
Boodskapperd
ie

Amptelike blad van die Afrikaanse Protestantse Kerk

No. 317 
Desember 2018/Januarie 2019

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

LIG IN DUISTERNIS

180



REDAKSIE
Eindredakteur  
Ds. HSW Strauss
Redaksielede  
Di. JJ Venter, AS van Staden,  
HJ Dafel en mnr. Aubrey Hough
Redaksiesekretaresse  
en advertensies 
Mev. T van Lille en mej. M Luwes 
Tel.: 012 362 1390 
e-pos: boodskapper@apk.co.za

Die Redaksie vereenselwig hom nie 
noodwendig met alle uitsprake of 
menings hierin opgeneem nie.

-------------------------------------

BELANGRIKE 
TELEFOONNOMMERS 
EN ADRESSE

Gemeenskaplike 
Kerkkantoor

Kerkkantoor en Boekwinkel

Tel.: 012 362 1390

Faks: 012 362 2023

Posbus 25139  
Monumentpark, 0105

Makoustraat 516,  
Monumentpark x2

e-pos: info@apk.co.za

Webblad: www.apk.co.za

Die Boodskapper: 
boodskapper@apk.co.za

 
Die Afrikaanse  
Protestantse Akademie

Administrasie

Tel.: 012 344 3960/1/2

Faks: 012 344 5480

Posbus 11488, Hatfield, 0028

Farendenstraat 430, Sunnyside

e-pos: info@apa.ac.za

Webblad: www.apa.ac.za

-------------------------------------

Gedruk en gebind deur: 

Bladuitleg: Melaney Luwes

Uitgegee deur:  
Lig in Duisternis Uitgewers  
(Tel. 012 362 1390)

-------------------------------------

VOORBLAD:
Die standbeeld van Sarel Cilliers 

is gekies met die oog op die 
180-jarige herdenking van 
die Slag van Bloedrivier.

  

INHOUD
 DIE BOODSKAPPER • By die poskantoor as nuusblad geregistreer 

 Gelofte 180

Desember 2018/Januarie 2019 | No. 317

REDAKSIONEEL 
Ds. Schalk Strauss: Geloftedag: ’n Eksklusiewe geleentheid? ...................1

AMPTELIK .............................................................................................7, 8

ONTVANG DIE WOORD
Ds. Nico Grobler: Die Alfa en Omega van Kersfees ...................................3

HOOFARTIKEL
Prof. Andries Raath: Belydenis, verbond en die Voortrekkergelofte ........5

ARTIKELS
Christoff van Wyk: Is Geloftedag nog relevant? ........................................9
Ons gesels met ... Ons jongmense oor Geloftedag .................................11
Dr. Pieter Mulder: Was daar Goddelike ingryping by Bloedrivier? .........12
Dr. Peter Hammond: Bloedrivier en die geestelike bevryding  
van die Zoeloes ........................................................................................13
Alana Bailey: Herdenking van Geloftedag in die negentiende  
en twintigste eeu .....................................................................................15
Boekresensie: Die Voortrekkers (Trilogie) ..............................................17
Nandor Sarkady: Bronneneerslag ten opsigte van die Gelofte (1838) ....19
Gerhard Fourie: Soos die Koning, so ook die volk  ..................................21

AKTUEEL
Afskeidsgroet: Mev. JP (Tissa) van Lille ......................................................2
Bybelwoordblok: Wysheid in die byekorf ................................................18
Prof. JAE Adendorff – 10 jaar rektor en visekanselier ..............................23
Facebook-briewe .....................................................................................24
Gemeentenuus ........................................................................................26

HOE WERK MY KERK?
Ds. Martin Jordaan: Die Kommissie vir Kerkleer en Christelike Etiek 
(KKCE) ......................................................................................................35

WAT DOEN MY KERK?
Albert Bierman: Bloedrivier 180 .............................................................37
2018 Susterskonferensie .........................................................................38

EK WOU NOG ALTYD WEET
Dr. Pieter Möller: Was die Zoeloes regtig so vredeliewend as wat  
vandag beweer word? .............................................................................39



REDAKSIONEEL

16 Desember 1838. Die slag van Bloedrivier. Geloftedag. 
Afrikaner-volksfees. Perdekommando’s, tradisionele 
drag, skyngevegte en goeie Boere-vermaak. Dit is waar-
skynlik hoe die gemiddelde Afrikaner oor Geloftedag 
dink. Dit is óns dag, waarop óns volk die Here dank vir 
die wonder van óns voorgeslagte se oorwinning oor die 
magtige Zoeloe impi. Vir ons is dit bykans ondenkbaar 
om te dink dat enige iemand anders as Afrikaners die dag 
om dieselfde rede as ons sal wil vier. Tog gee ons nie om 
wanneer Duitsers of Engelse of Franse of selfs Portugese 
wat met die Afrikanervolk geassimileer het en met sy 
ge skiedenis assosieer, die dag saam met ons vier nie.

Eksklusief of inklusief?
Die oomblik wanneer die woord “inklusief ” egter in 
die selfde asem as iets soos Geloftedag gebruik word, rys 
die nekhare. In Suid-Afrika het dié woord ’n kodewoord 
geword om dinge te relativeer en van hul unieke karak-
tereienskappe te stroop. Sedert 1994 staan Geloftedag as 
Ver soeningsdag bekend. Die naamsverandering het juis 
gespruit uit die oproep tot groter inklusiwiteit. Hierdie 
ver vreemding van die “eie” in die naam van inklusiwi-
teit, steek baie Afrikaners dwars in die krop sodat hulle 
hul aptyt vir die term “inklusiwiteit” heeltemal verloor.

Wanneer ons egter oor die aard van Geloftedag dink, 
is dit ’n vraag of ’n meer inklusiewe benadering nie tog 
geregverdig is nie. Openbaar ons eksklusiewe denke 
oor die dag nie dalk ’n verkeerde beklemtoning ten op-
sigte van die belangrikheid van die dag nie? Wanneer 
jy die dag as volksfees eerder as ’n geloofsfees beskou, 
maak ’n eksklusiewe karakter vir die dag sin. Tog is die 
1838-Gelofte ingebed in en het dit gegroei vanuit ’n 
vaste vertroue in God en ’n intieme verhouding tussen 
Hom en sy kinders. 

Die aard van die Gelofte
Die geestelike aard van die Gelofte is onbetwis. Eni ge 
buitestander wat die inhoud daarvan sonder enige agter-
grondinligting bestudeer, sal tot die gevolgtrekking kom 
dat dit onmiskenbaar Christelik van aard is. Gelowi-
ges bely hulle afhanklikheid van die Verbondsgod en 

on derneem om die roem en die eer van die oor winning 
aan Hom te gee. Dit is ’n geloofsbelydenis gegrond op 
die verbondsteologie.

Primêr was hierdie nie ’n stryd tussen Voortrekker 
en Zoeloe nie. Dit was ’n stryd tussen lig en duisternis; 
tus sen die Christendom en die heidendom. Tydens 
hier die stryd het God nie ’n volk bewaar nie, maar sy 
volk. Hy het nie die Voortrekkers beskerm omdat hulle 
Afrikaners was nie, maar omdat hulle Christene was. 
Die oorwinning by Bloedrivier was ’n Godswonder en as 
so danig ’n uitvloeisel en bevestiging van die oorwinning 
op Gólgota. Die rimpeleffek van hierdie oorwinning het 
nie net ’n beslissende invloed op die geskiedenis van die 
Afrikaner gehad nie, maar ook op die van ander volke 
in Suid-Afrika.

Die gevolge van die wonder
In sy genade het God die heidense trotsheid van die eens 
magtige Zoeloeryk vernietig. Met die oorwinning by 
Bloedrivier is die skrikbewind van die Zoeloeryk, wat 
veral tydens die Mefecane hoogty gevier het, beëindig. 
Tot ’n groot mate is die binneland van Suid-Afrika ge-
stabiliseer. Sodoende het God nie net ruimte geskep vir 
die Voortrekkers om te floreer nie, maar ook vir die ander 
volke van Suid-Afrika. Dr. Möller is dus reg wan neer hy 
in sy artikel tot die gevolgtrekking kom dat ander volke 
in Suid-Afrika hul vooruitgang tot ’n groot mate aan die 
slag van Bloedrivier te danke het.

Een van die merkwaardigste gevolge van die slag word 
egter deur dr. Peter Hammond beskryf. Hy noem dat daar 
voor die slag van Bloedrivier, ten spyte van bykans agtien 
jaar se sendingarbeid onder die Zoeloes, geen bekerings 
gedokumenteer was nie. Ná die slag het die damwal egter 
gebreek sodat duisende Zoeloes tot bekering gekom en 
die Christelike geloof aangeneem het. Christen-Zoeloes 
het dus net soveel rede om die roem en die eer vir daardie 
oorwinning aan God te gee as wat Christen-Afrikaners 
het – al was hulle aan die verloorkant.

Die oorwinning by Bloedrivier het die deur vir die 
ver sprei ding van die evangelie en die vestiging van ’n 
Chris te like beskawing in die binneland van Suid-Afrika 

Geloftedag:  
’n Eksklusiewe geleentheid?
Ds. Schalk Strauss
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Die Gemeenskaplike Kerkkantoor 
neem aan die einde van Desember 
afskeid van mev. Tissa van Lille. 
Sy was sedert Januarie 1995 in die 
Afdeling Publikasies in verskeie 
hoedanighede werksaam. Aan-
vanklik was sy uitgewers assistent 
en sekre ta resse van Die Boodskap
per, maar is in 1997 ook bevorder 
tot senior Publikasiebeampte. 

Benewens haar pligte in die Pu-
bli kasiekantoor het sy ook by 
geleentheid waargeneem as 
Boekwinkelbestuurder met al 
die pligte daaraan verbonde. Sy 
het ’n reuse rol gespeel in die 
vestiging van die kolporteurstelsel 

in die kerkverband. Daarby het 
sy ge reeld boekuitstallings gehou 
waartydens die publikasies van 
Lig in Duisternis Uitgewers aan die 
publiek bekendgestel is. Sy reël ook 
by geleentheid ’n byeenkoms waar 
die kolporteurs die skrywers van 
ons publikasies ontmoet.

In die tydperk van 23 jaar wat sy 
die onderskeie po sisies beklee het, 
het sy elke uitgawe van Die Bood
skapper asook alle pu bli kasies 
taalkundig versorg wat beteken het 
dat sy op hoogte was van alles wat 
geskryf en gepubliseer is. Sy is in ’n 
sekere sin ons eie “tannie Google”, 
want jy kan enige navraag oor iets 
wat verskyn het aan haar rig en sy 
spoor die be trokke artikel op. 

Sy maak alle manuskripte gereed 
vir die setter en sien die setproewe 
weer na voordat dit gedruk word. 
Daarna proeflees sy weer die druk-
kersproewe. Verder hanteer sy die 

admini strasie van alle advertensies 
in Die Boodskapper asook die inte-
kenaars en ander rekeninge.

Tissa is bekend en geliefd onder al 
die kerkverband se skribas, lesers 
en skrywers vanweë die kontak wat 
almal met haar gehad het. Dit sal 
voorwaar vir almal ’n aanpassing 
wees as sy nie meer in haar kantoor 
is nie.1 

Sy gaan haar aftrede benut om die 
ander belangstelling in haar lewe te 
beoefen. Sy gaan nl. ’n praktyk as 
berader open – ’n beroep waarvoor 
sy haar deur die jare bekwaam het.

Die personeel van die Gemeen-
skaplike Kerkkantoor, veral die 
Afdeling Publikasies, gun haar die 
verdiende rus en wens haar alle 
seën toe vir die toekoms. Saam 
dank ons die Here vir die vrugbare 
jare wat sy op ’n spe si ale manier in 
sy diens was.

geopen. Die onderneming in die Gelofte om ’n huis tot 
God se eer op te rig waar dit Hom behaag, het meer behels 
as die oprig van die Geloftekerk by Pietermaritzburg. Ten 
diep ste was dit ’n onderneming om God se huis, sy kerk, 
in die binneland van Suid-Afrika te vestig. Hiervan getuig 
die sendingstasie wat by Dingaanstat opgerig sou word. 

Inklusiewe fees; eksklusiewe karakter
Wanneer Geloftedag dus primêr as ’n geloofsfees beskou 
word, behoort dit inklusief te wees net soos Paasfees of 
Kersfees. Ongeag hul etnisiteit, behoort Christene wat 
glo in die oorwinning van die Lig oor die duisternis, die 
dag te vier as ’n inheemse bevestiging van die Gólgota- 
gebeure. Die oorwinning by Bloedrivier was nie net ’n 
bewys van God se beskerming van sy kinders onder die 
Voortrekkers nie, maar dit was ook ’n waterskei dings-
oomblik in die geskiedenis en geestelike toekoms van 
ander volke in Suid-Afrika. 

Met “inklusiewe fees” word dus bedoel dat gelo wi ges 

uit elke volk en taal en nasie in Suid-Afrika saam met 
Christen-Afrikaners aan God die eer vir hierdie oor-
win ning moet gee. Daarmee word egter nie gepleit vir 
gesamentlike feesvieringe nie. Net soos wat God se kerk 
’n unieke karakter onder verskillende bevolkingsgroepe 
aanneem, net so sal die feesvieringe ook ’n unieke of 
eksklusiewe karakter onder Christene uit verskillende 
bevolkingsgroepe toon. Hoewel die feesvieringe ’n eks-
klusiewe karakter mag vertoon, behoort die getuienis 
egter universeel te wees: Dat die roem en die eer van 
die oorwinning aan Hom gegee word!

By die Bloedrivierterrein is daar deesdae ’n brug tus-
sen die “Boerekant” en die “Zoeloekant”. Die doel hier-
van is om “versoening” tussen Afrikaners en Zoeloes te 
bevorder. Dit is egter ’n arbitrêre en humanistiese po ging 
en daarom nie baie suksesvol nie. Wanneer Christus en 
die bevryding wat Hy vir beide groepe op daardie dag 
bewerk het, egter erken word, sal ons besef dat Hy die 
enigste brug van versoening kan wees. LIG IN DUISTERNIS

Afskeidsgroet: Mev. JP (Tissa) van Lille

______________________________________________________________________________________
1 Lees gerus in die Februarie-uitgawe meer oor mej. Me la ney Luwes wat in mev. Van Lille se pos aangestel is.
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ONTVANG DIE WOORD

Die Alfa en Omega van Kersfees
Ds. Nico Grobler

ONTVANG DIE WOORD

Waaraan dink jy as die einde van die jaar nader-
kruip? Miskien dink ons aan die einde van die 

jaar se afslui tingsfunksie by die werk, want dan eet en 
kuier ons lekker saam met ons kollegas. Of ons dink aan 
die eksamen wat verby is en die vakansie wat voorlê. 
Saam met dit alles is daar die vooruitsig van Kersfees.

Kersfees bring op sy beurt nuwe verwagtinge, soos kui ers 
saam met die familie, die ontvang en gee van ge skenke 
en die skiet van trekklappers by die Kersete. Par ty sien op 
daarteen, want daar is weer die verpligting om geskenke 
te koop of om ’n groot Kersete voor te berei vir die hele 
familie en al die vriende. So ontlok die einde van die 
jaar en Kersfees by ons verskillende gedagtes en soms 
ook vrese of bekommernisse. 

