdurende 
teken van die dood wat die sondaarmens verdien. Elke 
offerdier se bloed moes as bewustelike teken dien: Dit 
moes eintlik ek gewees het! 

Daarmee moes die sondaarmens telkens gedryf word 
tot afhanklikheid van Hóm alleen wat lewe kan gee. In 

wese gaan die bloed dus om die bewustelike belewenis 
van lewe en dood. Dit het allermins in die eerste plek 
om die bloed gegaan, maar om die gesindheid wat op-
gewek is deur die bloed. Dawid verwoord iets hiervan 
in sy roerende Psalm 51: 

Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou 
ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie. Die 
offers van God is ’n gebroke gees; ’n gebroke en 
verslae hart sal U, o God, nie verag nie! 

Dit is natuurlik ook hoe ons Exodus 12 moet verstaan. 
Hierdie gedeelte waar die pasga ingestel word en die volk 
opdrag ontvang om die bloed van die paaslammetjies aan 
hulle deurkosyne te smeer, word dikwels aangehaal as 
bewys om die bloed van Christus af te bid. Tog leer die 
Skrif duidelik dat ... die bloed sal vir julle ’n teken wees 
(vers 13). Daar is nie krag in die bloed nie. Die “krag” 
is van en in die reddende God. Dit is veral duidelik as 
ons verstaan dat hierdie teken die Israeliet teen God 
“beskerm” het. Exodus 12:23 leer: ... Maar wanneer Hy 
die bloed sien aan die bodrumpel en aan die twee deur
poste, sal die Here by die deur verbygaan ...

Die Ou Testament op weg na die groot Verlosser
David Mattis gee ’n mooi opsomming van die beteke-
nis van bloed in sy antwoord op die vraag na wat bloed 
doen: “Die Nuwe Testamentiese brief aan die Hebreërs 
bou die brug van die Ou Testamentiese offerstelsel (en 
sy bloed) na die nuwe verbond en Christus se volledige 
off er (Hebr. 9:7,12). Deur die hele Bybel vind ons dit dat 
bloed lewe verteenwoordig (bv. Gén. 9:4) en dat die ver-
gieting van bloed, daarenteen, die dood versinne beeld 
(Lev. 17:11, 14; Deut. 12:23). Omdat die regverdige straf 
van God vir die mens se sonde teen God, die dood is 

Die bloed van Jesus afgebid
Gee sy bloed vir ons ’n geestelike binnebaan?
Ds. Aubrey Hough

Om iemand ’n aap te noem, is nie vleiend of op bou end nie. Maar tog, as die verliefde digter vir haar kêrel lief-
de ryk “my apie” noem, verander die diepste be doe ling en wese van hierdie woord: ’n dom aap word digterlik 
’n oulike apie.
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(Rom. 6:23), het die dood van die geslagte offerdiere 
(deur die aanbieding van hulle bloed), tydelik ingestaan 
vir die eis van die dood van die sondaars. Tog moes die 
hoëpriester jaar ná jaar (“dikwels”) terugkeer (Hebr. 9:7; 
9:25), omdat die bloed van stiere en bokke onmoontlik 
die sonde kan wegneem (Hebr. 10:4). Die diereoffers wat 
telkens herhaal is, het die onvermybare uitgestel, terwyl 
die volheid van God se tyd ingewag is. Eens sou ’n finale 
afrekening met die sonde moes kom.”1

As die “bloederige” Ou Testament ons dan deur die dale 
van doodskaduwee heen begelei na die waters van rus, 
vind die grootste lewensfontein eindelik sy ontspringing 
by die Gólgotakop. Dáár sou die bloed van die Paaslam 
finaal vloei. Dáár sou die dood finaal afgereken word en 
lewe sou die doelwit van Gólgota word – want as die graf 
op dag drie leeg staan, die finale offer gebring is en die 
straf van die sonde (die dood) betaal is, kan daar nou 
ver soening plaasvind tussen die sondaar (wat die dood 
verdien het) en God wat lewe is! Hierdie versoening kan 
plaasvind omdat die bloed van die Paaslam gevloei het; 
omdat die Paaslam sý lewe (bloed) gegee het. 

’n Prys in die bloed of in die lewe?
Die eerlike Bybelleser sal moet vind dat die betekenis 
van Christus se bloed nie per se betekenis vind in die 
“bloed” nie, maar in die dood en lewe wat deur die bloed 
ge-teken word om ons by die groot Paaslam te bring. 

Allermins was dit tog nie die bedoeling van Petrus in 
sy brief om die bloed as ’n alternatiewe waardemiddel 
aan te bied nie: 

... omdat julle weet dat julle nie deur verganklike 
dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele 
lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is 
nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, 
soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos ... 
(1 Petr. 1:1819).

Eerder sou die woorde van dieselfde apostel Petrus 
re soneer toe ’n verlamde man die waardevolste prys 
aan ge bied is: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, 
dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die 
Na sa réner, staan op en loop! (Hand. 3:6). 

Versigtig!
Gelowiges moet baie versigtig wees om een of ander 
misterieuse waarde aan die bloed van Christus te heg wat 
nie die bedoeling van die Skrif is nie. In hierdie verband 

het die Heidelbergse vaders reeds gewaarsku in hulle 
bespreking van die onderskeid tussen die nagmaal van 
die Here en die Roomse mis (vgl. HK v/a 80). Terwyl 
die Roomse mis leer “dat Christus liggaamlik onder die 
gestalte van die brood en wyn is en daarom ook daarin 
aanbid word”, antwoord die Heidelberger dat hierdie 
wyse van aanbidding niks anders as ’n “vervloekte 
afgodery” is nie.

Om die bloed van Christus misterieus te verhef as red-
dings bron langs en aanvullend tot die lewe wat Hy ge gee 
het, en nie die diepste bedoeling van die bloedver gie-
ting van Christus te bely nie, naamlik sy lewe vir ons, 
roep tot die ernstige waarskuwing uit die pen van die 
Heidelberger.

Idiomatiese spraakgebruik
Om leiding te gee oor die gebruik van die “bloed”, is dit 
goed om professor Jan du Randt se wysheid te benut. Hy 
beskryf byvoorbeeld die uitdrukking in Openbaring 7:14 
“en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in 
die bloed van die Lam” as ’n “idiomatiese uitdrukking”.2 
Hierdie uitdrukking, skryf hy, “fokus op die kruisdood 
van Jesus Christus”. 

Verder te vermeld is sy kommentaar oor Openbaring 
12:11. Hier beskryf Johannes die oorwinning oor Satan: 

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die 
Lam en deur die woord van hulle getuienis ... 

Hieroor skryf Du Randt: “Die kruisgebeure is en bly die 
gees telike sleutel tot sukses totdat Jesus weer kom (Openb. 
5:6). Die gelowiges was hulle klere geestelik in die bloed 
van die Lam (Openb. 7:14). Oorwinnaars is kruismense.”

Oorwinnaars is kruismense
Die beskerming in hierdie wêreld kan slegs in die oor-
win ning van die gekruisigde Christus geskied. Dáár 
waar sy bloed gevloei het, waar Hy sy lewe gegee het, 
dáár waar ons die kosbare nuwe lewe ontvang het. Hy 
het die dood ge dood wat ons moes dood en in Hom kan 
ons die lewe leef wat Hy leef. Dit is die kern daarvan om 
kruismense te wees. Daarin alleen is ons oorwinnaars en 
word ons beskerm teen dood of lewe of engele of ower hede 
of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte 
of diepte of enige ander skepsel (Rom. 8:38-39).
________________________________________________________________

1 https://www.desiringgod.org/articles/the-precious-power-of-the-blood

2 Du Randt, JA, Die A-Z van Openbaring, 2007
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Is van Riebeeck se gebed  
nog ons gebed?
Gawie Snyman

Met die Tagtigjarige oorlog tussen Nederland en Spanje wat in 1648 tot ’n einde gekom het en Nederland amptelik 
nie meer deel van die Heilige Romeinse Ryk was nie, was die Nederlande teen 1652 reeds volledig Protestants. 
Die Skrifbeskouing en invloed van Johannes Calvyn het daartoe gelei dat die gereformeerde leer die heersende 
Christelike dogma in die Nederlande was. Dit is dan ook hierdie Skrifbeskouing wat Jan van Riebeeck gedeel het. 

Met sy aankoms in die Kaap op 6 April 1652, bid Van 
Riebeeck die volgende gebed:

Barmhartige, genadige God en hemelse Vader, 
volgens u Goddelike wil is ons geroep om die sake 
van die Verenigde Nederlands Geoktrooieerde 
OosIndiese Kompanjie hier aan die Kaap die 
Goeie Hoop te bestuur. Met hierdie doel voor oë 
is ons met ons Raad in u heilige Naam vergader 
om met die Raad se advies sodanige besluite te 
neem waarmee ons die Kompanjie se belange 
die beste kan bevorder. Ons is hier om die wet te 
handhaaf en om, as dit moontlik is, onder hierdie 
wilde en onbeskaafde mense u ware gereformeerde 
Christelike leer voort te plant en bekend te maak 
tot lof van u heilige Naam en tot voordeel van 
die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder u 
genadige hulp allermins in staat.

Daarom bid ons U, Allerhoogste Vader, dat U met 
u vaderlike wysheid by ons sal bly. Ons bid dat U 
self leiding in ons vergadering sal gee en ons harte 
so verlig dat alle verkeerde hartstogte, tweedrag en 
ander dergelike gebreke van ons geweer sal word 
sodat ons harte van alle menslike hartstogte skoon 
sal wees. Laat ons gemoedere so ingestem wees 
dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan 
of besluit nie as dit wat mag strek tot grootmaking 
en lof van u allerheiligste Naam en tot diens van 
die wat oor ons regeer. 

Laat ons nie in watter mate ook al op eie voordeel 
of winsbejag let nie, maar net op die uitvoering van 
ons opdragte en dit wat vir ons saligheid nodig is. 

Ons bid en vra dit in die Naam van u geliefde Seun, 
ons Heiland en Saligmaker, Jesus Christus ... wat ons 
leer bid het: Ons Vader wat in die hemel is ... Amen.1

Kyk ons na die omstandighede waarin die Afrikanervolk 
homself vandag bevind en ons besef dat die ongenaak-
bare en wrede aanvalle op ons Boeremense nog net so 
“wild en onbeskaafd” as in 1652 is, dring die volgende 
vrae hulself onwillekeurig by ons op: 

» Was Van Riebeeck nie naïef om te glo dat dit moontlik 
is om “onder hierdie wilde en onbeskaafde mense sy 
wa re gereformeerde Christelike leer voort te plant en 
be kend te maak” nie? 