As ons spesifiek oor Kersdag dink, wat gaan dan deur 
ons gedagtes? Ons kan een van twee uitgangspunte hê: 

1. Wêrelds:
• ’n Kersvader met ’n wit baard, rooi jas en ’n sak 

vol geskenke wat koekies en melk geniet.
• ’n Ster wat aan die bokant van ’n boom vasgemaak 

is waaronder geskenke opgestapel lê.
• Al die “winskope” op die advertensieblaaie. 

2. Bybels: 
• ’n Babatjie wat in ’n krip lê.
• ’n Ster wat oor ’n stal hang.
• Die hemele wat geopen is met die engelekoor wat 

sing: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede 
op aarde, in die mense ’n welbehae! 

• Of aan die wyse manne uit die Ooste en hulle 
ge sken ke aan die Hemelkoning. 

Die Bybelse gedagtes wat ons oproep, is wel in ooreen-
stemming met God se Woord, maar is dit al waaraan 
ons dink as ons aan Kersfees dink? Behoort dit nie oor 
meer as bome, Kersvader of geskenke te gaan nie? Dit 
is immers ’n fees oor die geboorte van Jesus wat die 
Christus is. 

Kom ons regtig in ons gedagtes by die kern van ons Here 
se geboorte uit? Is Hy die Alfa en Omega van Kersfees 
of liewer Christusfees? As dit is, behoort die volgende 
sake vir ons voorop te staan:

• Die geboorte van die Here Jesus.
• Die vervulling van die profesieë.
• Die begin van Paasfees.
• Die begin van Hemelvaart.
• Die begin van die nuwe hemel en die nuwe 

aarde.

Die geboorte van die Here Jesus
As ons sê Kersdag is die geboortedag van die Here Jesus, 
dan is ons verkeerd. Ons ken nie die presiese datum van 
sy geboorte nie. Ons vier dus net sy geboorte op die vyf 
en twintigste Desember al weet ons dit is moontlik nie 
die regte datum nie.

In Matthéüs 1:21 staan daar dat Josef hierdie baba seun-
tjie wat Maria sou baar, “Jesus” moes noem. Dit is die 
begin van Jesus se lewe op aarde. Hy word as mens uit 
’n vrou gebore. Alhoewel Hy sonder die hulp van ’n man 
verwek is, word Hy tog gebore uit ’n vrou. Maria was ’n 
maagd wat deur die Heilige Gees bevrug is. 

Skriflesing: Mt. 1:18-25  •  Sang: Ges. 155:1-5
Teksvers: ... en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes 
sal verlos (21).
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Die Here Jesus is die vleesgeworde Woord. Hy is waarag-
tig mens en sonder sonde. Slegs so ’n regverdige mens 
kan vir ons sondes betaal. As Christus (Messias) is Hy 
die Seun van God wat deur die Vader gestuur is om 
menslike vlees aan te neem. Dit is juis omdat Christus 
waaragtig God is dat dit vir Hom moontlik is om God 
se volle toorn oor ons sonde aan die kruis te kon dra. 
Dit is egter onmoontlik om die Goddelike en menslike 
nature van mekaar te skei. 

Christus was reeds by die skepping teenwoordig en die 
Vader het deur Hom geskep. So lees ons in Johannes 1. 
In Openbaring 1:8 lees ons dat Christus verklaar: Ek is 
die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Op Kersdag 
vier ons dus die menswording van die ewige Christus. 

Vervulling van die profesieë
Ons lees reeds so vroeg as Génesis 3:15 van die manlike 
saad van Eva wat Satan se kop sal vermorsel. Dit is die 
eerste heenwysing na die geboorte van die Here Jesus 
wat vir ons sonde aan die kruis moes sterf om die mag 
van die satan en die sonde te breek. 

Jesaja 7:14 lui: Daarom sal die Here self aan julle ’n 
te ken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun 
baar en Hom Immánuel noem. Matthéüs bevestig dat 
hierdie profesie vervul is wanneer hy dit woordeliks 
op die geboorte van Jesus van toepassing maak (vgl. 
Mt. 1:23).

Jesus, die Christus, word dus God met ons omdat Hy in 
sy menslike en Goddelike natuur onder ons kom woon 
het. Met sy geboorte het die Seun van God vlees geword 
om op die aarde te leef as een van ons. 

Die begin van Paasfees (in die Nuwe Testament)
Dit klink dalk ’n bietjie dik vir ’n daalder, maar dit is 
glad nie. Ons lees reeds in Exodus 12 van die instelling 
van Paasfees en die offerlam sonder gebrek wat heen-
wys na Jesus Christus wat op Paasfees as die volmaakte 
Offerlam vir ons sondes aan die kruis geoffer sou word. 
“Kersfees” is die geboorte van die volmaakte Offerlam 
wat die volk van hulle sondes sou verlos. 

Aangesien Hy tegelykertyd waaragtige, sondelose mens 
en waaragtige God is, is Hy die perfekte Offerlam wat 
God gestuur het om vir ons sondes te betaal sodat die 
wat in Hom glo, vergifnis van sonde kan ontvang. Deur 
die Vader word gelowiges op grond van sy verdienste 
regverdig verklaar.

Op grond van sy sondelose mensheid kan Hy vir ons 
sondes betaal, maar op grond van sy Godheid kan Hy 
die dood oorwin. 

Die begin van Hemelvaart
Die geboorte van Jesus is die begin van Hemelvaart in 
dié opsig dat as Hy nie as sondelose mens uit ’n maagd 
gebore was nie, dan sou Paasfees geen betekenis hê nie. 
Omdat Hy opgestaan het en die dood oorwin het, kan 
Hy opvaar na die hemel, vanwaar Hy gestuur is, om 
aan die regterhand van die Vader te sit. Daar bevestig 
Hy sy oorwinning deur heerskappy te voer oor alles en 
almal. Van daar sal Hy weer op die wolke kom om die 
lewende en die dode met sy wederkoms te oordeel (vgl. 
Ps. 110 en Rom. 8:32-34). 

Die begin van die nuwe hemel en die nuwe aarde
Volgens Openbaring 21 kom die nuwe hemel en die nu we 
aarde ná die laaste oordeel. Hierdie nuwe hemel en nu we 
aarde is waar die volk van God in sy teenwoordigheid 
sal woon. Om in God se teenwoordigheid te woon, 
ver eis dat die mens sondeloos moet wees. Die geboorte 
van die Here Jesus wat ons met Kerstyd herdenk, maak 
dit alles vir ons moontlik. Deur die geboorte van die 
kindjie wat Jesus genoem moes word, het Hy, soos wat 
deur Matthéüs verklaar is, die volk van hulle sondes 
kom verlos sodat ons vir ewig in God se teenwoordig-
heid mag woon.

Slot
Wanneer ons die geboorte van Jesus Christus herdenk, 
gaan dit nie oor die wêreldse beskouing van geskenke gee 
en ’n man met ’n wit baard en rooi jas of die winskopies 
in die winkels nie. Dit gaan ook nie net oor die gedagte 
aan die geboorte van baba Jesus en die romantiese idee 
van hoe Hy in ’n krip in ’n stal lê of hoe die wyse manne 
Hom besoek met kosbare geskenke nie. Dit gaan oor 
die allesomvattende verlossingsplan van God vir die 
mens wat homself as gevolg van die sondeval in ellende 
gedompel het.

Die Alfa en Omega van “Kersfees”, of eerder Christus-
fees, is God se plan om ons uit ons ellende te verlos deur 
ons in Jesus Christus van ons sonde te verlos sodat ons 
in die nuwe hemel en nuwe aarde in sy teenwoordigheid 
kan woon. 

Wanneer u as familie hierdie feesseisoen bymekaar is, 
herdenk die geboorte van ons Verlosser van alfa tot 
ome ga en leer ook u kinders so. LIG IN DUISTERNIS
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Belydenis, verbond en  
die Voortrekkergelofte
Prof. Andries Raath

Belydenis en verbond
Die Voortrekkergelofte van 1838 begin met ’n geloofs-
belydenis. In dié belydenis verklaar die Voortrekkers 
dat hulle voor die aangesig van die almagtige God van 
hemel en aarde staan en Hom as die soewereine Beskik-
ker oor hul lewens erken. Die erns van dié belydenis is 
verstaanbaar in die lig van die dreigende omstandighede 
waaronder die Voortrekkers hulle in die maande voor-
af gaande aan die slag van Bloedrivier bevind het. Op 
28 November 1838 trek die Voortrekkerkommando 
op teen die mag van Dingaan – ’n tog waartydens die 
gods dienstige byeenkomste elke aand in die laer gehou 
is. Die eerste Sondag van die uittog het Sarel Cilliers ’n 
preek oor die oorloë van die Israeliete, soos in die boek 
Josua beskryf, gelewer. 

Die daaropvolgende aande ontstaan die vraag spontaan 
of dit nie gepas sou wees om volgens die voorbeeld van 
Jefta, toe die Israeliete teen die Ammoniete opgetrek het, 
’n gelofte af te lê nie. Vanaf die negende tot en met die 
vyft iende Desember is die Gelofte elke aand herhaal en 
die aanvangswoorde van die Gelofte sou die Voortrek-
kers daaraan herinner dat hulle in die teenwoordigheid 
van die almagtige God is en ’n gelofte aan Hom doen. 

Die aanvangswoorde van die Gelofte vorm deel van ’n teks 
wat die verhouding van die Voortrekkers tot die almag-
tige God beklemtoon. Die verbondsaard van die Gelofte 
vertolk die geloofstandpunt van die Voortrekkers op die 
vooraand van die mees deurslaggewende gebeurtenis in 
die geskiedenis van die Groot Trek. Die verbondsinslag 
van die Gelofte behels vir die Voortrekkers ’n kollektiewe 
en konkrete verbintenis aan God op grond van die geloof 
in die drie-enige, heilige, soewereine en almagtige God; 
dat hulle in ’n persoonlike verbondsverhouding tot God 
staan; wat die gelowiges tot verantwoordelike en aktiewe 
geloofsdade beweeg, om in die lig van God se gebooie 
die eer van God te soek en aktief te bevorder.

Die verbond as ’n geloofsband wat gelowiges aan 
God verbind
Die ou gereformeerde vadere het die persoonlike band 
van die gelowiges tot God in terme van die Bybelse ver-
bond vertolk. Twee van die belangrikste geloofsboeke 
wat sedert die volksplanting onder die volksplanters 
en latere Trekboere gebruik is, was die preekboek van 
Heinrich Bullinger en Zacharias Ursinus se kommentaar 
op die Heidelbergse Kategismus. Met die koms van die 
eerste volksplanters na die Kaap, was die sieketrooster 
verplig om dié twee boeke vir die geestelike versorging 
van die gelowiges aan boord te gebruik. 

In sy Huisboek beskryf Bullinger die verbond as ’n per-
soonlike verhouding van gelowiges met God – vanaf die 
skepping tot met die finale oordeel. Die voorwaardes 
van die verbond behels dat die mens voor die aangesig 
van God opreg moet wandel, soos saamgevat in God se 
Woord. Die verbond wat deur die profete verkondig is, 
is deur Christus hernu en bevestig; ook die apostels ná 
Christus het dieselfde verbond verkondig as wat God 
oor spronklik met Abraham gesluit het. Bullinger voeg by 
dat die verbond tussen God en die mens vir ewig bestaan 
en dat die hele inhoud van die Bybel op dié verbond gerig 
is. Dehalwe getuig Bullinger dat die Christelike geloof 
die oudste is omdat dit ’n verbondsluiting tussen God 
en Adam was en deur die hele Skrif verkondig word. 
Kortliks saamgevat, behels die inhoud van die verbond 
dat God aan die gelowiges sy guns skenk en dat die ge-
lowiges volle gehoorsaamheid aan God verskuldig is. 

Zacharias Ursinus se Schatboek was een van ’n hele aantal 
stigtelike preek- en oordenkingsboeke wat die Trekboere 
en die latere Voortrekkers op die trekpad gebruik het. 
Volgens Ursinus is die verbond ’n onderlinge ooreen-
koms en verbintenis waardeur God die mens verseker 
dat Hy die gelowiges genadig wil wees, hul sondes wil 
vergewe, ’n nuwe geregtigheid, die Heilige Gees en die 

HOOFARTIKEL
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ewige lewe skenk deur en ter wille van Jesus Christus. 
Op sy beurt verplig die mens homself teenoor God tot 
geloof en boetvaardigheid, naamlik om hierdie groot 
weldade met ’n waaragtige geloof te ontvang en aan God 
ware gehoorsaamheid te bewys. Vir Ursinus is Christus 
die Middelaar tussen God en mens en is Hy dieselfde in 
die Ou en die Nuwe Testament. 

Die verbond en die geloftes wat gelowiges aan 
God maak
Die verbondsteologie was die sleutel waardeur die in-
houd van die hele Bybel Sondae, by huisgodsdiens by-
eenkomste en alle ander geloofshandelinge verklaar en 
toegepas is. Die gelofte van Jakob in Génesis 28 was ’n 
belangrike voorbeeld in die Bybel oor die wyse waarop 
God met sy kinders in die geskiedenis verbonde sluit 
en gelowiges op hul beurt hulself met geloftes aan God 
verbind. Na aanleiding van Jakob se gelofte en ander 
geloftes in die Bybel, het die Voortrekkers oor talle 
voorbeelde van God se handelinge met die gelowiges 
binne die verbond beskik. 

God se verbondsbeloftes lui: En kyk, Ek is met 
jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, 
en Ek sal jou terugbring in hier die land; want Ek 
sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat 
Ek jou gesê het (Gén. 28:15). 

Daarop volg Jakob se gelofte: As God met my 
sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek 
gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere 
om aan te trek, en ek behoue na die huis van my 
vader sal terugkom, dan sal die Here my God 
wees. En hierdie klip wat ek as gedenkteken opgerig 
het, sal ’n huis van God wees, en van alles wat U 
my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan 
(Gén. 28:20-22). 

Jakob se gelofte illustreer dat die verbond slegs ’n gelofte 
wat vir God welgevallig is, onderlê en dat die verbond 
tussen God en mens en die mens se geloftes aan God 
nie van mekaar geskei kan word nie. 

God se beloftes is verbondsdade. In antwoord 
daarop maak gelowiges geloftes aan God. Sulke 
geloftes is nie kontrakte of beperkte ooreenkoms
te nie, maar oorgawe aan God, wat die lewe op 
God rig en op grond van God se beloftes kan die 
gelowiges hul met geloftes aan God verbind. 

Hierdie samehang van verbond en gelofte is deur die ou 
gereformeerde vaders in hul stigtelike boeke en preek-
bundels beklemtoon – die boeke wat die Voortrekkers 
naas die Bybel vir hul geloofsversterking gebruik het: 
Wilhelmus à Brakel (1635-1711) se Redelike Gods diens; 
Abraham Hellenbroek (1658-1731) se katkisasieboek, 
Voorbeeld van Goddelike Waarhede; Bernardus Smytegelt 
(1665-1739) se Christen se Enigste Troos; Johannes à 
Marck (1603-1665) se Die Gekruisigde Christus; Johannes 
Beukelman (1704-1757) se Die leer van die Waarheid 
tot Godsaligheid; Johannes d’Outrein (1662-1722) se Die 
Goue Kleinood van die Waarheid en talle ander skrywers. 

Die komponente van die Gelofte:

1. ’n Kollektiewe verbintenis tot gehoorsaamheid
Die Voortrekkers het hulself en hul nageslagte as 
kinders van die verbond aan God verbind. DPM 
Beukes vat die kollektiewe aard van die Gelofte as 
band tussen God en gelowiges soos volg saam: “Ons 
voorsate het as Calvinisties-verankerde gelowiges 
van uit die verbondsbeskouing geglo dat hul nage slag, 
net soos hulle, die beskikkinge van God in die lewe 
van die volk sal erken en dus altyd saam aan Hom 
die dank sal wil bring vir wonderlike uitredding uit 
die donkere nood van dreigende uitwissing.” 

2. ’n Konkrete verbintenis aan God 
Die trant van die Gelofte is konkreet, naamlik die 
gebed om spesifiek die oorwinning in die hand van 
die Voortrekkers te gee. Wat die Voortrekkers se 
be lofte aan God betref, behels dit dat indien God 
die oorwinning op hul gebed sou gee, hulle dié dag 
jaarliks as ’n feesdag ter ere van God sou deurbring 
en ’n kerk tot sy eer sou oprig waar dit Hom behaag, 
sodat die nageslag nooit sou vergeet hoe die Here 
hul vadere uit so ’n groot nood gehelp het nie.
 

3. ’n Verbintenis aan en op grond van die geloof in 
die drieenige, soewereine en almagtige God
Volgens JD Kestell en N Hofmeyr is die Gelofte 
afgelê as deel van ’n gebed. Cilliers het namens die 
Voortrekkers sy hande na die hemel opgehef en 
namens almal teenwoordig ’n gelofte aan God ge-
doen. Die erns van dié gebed word deur Kestell en 
Hofmeyr beskryf asof ’n profeet uit ou Israel in die 
Voortrekkers se midde was. JH Malan skryf dat die 
Gelofte in treffende en eenvoudige woorde afgelê is 
en almal teenwoordig onder die geweldige erns van 
die oomblik gebring het.
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4. Dit gaan uit van die persoonlike verbondsver
houding tussen God en gelowiges
Omdat geloftes godsdienstige verpligtinge behels, 
kan dit slegs teenoor die enige, ware God geskied. Dit 
bevat die element van ’n eed wat deur die gelowige 
aan die Here as die enigste ware God afgelê word.

5. Dit beweeg God se verbondskinders tot verant
woordelike en aktiewe geloofsdade
Die Voortrekkers het hul verbind tot die jaarlikse 
hou van ’n dankdag, soos ’n sabbat; die inhoud van 
die Gelofte sou aan die nageslagte oorgedra word en 
God sou verheerlik word deur die roem en eer van 
oorwinning aan Hom te gee.

6. Dit soek die eer van God en bevorder dit aktief 
in gehoorsaamheid aan God se gebooie
Die eer van God het vir die Voortrekkers voorop 
gestaan. Die plegtige inslag van die Gelofte gee 
onmiskenbaar blyke van die Trekkers se besef van 
hul algehele onmag en dat hul verlossing slegs van 
God sou kom. Daarom het hulle hulself daartoe 
verbind om die dag van oorwinning as ’n dankdag 
soos ’n sabbat deur te bring en dit ook so aan die 
nageslagte oor te dra. 

Dít is ook die gees waarin Geloftedag vandag – 180 
jaar later – en in die toekoms gevier moet word. 
Soli Deo Gloria!

AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
• Ds Armand van Zyl (Middelburg) na Leeudoringstad.
• Ds. RK Combrink (Bethlehem) na Benoni/

Kempton Park.
• Ds. AJ Ferreira (Hoedspruit) na Lydenburg.
• Ds. NJ Grobler (Rustenburg) na Leeudoringstad.
• Ds. JC Jooste (Marble Hall) na Lydenburg.
• Ds. MJ Mattheus (Tzaneen) na Steynsburg.

ADRESVERANDERINGE
• AP KERK HERTZOGVILLE:  

Posbus 316 Hertzogville 9482.
• AP KERK HLUHLUWE:  

Skriba: Mev. G de Wet,  
Posbus 5 Hluhluwe 3960; telnr.: 035 562 3095; 
selnr.: 079 477 9520. 

 Kassier: D Swanepoel,  
Posbus 558 Hluhluwe 3960;  
telnr.: 035 562 2037; selnr.: 082 945 7403. 

 Voorsitter: Oudl. M Erasmus, 
selnr.: 083 635 0858.

• AP KERK JEFFREYSBAAI:  
Ds. LD Greyling: Mimosastraat 138, Wavecrest 
Jeffreysbaai 6330; telnr.: 042 296 0769; 
selnr.: 082 335 4513.

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

REGSTELLING 
Ds. Floris Mostert se sterfdatum is 31/07/2018 (Die 
Boodskapper November 2018 p. 22 – verkeerdelik 
gepubliseer as 2001). Die datum is wel korrek in Die 
Boodskapper van September 2018 (p. 2). Die Redak-
sie vra om verskoning vir die foutiewe datum en wens 
sy familie en ander naasbestaandes die troosvolle 
nabyheid van die Here toe in hierdie hartseer tyd.

LEGITIMASIE: 2 DESEMBER 2018
Proponent Leon Antonius du Plessis

Leon sal DV op 
2 Desember 2018 
gelegitimeer word 
onderhewig aan 
die suksesvolle 
voltooiing van 
sy studies. 
Hierna sal hy 
beroepbaar wees. 

Geboortedatum: 15/07/1960

Gesinsopset: Eggenote Eulien, drie volwasse 
kinders: Eulanie, Willem en Leon en twee 
kleinkinders: Conrad en Léan.

Kwalifikasies: B.A. H.O.D en nou B.Th.

Werksondervinding: Onderwyser (1985-1993 en 
1996-1999). Wildboerdery (1996-2014). Student 
APA (2014-2018). Bedien AP Kerk Trans-Magalies 
as student (2017-2018).

Kontakbesonderhede: Sel: 083 227 0121; 
e-pos: jalien@worldonline.co.za

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

Verskyningsdatums 2019

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Februarie 12 November 2018 25 Januarie

Maart 18 Janaurie 26 Februarie

April 20 Februarie 22 Maart

Mei 12 Maart 17 April

Junie 29 Maart 17 Mei

Julie/Augustus 9 Mei 28 Junie

September 2 Julie 19 Augustus

Oktober 2 Augustus 19 September

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

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

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

FEES- EN VAKANSIEDAE 2019

1 Januarie Nuwejaarsdag

21 Maart Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

19 April Goeie Vrydag

21 April Paassondag

22 April Gesinsdag

27 April Openbare vakansiedag

1 Mei Openbare vakansiedag

30 Mei Hemelvaart

31 Mei Republiekdag

9 Junie Pinksterfees

16 Junie Openbare vakansiedag

17 Junie Openbare vakansiedag

9 Augustus Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

27 Oktober Hervormingsfees

16 Desember Geloftedag

25 Desember Christusfees

26 Desember Openbare vakansiedag

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

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

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

Toenemende hopeloosheid is een van die bedrei gings wat 
die Afrikaner tans in die gesig staar. Hopeloosheid steel 
jou energie en het ’n verlammende effek op jou hele lewe. 
Dit steel jou toekoms en beroof jou selfs van jou hede.

Die tydperk tussen 1836 en 1838 was vir die Voor trek-
kers ook ’n tyd van hopeloosheid. Die situasie aan die 
Oos grens van die Kaapkolonie het ondraaglik geraak 
en het grootliks aanleiding gegee tot die Groot Trek. 
Die gebeure wat hierna gevolg het, was tragies. Die Van 
Rens burg-trek word uitgewis, Piet Retief en sy geselskap 
word deur Dingaan vermoor, 532 mense (onder wie 185 
kinders) word by Bloukrans vermoor en Piet en Dirkie 
Uys sterf tydens ’n strafekspedisie by Italeni. Boonop sterf 
die ankerfiguur en prominente Voortrekkerleier, Gerrit 
Maritz, ook nog op 23 September 1838 weens siekte.

Die Trekkers se situasie het op hierdie stadium hope-
loos gelyk. Leierloos en haweloos. Die meeste van hulle 
is oornag in armoede gedompel weens die veediefstal 
en plundering, terwyl die bedreiging van nog ’n Zoe-
loe-aanval glad nie uitgesluit was nie. 

Op 16 Desember 1838 het die Slag van Bloedrivier plaas-
gevind. Ten spyte van die ongunstige omstandighede, 
ge beur daar ’n wonderwerk. Die Trekkers ly geen noe-
menswaardige verliese nie, terwyl nagenoeg 3 000 Zoe-
loes gesneuwel het. Dingaan se mag was verbreek en die 
Trekkers kon weer ’n bietjie moed skep. Wat maak egter 
hierdie gebeure en spesifiek die Gelofte wat afgelê is, vir 
ons vandag relevant? 

Geloof
Die Gelofte was ’n geloofsbelydenis van afhanklikheid 
van die ware God van hemel en aarde. ’n Klein gemeen-
skappie het in hulle donkerste uur van nood in veroot-
moediging hulle absolute afhanklikheid bely en die Here 
se verlossing gevra uit ’n situasie wat menslik gesproke 
onmoontlik was. Hoe dikwels vergeet ons dit nie? Ons 

wêreld stort so maklik in duie wanneer die aardse goed 
en selfs die mense waarin ons ons vertroue plaas, faal. 
Geloftedag en die Gelofte wat deur die Trekkers afgelê is, 
is ’n herinnering aan die geloof van ons voorouers en die 
onuitputlike bron van krag, hoop en verlossing wat daar 
te vinde is in ons Saligmaker, Jesus Christus. Daarom 
kan sy kinders ook vandag, net soos die Trekkers van 
ouds, met vrymoedigheid op Geloftedag ons in geloof tot 
ons Skepper wend en seker weet dat Hy vandag ook aan 
ons uitkoms sal gee, want Hy bly getrou en sy beloftes 
staan vas van ewigheid tot ewigheid. 

Geskiedenis, tradisie en kultuur
In die sogenaamde modernistiese en postmodernis-
tiese kultuur waarin ons vandag lewe, het ’n tydsgees 
van hiper-individualisme posgevat. Dit veroorsaak dat 
mense vandag as ’t ware afgesny of vervreemd raak van 
hul geskiedenis, tradisie en kultuur. Ons sien hierdie 
verskynsel veral in Suid-Afrika waar die Afrikaner se 
geskiedenis gereduseer word tot ons apartheidsverlede 
en dan as boos gebrandmerk word. Dit terwyl ons ge-
skie denis, tradisie en identiteit veel wyer strek en regtens 
beskou moet word as een van ons grootste bates. 

Die ontstaan van die Afrikanervolk lê diep gewortel in 
die Christelike tradisie en alhoewel daar laagtepunte 
was, mag ons nie toelaat dat ons en ons kinders gedwing 
word om ons rug hierop te draai nie. In hierdie opsig 
behoort Geloftedag te dien as ’n viering van ons ge skie-
denis, tradisie en kultuur sodat ons kinders weer bewus 
gemaak kan word van die Afrikaner se trotse herkoms, 
Christelike tradisie en die positiewe bydrae wat ons tot 
Suid-Afrika gemaak het en steeds maak. 

Rigtingwyser na ware gemeenskap
In sy boek Oor gemeenskap en plek, skryf prof. Danie 
Goosen dat die konstituerende aspekte van ’n ware 
gemeenskap twee kern-elemente bevat, naamlik mede 
verskyning en gemeenskaplike sake.
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Met mede-verskyning “... val die klem op die gebeure 
tus sen mense, op hulle interaksie, op die saamwees in 
die werkwoordelike sin van die woord”. 

Met gemeenskaplike sake word bedoel: “... dinge wat 
nie noodwendig aan die jongste modegier onderwerp 
is nie, maar wat eerder deur ’n sekere onveranderlikheid 
gekenmerk word. Laasgenoemde lê opgesluit in daardie 
dinge wat gemeenskappe met mekaar deel en wat oor 
tyd heen ’n vaste karakter verwerf. Ons noem dit die 
ge meen skaplike sake.” 

Die moderne regstaat is ’n relatiewe jong verskynsel wat 
ongelukkig die bestaan van historiese gemeenskappe en 
veral kultuurgemeenskappe tot ’n groot mate ontken 
en selfs bedreig. Binne die moderne regstaat word die 
klem absoluut geplaas op die regte van die individu wat 
tot gevolg het dat enige groepsregte afgewater of selfs 
heeltemal ontken word. In Suid-Afrika sien ons dat die 
staat in praktyk ’n proses van assimilasie en akkulturasie 
voorstaan waarvolgens daar afstand gedoen moet word 
van verskillende kulture, identiteite en tale sodat ’n nuwe 
gemeenskap tot stand kan kom met ’n nuwe eenvormige 
identiteit wat lojaal is teenoor die staat. Die skepping 
van hierdie ‘staatsgemeenskap’ is onversoenbaar met die 
voortbestaan van die ware gemeenskap. 

Die blote feit dat die naam van Geloftedag na Versoe-
nings dag verander is, spreek boekdele. Geloftedag is in 
hier die opsig vir Afrikaners uiters relevant omdat ons 
op hierdie dag erkenning moet gee aan die werklike be-
staan van ’n Afrikanergemeenskap. Afrikaners behoort 
op Geloftedag bymekaar te kom en ons gemeenskaplike 
belange soos taal, kultuur en geskiedenis te vier so dat ons 
nooit verbrokkel en opgeneem word in ’n tipe ‘staatsge-
meenskap’ nie. Talle voorbeelde uit die verlede bevestig 
hoe die totstandkoming van die een nasiestaat gelei het 
tot erge staatsonderdrukking en die gepaardgaande 
verlies aan lewenskragtige voortbestaan en innovering. 

Is ons teen versoening?
Andries Pretorius het hom op 22 November 1838 by die 
laer van Sarel Cilliers aangesluit en hy is onmiddellik as 
hoofkommandant van die strafkommando teen Dingaan 
aangewys. Dié kommando moes probeer om soveel as 
moontlik van die duisende stuks groot- en kleinvee wat 
Dingaan gesteel het, terug te kry. Prof. JC Steyn skryf in 
sy boek Afrikanerjoernaal soos volg hieroor: “Hoe dieper 
die kommando Zoeloeland binnegetrek het, hoe meer 
Zoeloes het hulle teëgekom. Selfs toe nog het Pretorius 

probeer vrede maak mits Dingaan skadevergoeding vir 
verliese betaal, maar vergeefs.” 

Die Trekkers wat die Gelofte by Bloedrivier afgelê het, 
was Christene wat sover moontlik in vrede met ander 
individue en gemeenskappe wou saamleef. Nadat dit 
geblyk het dat dit nie moontlik sou wees nie, het hulle 
nie teruggestaan vir die geveg nie, maar wel die uitkoms 
volledig in God se hande geplaas. Die Gelofte was nie ’n 
oorlogsverklaring nie, maar eerder ’n geloofsverklaring 
van afhanklikheid teenoor God met wie hulle reeds in ’n 
lewende verhouding was deur die versoeningswerk van 
Jesus Christus. Die Trekkers was deeglik daarvan bewus 
dat God hulle gespaar het om sy eer en heerlikheid te 
verkondig sover as wat hulle gaan. 