» Het die geskiedenis nie vir ons gewys dat dit nooit 
moontlik was nie?

Jona se opdrag is ook ons opdrag
Om hierdie vrae te probeer beantwoord, sal dit sinvol 
wees om weer die bekende geskiedkundige verhaal van 
Jona te bestudeer. 

In Jona 1 gee die Here aan Jona die opdrag om na Ni-
ne vé te gaan en hulle te waarsku dat as hulle hul nie 
sou bekeer nie, die Here die stad sal verwoes. Jona 
was ongehoorsaam en wou na Tarsis vlug, waarop die 
Here eers die storm en toe die vis gestuur het om hom 
terug land toe te bring. In Jona 3 beveel die Here vir 
Jona ’n tweede keer om na Ninevé te gaan. Jona doen 
dit en wonder bo wonder kom die hele stad tot inkeer 
en spaar die Here hul lewens. In Jona 4 lees ons hoe 
God se genadebewys teenoor Ninevé vir Jona ontstel 
het en hoe die Here die wonderboom gebruik om die 
aard van sy genade aan Jona te illustreer.
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Vir konteks is dit tog belangrik om te weet waarom 
Jona God se opdrag sou verontagsaam. Hy is immers ’n 
profeet van Israel, waarom sou hy na Tarsis wou vlug? 
Jona behoort mos te weet hy kan nie vir God wegkruip 
nie. Die antwoord is eintlik heel eenvoudig en ons lees 
dit in Jona 4:2 wanneer Jona vir God sê: 

Ag, Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in 
my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis 
ge vlug; want ek het geweet dat U ’n genadige en 
barm hartige God is, lankmoedig en groot van goe
der tierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.

Ninevé was destyds die hoofstad van die Assiriese ryk.2 
Die Assiriërs was heidene wie se godsdiens baie met 
dié van Babilonië ooreengestem het. Hulle was Israel se 
vyande. Deur te vlug, wou Jona eintlik keer dat die stad 
tot inkeer kom en God aan hulle genade bewys. Jona 
wou hê die Here moes Ninevé verwoes!

Eeue later maak Christus Jona op homself van toepas-
sing wanneer hy in Matthéüs 12:40-41 sê:

Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik 
van die groot vis was, só sal die Seun van die mens 
drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.

Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan 
saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want 
hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en 
– meer as Jona is hier!

Nes Jona die blye boodskap van genade en vergifnis aan 
Ninevé moes bring, is die Messias uit die stam van Dawid 
ook vir Afrikaners (die nageslag van wilde, onbeskaafde 
en heidense Germane) die blye boodskap van genade 
en verlossing. Hy is ook ons Koning en Meester en aan 
elke gelowige gee Hy, nes vir Jona, die volgende opdrag:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, 
en doop hulle in die naam van die Vader, die 
Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles 
te onderhou wat Ek julle geleer het (Mt. 28:19).

Nes die geval met Jona, vra Christus nie vir ons of ons 
lus is om sy opdrag uit te voer nie. Hy vra ons ook nie uit 
oor ons opinie oor die mense aan wie ons die boodskap 
moet bring nie. Hy stel ons ook nie gerus dat dit maklik 
gaan wees nie. Hy beveel ons om dit eenvoudig net te 
doen – geen verskonings nie! 

’n Hemelse roeping vir ’n aardse bestaan 
Kyk ons meer in diepte na Van Riebeeck se gebed, tree 
vyf temas duidelik na vore:

1. ’n Roepingsbewussyn
2. ’n “Aardse” taak
3. Christus se sendingopdrag
4. Sondebesef
5. Afhanklikheid van God

Dit is opvallend hoe Van Riebeeck, ’n werknemer van die 
VOC, sy aardse beroep beskou het en hoe sy Christeli ke 
geloof met sy dag-tot-dag lewe deurweef was. Alhoewel 
Van Riebeeck deeglik bewus is dat dit sy werk is om die 
belange van die VOC te bevorder en dit aan die Kaap te 
bestuur, onthou hy as dienaar van Christus onder meer 
ook die sendingopdrag wat aan elke gelowige op ge dra 
word.

Kyk ons vandag na die kragte wat die meeste besig-
heids besluite rig (ook die besigheidsbesluite van talle 
Christene), is dit so duidelik soos daglig dat slegs die 
aard se taak figureer. Daar is dikwels geen sprake van ’n 
afh ank likheid van God, sondebesef, roepingsbewussyn 
of Christus se sendingopdrag nie. Inteendeel, dit is 
mees tal deurspek van oneerlikheid, selfverheerliking, 
magsbeheptheid en ’n ongesonde voorliefde vir geld. 
God staan duidelik nie meer sentraal in hierdie besluite 
nie, maar die mens self.

Waarom is dit vandag so? Waarom ervaar ons as Chris-
tene dat ons ook baie keer die fout maak om die Here se 
wil heel laaste (indien enigsins) te raadpleeg wanneer 
ons besluite moet neem?

Die antwoord wat ek vir oorweging wil aanbied is 
eenvoudig: sekularisering. In die moderne Westerse 
be ska wing lewe ons in ’n hoogs gesekulariseerde same-
le wing waar godsdienstige temas al hoe meer taboe in 
die publieke ruimtes is en slegs binne privaat ruimtes 
geduld word. Dit gaan hand-aan-hand met die verskynsel 
dat meer en meer Christene hulle geloof slegs in hulle 
binnekamers en in die kerk beoefen, maar laks is om 
die koms van die koninkryk van Christus in elke faset 
van ons aardse lewe te proklameer.

Dit is asof ons die skeiding tussen kerk en staat (wat 
be paal dat elk van hierdie twee instellings sy eie unieke 
funk sies het om op te fokus) só verdraai het, dat ons 
be gin glo die kerk funksioneer slegs binne die private 
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sfeer en die staat slegs binne die publieke sfeer. So het dit 
dan ook oor tyd begin gebeur dat selfs Christen-staats-
manne al hoe minder die naam van die Here in die 
open baar bely.3

Hierdie verskynsel dra al die tekens van ’n nuwe soort 
gnostisisme, waar elke mens die fisiese en die geestelike 
van mekaar probeer skei. In plaas daarvan dat ons, as 
draers van Christus se geestelike koninkryk, dit nou 
reeds fisiese beslag in die wêreld gee om by sy wederkoms 
voleinding te kry, reduseer ons Christus se koninkryk 
tot ’n abstrakte geestelike koninkryk in die hemel of in 
ons harte met bloot ’n beperkte fisiese teenwoordigheid 
in ons binnekamer en in die kerk. Verder sit en wag ons 
maar vir die wederkoms om van ons fisiese bestaan 
verlos te word. Dit is onbybels! 

Het Christus ons nie juis geleer om te bid ... laat 
u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die 
hemel net so ook op die aarde ... nie?

Dit is hoog tyd dat ons as gelowiges weer sal besef dat 
die paaie van die geestelike en die fisiese juis mekaar in 
ons wedergebore harte kruis. Dit is in ons harte waar die 
geestelike ons oortuig en beweeg om gewillige instru-
mente te wees om al ons Meester se opdragte op aarde 

uit te voer en deur die verkondiging van die evangelie sy 
ko nin kryk elke dag tot en met sy wederkoms te laat kom.

’n Oproep
Sodra ons onsself as draers van Christus se koninkryk 
op aarde sien en ons deeglik bewus daarvan is dat elk-
een van ons ’n instrument in God se hande is, dan is 
dit nie meer net ’n lastige toeval dat ons as Afrikaner-
volk onsself juis nou hier aan die suidpunt van Afrika 
be vind nie. Nee! Dan besef ons, nes Jan van Riebeeck, 
dat ons vir ’n rede hier is en moet ons eerder vroeër as 
later begin doen wat van ons verwag word – of dit nou 
moeilik is of nie ... 

Saam met Jona, Jan van Riebeeck en die kerk van alle eeue 
word ons vandag opgeroep om die volle wapen rus ting van 
God (Efés. 6:10-20) op te neem en by basuin ge klank die 
goeie stryd te stry, sodat nie net ons kerke nie, maar ook 
ons dorpe, stede, lande en owerhede, soos die spreek woor-
delike stad op ’n berg, ’n getuienis van Je sus Chris tus ons 
Verlosser, Saligmaker en Koning sal wees.
_______________________________________________________________

1 Sommige bronne meen hierdie gebed is deur die Here 17 opgestel en voor-
ge skryf, kyk bv. http://bit.ly/333pzGs

2 Ninevé was geleë oos van die Tigrisrivier in die buitewyke die heden daag-
se Mosul, ’n stad in die noorde van Irak.

3 Campbell interrupted Blair as he spoke of his faith: 'We don't do God', The 
Telegraph, 4 Mei 2003

LIG IN DUISTERNIS

Die skoolverlaterskamp was vir elke 
jongmens wat dit tot dusver meegemaak 
het die absolute hoogtepunt van hulle 
skoolloopbaan. Daarom beveel ons dit 
ook baie sterk aan vir elke skoolverlater 
(matrikulant) van 2020, of jong 
belydende lidmate (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 
tegemoet te gaan. Terselfdertyd getuig 
almal wat dit voorheen bygewoon het 
van die besonderse pret wat hulle gehad 
het saam met mense wat uit dieselfde 
agtergrond kom. 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  

(DV Sondag 14 Junie – Saterdag 20 Junie 2020)

KAMPBESONDERHEDE:
Kampterrein: ESPERANZA (Dit is sentraal geleë, ongeveer 20 km buite 
Viljoenskroon en minder as 70 km vanaf Potchefstroom.  

Bymekaarkom by Esperanza Kampterrein:  
14:00 op Sondag 14 Junie 2020.  
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!

Kontakbesonderhede: 
Ds. Attie Boshoff by attie.boshoff@apk.co.za of 071 229 3035 of 
Marina Kapp by pretoria-oos@apk.co.za of admin@apkpo.co.za

WAT DOEN MY KERK?
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tot elke profetiese uitspraak. Toe Kájafas aankondig dat 
een vir almal moet sterf, sluit hy sy betoog af met die 
woor de wat sedert die begin van alle tye in die Boek van 
God as die belangrikste argument van die vredesraad 
op ge skryf staan: 

Een moet vir almal sterf. Op hierdie punt proe 
ons iets van die bitter smaak van hemelse, heilige 
ironie en sondige sarkasme vanuit die hel.

Die Sanhedrin besluit om die Nasaréner om te bring 
so dat die nageslag van Abraham nie onder die nasies uit 
vernietig sal word nie. Hulle dink hulle is besig om aan 
God ’n guns te bewys deur Israel te beskerm en om die 
eskatologiese realm (koninkryk) waaroor die Messias 
sal re geer, vlekkeloos te bewaar. Hulle wil God dien deur 
se ker te maak dat die plek wat vir die Messias gereser veer 
is, oop bly en om sy realm ter wille van sy koningskap 
te red. Dit was nog altyd die heersende motief in die 
teo logiese denke van die Fariseërs. Hulle het nog altyd 
pro beer om God se troon vir Hom te bou en te versier 
sodat Hy met sy koms net passief kan gaan sit en rus.

Intussen is God egter besig om sy geheime raadsplan ter 
wille van ons verlossing op ’n direk teenoorgestelde wyse 
duidelik te maak. Die Seun van die mens het immers 
nie gekom om gedien te word nie, maar om sy lewe as 
’n losprys vir baie te gee. Dit is die aaklige, die heilige 
en die Goddelike in hierdie hemelse ironie. Hemel en 
hel het terselfdertyd die pen opgeneem en op ’n aparte 
boekrol begin skryf: Een vir almal. Satan se opstand en 
God se herstel vertrek beide van dieselfde basiese be-
gin sel. Daardie beginsel is die samevatting van Kájafas 
se valse profesie, maar ook van al God se ware profete. 
Die self de wekroep styg op uit die hel en daal neer uit die 
hemele: Een moet sterf vir almal. In beide howe, die een 
van onder en die een van bo, is die bevinding dieself de, 
maar die beredenering van die saak verskil.

Toe God die beginsel aankondig dat een vir baie moet 
sterf, het Hy die konsep van plaasvervanging aan die 
wêreld bekendgemaak. Dit is ’n idee vanuit Homself in 
sy verhewe raad en wat konkreet deur die mens, Jesus 
Chris tus, verpersoonlik word. Deur hierdie mens as 

plaas vervangende offer te laat sterf, het God Jesus as 
die Christus bevestig. Verder verklaar God dat Jesus, 
omdat Hy die Christus is, die hele liggaam van sy volk 
saam met Hom die graf inneem en agterna ook saam 
met Hom die lewe in. In lewe en in sterwe, sê God, is 
Jesus die vervulling van die Christus-konsep.

Deur Kájafas se aankondiging probeer Satan egter om 
die idee van plaasvervanging uit die wêreld te ver wy-
der. Volgens sy slim redenasie is Jesus nie die Hoof van 
die liggaam in wie die hele organisme sterf en begrawe 
word nie. Hy het egter binne hierdie liggaam (Israel) 
as ’n kanker verskyn wat vernietig moet word sodat die 
liggaam kan leef. Volgens Kájafas is Jesus die parasiet 
wat die Israel-organisme vernietig. “Een vir almal” sê 
die Tuinier egter van bo wanneer Hy sien hoedat al die 
takke in dieselfde stam ingeplant is – eerstens met die 
vloek en daarna met die seën.

Hier vind ons dus twee interpretasies van “een vir al mal”. 
Vanuit die een word die konsep van plaasvervanging 
afgelei, terwyl die ander daarin die hipotese van elimi-
na sie lees. God verklaar: “Geen herstel sonder vervulling 
nie” en Kájafas protesteer: “Geen volmaaktheid sonder 
om af te sny nie”. Beide interpretasies dus, diametries 
teenoorstaande soos wat hulle is, kom tot dieselfde 
gevolgtrekking: Een vir almal. Beide kommentators, 
die een van bo en die een van onder, kom tot dieselfde 
beslissing, naamlik dié van Jesaja: 

Vir ’n doringboom sal ’n sipres opgaan;  
vir ’n dis tel sal ’n mirteboom opgaan;  

en dit sal vir die Here wees tot ’n naam,  
tot ’n ewige teken wat nie uit geroei sal word nie 

(Jes. 55:13). 

Hierdie ironie vul ons met ontsag en vra van ons wie ons 
is – lede van die Sanhedrin wat ons teenoor God opstel, 
of kinders van die geestelike Israel wat ons hoofde buig 
en sê: Here, help my, anders vergaan ek! 

Een vir almal! Ook vir my, my Here en my God.

Die laaste priester wys na die laaste Offerlam

_______________________________________________________________

1 Vry vertaal en verkort vanuit Christ In His Suffering, Trial, and Crucified. 
Lees die volledige artikel hier: http://bit.ly/2If3j31

LIG IN DUISTERNIS

Vervolg vanaf bl. 9
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Dit is interessant en aangrypend om te sien watter 
teks te gelowiges in hulle Bybels onderstreep. Dit is 

ge woonlik daardie tekste wat in ’n besondere sin tot hulle 
spreek, maar ook vir hulle spesifieke nood en behoeft e 
’n belofte bevat. Die aangrypende is dat al dié tekste ten 
diepste op die genoegsame offer van die Paaslam dui, 
aangesien al die beloftes daarin vervat, in Christus fi-
naal vervul is. 

In Matthéüs 1:21 noem die engel dat die Kindjie wat 
ge bo re sou word, se naam Jesus moes wees, want dit is 
Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Op hierdie 
teks reageer die Heidelbergse Kategismus (So. 11 v/a 29) 
soos volg: “Omdat Hy (Jesus) ons salig maak en van AL 
ons sondes verlos” (eie beklemtoning). Hebreërs 7:25 
sê dan ook dat die genoegsame offer van Christus nie 
net die begin van ons verlossing is nie, maar ook die 
voort gang en die afronding daarvan verseker. Besef ons 
werklik hóé genoegsaam die offer van ons Paas lam is 
en leef ons vanuit daardie besef?

1 Korinthiërs 1:30 stel dit dat Jesus Christus, wat die 
wys heid uit God is, vir ons (a) geregtigheid en (b) heilig-
ma king en (c) verlossing geword het. Wat beteken dit?

Ons geregtigheid
Christus se geregtigheid is die gronde waarop ons deur 
God van ons sondes vrygespreek word. Nooit gaan dit 
oor wat ek gedoen het om vrygespreek te word nie, 
maar wat Christus vir my vryspraak gedoen het. Luister 
weer na die solae van die reformasie: My redding berus 
in die uitverkiesende genade van God alleen wat dit 
deur die geloof alleen in Christus alleen in ons werk. 
Dit word in die Skrif alleen suiwer aan ons verkondig 
en daarom kom alle eer aan God alleen toe. Ons bely 
dit, maar leef ons dit?

Die woordjie “alleen” is soos ’n refrein in hierdie be ly-
de nis. Die verbruikerskultuur van ons tyd het egter al 
sy kloue so diep in ons ingeslaan, dat ons al meer geneig 

is om soos die ryk jongman of die tronkbewaarder van 
Filippi te wil uitroep: “Wat moet ek doen om gered te 
word.” Christus ja, maar nie Christus alleen nie.

Die steeds springlewendige dwaalleer van die algemene 
versoeningsleer is ’n sprekende voorbeeld hiervan. Hier-
volgens sou Christus in die algemeen sterwe vir wie 
ook al sou besluit om Hom as Saligmaker aan te neem. 
Daarvolgens het Christus met sy sterwe vir elke mens die 
moontlikheid om te glo, verwerf – nou hang dit van die 
mens af of hy wil glo. Dit is dus nou nie meer Christus 
alleen nie, maar Christus plus my poging. Nee, Christus 
se offer bied nie net die moontlikheid tot redding nie, 
maar red dié wat in Hom glo.

’n Ander voorbeeld is die wettiese verstaan van 1 Jo han-
nes 1:9: As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig 
om ons die sondes te vergewe ... Indien die woordjie “as” 
in die voorsin as voorwaarde vir vergifnis verstaan 
word, is dit nie meer Christus alleen nie, maar Christus 
plus. Skuld belydenis het egter hier geen verdienstelike 
karakter nie. Dit gaan hier oor die getrouheid en regver-
digheid van God op grond van die versoenende werk van 
Christus alleen. Daarom kan ek nou met vrymoedigheid 
na die genadetroon van God gaan om op die regte tyd 
gehelp te word (Hebr. 4:16). Die weerklanke van hierdie 
belydenis is duidelik in Gesang 69:2:

En ek self – wat kan ek doen
om my sonde te versoen?
Sou my hart met ywer gloei,
Sou my trane ewig vloei –
nog gebede, nog geween
kan my red, Heer; U alleen.

In ons volk se smeking om redding, plaas ons soms die 
klem op ons regverdige dade. Ons is immers Geloftevolk 
of regverdiger as hulle wat oor ons heers. So ’n be na de ring 
spreek egter nie van vertroue op Christus alleen nie, maar 
eer der van vertroue op ons regverdige(r) lewenswandel!

Is die Paaslam genoeg  
of het ek meer nodig?
Ds. Ken Myburgh
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Ons heiligmaking
Christus is egter ook die Here wat oor die hele lewe re-
geer en oor alle magte wat ons lewe verkneg. Daarom 
dat die Skrif by monde van Paulus in 1 Korinthiërs 1:30 
ook klem lê op Christus se heiliging in ons lewe.

Op grond van Christus se offer word ons dus deur die 
Gees nie net van die skuld van sonde bevry nie, maar 
ook van die mag van sonde in ons persoonlike en in die 
open bare lewe. Aan Christus is immers gegee alle mag 
in hemel en op aarde. Hy is Here en sy heerskappy moet 
op alle terreine van ons lewe er ken word. 

Die Heidelbergse Kategismus (So. 11 v/a 30) praat nie 
ver niet van saligheid EN heil nie (eie beklemtoning). Om 
Christus só te bely, beteken dat alle ander name waar na 
ge gryp word om vrede te bring en heil en saligheid te 
be werk, summier en radikaal uitgesluit word. Ons be ly 
dit, maar leef ons dit?

Wat ons persoonlike lewe betref, dink gelowiges soms 
aan die heilsorde na analogie van die afstand tussen twee 
punte in Suid-Afrika. Reis jy byvoorbeeld van Kaap stad 
na Johannesburg, moet jy by verskillende pun te verby 
om in Johannesburg aan te kom. So word die verskil-
lende begrippe in die heilsweg gesien as punte waarby jy 
moet verby ten einde in die nuwe Jerusalem te arriveer.