Deur die Gelofte te herdenk, herdenk ons God se voor-
sienigheid en sy doel met ’n klein groepie mense wat 
ge spaar is van die dood en uiteindelik sy versoenings-
boodskap kon uitdra. Die viering van Geloftedag is dus 
nie ’n verset teen versoening nie, maar eerder ’n herin-
nering aan wat die Here vir Afrikaners in die verlede 
gedoen het en dat dit steeds ook ons plig is om sover 
ons kan met almal om ons in vrede saam te leef. Op 
wonderbaarlike wyse het die Here 180 jaar terug vir ’n 
klein gemeenskappie gesê: “Ek wil julle hier hê. Lewe!” 

Telkemale hoor ons in God se Woord dat Hy nie sy 
kinders se ondergang wil hê nie, maar eerder dat elkeen 
wat sy Woord aanneem na Hom sal keer en lewe. As ons 
kies om ons vertroue op God se Woord te plaas, gee dit 
ons hoop, want sy Woord is die waarheid en sy beloftes 
staan vas. Dan kies ons om Hom te volg en ons roeping 
te vervul deurdat ons sout en lig word daar waar God ons 
geplaas het. Geloftedag is ’n historiese gebeurtenis wat 
plaasgevind het en wat aan duisende en later miljoene 
mense die ruimte gebied het om hulle te vestig en ’n toe-
koms te bou. Daarom kan Afrikaners Geloftedag vier en 
weet dat ons, ten spyte van ons huidige omstandighede, 
ook steeds ’n plek in hierdie land het. 

In 2018 behoort Geloftedag vir ons ’n viering te wees 
van ons afhanklikheid van God, die onverdiende seën 
wat ons so mildelik uit sy hand ontvang het oor ’n tyd-
perk van 180 jaar en die wonderbaarlike geleentheid 
wat ons het om ’n lewe van hoop en dankbaarheid tot 
sy eer te kan leef. Daarom, solank as wat daar Christen- 
Afrikaners in Suid-Afrika woon, sal Geloftedag altyd 
relevant wees; ’n dag wat hoop bring vir ons en die vele 
geslagte wat kom. LIG IN DUISTERNIS
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ONS GESELS MET ... 

Ons jongmense oor Geloftedag 
Bianca: Dit is by Bloedrivier waar hulle bymekaargekom het om te bid sodat die 
Vader hulle kon help om die oorlog waarin hulle was, te wen. Pietman: Die slag 
van Bloedrivier toe die Here deur sy krag en genade die Voortrekkers gehelp het 
om die Zoeloemag te verslaan. Natasha: Daar was perde en Boere en verder weet 
ek nie. Andrew: Die slag van Bloedrivier toe die Here die Boere gehelp het om die 
vyand te verslaan al was hulle in die minderheid. Die Zoeloes was duisende meer en toe 
trek die Boere die ossewaens in ’n kring en toe het die Here die Boere gehelp om die stryd te wen.

Wat het op 
16 Desember 1838 

gebeur?

1

Christi: Dit sou vir my belangrik gewees het as ek dit verstaan het. Leandra: As 
Christen glo ek in God die Vader en dit is te danke aan Hom dat ek vandag van 
Hom kan getuig. Rianca: Dit is belangrik, want dit is deel van ons geloof. Jaco: 
Want dit is geskiedenis van Suid-Afrika. Elma: Dit is belangrik, want dit is deel 
van ons geskiedenis. Strauss: Dit is vir ons belangrik, want as dit nie vir daardie 
dag se wonderwerk was nie, het die Boerevolk nie bestaan nie. SF: Dit is belangrik 
sodat die wonderwerk wat die Here gedoen het, altyd onthou sal word. 

Waarom is dit  
vir jou belangrik  
óf nie belangrik nie om 

Geloftedag te vier?

3

Rianca: Nee, maar ons skool hou wel “gospel” op ’n Vrydag waar ons sing tot eer 
van die Here. Gerhard: Ja, in geskiedenis. Ek leer presies wat gebeur het en hoe 
dit gebeur het. Elma: Nee. Lieschen: Nee. Jacques: Nee. Talita: Nee, die skole 
behandel nie geloofsgeoriënteerde dae nie. Elrica: Ja, in CVO-Pretoria herdenk 

ons Geloftedag jaarliks deur die geskiedenis weer aan die kinders te vertel om hulle 
te herinner aan die gebeurtenis en die Gelofte. Ons geskiedenisonderwyser vertel ons 

vanuit ons volkseie oogpunt wat op 16 Desember 1838 gebeur het.

Leer jy nog op  
skool van Geloftedag? 

Indien wel, wat leer  
jy daarvan?2

Erich: Deur saam met jou familie te wees. Gerhard: Met ’n kerkdiens. Pieter: 
Alle kerke regoor die wêreld moet bymekaarkom en bid. Pietman: Daar kan 
feeste gehou word, maar die belangrikste is om daardie dag soos ’n sabbat te hou 
en onder die geklank van die Woord van die Here te kom. Elrica: Geloftedag is 
veronderstel om soos ’n sabbat deurgebring te word. (Volgens die woorde vanuit 
die Gelofte.) Ons moet dit vier deur terug te dink aan ons geskiedenis en dankbaar 
te wees vir God se genade. Jy moet op Geloftedag die erediens bywoon. Talita: ’n Gemeente van 
gelowiges glo in die Here en sy wonders wat Hy elke dag aan ons betoon. Ons móét elke jaar die 
geskiedenis hoor en herinner word aan die gelofte wat die Boere aan God gemaak het ter ere van sy 
genade vir ons. Christi: Soos wat ds. Danilo goeddink! Andrew: Soos by ons kerk waar almal die 
Here weereens dank en al die Boere saam met perde uitry. Marisa: Ek weet nie. 

Hoe dink jy  
behoort Geloftedag 

gevier te word?

5

Natasha: Geloftedag is vir my mooi, want dit het die woord “lof ” in sodat 
ons alle lof aan die Here kan gee. J.C.: Eerder Geloftedag, want dit is die 
oorspronklike naam. Elma: Eerder Geloftedag, want hulle het ’n gelofte gemaak. 
Christi: Ek weet nie hoekom dit verskil nie, so ek kan nie ’n opinie lewer nie. 

Tauné: Geloftedag. Marisa, Johan, Jacques, Pieter, Tauné: Geloftedag.

Dink jy ons moet 
eerder praat van 
Versoeningsdag  
as Geloftedag?4

Die volgende vrae is aan finalejaar katkisante gevra:

LIG IN DUISTERNIS
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Was daar Goddelike ingryping  
by Bloedrivier?
Dr. Pieter Mulder

Volgens die historikus en 
skrywer, Ben Liebenberg, 

was daar “niks wonderbaarliks of 
bonatuurliks” in verband met die 
slag van Bloed rivier nie. Die Voor-
trekkers het gewen vanweë beter 
wapentuig en die gevegsterrein 
(Beeld 23/1/1988).

“Die Goddelike ingryping by 
Bloed rivier is ’n mite wat kuns matig 
in stand gehou word”, skryf Willem 
van Centurion (Beeld 9/12/2015).

Ook die Amerikaanse skrywer 
James Michener spot in sy boek 
The Covenant met die gelowige en 
naïewe Afrikaners wat werklik glo 
God het by Bloedrivier ingegryp.

Was daar Goddelike ingryping1 
by Bloedrivier of nie? Ek glo dat 
daar wel Goddelike ingryping by 
Bloedrivier was en dat ons hier ’n 
duidelike voorbeeld het van hoe 
God se voorsienigheid die ge skie-
denis van ’n volk vorm as deel 
van sy raadsplan. Kom ons kyk 
so objektief moontlik na die feite 
sodat elkeen vir hom- of haarself 
kan oordeel.

Gevegsterrein
Dingaan, die Zoeloekoning, lok 
op 6 Februarie 1838 Retief en sy 
manne in sy kraal in om vir hulle ’n 
sogenaamde “afskeidsdans” te gee. 

Dit volg nadat hulle suksesvol on-
derhandel en ’n kontrak oor grond 
onderteken het. Op ’n verra derlike 
manier word Retief en 70 mans en 
seuns daarna wreedaardig vermoor.

In reaksie op hierdie gebeure ver-
trek Andries Pretorius in Novem-
ber 1838 met sowat 64 waens in 
die rigting van Dingaan se vesting. 
Elke dag trek hulle Zoeloeland die-
per in. Hulle weet nie waar hulle 
die Zoeloemag gaan teëkom nie. 
Die ontmoetingsplek kan bepalend 
wees vir die uitslag van die geveg. 
Die mislukte ekspedisie van Pot-
gie ter en Uys het dit vroeër bewys. 

Saterdag 15 Desember het hulle ’n 
sytak van die Buffelsrivier bereik 
wat deur die Zoeloes die Ncome-
spruit genoem is. Ná die geveg het 
die Voortrekkers dit Bloed rivier 
genoem. Terwyl hulle met die 
waens deur die rivier trek, rappor-
teer die verkenners dat die Zoeloe-
mag gewaar is. Pretorius besluit 
om net daar laer te trek.

Die laer is in ’n hoek tussen die 
spruit en ’n diep sloot ge trek. Die 
voordeel daarvan was dat die laer 
net vanuit die noorde en die weste 
onbelemmerd aangeval kon word. 
Die spesifieke gevegsterrein was 
een van die belangrikste redes vir 
die Voortrekkers se oorwinning. 

Was dit toevallig dat die waens juis 
op hierdie plek was toe die Zoeloe-
mag gesien is?

Nagaanval
Die nag van 15 Desember was vol-
gens Voortrekkergetuies ’n mistige 
nag en donkermaan. Daardie deel 
van Natal is bekend vir sy hoë hu-
mi diteit wat tot digte mis lei. Dit het 
niks goeds voorspel nie. Die ver-
wagting was dat die Zoeloes in die 
nag sou aanval soos by Bloukrans 
en Boesmansrivier. In die donkerte 
en mis sou die Voortrekkers nie 
kon sien as daar ’n nagaanval is nie.

Die Voortrekkers het lanterns aan 
sweepstokke vasgemaak en oral 
in die openinge tussen die waens 
gehang sodat hulle darem die 
aanvallers effens sou kon sien. Die 
swaaiende lanterns met hulle dow-
we vetkers-vlammetjies, het in die 
mis hoog bo die grond reg rondom 
die laer in die lug gehang.

Uit Zoeloe-oorlewering het Aaron 
Xulu vertel dat toe die Zoeloekry-
gers die eienaardige ligte van die 
lanterns in die mis hoog bo die laer 
in ’n sirkel gesien sweef het, hulle 
vir mekaar gesê het: “Nee, maar 
ons kan nie nou aanval nie, want 
die witmense het hul Mahlozi’s om 
hulle op te pas. Ons moet wag vir 
die dag.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Met hierdie uitdrukking word nie ontken dat God altyd in beheer van die geskiedenis is nie. Dit word gebruik om aan te toon hoedat God se voor sie nigheid 

soms die normale gang van die geskiedenis op ’n sigbare en verrassende wyse beïnvloed.
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Vir meer as ’n eeu en ’n half word Geloftedag op 16 Desember 
gevier ter herinnering aan die slag van Bloedrivier, nie net as 

oorwinning vir die Voortrekkers nie, maar ook as ’n triomf en oor
winning vir die Westerse beskawing en Christendom in Afrika. 

’n Belangrike opmerking is dat daar geen rekord bestaan van enige 
ZoeloeChristene voor 16 Desember 1838 nie. Ten spyte van agtien 
jaar se geestelike arbeid van die Britse en Amerikaanse sendelinge, 
was die houvas wat bygeloof op hulle gehad het, die regering 
van die Zoeloekonings en die vrees vir toordokters só groot dat 
nie een enkele Zoeloe skynbaar positief op die prediking van die 
evangelie gereageer het voor die nederlaag van Dingaan se impi 
by Bloedrivier nie. 

Om Geloftedag te vier, is geensins antiZoeloe nie. Ek het baie kos
bare vriende wat Zoeloes is. Ek het in diepte nagelees oor hulle 
ge skie denis, asook strategiese slagvelde en museums in Zoeloe
land besoek. Die enigste afleiding wat gemaak kan word, is dat 
die geestelike vryheid van die Zoeloes begin het as gevolg van die 
verbond wat die Boere met God gesluit het en die daaropvolgende 
slag van Bloedrivier.

Eers ná die Slag van Bloedrivier het honderde, en later duisende, 
Zoeloes Christus aangeneem. Ná die oorwinning oor Dingaan se 
magte, het die Afrikaanse Christene ’n sendingstasie en kerk by 
Um gun gundlovu gebou. Ná die finale nederlaag van die Zoeloe
troe pe in die AngloZoeloe Oorlog van 1879 het duisende Zoeloes 
tot bekering gekom.

Dit is verder noemenswaardig dat die Afrikaanse Christene ná hulle 
oorwinning oor Dingaan se magte ’n indrukwekkende sendingsta
sie en kerk by Umgungundlovu (Dingaanstat) binne sigafstand van 
die plek waar Piet Retief en sy gevolg vermoor is, opgerig het. Hier 
het Afrikaanse sendelinge onder meer ’n skool vir blindes opgerig 
en ’n evangelisasie en opleidingskollege opgerig.

As ’n Vikingafstammeling, beskou ek een van die Vikings se voor
ma lige vyande, koning Alfred die Grote, as een van my geestelike 
voor va ders. Hoewel die oorspronklike Hammonds waarskynlik deel 
sou wees van die Vikingmag wat Engeland binnegeval het, erken 
ek ruiterlik dat die bekering en die maak van dissipels van die eens 
wrede Vikings begin het met die militêre oorwinning van Alfred die 
Grote en sy Saksiese weermag oor die Vikings. Ek is van mening 
dat ons Zoeloebroers en susters in Christus om dieselfde rede 
hul self kan verheug in die geestelike bevryding van die Zoeloevolk 
wat begin het met die slag van Bloedrivier.

Bloedrivier
en die geestelike bevryding 
van die Zoeloes

Dr. Peter Hammond

Was dit toevallig dat die Zoeloes 
by Bloedrivier nie ’n nagaanval-
strategie gebruik het nie?

Voorlaaiers en mis
Die Voortrekkers se vernaamste 
wapen was hulle voorlaaiers. ’n 
Voorlaaier word op ’n baie omslag-
tige manier met kruit en koeëls 
deur die loop van voor gelaai. 
Behalwe dat die nat mistigheid ge-
maak het dat jy moeilik die vyand 
kon sien, het dit ook die kruit klam 
en die gewere nutteloos gemaak. 

In daardie deel van Natal reën dit 
gereeld in Desember. Reën sou 
dieselfde negatiewe effek op die 
kruit en die gewere gehad het. Kort 
ná dagbreek op 16 Desember het 
die mis skielik opgeklaar om ’n 
wolklose dag sonder enige reën te 
word. Toevallig?

Osse en perde
Binne die laer was ongeveer 700 
trekosse en 750 perde van die 
kommandolede. Pretorius was baie 
bekommerd dat veral die osse van-
weë die lawaai op loop sou gaan en 
uit die laer breek. Dit sou ’n baie 
gevaarlike situasie tydens die geveg 
skep. Volgens vertellings het die 
stomme diere tydens die veldslag 
verbouereerd rondgemaal, maar 
gelukkig nie uitgebreek nie. Nog ’n 
toevallige geluk?

Die Voortrekker- en Zoeloemag
Sommige geskiedskrywers asook 
die paneel in die Voortrekker-
monument oor die Bloedrivierslag 
skep die indruk dat die Zoeloes 
’n ongeorganiseerde mag was wat 
holderstebolder op die laer afge-
storm het. Dit gee nie erkenning 
aan die hoë vlak van dissipline en 
militêre afronding wat die Zoeloe-
mag gekenmerk het nie. Elke Zoe-
loe kryger was volgens ouderdom » LIG IN DUISTERNIS
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lid van ’n spesifieke regiment wat 
deur ’n hiërargie van aanvoerders 
of indunas gelei is. Die krygsmag 
as geheel het insgelyks onder spe-
sifieke bevelvoerders gestaan. 

Volgens Bantjes, wat by die slag 
teenwoordig was, het ’n Zoeloe-
gevangene verklaar dat daar 36 
regimente was. Dit beteken so 
tussen nege– tot tienduisend kry-
gers. Die Engelse historikus, John 
Laband, skryf dat daar volgens sy 
bronne tussen 12 000 tot 16 000 
krygers was. 

Dit teenoor die Voortrekkerkom-
mando se 472 man. Benewens 
Pre to rius en sy adjunk, Karel Land-
man, was daar ses kommandante 
en 464 Voortrekkers wat aan die 
ge veg deelgeneem het. Binne die 
laer was daar ook enkele Britse han-
delaars, wadrywers en touleiers wat 
nie aan die slag deelgeneem het nie.

Die Voortrekkers het getallegewys 
teen ’n reuse oormag te staan 
gekom.

Die veldslag
Reeds vanaf koning Shaka se tyd is 
die Zoeloekrygsmag soos die kop 
en horings van ’n bul opgestel. Die 
regimente wat die twee horings 
gevorm het, was gewoonlik die 
jonger krygers wat die vyandelike 
mag moes omvleuel om te verhoed 
dat hulle ontvlug. Die ouer, meer 
ervare manne was in die middel en 
moes die vyand se hoofmag aanval.

Kort ná dagbreek het die linker-
horing, nog voordat die res van 
die Zoeloemag in posisie was, 
aangeval. Volgens sommige wou 
die jongmanne vir die ou manne 
wys hulle kan die saak vinnig 
alleen afhandel. Later (ná agtuur) 
het die regterhoring tot die geveg 

toegetree. Die hoofmag of kop van 
die bul het nog nie aangeval nie. 
Van die tradisionele kop-en-ho-
rings aanvalstrategie was daar nou 
geen sprake meer nie. Die Zoeloe- 
aanval het as gevolg hiervan ’n 
ongekoördineerde warboel geword.
 
Toe dit duidelik word dat die 
Zoeloe-aanval uit mekaar begin 
val, het Pretorius opdrag gegee dat 
die hekke van die laer oopgemaak 
moes word sodat perderuiters die 
vyand kon bestorm. Dit is ’n paar 
keer herhaal. 

Moet ons aanvaar dat dit toeval-
lig was dat die Zoeloes, anders as 
nor maal weg, nie gelyk aangeval 
het nie?

Verliese
Die Zoeloemag het swaar verliese 
gely. In opdrag van Pretorius is 
die gesneuweldes ná die geveg 
getel en op meer as 3 000 gere-
ken. As gekyk word na die aantal 
mense wat dood is in die slag van 
Bloedrivier, dan is dit die groot-
ste enkele veldslag wat ooit op 
Suid-Afrikaanse bodem geveg is. 
Baie meer is dood as byvoorbeeld 
by Magersfontein of Spioenkop. 

Tog is geen Voortrekkers by 
Bloedrivier dood nie. Daar was 
drie gewondes wat van hulle 
wonde herstel het. Dit was Andries 
Pretorius wat in die hand gewond 
is, Philip Fourie en Gerrit Raath.

Was dit net geluk dat geen Voor-
trekker dood is by die grootste 
veldslag in ons geskiedenis nie?

Slot
Ek glo dat daar wel Goddelike 
in gryping by Bloedrivier was 
on geag wat sommige ontleders 
skryf. Daarom herdenk ek die 

Voor trek ker gelofte jaarliks. Hoe 
waarskynlik is dit dat daar soveel 
“toevallighede” tydens een veldslag 
kan wees?

Dit is egter ook billik om die 
uitslag van Bloedrivier met die 
gevegte 40 jaar later in 1879 tussen 
die Britte en die Zoeloes by Isan-
dlwa na te vergelyk. Teenoor die 
Voortrekkers se 1838-voorlaaiers, 
wat baie stadig van voor gelaai 
is, het die Britte in 1879 oor die 
moderne Martini-Henry valblok-
slotgewere beskik wat tot 10 skote 
per minuut kon skiet.

Met hierdie baie beter en moder-
ner wapens is 1800 hoogs opgelei-
de Britse en koloniale soldate in 
daardie gevegte deur die Zoeloes 
bykans totaal uitgewis. In totaal is 
1 300 soldate aan Britse kant dood 
terwyl die Zoeloe-verliese baie 
minder as by Bloedrivier was. 

Die Gelofte
Ná die geveg het Pretorius almal 
byeengeroep om God vir die oor-
winning te dank.

Mag ons vandag steeds nie op eie 
krag roem nie, maar die slotwoor-
de van die Gelofte van 9 Desember 
1838 onthou: “Want die eer van sy 
Naam sal verheerlik word deur die 
roem en die eer van die oorwin-
ning aan Hom te gee.”

Bronne:
1. Grobler, Jackie. 2010. Afrikaner en 

Zoeloeper spek tiewe op die Slag van 
Bloedrivier, 16 Desember 1838. 
Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 
vol. 50 n. 3 

2. Muller, C.F.J. 1990. 500 Jaar Suid 
Afrikaanse Ge skie denis.

3. Preller, Gustav. 1937. Andries 
Pretorius. 

4. Van Jaarsveld, F.A. 1971.  
Van Van Riebeeck tot Verwoerd.

5. Beeld, Naspers.

LIG IN DUISTERNIS

14  DIE BOODSKAPPER



Herdenking van Geloftedag in die 
negentiende en twintigste eeu1

Alana Bailey2

Die Voortrekkers se Gelofte van 1838 het aanleiding 
gegee tot die volksfees wat vir die langste ononder-

broke tyd in Suid-Afrika gevier word. Dit het ’n bete-
ke nisvolle invloed op Afrikaners in die besonder, maar 
ook op die res van die land se mense uitgeoefen. Hierdie 
feesvierings bied unieke insae in ons volkslewe. Ook wat 
die geloofslewe en opvattings van Afrikaners deur die 
dekades betref, kan insiggewende afleidings uit die studie 
van Geloftedagpreke en -oordenkings gemaak word.

Anders as wat algemeen beweer word, is die Gelofte van 
1839 af redelik gereeld herdenk – aanvanklik hoofsaak-
lik deur die gesinne van die mans wat by die slag van 
Bloedrivier betrokke was, maar mettertyd al wyer sodat 
dit teen vandag al in vele lande op al vyf kontinente 
plaas gevind het!

Oorsig oor die herdenkingsgeskiedenis
Vanaf 1864 was 16 Desember ’n kerklike vakansiedag 
in Natal, grootliks as gevolg van die bemoeienis van di. 
DPM Huet (1827-1895) en FL Cachet (1835-1899). Die 
eerste geskrif wat die viering van die Gelofte bepleit, 
het in 1865 uit ds. Huet se pen verskyn. Van dieselfde 
jaar af is die dag statutêr as openbare vakansiedag in 
die Transvaal erken. Die eerste openbare herdenking 
in die Vrystaat het in 1878 plaasgevind, maar statutêre 
erkenning is eers in 1894 daaraan verleen.

In 1910 is wetgewing aanvaar wat dit tot openbare va-
kan siedag in die Unie van Suid-Afrika verklaar het en 
dit is as sodanig van 1911 af as “Dingaansdag” gevier. 
Die benaming is in 1952 na “Geloftedag” verander. In 
1994 is wetgewing aanvaar dat die vakansiedag in die 
nuwe bedeling behoue sou bly, maar dat dit van 1995 
af as Versoeningsdag sou bekendstaan.

Dat min aanvanklik oor herdenkings geskryf is, is waar-
skynlik die gevolg daarvan dat diegene wat van die 
Gelofte geweet het, deel van pioniersgemeenskappe was 
wat op oorlewing moes fokus en vir wie selfs kerklike 
herdenkings soos Kersfees en Paasfees anders as vandag 
verloop het.

Inhoud
In herdenkings van die Gelofte het die godsdienstige 
element nog altyd ’n prominente rol gespeel. Vir dekades 
lank het Geloftefeeste die sedelike en godsdienstige lewe 
van Afrikaners en soms selfs hulle sendingaksies gerig. 
In afgeleë gemeenskappe waar kerke ontbreek het, het 
feeste in die behoefte aan formele godsdiensbediening 
beantwoord. Later het dit weer ’n geleentheid geskep 
om die Woord aan kerklos feesgangers te verkondig.

Een van die drie vernaamste elemente van die Gelofte 
is die onderneming om die geskiedenis daaragter aan 
ko mende geslagte oor te dra. Feesprogramme het dus 
nog altyd op ’n historiese inhoud gesteun en mettertyd 
ook ’n sterk nasionalistiese inhoud verkry, veral nadat 
ge organiseerde volksvergaderings oor die Zuid-Afri-
kaansche Republiek se vryheidstryd teen Brittanje in 
1879 en 1880 in die dae rondom 16 Desember gehou 
is. Deur die jaarlikse herhaling van die Gelofte is ’n be-
sondere roepingsbesef deurgaans by die teenwoordiges 
gevestig.

Die rol van Geloftefeeste
In die eerste helfte van die twintigste eeu het feesgan gers 
die Voortrekkers se lyding en ywer as spieël van hulle eie-
tydse volkstryd teen Britse imperiale oorheersing gebruik. 
Tydens, en pas ná afloop van die Anglo-Boereoorlog, is 
feesredes gebruik om die verslae volk te besiel om die land 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1 In die vroeë 1990s het die skrywer navorsing oor die herdenking van die Gelofte in opdrag van die Universiteit van Pretoria en die Voortrekkermuseum (soos 

dit nog destyds bekend was) in Pietermaritzburg onderneem. Dit was te danke aan bemiddeling deur prof. OJO Ferreira (1940-2018), haar studieleier, aan 
wie die skrywer hierdie artikel opdra. Die verhandeling wat hieruit voortgespruit het, getiteld Die Gelofte van 16 Desember 1838: Die herdenking en betekenis 
daarvan, 1838 tot 1910, is aanlyn by https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/26588/Complete.pdf?sequence=11 beskikbaar. ’n Tweede studie, 
Ge loft edagvierings in Suid-Afrika, 1910 tot 1994, is nog nie gepubliseer nie.

2 Adjunk uitvoerende hoof van AfriForum en die hoof van internasionale skakeling vir Afriforum.
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weer op te bou. Sleutelgebeure in die Suid-Afrikaanse 
verlede is gereeld deur mense wat dit self beleef het aan 
jonger geslagte oorvertel en sodoende is ’n Afrikaanse 
tradisie van mondelinge oorlewering uitgebou.

In die tweede helfte van die twintigste eeu is die oorwin-
ning by Bloedrivier weer dikwels gebruik om feesgangers 
wat voor binnelandse rassekonflikte, internasionale 
isolasie en Marxistiese bedreiging te staan gekom het, 
te begeester.

Deur die jare het Geloftefeesboodskappe ook ’n belang-
rike opvoedkundige bydrae gelewer, deur byvoorbeeld 
bewusmaking van die noodsaak om Afrikaans te be-
vorder. In die negentiende eeu is mense by feeste selfs 
oor sake soos die ekonomie, geografie en boerdery-
metodes ingelig. 

Terselfdertyd is hulle gereeld aangemoedig om hulle 
kultuurhistoriese erfenis te waardeer en te bewaar. 
Dikwels het feeskomitees hulle vir die versorging van 
historiese grafte, terreine en geboue beywer. Fondse is 
vir die oprigting van museums en monumente ingesamel 
en mense is versoek om historiese voorwerpe en doku-
mente in hulle besit aan museums en argiewe te skenk. 
16 Desember het ’n gewilde datum vir die onthulling 
van historiese bakens soos die Paardekraalmonument 
(1891), Voortrekkermonument (Pretoria, 1949) en die 
Bloedriviermonumente geword.

Aanvanklik was Geloftefeeste ware gesinsfeeste. Dit 
het ’n kans gebied aan mense wat in verafgeleë streke 
woonagtig was, om sake te doen, vriendskappe te smee 
en selfs huweliksmaats te vind, soos in die geval van 
oud-president CR Swart en sy vrou Nellie. Veral aan die 
begin van die twintigste eeu is programme só saamge-
stel dat mans, vroue én kinders aan die verrigtinge kon 
deelneem. Selfs melkkoeie en troeteldiere het na feeste 
saamgegaan. Toe motors meer algemeen geword het, is 
gekla dat mense wat in hulle “outomobiele” rondjaag, 
’n gevaar vir kinders en honde op feesterreine inhou!

Herdenkings was ’n slypskool vir sprekers van alle ou-
derdomme en vir vroue ’n unieke geleentheid om self 
die publieke arena te betree.

Die invloed wat die Gelofte en herdenkings daarvan op 
die kunste gehad het, kan nie oorbeklemtoon word nie. 
Mense het graag by feeste opgetree en dit het die tot-
standkoming van kore, toneelgroepe, debatsverenigings 

en selfs kunswedstryde tot gevolg gehad. Die Gelofte is 
verder in die uitvoerende en beeldende kunste verewig. 
Dit is trouens steeds die geval.

Veranderende herdenkingspatrone
Die koms van motors het ’n ingrypende invloed op 
feespatrone gehad. Waar gesinne voorheen oor etlike 
dae heen tussen feesterreine en die huis gereis het, kon 
hulle skielik binne ’n dag heen-en-weer ry. Dit was veel 
geriefliker en vir boere beter om in die somer nie so lank 
van die plaas weg te wees nie. Gevolglik is programme 
later ingekort. Die publiek (veral die jeug) se deelname 
aan herdenkings is beperk en gehore het al meer on-
betrokke geraak. Die romantiek van die feeste het ook 
in die proses verlore geraak – die aande met musiek 
en speletjies om die kampvuur, die gewyde voorberei-
dingsdienste op 15 Desember en selfs ook tradisies soos 
skynaanvalle.

Laasgenoemde was rekonstruksies van die Zoeloe-aan-
val op die laer. Dit het vroegoggend op die sestiende 
by feeste waar nog uitgekamp is, plaasgevind. Kinders 
is onderskeidelik as Voortrekkers of Zoeloes ingedeel 
en moes dan met sonop die Bloedrivierslag opvoer. 
Vandag klink dit dalk vreemd, maar dit het kinders hulle 
geskiedenis laat beleef, eerder as om dit tot stowwerige 
boeke op ’n rak te beperk.