Hierdie soort denke oor die heilsweg bring mee dat die 
mens voortdurend opgeroep word om sy eie gemoed te 
ondersoek om vas te stel waar hy hom op hierdie weg 
bevind. So word die sekerheid van jou saligheid nie 
meer op Christus nie, maar op jou vordering op hier die 
heilsweg gebou. Neem geloof as voorbeeld: Wanneer 
geloof op sigself as ’n prestasie gesien word, word die 
sekerheid van my saligheid nie meer op Christus nie, 
maar op my “geloofsprestasie” gebou.

Wat ons openbare lewe betref, het dominee Schalk 
Strauss in ’n onlangse artikel Voor wie sal ons die knie 
buig? daarop gewys dat die ANC-regering homself as 
ver he we bo die wet beskou in sy poging om messias 
vir die massas te wees. Wat hul beleid betref, duld die 
regering nie teenkanting nie. Die verstommende, sê hy, 
is hoe ons as Christene hierdie benadering van die ANC 
gelate aanvaar. Dit is sprekend van hoe dualisties ons 
lewens as Christene is. “In beginsel bely ons dat God 
in Christus regeer, maar in die praktyk leef ons in twee 
koninkryke. Ja, God regeer, maar Hy regeer op Sondae 
of in my privaat lewe. In die week regeer die staat.”

So ’n siening is inderdaad strydig met wat die Woord ons 
leer. Ons moet uitleef dat Christus heerskappy uitoefen 
op alle terreine van ons lewe. Sodoende sal ons nie die 
regering klakkeloos napraat of oor hulle goddeloosheid 
swyg nie, maar ook teenoor hulle getuig: Christus is 
die Here!

Ons verlossing
Die heil wat geleë is in Christus se offer, behels meer as 
die redding van die siel en die heiliging van die lewe. 
Dit be hels ook verlossing van die gevolge van die sonde. 
Hoe an ders moet ons die wonders van Christus verstaan: 
sy genesing van mense, sy liefdevolle omgang met die 
armes en veragtes, sy gelykenisse oor die barmhartige 
Samaritaan, die ryk man en Lasarus, die oordeelsuit-
sprake van Matthéüs 25? Hierdie dinge verkondig dat 
Hy nie net sonde vergewe nie, maar ook met die gevolge 
daarvan afreken.

Hoewel Christus nie elke sieke genees nie, bly 
el ke her stel of genesing van siekte, asook ons 
daag likse versor ging, ’n herinnering aan die 
ge noeg saamheid van Christus se offer. Dit sluit 
ver ge sigte oop van die nuwe hemel en aarde waar 
geen droefheid, hartseer, trane, verdriet en dood 
meer sal wees nie. Ons bely dit, maar leef ons dit?

Neem die dood as voorbeeld – die uiteindelike gevolg 
van sonde. Moet elke begrafnis nie juis van die ge-
noeg same offer van Christus spreek nie? Tog word die 
ten dens al meer by begrafnisse gevind dat die lewe van 
die afgestorwene “gevier” word. Verbloem dit nie die 
aaklige werklikheid van die dood, naamlik dat hierdie 
lewe niks anders as ’n gestadigde dood as gevolg van die 
sonde is nie? Daarom moet die fokuspunt by elke be-
graf nis nie die oorledene wees nie, maar Jesus Christus: 
Hy is immers die Een wat die dood oorwin het! Hy is 
die Een in wie se arms gelowiges sterf. Hy is die enigste 
Een wat bedroefdes kan vertroos. Ook op my begrafnis 
moet Christus meer word en ek minder.

Die hemelse erfenis wat Christus deur sy offer verwerf, 
is inderdaad so groot, so volmaak en so volkome dat dit, 
by wyse van spreke, deur geen oog ge sien, deur geen oor 
gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie 
(1 Kor. 2:9). Sy offer moet ons tel kens in verwondering 
saam met die dissipels laat uit roep: Wie is Hy dan tog 
(Lk. 8:25)? As ons wil roem, laat ons dan in die Here 
roem (1 Kor. 1:31). LIG IN DUISTERNIS
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Beïnvloed die sekulêre wêreld se siening van statistieke 
en finansies en bemarking dalk die waarde wat Christene 
aan hierdie besondere tyd in die jaar heg? Oordonder die 
wêreldse siening die Christelike siening van Paasfees? 
Dit lyk tog so.

In die kerk-wêreld – wat mos eintlik elke gelowige se 
leef- wêreld moet bepaal – word jaar-vir-jaar Paasfees ge- 
vier. Op ons kerklike kalender, in navolging van die kerk-
like jaar, is Paasfees baie belangrik en veronderstel om 
sen traal te staan. Dit is egter ’n vraag of dit werklik so is.

Verskillende gemeentes het verskillende maniere van 
doen. Daar is sommige wat op die vooraand van Goeie 
Vry dag vir ’n nagmaaldiens byeenkom. Ander vier weer 
op Goeie Vrydag self nagmaal met ’n spesifieke fokus 
op die herdenking van Christus se kruisiging. Helaas 
is daar ook gemeentes waar Paasfees maar sommer net 
verbygegaan word. Dit is darem ’n inskrywing op die 
kerk almanak, maar niks meer nie. Soms is daar selfs nie 
eens ’n erediens nie.

Paasfees, en veral Goeie Vrydag, is mos hierdie ideale 
weg breek-langnaweek! Dalk kan ons die gewete sus met 
’n diensie op Donderdag voor Goeie Vrydag sodat ons 
da rem nog die hele langnaweek kan benut! Dalk kan ons 
nog, as die diens vroeg genoeg op Goeie Vrydag self is, 
daar by uitkom om dit by te woon voordat ons weg breek- 
langnaweek begin. Vir baie is die bywoon van ’n erediens 
op hierdie naweek egter nie eens ’n oor weging nie.

Gaan ons hele siening van Paasfees en Paasnaweek nie 
daaraan mank nie? Mank aan gebrekkige leiding en 
in lig ting? Mank deurdat wonderlike geloofsgebeure 
doel bewus op die agtergrond geskuif word? 

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis ... 
(Hos. 4:6).

Goeie Vrydag en die herdenking van die kruisigings-
ge beure kry darem nog redelik aandag, maar die blye 
evan gelie hou tog meer in as net die kruis? Die goeie 
nuus begin met die vervulling van die belofte van die Één 
wat sou kom. Hy sou kom om sy volk van hulle son de 
te verlos. Dit het Hy gedoen. Hy is eenmaal aan ’n kruis 
vas gespyker om ons sonderekening te vereffen – die los-
prys is betaal deurdat Hy sy lewe vir baie gegee het! Ja, 
Christus het vir ons sondes aan die vloekhout gesterf ...

Máár, Christus het ook die graf en die dood en die sonde 
oorwin! Hy het opgestaan. Hy lewe! Die blye evangelie 
gaan tog nie net oor die geboorte en die kruisi ging 
van die beloofde Verlosser nie. Hy het ’n nuwe lewe in- 
ge gaan en vir verlostes nuwe lewe bewerk. Sonder Paas-
sondag, sou Goeie Vrydag nie “goed” gewees het nie. Dit 
is uiteindelik Paassondag, die opstanding van Chris tus 
uit die dood, wat waarlik betekenis aan die offer op 
Gólgota gee.

Dit is tog waar die begronding vir ons Christelike le-
wens lê. Dit is wat dit vir jou en my moontlik maak om 
nuut gemaak te kan lewe omdat die sonde en die dood 
in ons lewens oorwin is.

Tog laat ons Paassondag so maklik verbygaan. Ons het 
dikwels die mooiste voornemens, maar helaas kom min 
daarvan tot sy reg. Ons ouers, kinders, familie of vriende 
kom kuier vir die langnaweek of óns gaan kuier by ons 
kinders, ouers, familie of vriende vir die langnaweek. 
Ons het so min tyd om saam deur te bring dat ons nie 
nog tyd kan “afstaan” om ’n erediens by te woon nie. 

Paasnaweek het ook Paassondag!
Ds. Albert Boshoff

In ons leefwêreld het Paasnaweek statistiese waarde. Elke jaar is dit ’n “hoogtepunt” op die paaie-owerheid se 
kalender om die slagting op ons paaie te bepaal ... In ons leefwêreld het Paasfees finansiële en bemarkings-
waarde. Winkels gebruik dit vir spesiale “paas-aanbiedinge”!

20  DIE BOODSKAPPER
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BRIEWE

AP Kerk Gordonia skryf:

Ons spreek graag ons dank uit teenoor verskeie privaat 
do na teurs vir die skenking van voer en finansiële bydraes. 
Verder ook ’n woord van dank aan die Gemeenskaplike 
Kerk kantoor wat ruim bygedra het.

Hierdie skenkings het dit moontlik gemaak om 51 ton mie-
liegruis aan te koop wat onder 80 boere (grotendeels lidmate 
van die AP Kerk Gordonia en AP Kerk Olifantshoek) verdeel 
is. Daar is ook een vrag ruvoerbale aangery wat verligting 
aan nog ses boere kon bring.

Verder het van die boere in die omgewing saamgespan om 
agt vragte voerskenkings (gemiddeld 60 bale per vrag) te laat 
kom wat teen die koste van die vervoer onder mekaar verdeel 
is. Op hierdie wyse is ’n verdere 20 boere gehelp om hulle 
die re deur hierdie uitmergelende droogte te probeer trek.

Om nie eers te praat van die “omgee-pakkies” wat van 
dwars oor die land ontvang en onder boervrouens in ons 
om ge wing versprei is nie.

Alle eer aan ons hemelse Vader wat deur sy Heilige Gees 
hier die gesindheid van omgee in die harte van mense be-
werk. Ook te midde van ’n droogte ervaar ons sy versorging 
op hier die wyse. Ons vertrou dat Hy spoedig die sluise van 
die hemel sal open en aan ons uitkoms sal bring. Nie net 
hier in ons gebied nie, maar ook elders waar die nood groot 
is. Ons sluit af met ’n kort artikel wat in ons gemeente se 
maandblad verskyn het:

Druppels van omgee
Ons beweeg deur die dorre Kalahari en ons harte breek vir 
ons boere. Ons wil help, maar ons kan nie veel doen nie. ’n 
Druppel in die emmer, dit is waar. Tog roep elke druppel 
dit uit: Ons dink aan julle. Ons bly bid vir julle. Byt vas! Bly 
vertrou! Totdat die druppels weer val.

Kalahari-groete

Droogtehulp

Voor my lê die droogste droogte  
met ’n huilende boer in sy land wat sy 

Vader steeds vertrou om sy geliefde aarde 
te seën met ’n reënbui – Ans Botha

Op Goeie Vrydag sal ons miskien nog, maar nog ene 
op Paassondag? Vir baie is dit te veel gevra.

Dikwels word pragtige en seker aanvaarbare argu men te 
aangevoer, maar hoe lyk ons lewens? Gaan dit nie dalk 

juis mank daaraan omdat ons nie opgebou word in ons 
geloof nie? Omdat ons nie verstaan wat eintlik die basis, 
die begronding, die motivering van ons hele lewe is nie? 
Christus het nie net gesterf nie. Hy het ook opgestaan. 
Onthou dus: Paasnaweek het ook Paassondag!
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Opsteller: Daleen Pienaar

Hoe werk die fynproewer?

Gegee: 
(1) ’n Woordblok, leidrade en 

een letter per woord. 
(2) Aantal groot letters in 

raampies met in- en 
uitgange, ’n aantal 
bruggies (in witblokkies) 
vir deurgang en X’e om 
deurgang in grysblokkies 
te verhoed.

Gevra: 
(1) Voltooi Woordblok op 

gewone manier m.b.v. 
leidrade. 

(2) Verbind die groot letters 
met ’n lyn wat slegs 
deur die grys blokkies, 
die bruggies en deur die 
raampies verloop en  
nie deur die letters nie. 

(3) Verbind so al die letters 
met mekaar vanaf die 
ingang tot by die uitgang, 
sonder enige diagonale 
lyne. 

(4) Skommel die letters en 
vind die verskuilde woord 
om die Vraag te kan 
beantwoord.

Leidrade: Jes. 28 

Dwars: 
1. Jes. 28:25 
2 Jes. 28:6 
7. Jes. 28:28 
8. Jes. 28:8 
10. Jes. 28:1 
13. Jes. 28:7 
14. Jes. 28:1 

16. Jes. 28:7 
19. Jes. 28:6 
20. Jes. 28:4 
21. Jes. 28:7 
22. Jes. 28:15 
23. Jes. 28:2
 

Af: 
2. Jes. 28:25 
4. Jes. 28:15 
5. Jes. 28:10 
6. Jes. 28:7 
9. Jes. 28:16 
10. Jes. 28:3 
11. Jes. 28:19 

12. Jes. 28:25 
13. Jes. 28:20 
15. Jes. 28:4 
17. Jes. 28:17 
18. Jes. 28:22 
21. Jes. 28:1 

Vraag: 
Wat word aan die kant van ’n 
saailand gesaai ? 

Antwoord: 

_______________________________________

OPLOSSING VIR DIE WEGKRUIPTEKS

(1) In die ruitroostertjie verloop die letters in enige rigting om die teksgedeelte uit te spel.
(2) Begin by die inwaartse pyltjie, trek ’n lyn deur die letters soos die teksvers verloop; 

ryg sodoende die letters aanmekaar en eindig by die uitwaartse pyltjie. 
(3) Gebruik die teksleidraad om die woorde in korrekte volgorde in te span.

TEKSLEIDRAAD: JESAJA 26:9
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As Christenvolk is ons enigste vertrekpunt die Woord en 
soewereine gesag van God, as gesaghebbend en normatief 
vir álle lewensterreine, ons interaksie met ander mense of 
volke en die verantwoordelike gebruik van (heers oor) die 
skepping. Dit ís normatief vir elke samelewingsverband 
waarbinne ons lewe en werk.

Dít bepaal ook ons begrip van die ware aard (d.w.s. deur 
God ingestel, beveel in, of afgelei uit die Woord) van onder 
meer gesag, regering, geregtigheid, regverdigheid en 
rentmeesterskap.

Ons verklaar dus, op gesag van God se Woord, dat:

1.	 Die	enigste	onfeilbare	gesag	in	God	setel:	

Hý alleen bepaal reg en verkeerd (die Wet) en gereg tig-
heid (gehoorsaamheid aan sy voorskrifte).

Dit het God behaag om die in-sonde-gevalle mensdom 
deur menslike owerhede, in volksverband te regeer, 
welke owerhede beskik oor Godgegewe gesag, om 
wette te maak en toe te pas (dit mag ook binne God se 
toelatende wil val om vreemde owerhede aan te stel).

Voorts is elke owerheid gebonde aan die regverdige 
toe passing van gesag, erkenning van gesagsperke en om 
ál hulle onderdane regverdig te regeer, óók owerhede 
wat God se soewereine beskikking ontken of verwerp.

2. God skenk onder meer eiendom en vermoëns 
as gawes wat ons as rentmeesters van sý 
skepping verantwoordelik mag gebruik tot ons 
lewensonderhoud, maar óók moet bewaar. Hy skenk 
aan elkeen na sy soewereine beskikking.

Die agtste gebod beskerm private eiendomsreg 
deur dief stal te verbied – sonder voorbehoud of 
uitsondering.

Die gesag van die owerheid met betrekking tot onder 
meer privaat eiendom, is verder beperk tot die toesien 
dat goeie onderlinge orde gehandhaaf word – dit wil sê 
dat eiendomsreg beskerm word.

3. Dit het God behaag om te bepaal dat die mens sal werk 
vir sy lewensonderhoud, terwyl ons ons versorging 
(gees	telik	én	stoflik)	steeds	van	God	alléén	moet	
verwag: dit vereis dankbaarheid vir elke gawe en 
geduld in nood.

Terwyl ons dus moet werk, belowe God om ons te 
versorg en skenk Hy aan ons die middele en vermoë, 
soos, wanneer en hoeveel Hy bepaal.

Daarom verbied die tiende gebod begeerte van onder 
meer die eiendom van ander. Die Woord leer voorts dat 
begeerte noodwendig die gevalle mens aanleiding tot 
verdere sonde gee.

4. Vervalsing van geskiedkundige feite of inligting ís 
leuens;	ʼn	verbreking	van	die	negende	gebod.	Indien	
daardie leuens dien om begeerte en afguns vir ander 
se eiendom te regverdig, vererger dit die reeds veelvul-
dige gebodsverbreking.

Daarom, op grond van die beginsels hierbo:

1. Maak ons beswaar teen enige onteiening sonder 
vergoeding, wat sal neerkom op diefstal en 
die ontneming van mense of volksgroepe se 
lewensonderhoud.

2. Maak ons beswaar teen enige onteiening van eiendom, 
indien die rede(s) vir onteiening neerkom op toelating 
van onregverdigbare eise, regverdiging van afguns 
en begeerte, in weerwil van die bona fide openbare 
belang.

3. Maak ons beswaar teen die doelbewuste vervalsing 
van	die	geskiedenis	om	ʼn	skyn	van	regverdigheid	(of	
openbare belang) te skep. 

4. Maak ons beswaar teen die onverbloemde 
magsvergryp wat die voorgenome optrede deur 
die Suid-Afrikaanse owerheid impliseer, óók teen 
die deelname van die owerheid aan die vermelde 
leuens om daardie vergrype te regverdig, bloot ter 
bevordering van persoonlike mag- en hebsug deur die 
huidige regeerders.

Ten slotte vermaan ons die owerheid én sy volgelinge, 
insluitend diegene wat vergrype (uitdruklik of stilswyend) 
regverdig, om hulle in alle erns te weerhou van leuens en 
die aanblaas van afguns en begeerte wat aanleiding tot 
diefstal	gee.	Sonde	wat	reeds	in	die	hart	opkom,	ís	reeds	ʼn	
oortreding van die wet van God.

Wie sonder berou in sonde volhard, sál voor die Regter 
verantwoording doen.

S M E LT O O N D
•  April 2020  •

Grondonteiening sonder vergoeding1

ʼn Beginsel-begronde beswaar 

__________________________________________________________________________________________
1 Verklaring uitgereik deur die Calvinistiese Alliansie
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A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel.  

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

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

Onder: 4 persone. Bo (trappe): 7 persone.  
Veilige parkering, onderdak braaigeriewe, 

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

PLAAS WINDHOEK by BLOEMFONTEIN
Dagbesoek/Groepe, Akkomodasie, Kampeer, Troues/
Funksies. 230 ha vrye natuur: stap in veld, rantjies 
klim, swem in klipdam, windbuks skiet, speelparkie, 

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

Skakel Gertrud by 083 708 4044  
www.farmwindhoek.co.za

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

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

Winkelspruit) teen strand (70 m). 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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2020

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

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

Manaba Beach/Margate
Ithaca woonstelle is loopafstand van Lucien en Margate 

strande geleë. Dit is ’n oopplan woonstel wat 4 slaap 
(2 volwassenes en 2 kinders). Geriewe sluit in ’n 

swembad, kinderspeelarea, braaigeriewe en ook ander 
ontspanningsgeriewe. Stap afstand van Manaba Spar. 

Vir meer inligting/foto’s kontak Ester 073 268 0336
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BRAKRIVIER

Nuwe lidmate
Ons het 2020 sommer baie goed begin met die ontvangs van nie minder nie as nege lidmate 
gedurende Februarie! Dit sluit twee dooplidmate in wat nou ons kindertal op 12 te staan bring. 
Vir ’n gemeente wat grotendeels uit afgetrede lidmate bestaan, is die vrolike kinderstemmetjies op ’n 
Sondagmôre soos die voëlsang soggens in die tuin. Ons is die Here baie dankbaar dat Hy vir ons 
hierdie lidmate gestuur het. Mag hulle ’n ryk geestelike tuiste binne die gemeente vind en hul verblyf 
by ons tot eer van sy Naam en tot heil van die gemeente wees.

Albert du Plessis

Prof. Roelof Marè; Moira Hattingh (AP Kerk Bainsvlei, Bloemfontein); Frits en Ina van Tonder (Geref. Kerk, 
Wonderboompoort, Pretoria); Deané en Hendrik van der Merwe (AP Kerk Vanrhynsdorp) en agter Annamarie 

en Gerrie Leipoldt (AP Kerk Verwoerdburg, Pretoria). Die kindertjies is Deané en Haven van der Merwe

OLIFANTSHOEK

Huweliksbevestiging
Niel Botha en Elda Botes is op 1 Februarie 2020 getroud. 
Hulle gaan oorsee bly.

Ons beste wense vergesel hulle. 