Met die koms van televisie het feeste nog verder verskraal. 
Aanvanklik is ’n fees jaarliks regstreeks gebeeldsend, 
maar mettertyd is selfs dit gestaak. Terselfdertyd is 
Sondagwetgewing al meer verslap en só het die bywoning 
van feeste nog verder afgeneem.

Tans lyk dit asof daar weer ’n groeiende belangstelling 
in feeste is – enersyds moontlik omdat Afrikaners onder 
druk verkeer en ruimtes waar hulle hul identiteit en 
kul tuur kan uitleef, aangryp. Andersyds dalk omdat 
die groter fokus op die godsdienstige herdenking hulle 
aantrek.

Toekoms
Dit is die plig van historici om die gebeure rakende 
die Gelofte objektief aan te teken en oor te dra. Elke 
in di vidu of groep het die reg om te besluit hoe hulle 
die herdenking daarvan gaan inklee en niemand hoef 
hulle herdenkings “aan te pas” of verskoning daarvoor te 
maak om ander tevrede te stel nie. Dit is ’n onlosmaak-
bare deel van ons Afrikanerkultuur en ons Christelike 
geloofslewe. LIG IN DUISTERNIS
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Gert Fourie, die skrywer van hierdie trilogie, het reeds 
op veertienjarige ouderdom begin inligting versa-

mel oor hierdie geskiedkundige deel van ons voorsate.

In deel 1, Die lewe op die Oosgrens, maak die leser kennis 
met die grensboere wat tussen die jare 1834 en 1838 op 
plase aan die Oosgrens gewoon het. Hulle situasie onder 
Engelse bewind het onuithoudbaar geword. So word die 
Groot Trek ’n rewolusionêre gedagte wat uitloop op ’n 
beplande en goed georganiseerde trek van sowat 10 000 
Afrikaanssprekende mans, vroue en kinders. 

Oom Jan en tannie Annette Fourie is Jopie (die hoof-
karakter) se ouers. Op veertienjarige leeftyd moet Jopie 
wagstaan op hulle plaas en word hy oornag groot wan-
neer gevare die oosgrenslewe bedreig. Jopie ontmoet 
ook vir Annie, die aantreklike dogter van die vername 
Joos en Annie de Villiers.

Die tweede deel van die trilogie, getiteld Die lewe op 
die Trekpad, handel hoofsaaklik oor die trek na Natal, 

Weenen en Bloedrivier en dan die terugtog na die Vry-
staat. Die lief en leed van die Trekkers word spannend 
uit gebeeld en hulle blydskap en hartseer word ook joune. 
Die inhoud van hierdie boek is in die derde vers van Die 
Stem van SuidAfrika versinnebeeld.

Die derde deel van die trilogie – Die lewe daarna – ver-
tel van die vestiging van die Voortrekkers in die Vry-
staat. Permanente blyplekke moes opgerig word, nuwe 
vriendskappe word gesmee en tussendeur is daar die 
Basoetoe-oorloë.

Die trilogie is in ’n gemaklike geselstrant in prosavorm 
ge skryf. Deurgaans hou die skrywer die leser geïnteres-
seerd deur afwagting te skep oor wat volgende gaan 
gebeur.

Hierdie is ’n kosbare stukkie geskiedenis van ons volk 
se stryd om voortbestaan, hul besondere humor, vas be-
slotenheid, onderonsies, maar ook getrouheid teenoor 
mekaar en hul liefde vir die Woord.

Die Voortrekkers 
’n Trilogie oor die lewe van die Voortrekkers 
– GC Fourie
Deel 1: Die lewe op die Oosgrens
Deel 2: Die lewe op die trekpad
Deel 3: Die lewe daarna1

Resensie deur Tissa van Lille

BOEKRESENSIE
LIG IN DUISTERNIS

EERSTEJAARS- EN STUDENTEKAMP (13-17 JANUARIE 2019) AP AKADEMIE EN AP KERK PRETORIA-OOS
PLEK: Majuba Kampterrein      KOSTE: R70000 pp

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

Indien jy nie kan huis toe gaan voor die universiteit begin nie ... KENNISMAKING MET PRETORIA 20-25 JANUARIE 2019:
Ons besoek landmerke en belangrike besienswaardighede in en om Pretoria, bv. Voortrekker monu ment, Kru gerhuis, SA 
Lug mag mu seum, ens. Studente gaan tuis by gemeentelede in ’n voogskap/mentorskapverhouding om betekenisvolle ver
hou ding met jongmense op te bou.

KOSTE VIR TOEGANGSGELDE VAN DIE BESIENSWAARDIGHEDE: R60000 pp. (Bring ’n sakgeldjie vir koeldrank en roomys!)

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

INSKRYWINGSVORM: Stuur jou NAAM, VAN, SELFOONNOMMER en EPOSADRES na admin@apkpo.co.za of  
attie.boshoff@apk.co.za. Ons sal die volledige inskrywingsvorm vir jou aanstuur.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Deel 3A en 3B is in die finale fase van afronding en sal eersdaags beskikbaar wees.
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No. Teks Leidraad No. Teks Leidraad
1 Ps. 31:7 ’n Nietigheid 11 Jos. 15:36 ’n Stad in Juda
2 Spr. 12:5 Misleiding 12 Ps. 144:2 Bevryder
3 Hand. 21:11 Deel van kleredrag 13 2 Petr.1:19 Duisternis
4 Efés. 3:18 ’n Afmeting 14 2 Kor. 11:27 Kosgebrek
5 Neh. 8:8 ’n Priester 15 Deut. 13:1 Siener
6 Ps. 17:10 Gewaarwording 16 Hand. 28:1 Huidige Malta
7 Lk. 24:28 Vooruit 17 Jer. 48:2 Stad van Moab
8 Job 20:14 Gevaarlike kreature 18 Lk. 18:25 Herkouende lasdier
9 2 Kon. 4:12 Elisa se dienskneg 19 2 Tim. 4:2 Onderwysing

10 Job 38:24 Geskei 20 Jes. 15:6 ’n Spruit naby die Dooie See
Teks & uitleg: Daleen Pienaar 2018 Laudabo Dominum in vita mea – Ps. 146: 1(a)

Hoe werk die byekorf?
Die byekorf is saamgestel uit 5 kolomme en 4 rye met 20 seshoekige figure wat onderling mekaar oorvleuel. 
Elke seshoekige figuur het aan sy binnekant ’n nommer, wat ook in die leidrade weergegee word. Gebruik 
hierdie leidrade om elke seshoekige figuur te voltooi – in die rigting wat deur die pyltjie aangetoon word.

Ry 1, 1-5

Kolom 1 2 3 4 5

Ry 2, 6-10

Ry 3, 11-15

Ry 4, 16-20

BYBELWOORDBLOK: Wysheid in die byekorf
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Bronneneerslag ten opsigte  
van die Gelofte (1838)  
binne die kerkargief van die Nederduitsch Hervormde Kerk sedert 19241 

Nandor Sarkady2

Dit is ’n historiese feit dat bronnemateriaal in primêre 
en sekondêre vorm ’n neerslag sou opbou in die kerklike 
argief, net soos dit die geval sal wees in die argiewe van 
die NG Kerk en die Gereformeerde Kerke se Trans-
vaalse gemeentes, asook ander kerke met ’n historiese 
be wussyn. Die Kerkargief3 se taak is om die kerk te dien 
en alle relevante navorsingsmateriaal aan bona fide na-
vorsers beskikbaar te stel, iets wat dié kerkargief reeds 
byna 100 jaar lank doen. 

Primêre argivale dokumente: Agendas en notules 
van die Algemene Kerkvergadering (Sinode) 
sedert 1853 
In die verlede het die NHKA hier ook gesels oor byvoor-
beeld die wenslikheid van openbare vakansiedae, die 
rol van Christelike feesdae en dus ook oor Geloftedag. 
Dit is opmerklik dat die meerderheid besluite geneem 
is in die tydperk 1960-2000, ’n periode van hoogbloei 
in die Hervormde Kerk en vir die Afrikaner wat betref 
invloed in die maatskappy. Terloops, die kerk en nie die 
staat nie, het vir die eerste keer bepaal dat die Gelofte as 
dankdag gevier moet word (NG Kerk in Natal, 1864). 
Vanaf 1865 was die dag wel ’n openbare vakansiedag in 
die ZAR wat met wisselende geesdrif deur Afrikaners 
gedenk of vergeet is. 

Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging 
Die argiefgroep van die Vrouevereniging se notules 
se dert 1940 bevat ’n ryk en grootliks onontginde bron 
van materiaal wat veral die rol én perspektiewe van die 
vrou na die oppervlak bring. 

Private versamelings 
Predikante soos byvoorbeeld ds. DF Erasmus se ver-
sameling preke is in 2012 in besonderhede ontsluit. Hy 
was ’n bekende predikant in die Heilbron-omgewing 
en het sy preekversameling volledig bewaar en goed 
geannoteer. Dit bevat 1166 preke tussen 1961 en 1999. 
Dit bied insig in ’n plattelandse predikant wat ook by 
Geloftedienste opgetree het, se preke. 

SP Engelbrecht-versameling
Dié kernversameling bevat kerk- en kultuurhistoriese 
gegewens van prof. SP Engelbrecht (1891-1977) hoogle-
raar in kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria 
en eerste argivaris van die Hervormde Kerk. Die Engel-
brecht-versameling bevat heelwat biografiese gegewens 
oor die Voortrekkernasate wat direk met die Gelofte te 
make gehad het. Engelbrecht het veral vanaf 1920-1940 
baie van sy eie navorsing (ook mondelinge oorleweringe) 
gepubliseer in die Almanak (jaarboek wat nog nie di-
gitaal ontsluit is nie). Sy versameldrang het vir talle 
na vorsers in die interbellum ’n heenkome begin bied 
as bewaringsadres. Intussen het die Hervormde Kerk 
se versamelbeleid verander en word sedert 2009 streng 
gefokus op slegs kerklike dokumentasie.

Nie-kerklike versamelings:
Willem Puntversameling
Hierdie versameling beslaan die periode ca. 1920-1980. 
Heelwat inligting oor die terreine van die Groot Trek het 
neerslag gevind in briewe, tekeninge, kaarte en foto’s, 
byvoorbeeld die trekroete van Louis Trichardt. Punt 

Kerkgeskiedenis, kultuur-, volks- en sosiale geskiedenis was in Suid-Afrika met ’n bepaalde eb en vloei nog 
al tyd nou verbonde aan mekaar. Die feit dat die Hervormde Kerk in die 19de eeu vir ’n tyd ook Staatskerk was, 
het hierdie noue verbondenheid verder uitgewys. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Verkorte weergawe van ’n referaat wat tydens die Erfenisstigting se Ge loftekongres op 14 September 2018 gelewer is. Weens die historiese waar de t.o.v. die 

Afri ka ner geskiedenis, spesifiek m.b.t. Geloftedag, plaas ons graag die artikel – Red.
2 Argivaris van die NHKA.
3 Verwysend na die NHKA se kerklike argief.
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was een van die baanbrekers en ’n filosoof vir die ge-
dag tegoed oor bewaring van erfenis en volhoubaarheid 
daarvan in Suid-Afrika. 

Herman M Rex 
Opvolger van prof. Engelbrecht as argivaris. Rex se ver-
sameling strek oor die periode ca. 1940-1980. Hy het 
ver al in Transvaalse streeksgeskiedenisse en monu men te 
belanggestel. 

Cas (CM) Bakkesdagboeke 
Die militêre historikus dr. Cas Bakkes het ’n besondere 
dagboekversameling tussen 1938 en ongeveer 2010 
saamgestel. Daar is tans ’n embargo op die dagboeke, 
maar dit sal ’n ryk skat bevat aan interpretasies oor so-
sio-maatskaplike sake oor hierdie lang periode.

Pamflette
Sedert 2009 is meer as 3 000 historiese pamflette ont-
sluit. Slegs enkeles handel oor Geloftedag. In 1952 (Van 

Riebeeckjaar) tree ds. JGM Dreyer as hoofspreker by 
Paardekraal op. 

Tydskrifte: De/Die Hervormer 
Sedert 1909 die NHKA se amptelike mondstuk. Die 
tyd skrif het deur gaans kennisgewings oor Gelofteby-
eenkomste geplaas. Tog verskyn daar tussen 1914-1924 
geen artikels oor die Gelofte nie. Dit was na die Rebellie 
’n veelbewoë tyd in die Afrikaanssprekende wêreld. In 
die periode van die Tweede Wêreldoorlog (1939-1944) 
verskyn weer niks. In die periode 1965-2000 daarenteen, 
’n meer selfvoldane tyd in die Afrikaanse wêreld én vir 
Die Hervormer as blad, verskyn die meeste artikels wat 
van navorsing en interpretasie getuig. Dit bevat titels 
soos: Geloftedag kan deur almal gevier word (1985). Op 
15 Desember 1999 (jg 92 [18]) verskyn ’n artikel van dr. 
HJ Botes in ’n aktuele poging om ’n historiese oorsig te 
gee van hoe Die Hervormer met Geloftedag in die 20ste 
eeu omgegaan het. Hy merk op dat ’n volledige Gelof-
tedagpreek vir die eerste keer in 1945 gepubliseer is. LIG IN DUISTERNIS

ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL
Tel.: 012 362 1390 • Faksnr.: 086 559 7239 • e-pos: versending@apk.co.za
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Soos die Koning, so ook die volk1

Gerhard Fourie

God se woning
Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid 
woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en die 
heilige plek (Jes. 57 :15). Hier sien ons duidelik die ver-
hewendheid en heiligheid van God. Hy is ewig en bo 
alles. In Miga 5:1 is die voorspelling van Christus wat 
sou kom. Hy sou gebore word in die klein, nederige en 
geringe dorpie Betlehem waaroor daar geskrywe is: ... uit 
jou sal daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel 
sal wees. Weens die veragting vir die Seun van God is 
daar ook gespot met sy tuisdorp, want daaruit (Násaret) 
kan niks goeds kom nie (vgl. Joh. 1:47).

Geboorte
Sy ouers het in ’n nederige stal herberg gevind. Daar is 
die Messias gebore. Sy eerste rusplek was ’n krip. Dit 
spreek van nederigheid, maar ook van vernedering. Die 
Ko ning van die heelal moes lê waar die diere vreet. Hy 
wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag 
om aan God gelyk te wees nie (Efés. 2:6).
 
Te hoog
Het die Here Jesus die grootsheid van die lewe uit-
ge straal? Was Hy vir die mens te hoog? Nee, Hy het 
die gestalte van ’n nederige slaaf aangeneem. Hy het 
sim bo lies gesproke slawewerk op aarde kom doen. 
Die brok stukke van ons lewens het Hy kom optel. Ons 
wat besmet was met sondemelaatsheid het Hy kom 
skoonmaak en kinders van God kom maak. Hy het in 
nederigheid en gehoorsaamheid die afskuwelikheid en 
vuilheid van die sonde op Hom geneem en in ons plek 
gesterf en die toorn van God op Hom geneem. Ja, Hy 
het die graf ingegaan! 

As Iemand met nederigheid het Hy Homself met 
sondaars en misdadigers vereenselwig om hulle te red 
(2 Kor. 5:21). Die Koning het neergedaal in nederigheid 

as voorbeeld vir sy volk (die wat aan Hom behoort). By 
Hom was daar geen selfsug, eersug of menseverheffing 
nie. Van ydelheid was daar geen sprake nie. God wat in 
die gestalte van sy Seun gekom het, het gewillig van sy 
God delike majesteit afgesien. 

Vir die mens wat smag na rykdom en eer, is dit 
dikwels onverstaanbaar. In die getuigskrif oor 
die lewe van ons Here Jesus staan geskrywe: 
NEDERIGHEID.

Geweeg en te lig bevind 
Lank gelede was daar ’n koning wat ’n groot banket ge-
hou het en ’n hand het teen die een muur geskryf: Me ne; 
mene, tekel ufarsin. Dit beteken:“geweeg en te lig bevind” 
(Dan. 5:25). 

Geagte AP kerklidmaat, hoe swaar weeg u en my nede-
righeid in die oë van God? Volgens die Skrif laat kantel 
hierdie vergete deugsaamheid van nederigheid, dit 
wat voorkom as geringheid, dit wat deur die wêreld as 
veragtelik en as swakheid gesien word, die skaal na die 
kant van God se geregtigheid. Mag dit wees dat ons God 
se geregtigheid in die deug van nederigheid sal najaag. 
Ons innerlike moet dag ná dag na die voorbeeld van 
Christus vernuwe word. Daar moet dus baie sensitief 
gewag word op die oomblik van genade wanneer die 
Heilige Gees dit aan ons sal openbaar en ons aanspreek 
om nederig te buig onder die gesag van ons Saligmaker 
en Verlosser.

Lyding en Christenskap = bloedbroers
Soos wat daar in die begin van die reeks gesê is: Ne-
derigheid is om jouself uit te verkoop en te verloën. In 
hierdie wêreld sal die kind van God ook soos sy Koning 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Slothoofstuk van ’n reeks aan die hand van die boek Humility the forgotten virtue deur Wayne A Mack en Joshua Mack.
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gespot en uitgelag word. In jou nederigheid sal daar 
op jou getrap word – die spreekwoordelike vloer sal 
met jou gevee word. Christelike nederigheid en lyding 
is soos bloedbroers, want die kind het deur die geloof 
deel aan die bloed van Christus. Soos wat Christus deur 
God verhoog is, so sal ons wat ook vir Christus en sy 

evangelie ly, saam met Hom verheerlik word. Wees elke 
dag in nederigheid dankbaar dat die Here jou deur sy 
uitverkiesende genade sy kind kom maak het. Hy het 
aan jou die genadegawe van die geloof geskenk. Sien dit 
as ’n voorreg om vir jou Koning te ly. Soos die Koning 
gely het, sal die volk ook ly (2 Kor. 5:21)! LIG IN DUISTERNIS

AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE
AMPTELIKE OPENING
Datum: Sondag, 20 Januarie 2019  |  Tyd: 18:00 Openingsdiens
Plek: AP Kerk PretoriaOos. Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

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

Tyd Onderwerp Persoon/persone verantwoordelik
9:009:15 Opening en verwelkoming Prof. GDS (Gerrit) Smit
9:1510:00 SESSIE 1: Dordt se betekenis vir die AP Kerk oor 

volkere verhoudinge in kerk en staat
Ds. JL (Johan) Schütte

10:0011:00 Bespreking en samevatting Prof. GDS (Gerrit) Smit
11:00-11:20 Koffie/tee
11:2012:00 SESSIE 2a: N.Gb. Art. 36 – Teks en interpretasie Prof. J (Johan) Bosman
12:0012:40 SESSIE 2b: Die Teopolitiese aard van N.Gb. Art. 36 Prof. CA (Alwyn) Swanepoel
12:4013:00 Bespreking en samevatting Prof. JAE (Koos) Adendorff
13:0013:10 Afsluiting Prof. JAE (Koos) Adendorff
13:10 Middagete

RSVP voor of op 16 Januarie 2019 per e-pos na info@apa.ac.za of skakel 012 344 3960.

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

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

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

Wie? Teologiese studente en enige ander belangstellendes welkom – veral predikante met die oog op 
VTOpunte. 

Wanneer? (13 dae) DV – 25 September tot 7 Oktober 2019. 

Verwagte koste? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 
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10 Jaar rektor en visekanselier
Huldeblyk deur prof. Johan Bosman

Uniek – In die huidige Suid-Afrika word van elke aka-
de miese instelling verwag om ’n unieke bydrae te lewer. 
Dit is ’n taak wat prof. Koos met uitnemendheid aange-
pak het. “Ou Spore – Nuwe Weë” is ’n erflating wat ons 
vandag uniek maak. Die APA is in Suid-Afrika geroepe 
Afrikaans, veral om die klassiek-Christelike tradisie 
tersiêr-uitnemend te bevorder. Ons dink vandag graag 
aan onsself as die lewensbeskoulike enjinkamer van die 
Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap. Wie meer wil 
uitvind, ontdek die norme wat die APA onder leiding van 
prof. Koos belangrik ag: Bybelgetrou, Skriftuurlike in-
teg riteit, klassiek-Christelik, kenmerkend-gereformeerd, 
akademiese uitnemendheid, kulturele sensitiwiteit, kon-
tekstueel-toepaslik, meelewende gemeenskapsdiens, 
etiese verantwoordelikheid en dissipline.

Selfstandig – Onder leiding van prof. Koos groei die 
APA tot volwaardige akademiese selfstandigheid. Meer 
as twee dekades lank was die APA slegs ’n onderafdeling 
van die Gemeenskaplike Kerkkantoor. Sommige het 
die selfstandigwording dan ook traumaties beleef as 
’n “skeiding” van kerk en Akademie. Intussen het die 
APA onder leiding van prof. Koos ’n eie volwaardige 
plek ingeneem naas die Gemeenskaplike Kerkkantoor, 
maar ooreenkomstig die hoër onderwysowerhede se 19 
bestaanskriteria. Dit is vir prof. Koos waarlik ’n veer in 
sy hoed dat daar in sy ampstermyn as rektor en vise- 
kanselier twee suksesvolle evalueer-siklusse was. Telkens 
het die regering akkreditasie toegestaan, terwyl die eise 
met elke siklus drasties strenger geword het. Hoewel 
daar 38 studente in hierdie periode die BTh-graad ont-
vang, legitimeer 32 tot Woordbediening in die AP Kerk. 
Studente meld DV binnekort aan om die goedgekeurde 
B.Div.-graad te verwerf. Die weg is nou vir die APA oop 
om vir magistergrade aansoek te doen.

Internasionaal – Onder leiding van prof. Koos het daar 
oor die afgelope tien jaar verskeie internasionale kontakte 
ontstaan. Sommige hiervan is selfs besig om uit te groei tot 
bande met (bv. Puritan Reformed Theological Seminary/

Yale – Jonathan Edwards Sentrum). APA-studente kry 
sonder twyfel internasionale blootstelling. So is daar al 
byvoorbeeld geluister na dr. Pipa (Greenville Presbyterian 
Seminary – VSA), dr. d’Assonville (ReformatorischTheo
logisches Seminar Heidelberg – Duitsland) en ds. (dr.) 
Weststrate (Nederland), om maar enkeles te noem. Prof. 
Koos was self ook al by geleentheid toerleier na Israel. 
As redaksielid neem hy deel aan die vertaalprojek onder 
leiding van die Gereformeerde Bijbelstichting (Nederland), 
wat besig is om die kantaantekeninge by die Statevertaling 
in Afrikaans oor te sit. Wie van die teologiese dosente sal 
die studietoer na Michigan (VSA) vergeet?

Nasionale erkenning – Binne die samelewing van 
Suid-Afri ka word die APA deesdae as volwaardige ge-
spreksgenoot erken. Tydens die ampstermyn van prof. 
Koos het daar met instellings soos Akademia en AROS ’n 
Afri kaanse universiteitsforum ontstaan. Gereelde byeen-
komste word jaarliks gehou om sake van gemeenskaplike 
belang te bespreek. Wie afrikaans.com besoek, sien daar 
prof. Koos se naam vereer vir sy bydrae tot die ontwikke-
ling van Afrikaanse onderwys op ’n Christelike grondslag. 

Aanbidding – Onder prof. Koos se leiding het die 
APA se weekrooster verander. Elke Woensdag hou al 
die aka de miese en administratiewe personeel van al die 
ver skeie akademiese programme saam wyding. Behalwe 
vir sang en gebed, bedien verskeie leraars die Woord – 
dikwels prof. Koos self. In sy ampstermyn word die vak 
Gere formeerde Lewens- en Wêreldbeskouing vir alle 
studente ingestel. Hy beoog daarmee dat elke student 
die wetenskap uit, deur en tot God mag beoefen. 

Dit is moeilik om aan prof. Koos bloot as ’n bestuurder te 
dink. Oor die afgelope tien jaar was hy meer ’n geestelike 
vader met rektorsverantwoordelikheid. Dink maar aan sy 
gereelde bydraes op Pretoria FM. Hy het voluit kerkman 
gebly – preek in AP Kerk Pretoria-Oos en voorsitter van 
verskeie sinodes van die AP Kerk. Die Fakulteit Teologie 
ontvang prof. Koos dankbaar terug as dekaan.

Prof. dr. Koos (JAE) Adendorff het op 31 Desember 2018 sy tweede en laaste termyn 
as rektor en vise-kanselier van die AP Akademie (APA) voltooi. Ons kyk graag terug 
op enkele hoogtepunte van sy uiters waardevolle ampstermyn. 

LIG IN DUISTERNIS
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Só sê ons lesers oor  
reformasie in die AP Kerk:
Riaan Joubert: Ecclesia reformata semper reformande was nog altyd vir my woorde met besondere betekenis – 
veral wanneer dit gelees word in die volledige frase Ecclesia reformata, semper reformanda secundum Verbum Dei 
– die hervormde/reformatoriese kerk moet altyd weer hervorm word in ooreenstemming met die Woord van God. 
Daar is vir my DRIE sake wat in die frase uitstaan:

EERSTENS is die kerk ecclesia reformata – hervormde/reformatoriese kerk. Dit is ’n kerk wat haarself sien as 
die voortsetting van die kerk van Christus op aarde, gesuiwer van die Roomse dwaalleer. As sodanig staan die kerk 
in die tradisie van die kerkhervorming en luister sy vanuit die gereformeerde geloofstradisie – nie in isolasie nie – 
na die Woord van God. 

Vir my beteken dit dat ons, as ons deel van die ware kerk van Christus wil wees, ons nie in isolasie, as of ge arri
veerd, met die Skrif kan omgaan nie. As ons die Bybel lees en probeer verstaan, is dit altyd saam met die kerk van 
alle eeue (soos verwoord in die formuliere van eenheid en die belydenisskrifte van die kerk). Hierdie as pek spreek 
vir my ’n belangrike neiging van ons tyd aan, naamlik die neiging van gelowiges om los van die kerk hul geloof te 
wil beoefen en los van die kerk hul eie (dikwels verwronge) verstaan van die Skrif tot die waarheid te verhef. 

TWEEDENS word daar van die kerk gesê semper reformanda. Dit is ’n kerk wat, hoewel dit reeds hervorm is, 
haar onvolmaaktheid erken met die belydenis dat dit steeds nodig het om altyd hervorm/vernuwe te word. Sy het 
nie in die geloof gearriveer nie en kan nie selftevrede raak nie. 

Dit is insiggewend dat hier ’n passiewe vorm van die werkwoord gebruik word. Dit beklemtoon dat die kerk 
haarself nie kan vernuwe/ reformeer nie. Die inisiatief vir die reformasie lê nie in die kerk self nie. Sy is nie die 
subjek van reformasie/hervorming nie, maar die objek. Die subjek is implisiet God wat haar nuut maak. Dit doen 
Hy deur die werking van sy Gees onder die verkondiging van sy Woord (Rom. 10:17). Saam met die kerk van alle 
eeue moet ons biddend luister na die Woord van God.

DERDENS is dit vir my belangrik dat die reformasie van die kerk volgens dié frase geskied: secundum Verbum 
Dei – in ooreenstemming met die Woord van God. Die kerk moet nie reformeer word ter wille van verandering self 
of om in pas te kom met die eise van die nuwe tyd waarin die kerk haar bevind nie. Die rede of noodsaak vir die 
kerk se voortdurende reformasie lê nie in die wêreld rondom haar wat voortdurend verander of in die verande
ren de behoeftes van mense nie. Die kerk moet voortdurend reformeer word om haar geloof en lewe in pas te bring 
met die Woord van God. 

In ’n tyd waarin die kerk voortdurend onder die spervuur kom, waarin voortdurend aangedring word om 
vernuwing ter wille van die mens en die tydgees, waarin ’n "nuwe interpretasie" van die Skrif gestel word teenoor 
die kerk se sogenaamde ouderwetse Skrifverstaan, waarin die moderne mens God al hoe meer in isolasie sonder 
die kerk wil dien, is hierdie frase vir ons opnuut van besondere betekenis. Dit beklemtoon ons verbondenheid aan 
’n reformatoriese geloofstradisie waarin ons streef na die voordurende suiwering van ons geloof en lewe om in pas 
te wees met die aanspraak van God se Woord op ons lewens. Daarmee bely ons ons afhanklikheid vir lewensveran
dering van God. Daarmee bevestig ons ook dat ons identiteit en roeping as kerk nie bepaal word deur ons behoef
tes of die eise van ons tyd nie, maar deur God en sy Woord alleen.

As ons dus vra na die opsigte waarin ons lewens as kerk van Christus reformeer kan word, moet ons ant
woord wees: In al die opsigte waarin ons lewe en geloof op enige tydstip nie met die Woord van God in pas is nie. 
(Verkort)

Theresa Marais: 
1. Na al die jare se bestaan van die AP Kerk hoop ek dat mense sal begin verstaan ons het nie in die AP Kerk iets 

soos Sondagskool nie, maar wel Verbondsonderrig. Sal dit nie meer korrek wees om die woordjie en begrip 
van Doopbelofte te verander na DoopGElofte toe nie?

2. Dat ons sal verstaan dat die bywoning van bv. eredienste en Bybelstudie(s) nie gaan oor hoe ons voel (siekte 
natuurlik uitgesluit) en of ons lus is nie, maar dat dit ’n opdrag van God is (Hebr. 10:25). 

FACEBOOK
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3. Kort ons liefdeloosheid nie dalk ook ernstige aandag nie? 
4. Al die sake is, dink ek, in elk geval deel van die Christosentriese 

lewensenwêreldbeskouing wat ons behoort uit te leef, maar wat 
ek dink in die AP Kerk ’n dringendheid geword het. 

5. Gee asseblief ook aandag aan behoorlike indiepte eksegese en 
hermeneutiek. Ek word bang en hartseer as ek luister na hoe som
mige AP kerklidmate die Bybel lees en verstaan. Ons mense lees 
nie meer die Bybel nie, so die onderskeidingsvermoë verdwyn ook 
want die valses klink dan so reg.