Stephnie Lamprecht

Mnr. en mev. Botha

Besoek die omvattende webtuiste www.potchefstroomintertv.co.za  
Kyk dan die skakel “Kerke” – AP Kerk 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.

OMVATTENDE 
WEBTUISTE
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TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

4 Slaapkamer. +/- 500m Vanaf hoofstrand.  
+/- 300m Vanaf winkels en stalletjies.  

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

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

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
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

vir vakansie. Ten volle toegerus. Loopafstand  
van die see, braaigeriewe, see uitsig, DSTV ens.  

Kom ontspan in n rustige stil omgewing! 

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

UVONGO VAKANSIEWOONSTEL
*See-uitsig *Naby hoofstrand *Lugreëling *TV 

*Swembad met braai *Slaap 4/5 (Een slaapkamer) 
*Privaat parkering *Pensioenarisse R300 per dag 

(buite seisoen) *Admin. eenmalig

Skakel Jopie du Plessis:  
082 858 7047 of jopiedupl@gmail.com

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
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FRASERBURG

Baie dankie
Namens die AP Kerk Fraserburg sê ons 
as gemeente baie, baie dankie aan al die 
AP Kerke dwarsoor die hele land vir al 
die pakkies en skenkings wat ons ontvang 
het. Ons kan alles baie nuttig gebruik en 
waardeer dit opreg uit ons hart.

Die liewe Vader sal vir julle sorg soos wat 
Hy nou vir ons sorg deur julle. Alle eer 
aan Hom. Dankie ook dat julle jul harte 
en beursies vir ons oopgemaak het.

Baie dankie vir elke dominee, elke gemeente en elke gemeentelid wat deel is van die projek. As jy 
iemand anders teen die steiltes van die lewe uithelp, bereik jy self ook die top.

Nogmaals dankie.

Ingestuur deur die gemeenskap

SANDDRIFT

Nuwe lidmate
Die AP Kerk Sanddrift het Sondag 9 Februarie 2020, vier nuwe huisgesinne in die gemeente verwelkom. 
Ons is dankbaar dat die Here vyftien nuwe lidmate by ons gemeente gevoeg het en bid die Here se 
seën oor hulle toe. 

Ds. Adriaan Swart

Skenkings wat ontvang is

Nuwe lidmate

APRIL 2020  27

Gemeentenuus



2023 DV – VOLGENDE 
STUDIETOER NA 
EGIPTE/ISRAEL

Hou 2023 in gedagte. 
By die AP Akademie 

word alreeds beplan vir 
die volgende studietoer. 

Studente, predikante, 
lidmate, vriende en familie 

is almal welkom.

Toerleier: 
Prof. Gerrit Smit  

(gerrit.smit@apa.ac.za)
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BESOEKERS WELKOM!

AP KERK WARMBAD: Eredienste 9:00, AP kerk gebou, h.v. Katjiepiering- en Huilboslaan. 
Navrae: Wilma Smith, 014 161 0676 of 079 703 4304; Oudl. Willie Conradie, 082 923 5935

AP KERK KNYSNA: Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee, 083 769 9313 of 044 382 1510 (na-ure)

AP KERK BRAKRIVIER: Besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens Sondag
oggend 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 SUIDKUS: Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexander weg 58, Gayridge, Margate (padkaart op bl. 30). 
Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

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.
Saakgelastigde en Kassier: Annalize Horn, 072 637 0380 of e-pos: apkriversdal@gmail.com

AP KERK GANSBAAI: Die AP Kerk Gansbaai (vroeër Onrusrivier) nooi alle besoekers, vakansiegangers en be lang-
stellendes 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 GROTER DURBAN: Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul va kan sie  klere) 
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: Elsabé Roodt, 082 444 0860

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 of 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 of sel: 082 628 0044

AP KERK GEORGE: Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by die gemeente se eredienste elke Sondag
oggend in die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George. Eredienste: Die eredienstye 
verander vanaf 7 April 2019 van 10:30 na 09:30. Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186
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NEWCASTLE

56 Jaar van bediening
Ds. Coenraad Jacobus Janse 
van Rensburg het ná 56 jaar 
in die bediening besluit om die 
tuig neer te lê. Hy was meer as 
13 jaar emeritusleraar van die 
gemeente op Newcastle. 

Ds. Coen se bediening begin 
in Januarie 1963 in die NG 
Kerk Utrecht en eindig op 
31 Desember 2019 in die 
AP Kerk Newcastle 

Sedert sy bevestiging op 
30 September en intreepreek 
op 1 Oktober 2006 het 
hulle die gemeente op die 
hande gedra. Sy bediening 
en woordverkondiging was 
deurentyd opreg en suiwer. Hy 
het God Drie-enig altyd eerste 
gestel in alles wat hy gedoen 
het. Tannie Blondie het hom 
altyd ondersteun. 

Ds. Coen is op 4 Mei 1939 
te Wakkerstroom gebore. Sy 
pa was daar sendeling in die 
NG Kerk. Ds. Coen het sy 
skoolloopbaan begin op Piet 
Retief en hy het aan Heidelberg 
Hoër Volkskool gematrikuleer. 
Daarna is hy na die Universiteit 
van Pretoria se NG Kerk 
Teologiese Fakulteit. 

Ds. Coen is in die NG Kerk 
op Utrecht bevestig. Hy het 
daarna as sendeling in die NG 
Kerk op Vryheid gedien. Van 
hier af is hy na die NG Kerk 
Fynnland in Durban en het 
van hier oorgegaan na die AP 
Kerk op 16 Januarie 1988. Sy 
eerste gemeente in die AP Kerk 
was Groter-Durban waar hy op 
17 Januarie 1988 bevestig is. 

Hy was betrokke by die stigting 
van die AP Kerk Suidkus op 
1 Julie 1987. Dit was die eerste 
gemeente van die AP Kerk in 
die land.

Toe hy in Durban was, het hy 
die hele Natalse Suidkus en ’n 
deel van die Noordkus tot by 
Stanger, en na die binneland 
van Natal tot op Escourt en 
Weenen bedien. Elke Sondag 
vir omtrent sewe jaar het hy 
gepreek beginnende in Port 
Edward (later Margate), dan 
in Groter-Durban, dan in 
Pietermaritzburg en dan die 
aanddiens weer in Durban – 
omtrent 1 000 km per Sondag.

Behalwe by Suidkus was hy 
ook betrokke by die stigting 
van die gemeentes in Groter-
Durban (2 Augustus 1987), 
Hluhluwe (24 Februarie 1988), 
Utrecht 12 Maart 1988), 
Gelofte-Pietermaritzburg (15 
Maart 1988) en Richardsbaai 
(31 Maart 1993).

Hy het diens gelewer in Groter-
Durban en Suidkus vanaf 17 
Januarie 1988 tot 29 Februarie 
1992. Vanaf 1 Maart 1992 tot 
4 Februarie 1995 was hy net 
in Groter-Durban betrokke. 
Vanaf 5 Februarie 1995 is 
Groter-Durban en Gelofte-
Pietermaritzburg gekombineer. 
Hy emeriteer op 31 Desember 
1999. Vanaf 23 September 
2000 tot 31 Maart 2002 
bedien hy Newcastle en Utrecht 
in kombinasie en vanaf 14 April 
2002 tot 17 September 2006 
bedien hy Gelofte-Pieter-
maritz burg. Hy verhuis toe 

weer na Newcastle en bedien 
Newcastle en Glencoe-Dundee 
vanaf 30 September 2006 
tot 31 Julie 2016. Vanaf 
1 Augustus 2016 tot met sy 
finale uittrede op 31 Desember 
2019 werk hy in Newcastle.

Hy was tot in 1994 voorsitter 
van die Maatskappy vir 
Europese Immigrasie (M.E.I.) 
in Natal. Van die Natalse 
Voortrekkers was hy die leier vir 
30 jaar tot in 2000.

Hy was ook die Natalse leier 
van die Verkennersbeweging 
van Suid-Afrika tot 2019. Hy 
stel alles eerste tot eer van God 
en tot heil van sy volk.

Ds. Coen se seun, Petrus, is 
leraar in die AP Kerk Dendron.

Ds. Coen woon nou in 
Newcastle en ons is baie 
dankbaar dat hy nog Sondae 
vir ons gaan preek. Die werk 
van die Here bly vir hulle van 
belang; so ken ons hulle!

Tinus Maré

Ds. Coen en tannie Blondie 
nadat ds. Coen die Akte 

van Demissie ontvang het
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LIG IN DUISTERNIS

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

Hartenbos  
vakansie-akkomodasie

Marjohandie Woonstel: 3 slaapkamer, 2 badkamer, 
oopplan kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, 

wasmasjien, skottelgoedwasser, tuimeldroeër, onderdak 
ingeboude braai. Loopafstand van die see.

Die Huisie: 3 slaapkamer, 2 badkamers, oopplan 
kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, wasmasjien, 

verskuifbare braaier. Loopafstand van die see. 

Bring eie bad- en swemhanddoeke.  
Geen troeteldiere of bediendes nie. 

Kontak Cornelle 082 377 4896

STUDENTE-AKKOMMODASIE, 
UNIVERSITAS BLOEMFONTEIN

Enkelkamer in deeleenheid (R3 000 pm),  
kamer met eie badkamer (R3 500 pm),  

kamer met eie badkamer & kombuis (R4 000 pm),  
een-slaapkamer woonstel (R4 000 pm). 

Onbeperkte internet, Dstv premium,  
water & elektrisiteit ingesluit vir almal.

Kontak: Hendrik Minnaar 
062 660 5578 of epos minnaarh@yahoo.com

Faks/e-pos CV, bewys van kwalifikasies,  
SARO registrasie en kontakbesonderhede van 

predikant direk aan "Die voorsitter"  
086 559 8743 of riffies@lantic.net

VAKATURE
Privaatskool Hoëveldrif vir Christelik 
Gereformeerde Volkseie Onderwys, 
Bethal

VAKANTE SKOOLHOOF-POS

Akademiese en professionele kwalifikasie. 
Ervaring in enige van die volgende vakke  

sal ’n aanbeveling wees:

1. Rekenaartoepassingstegnologie
2. Natuurwetenskap
3. Ekonomiese Bestuurswetenskappe

SARO geregistreerd. Bestuurservaring is 
noodsaaklik. Moet bereid wees om  

psigometriese toetse af te lê.

Diensaanvaarding: So gou moontlik
Sperdatum vir aansoeke: So gou moontlik

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za

--
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PHALABORWA

’n Huldeblyk aan ds. Louis Daniël Pienaar
GEBORE: 23 DESEMBER 1933 • OORLEDE: 30 NOVEMBER 2019

Op 26 November 1957 is ds. Pienaar gelegitimeer as 
predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en op 
30 November 1957 tree hy in die huwelik met Bes Potgieter. 
Hy lewer sy intreepreek as volwaardige predikant op 
5 Januarie 1958 in Nairobi, Kenya, wat sy eerste gemeente 
was. Vandaar is hy na die NG Kerke Stilfontein, Brakpan, 
Alldays, Letsitele en Renosterpoort (Pietersburg). Ds. Louis 
was ook weermagkapelaan vanaf September 1977 tot 
Oktober 1987.

Ná die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk aanvaar 
ds. Louis op 24 Oktober 1987 die gesamentlike beroep 
na Phalaborwa en Tzaneen. Hier dien hy tot 30 November 
2003. In die tydperk het hy ook vir Hoedspruit bedien. In 
2004 is hy na Barkley-Wes en vandaar tydelik na Ellisras. 

13 Oktober 2015 oorleef hy en tannie Bes ’n wrede aanval by hulle woning net buite Tzaneen. Ná sy 
herstel het hy weer vir Hoedspruit en Phalaborwa tydelik bedien. Vir meer as 60 jaar het ds. Pienaar 
in verskeie gemeentes die Woord van God getrou en nougeset verkondig. 

Prediker 3:1 en 2 sê: Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ’n tyd: ’n tyd 
om gebore te word en ’n tyd om te sterwe.

Vir ons hier in Phalaborwa was hy nie net predikant nie, maar ook ’n vriend. Altyd behulpsaam. 
Sonder teëstribbeling of ’n gedagte aan homself, help hy altyd waar hy kan en waartoe hy versoek is. 
Ons sal hom altyd mis en met dankbaarheid terugdink aan die mooi en toegewyde leefwyse wat hy 
aan ons voorgehou en openbaar het.

Albert Wessels 

PRYS: R65,00

PRYS: R65,00

PRYS: R155,00

PRYS: R155,00

PRYS: R65,00

Vir bestellings of navrae, stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.zaJEUG: KLASSIEKE LITERATUUR
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IN DIE SPORE VAN GISTER met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

April 1900 – Waarom vier Boerekrygs-
gevangekampe op St. Helena?
– Dr. Pieter Mulder (wat St. Helena onlangs besoek het)

Gedurende April 1900 gooi die Britse skip Milwaukee anker by die vulkaaneiland St. Helena. 
Aan boord is 514 Boere krygsgevangenes. Baie is moeg en swak na seesiek en dae op die oop 
see. Wat het hierdie Boere gedink toe hulle die eiland se vyandige, onherbergsame kranse wat 
meters hoog die lug in troon, sien? 

Generaal Piet Cronjé het by Paardeberg met meer as 
4000 Boere oorgegee. Die Britte was bekommerd dat 
hier die krygsgevangenes kan ontvlug om weer te veg. 
Hulle kon ook deur ander Boere bevry word. Hulle 
op los sing was om hulle landuit na St. Helena te stuur. 

St. Helena is ’n stippeltjie in die middel van die At-
lan tiese Oseaan. Daar is 2000 km se see na Afrika se kus 
en 3000 km se see na Suid-Amerika se kant. Die eiland 
is eintlik twee vulkane waarvan net die boonste 5% bo 
die see uitsteek. Daarom die hoë kranse en diep valleie. 

Die Boere word aangejaag na die enigste effense ge-
lyk plato. Daar is honderde tente binne ’n doringdraad-
kamp opgeslaan. Dit is Deadwood kamp waar die wind 
permanent waai. Vir die volgende twee jaar, tot die 
einde van die Anglo-Boereoorlog, sou hulle hier bly. Hoë 
offisiere	soos	generaal	Cronjé	en	sy	vrou,	wat	ook	op	
die skip was, word toegelaat om in huise te woon. Hulle 
word na Kent Cottage geneem. Uiteindelik is meer as 
25 000 Boere so na kampe in St. Helena, Ceylon (vandag 
Sri Lanka), Bermuda en ander Britse gebiede gestuur. 
Meer as 5000 na St. Helena.

Om die tyd om te kry, het die Boere allerlei houtbakke, 
borsspelde en beeldjies gemaak. Hier die aan den kings 
is na Europa uitgevoer om verkoop te word. Die geld 
so ingesamel was vir die Boere se weduwees en wees-
kinders in Britse konsentrasiekampe in Suid-Afrika. 

Veertien Boere het op verskillende maniere vanaf 
die eiland probeer ontsnap. Die oorspronklikste was 
Smo ren burg se poging. Hy het ’n houtkrat gebou waarin 
hy kon pas en wat hy van binne kon oop en toe maak. 
Buite op het hy geskryf “Curios” en “Handle with Care” 
met ’n vals Londense adres daarby. Die Britte het die 
krat, en so vir Smorenburg, op die skip Goth gelaai. Op 
pad na Brit tanje het die skip by die eiland Ascension 
aangegaan.

Wat Smorenburg nie geweet het nie, was dat die Eas-
tern Telegraph Company net die vorige jaar ’n ondersese 
kabel van Kaapstad na St. Helena en van St. Helena na As-
cension eiland gelê het. Hiermee kon boodskappe vinnig 
tussen die plekke gestuur word. Toe die Britte agterkom 
Smorenburg is weg, is ’n boodskap met die nuwe kabel na 

Ascension eiland, 1100 km verder, gestuur. Smorenburg 
is op Ascension afgelaai en teruggestuur na St. Helena. 
Opstandige Boere en dié wat probeer ontsnap het, is 
hierna in ’n tweede kamp, High Knoll Fort, geplaas. Hier 
kon hulle beter bewaak word.

Waarom was daar uiteindelik vier kampe op St. Helena? 
Sommige Boere het hulle bereid verklaar om die eed 

van getrouheid aan Brittanje af te lê. Hulle het geglo dat 
die oorlog tog nie gewen kan word nie. So het hulle meer 
bewegingsvryhede op die eiland gekry. Die Britte noem 
hulle “lojaliste”. Die Boere noem hulle “verraaiers.” Hulle 
was nie meer welkom in die Boerekamp nie. ’n Derde 
kamp, “Peace Camp” moes vir hulle opgerig word. 

Soos Deadwood Camp oorbevolk geraak het, het 
die Transvalers en die Vrystaters struwelinge begin 
kry. Daar was verwyte oor wie se skuld dit is dat hulle 
hier is. As oplossing is die Vrystaters na ’n nuwe vierde 
kamp, Broadbottom, verskuif. 

31 Mei 1902 word vrede in Suid-Afrika gesluit. Die 
woord “peace” word oor die kabel na St. Helena gestuur. 
Die Britte en die Boere jubel albei. Elkeen glo hulle het 
die oorlog gewen. Dae later kom die slegte nuus dat die 
Britte gewen het. Twee weke later verskyn ’n kennis ge-
wing in die Boere se kampe. Boere Krygsgevangenes wat 
bereid is om die eed van getrouheid aan aan die Britse 
koning, Edward VII, af te lê, sal permitte kry om uit die 
kamp te gaan. Hulle moet na die Court House gaan om 
die eed af te lê en so Britse burgers word. 

Die kennisgewing lei tot ernstige debatte en bitter-
heid in die kampe. “Hoe kan ons voor die Britse gesag 
buig? Hulle wat ons plase afgebrand en in die konsen-
trasiekampe ons kinders en vroue se dood veroorsaak 
het?”, word geargumenteer.

’n Week later vertrek die Britse skip, Canada, na 
Suid-Afrika met 470 Boere wat die eed afgelê het. Talle 
ander	weier.	Later	sou	die	meeste	Boere	die	eed	aflê	as	
die enigste manier om terug by die huis te kom.

Ek bewonder opnuut die hoë prys wat ons voor-
vaders bereid was om vir ons vryheid te betaal – en vra 
myself af wat ons daarmee gemaak het? LIG IN DUISTERNIS
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T: 012 362 1390
boekwinkel@apk.co.za
www.apk.co.za/boekwinkel

Kom vul jou mandjie by  
ons aanlyn boekwinkel:

www.apk.co.za/boekwinkel

DIE WIT ROKKIE
deur Annemarie du Toit 

Illustrasies deur Riana Brink

Prys: R75,00 

Ideaal vir jonger kinders.  
Op 'n maklik-verstaanbare trant 

verduidelik die boekie op ’n 
indirekte wyse wat Jesus Christus 

vir ons gedoen het. 

Maryna en haar gesin besoek 
familie in Engeland en gaan ’n baie 
belangrike troue bywoon. Op die 
dag van die troue kan Maryna net 
nie die versoeking van ’n sproeier 
weerstaan nie en maak haar mooi 
rokkie vuil. Haar pappa wil haar 
straf omdat sy ongehoorsaam 
was, maar haar ouboet kom 
gelukkig tot haar redding. 

Die wonderlike boodskap wat 
hierdie boekie bring saam 

met sy fraai illustrasies, smeek 
om voorgelees te word. Die 

prenteboek van 28 bladsye, wat 
ook 4 inkleurbladsye insluit, word 

aanbeveel vir kinders 3-9 jaar.





Paasfees kom nou vinnig nader. Ons 
weet dit, want in die winkels is daar 
baie paashasies en sjokolade‑eiers. 
Miskien het julle ook planne om met 
die Paasnaweek iets te gaan doen – 
dit is mos ’n lekker langnaweek.

Ons moet versigtig wees dat al 
die lekker dinge van Paasfees ons 
nie laat vergeet hoekom dit so ’n 
belangrike datum op ons kalender 
is nie. In Exodus 12 gee die Here vir 
ons ’n prentjie om ons te leer hoe 
om oor Paasfees te dink.

Net voordat God Egipte met die 
tiende plaag gestraf het, moes 
al God se kinders in Egipteland 
’n gesonde lammetjie slag. God 
se kinders moes twee belangrike 
dinge met hierdie paaslam doen. 
Eers moes hulle die lam slag en sy 
bloed aan die deurkosyn smeer 
en dan moes hulle die lam se vleis 
kook en eet. Al twee hierdie dinge 
het ’n spesiale betekenis.

Hoekom moes die paaslam geslag 
en sy bloed teen die deurkosyn 
gesmeer word? As hulle nie ’n 
paaslam geslag het nie, sou hulle 
nie God se straf vryspring nie. Die 
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manier hoe die doodsengel sou weet dat God se kinders in daardie 
huis was, was deur die bloed van die paaslam. Die huise met die 
bloed teen die kosyne is gespaar omdat daar in daardie huis reeds 
een doodgemaak was – onthou die lam is geslag. ’n Lewe vir ’n lewe. 

Wanneer ons gedoop word, is ons doop ’n teken wat amper 
dieselfde betekenis as die bloed aan die deurkosyn het. Ons doop 
is die teken dat Jesus Christus ons sonde aan die kruis afgewas het. 
Hy het sy lewe gegee sodat ons kan bly lewe – sy lewe vir ons lewe. 
Christus is ons Paaslam.

Maar daar is ook ’n ander belangrike ding wat met die paaslam moes 
gebeur. Hulle moes sy vleis kook en eet. Dieselfde mense wie se 
lewens gespaar is deur die bloed aan die deurkosyn te smeer, was 
ook die mense wat die lam se vleis moes eet. Sy vleis moes deel van 
hulle lywe word, sy vleis moes hulle sterk maak en krag gee om uit 
Egipte uit te trek.

Wanneer Christene nagmaal vier, dan leer ons dat die Here Jesus se 
liggaam vir ons gebreek is soos wat die brood gebreek word en dat 
sy bloed gevloei het soos wat die wyn in die beker gegooi word. Dan 
eet en drink ons die brood en die wyn soos wat hulle lank gelede die 
paaslam se vleis geëet het. Daarmee sê ons dat Jesus Christus in ons 
harte kom werk, dat Hy ons krag gee en ons geloof kom sterk maak. 
Hy is ons Paaslam!

Die paaslam se bloed aan die deurkosyn was die teken dat daar klaar 
een gestraf is en dat die mense in die huis nie gestraf moet word 
nie en die paaslam se vleis was die kos wat die Israeliete moes sterk 
maak om uit Egipte uit te trek. 

Ons hoef vandag nie meer ’n paaslam te slag nie. Jesus Christus is 
ons Paaslam – Hy is gestraf sodat ons nie gestraf hoef te word nie. 
Hy is ook die Een wat ons geloof sterk maak en ons krag gee om die 
sondige wêreld agter te los en vir Hom te lewe.

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

Vra vir Pappa en Mamma om jou te vertel hoe Jesus gesterf  
het op Goeie Vrydag, en wat daarna op Paassondag gebeur het.
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DWARS
1. Woonplek (Joh. 19:27)
2. Vertroulik (Joh. 19:38)
6. Suur wyn (Joh. 19:29)
8. Dit is verdeel (Joh. 19:23)
10. Jerusalem (Joh. 19:20)
12. Krygsmanne (Joh. 19:23)
13. Vrou van Klopas (Joh. 19:25)
16. Beskadig deur te skeur (Joh. 19:24)
17. Gemeenskaplike taal (Joh. 19:20)
18. Stoflike oorskot (Joh. 19:31)

AF
1. Taal van die Jode (Joh. 19:20)
2. Laaste rusplek (Joh. 19:42)
3. Welriekende spesery (Joh. 19:42)
4. Hoofskedelplek (Joh. 19:17)
5. Jesus se volgeling (Joh. 19:27)
7. Lid van die Joodse Raad (Joh. 19:39)
9. Voleindig (Joh. 19:28)
10. Handwapen (Joh. 19:34)
11. Toegedeel (Joh. 19:24)
14. Linnestroke (Joh. 19:40)
15. Inwoner van Arimathea (Joh. 19:38)
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Die welriekende honderd pond mengsel van mirre en aalwyn is 
gelyk staande aan ongeveer vyftig liter in vandag se terme. Hierdie 
groot hoeveelheid stem ooreen met die hoeveelhede wat in daar‑
die tye gebruik is vir koninklike begrafnisse. Die speserye word 
tussen die linnedoeke ingewerk om slegte reuke te verbloem.

ANTWOORDE:

Saamgestel deur Daleen Pienaar

JESUS SE 
KRUISIGING
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GÉNESIS 3
Eva het in die Paradys rondgeloop. Sy was naby aan God se spesiale 
boom. God het mos gesê dat hulle nie van sy vrugte mag eet nie. Skielik 
het sy ’n stem gehoor wat sy nie ken nie. Dit was die slang! Hy was skelmer 
as al die ander diere.

“Is dit so dat God julle beveel het om nie van hierdie boom se vrugte te 
eet nie?” vra die slang. “Ja,” sê Eva, “God het gesê dat ons sal doodgaan 
as ons daarvan eet!” 

“O, nee,” sê die slang, “dit is nie so nie! As julle van dié boom se vrugte eet, 
sal julle net soos God word!” 

5



“Sjoe!” dink Eva, “ek wil graag so sterk en slim soos God wees.” Sy pluk 
toe van die vrugte en eet daarvan! Sy gee vir Adam ook en hy eet saam 
met haar.

Toe hulle na mekaar kyk, weet hulle dat hulle ’n baie 
groot fout gemaak het. Hulle was ongehoorsaam aan 
God. Hulle het skaam gekry, want hulle het gesien dat 

hulle kaal is. Haastig probeer hulle om met blare vir 
hulself klere te maak, maar dit werk nie. Die aandwindjie 

begin waai. Hulle weet dat God op pad is.

Hulle was bang en skaam, daarom het hulle besluit om eerder weg te 
kruip. “Waar is julle?” roep God? “Ons is skaam, want ons is kaal!” sê 
Adam. “Wie het vir julle gesê dat julle kaal is,” vra God weer, “het julle van 
die boom van kennis van goed en kwaad geëet?” “Eva het vir my van sy 
vrugte gegee!” sê Adam. “Nee, die slang het vir my gelieg!” sê Eva.

Satan was binne‑in die slang. Hy wou alles wat God mooi gemaak het, 
stukkend hê. Die duiwel het gedink Hy het gewen, maar God het hom 
gestraf: “Van nou af gaan jy op die grond seil en stof eet!”

Omdat Adam en Eva ongehoorsaam was, het God hulle ook gestraf. Hulle 
kon nie meer in die Paradys bly nie. Van toe af moes hulle hard vir hulle 
kos werk en eendag sou hulle doodgaan. Hulle harte het ook vir God 
doodgegaan.

Al was hulle ongehoorsaam, was God nog steeds lief vir hulle. Hy het vir 
hulle rokke van vel gemaak om aan te trek. God het ook gesê dat Hy sy 
Seun gaan stuur om die slang se kop te vermorsel en dit wat deur die 
sonde gebreek is, reg te maak. Sy Seun is sterker as Satan. Hy het hom 
oorwin en gaan alles weer maak soos dit in die Paradys was.

Gebruik die skakel en sluit gerus by ons WhatsApp-kletsgroep aan 
om onder meer vrae te vra wat ons hier kan probeer antwoord. Maak 
asseblief seker dat jy die groepie se reëls volg.
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Op 6 April 1652 kom die eerste Europeërs wat permanent in Suid‑Afrika 
kom bly het, met drie skepe – Drommedaris, Goede Hoop en Reijger – 

in Kaap de Goede Hoop (Kaapstad) aan. Dit is nou al 368 jaar gelede. 
Hulle leier was Jan van Riebeeck. Sy opdrag was om ’n halfwegstasie vir 
skepe wat om die Kaap na Indië gevaar het, te begin. Buiten hiervoor, wou 
Jan van Riebeeck ook die evangelie van Jesus Christus na die mense van 
Afrika bring.

Later jare het nog mense uit Europa na Suid‑Afrika gekom. Die Franse 
Hugenote en die Britse Setlaars was twee belangrike groepe mense 
wat hulle hier aan die suidpunt van Afrika kom vestig het. Een van die 
belangrikste redes waarom hierdie mense besluit het om na Suid‑Afrika 
toe te kom, was omdat hulle geglo het dat hulle hier ’n plek kon kry om 
hulle geloof uit te leef sonder om vervolg te word.

Europa, waar hulle almal vandaan gekom het, was in daardie jare eintlik 
’n baie gevaarlike plek om te bly as jy nie ’n Rooms‑Katolieke Christen 
was nie. In Nederland moes Protestantse Christene vir 80‑jaar teen 
Spanje oorlog voer 
sodat hulle hul geloof 
kon uitleef. In Frankryk 
was daar op een nag ten 
minste 5 000 Protestante 
doodgemaak. Switserland 
was ook lank geteister 
deur verskillende oorloë. 
In Engeland moes hulle 
óf maak soos die koning 
sê, óf jou ore is afgekap. 
Party mense is selfs 
lewend verbrand. Dit alles 
net omdat hulle aan Jesus 

Die evangelie land aan die suidpunt van Afrika

6 April 1652
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Christus geglo het en nie voor die Pous van die Rooms‑Katolieke Kerk 
wou buig nie.

Een van die belangrikste goed wat hulle uit Europa na Suid‑Afrika 
saamgebring het, was die groot ou Statebybel. Die meeste van ons besit 
van kleintyd af Bybels. Hierdie mense was nie so gelukkig nie. Slegs ’n 
paar jaar voordat hulle Suid‑Afrika toe gekom het, kon hulle vir die eerste 
keer ’n Bybel in hulle eie taal kry. Hulle Bybels was vir hulle baie kosbaar. 

Hier is Suid‑Afrika was daar baie ander gevare, maar vir 
die eerste keer was hulle nie meer bang om hulle geloof 
uit te leef soos wat hulle in die Bybel geleer het nie. 

In 1654, twee jaar ná hulle aankoms in Suid‑Afrika, het Jan van Riebeeck 
en sy mense ’n belangrike gelofte aan God gemaak. ’n Gelofte is ’n 
plegtige onderneming om iets te doen. Hulle het God gevra om hulle te 
seën. Hulle het belowe dat as Hy hulle sou seën, hulle sou sorg dat 6 April 
elke jaar as ’n dank‑ en biddag tot eer van God gevier sal word. Die rede? 
Sodat hulle nageslag altyd sal onthou hoe goed die Here vir hulle was.

Vandag, baie jare ná die koms van Jan van Riebeeck, is dit juis belangrik 
dat ons sal nadink oor die Here se goedheid en versorging. Die Here het 
ons baie geseën. Is jy nog dankbaar vir al die seëninge wat jy van God kry? 
Ons moet ook mooi gaan dink of ons geloof vir ons nog so belangrik is 
soos wat dit vir ons voorouers was. Is ons Bybels nog so spesiaal vir ons? 
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