6. Waar is ons passie en verwondering oor die grootsheid van die 
Woord en die skepping? Is ons mense nog opgewonde oor die 
Woord? As ons was, waarom die lang gesigte en hoekom sing 
ons so halfhartig saam? Ons verwar ons soeke en begeerte na dié 
passie met die vermaak wat aangebied word by die valse kerke.

7. Besef ons dat die Psalms en Gesange nie net iets is waarmee die 
kerk/predikant ons wil besig hou om die uur om te kry nie, maar 
dat dit gesprek met God is en dus gebed? Sing ons werklik ons 
liedere biddend tot God se eer?

8. As die kennis verlore gaan, het mense ook geen behoefte aan apo
lo gie nie. As ons ouderlinge se opdrag dan juis ook die opbou en 
geestelike versorging van die gemeente is, is dit dan nie ook hulle 
verantwoordelikheid nie? ’n Mens vind min ouderlinge wat hulself 
besig hou met die leer en verstaan van die Bybel.

9. En as ek ’n baie teer saak mag aanraak, wat van kerklike tug? (Verkort)

Janine du Plessis: Ek is self in die AP Kerk. Suiwer Woordbediening, 
vriendelike mense – alles is honkiedôrie, maar ai, ’n mens sukkel 
om die lidmate in die kerk te kry. Soos dit by ons gaan, gaan net so
wat dertig lidmate en twintig leë banke hemel toe. Die AP Kerk kort 
’n herlewing!

Moryn Hanzen: Om in ALLES Christusgesentreerd op te tree en te 
dink. Om die omvang van die genade van Christus se lewe, sterwe en 
op standing met hart, siel en verstand te omhels. Om eensgesindheid in 
Christus Jesus daadwerklik uit te leef. (Ek is nie meer AP kerklidmaat 
nie, maar was wel vir heelwat meer as die helfte van my lewe een. 
Hierdie was veral die laaste dekade vir my die grootste hartseer binne 
die AP Kerk in die breë.)

Gawie Snyman: Besinning oor die gebrek aan uitvoering van ons 
sen ding opdrag.

Carolina van der Westhuizen: Die sing van Psalms. ALMAL. Dit is 
sommer ’n flou verskoning om te sê die wysie is onsingbaar. Dieselfde 
wysie is dan – soos vele ander – vir honderde jare gesing. Die “onsing
baarheid” lê dalk in ons “onwilligheid” om dit te leer.

John Emmerich: Die eiesinnige verdeeldheid en dat ’n mens alewig 
moet hoor hoe die stigterslede dertig jaar gelede gebou en gewerk 
het en nou dink hulle dat dit hulle kerk is. Hoogmoed en verdeeldheid 
voer so hoogty.

Só sê ons 
lesers oor die 
relevansie van 
Geloftedag:
Willie Engelbrecht: ’n Gelofte 
aan God kan nie verbreek 
word nie. Ons voorgeslagte 
het op God vertrou en Hy was 
getrou. Met die herdenking van 
die dag elke jaar verbind ons 
ons ook opnuut tot ver troue en 
geloof in die drieenige God.

Hannes Bosman: Dit is 
vandag en sal in ewigheid 
rele vant bly! Ons bring ’n oor
deel oor ons en ons kinders 
deur dit nie te onderhou soos 
ons voorvaders beloof het nie. 
Dit is nie ’n ligtelike saak soos 
sommige mense geneig is om 
dit af te maak nie. Geloftedag 
is ’n sabbat. Dit is elk van ons 
se plig om ons kinders te leer 
van die Gelofte! Ek sien dit net 
so belangrik soos en deel van 
my doopbelofte.

Jean Nel: As jy kan, moet jy dit 
onderhou en ook jou nage
slag so leer, maar dit raak al 
hoe moeiliker gegewe verlof
reëlings en werksomstandig
hede. So, jy kan dit herdenk 
en onderhou, maar [hoef 
dit] nie noodwendig meer as 
Sabbatdag [te] vier nie. Dit is 
ongelukkig die realiteit van 
die lewe.

Henry Keyter: Die Gelofte stel 
dit duidelik dat ons as nage
slag van die Voortrekkers dit 
steeds moet hou. Persoonlik 
dink ek dat die Gelofte vandag 
meer relevant is as wat dit in 
’n lang tyd was ... LIG IN DUISTERNIS
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Gemeentenuus

MIDDELBURG TRANSVAAL

Belydenis van geloof afgelê
Op 28 Oktober 2018 het ’n groot groep finalejaarkatkisante belydenis van hul geloof afgelê.

Op die foto verskyn: Voor v.l.n.r.: Wilna Snyman, Andriëtte van der Merwe, Liz-Mari Lombard, 
ds. Armand van Zyl, Jolanie van der Merwe, Marietjie Vollmer, Liné Pretorius en Hannalie Poolman. 
Agter v.l.n.r: Dehan Jansen van Rensburg, Niël du Plessis, Antonie van Staden, Snyman Grobler, 
Paul Kruger, Andrig Jansen van Nieuwenhuizen, Ruan van Dyk, Dirkse Steenkamp, Ewoud Rossouw, 
Enco Swart, Ruan Mey en Nico van Eeden.

Hellouise van Dyk

HEILBRON

Lente-tee
Die woord “lentedag” herinner aan blomme, nuwe, 
saggroen blare en vreugde. So was dit dan ook op Saterdag 
1 September met ons lente-tee. Die keurigheid waarmee 
die susters die tafels gedek en versier het, die smaaklike 
fyngebak en heerlike lenteweer het gemaak dat die ou 
sandsteenkerkie opgekikker was tot ’n sprokies teetuin.

Welsprekende dames is genooi om ons te vermaak, versterk en aan te moedig. Ria van Vuuren met 
haar humorsin, het vir die ysbreker gesorg. Die dames het heerlik gelag oor die sameflansing van 
spreekwoorde en uitdrukkings oor hoede. Sylvia Meades het vir ons die erns van menswees saamgevat 
toe sy ’n ware verhaal van die groot krag van vertroue en geloof met ons gedeel het. Ons inspirerende 
gasspreker was Susan Grobler van Borrelvrou met ons hooftema: Hoede van geloof. Ons is deur Susan 
weer opnuut aangemoedig om te besef hoe belangrik en hoe groot ons verantwoordelikheid is om in 
ons geloof te groei ten einde ons rol as Christenvroue te vervul.

Aan God kom toe alle lof en eer vir die geleentheid!

Berna Pienaar
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LEEUDORINGSTAD

Nuwe belydende lidmaat
Op 9 September 2018 het Carla 
Bisschoff deel geword van die AP Kerk 
Leeudoringstad se belydende lidmate. 
Hierdie vreugdevolle gebeurtenis is 
gelei deur ds. George Botha.

Op die foto is ds. George Botha, Carla 
Bisschoff en mev. Bettie Botha.

Ingestuur

OLIFANTSRIVIER

Kerkraadsbevestiging
Op Sondag 23 September 2018 is die volgende kerkraadslede bevestig:

Sakkie van der Merwe

V.l.n.r. op die foto: I van der Merwe, B Boshoff, L Burger, ds. J Fourie, H Stieger en G de Waal

NIGEL

Stap vir Bybels
Op 22 September 2018 het 87 mense saam kom stap 
aan 1 km- en 5 km-afstande vir Bybelverspreiding. 
Vir die AP Kerk Nigel was dit ’n voorreg om Stap 
vir Bybels die derde jaar agtereenvolgend te kon 
aanbied. Ons het altesaam R4 350.00 ingesamel!

Baie dankie aan ons gemeentelede en Nigel se 
gemeenskap vir julle ondersteuning. Hierdie projek 
kan net groei in die toekoms. 

Elsa Greyling

DESEMBER 2018/JANUARIE 2019  27

Gemeentenuus



AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens 

Sondagoggend om 09:30 in ons kergebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte.  
Leraar: Vakant. Preekreëling met prof. R Marè. 

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

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

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

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

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

na ure by tel.: 044 382 1510

AP KERK SUIDKUS 
Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexanderweg 58, Gayridge, Margate. 

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

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

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

Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

AP KERK RIVERSDAL 
Alle vakansiegangers en nuwe intrekkers 
is hartlik welkom by ons eredienste wat 

elke Sondag om 10:00 in ons AP kerkge-
bou, Heidestraat, Riversdal gehou word. 

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

AP KERK MOSSELBAAI  
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

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

tel.- en faksnr.: 044 693 4674

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

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

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

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

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

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

Groot-bek-groot-hap-kompetisie
Ons gemeente het onlangs ’n groot-bek-
groot-hap-kompetisie gehou. Die superburger 
van 95mm was hoog gestapel met al die 
heerlikhede wat aangebied was. Dit is op 
’n pragtige koekstander uitgestal sodat 
voornemende deelnemers kon skat of hul 
monde groot genoeg sou wees vir ’n hap in 
die reuseburger.

Die volgende reëls het gegeld:
• Geen weddenskappe.
• Tandafstand tussen boonste en onderste gebit 

sal met ’n digitale kaliper gemeet word.
• Die hoogste telling sal die wenner wees, mits 

hy ’n hap kon baasraak.
• Die burger mag nie platgedruk word nie, 

hetsy met hande, elmboë of ’n voet nie.
• Die beslissing van die beoordelaars sou 

finaal wees.
• Wenners sal met ’n medalje beloën word.

Voorsorgmaatreëls is ook getref. Indien ’n 
kakebeen uit lit sou raak, was ’n gekwalifiseerde 
suster aan diens met ’n rubberhamer om die 
kaak weer terug te tik.

Die wenner was Daniël Coetzee met ’n groot-
bek-byt van 58mm, gevolg deur Judy Kuilder 
55mm en Dirk Odendaal 54mm. Daniël is 
15 jaar oud en was die waardige wenner wat 
die monsterburger in ’n paar allemintige happe 
verorber het – onder luide aanmoediging en 
toejuiging van ’n waarderende skare. Die koster 
was ook byderhand met ’n tuinslang indien 
die besmeerde wenner dalk ’n afspoel nodig 
gehad het.

Groete vanuit ’n glimlaggende AP Kerk 
Vanderbiljpark!

Amanda Jonker

STANDERTON

Kerkbasaar
Op Saterdag 29 Julie 2018 het 
Standerton AP Kerk basaar in hul 
eie kerksaal op die kerkterrein 
gehou. Ds. Martin Jordaan het om 
8:00 die basaar met Skriflesing en 
gebed geopen.

Elke jaar is daar ’n teetuin waar 
elkeen sy eie stukkie koek kan kies 
om saam met ’n koppie tee of koffie 
te geniet. Verskeie Bybels en boeke is 
uitgestal, maar die grootste trekpleister 
was natuurlik die vleistafel.

Ons bring die eer en dank aan ons 
hemelse Vader vir hierdie geleentheid 
wat ons saam kon vier.

Vreugdevolle groete!

Ingestuur
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AP KERK GROTER DURBAN 

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

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

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

Navrae:  
Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188  

of Elsabé Roodt – 082 444 0860

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

Selfsorg akkommodasie 
met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, 
bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N1, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

HOOGGELEGEN GELOFTEFEES
180-JARIGE HERDENKING VAN GELOFTE

VRYDAG 14 DESEMBER 2018
19:30: Verskeidenheidskonsert – Kurt Smith  

R20.00 volwassenes • R10.00 kinders

SATERDAG 15 DESEMBER 2018
10:00 – Besigtiging van Monumente

14:00 – Feesverrigtinge. 15:00 – Boeresport
18:00 – Braaivleis met bykosse – R30.00 p.p  

(bring eie eetgerei)
20:00 – Toneel 

R20.00 volwassenes • R10.00 kinders

SONDAG 16 DESEMBER 2018
08:00 – Vroeë Biduur – Heinrich Jacobs  

09:30 – Koorsang  
Geloftediens – Dr. Gideon Grobler  

Koorsang, lees van Gelofte
Toespraak – Mnr. Andries Breytenbach

Afsluiting – Deon vd Watt

Geleë tussen Tweeling, Petrus Steyn en Reitz
GPS koördinate: S 27 33.698; E 28 20.729

NAVRAE:
Deon van der Watt (Voorsitter) 082 783 6408

Albert Viljoen (Sekretaris) 082 410 8680

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265
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BENONI

Naaldwerk, breiwerk  
en pannekoektafel
Suster Theda Swanepoel het beertjies vir 
hospitaalbediening gebrei – sommer ’n swartsak vol.

Die Susteraksie het vroetelkussinkies gemaak vir die 
versorgingseenheid van ’n plaaslike ouetehuis. Die 
kleurvolle geskenkies is aan die matrone oorhandig 
om die hande van die bejaardes, wat so vroetel, 
besig te hou.

Elke Saterdagoggend word honderde pannekoeke op 
ons sypaadjie gebak. Ons dank ons hemelse Vader dat 
ons ook deur middel van hierdie projek die Woord kan 
bedien met ’n tweetalige Bybelteks wat in elke pakkie 
saamgegee word.

Wees verseker: Jan Alleman soek daardie briefie met 
die boodskap en maak gereeld ’n opmerking daaroor!

Catrien Olivier

Suster Theda Swanepoel

Vroetelkussinkies

Die Afrikaanse  
Protestantse Akademie

Registrasienommer: 2002/031756/08.  
Geregistreer as ’n privaat tersiêre onderwysinstelling  

by die Departement van Hoër Onderwys kragtens  
die Hoër Onderwyswet van 1997. 

Registrasiesertifikaat Nr. 1999/HE08/001.

KONTAK ONS: 
Tel: 012 344 3960 • Sel: 082 327 3006 

E-pos: bemarking@apa.ac.za • Webtuiste: www.apa.ac.za

Geakkrediteerde Grade:

Ons ondersoek tans die moontlikheid van ’n Landbougraad.

Latyn kursusse: Vanaf 12 jaar en ouer.

BTh vir: 
Predikant
Jeugwerk
Berading

Evangelisasie

BA vir: 
Onderwys
Sielkunde

Arbeids verhoudinge
Redigering

NGOS: 
Nagraadse 

Onderwys sertifikaat 
Senior en Verdere 

Onderrig- en 
Opleidingsfase

Studeer in Afrikaans!

SWAK SELFOONSEIN –  
GEEN VEILIGHEID

DIY selfoonversterker  
vir die huis/kantoor/lodges.

Oproepe onderbroke en swak? 
Swak data opvangs? 

Verbeter seinopvangs binne die huis.

Benodig internet –  
Fibre/ADSL/Satelliet?

Skakel/Whatsapp Bernard 082 551 1656
bernard@kyknou.net • www.kyknou.net
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Gemeentenuus

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

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

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

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

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

APK Dasse

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

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

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

BOTHAVILLE

Tannie Fransie steeds pragtig op 90
Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, maar hóé jy oud is. Hierdie woorde is só 
waar van ons liewe tannie Fransie Beukes. Ten spyte van gesondheids probleme, 
stel sy ’n mooi voorbeeld van blymoedigheid en meelewing in die gemeente.

Sy is op 9 April 1928 in Germiston gebore en het onlangs haar 90ste ver-
jaarsdag gevier. Tannie Fransie praat met nostalgie oor haar wêreldreise. 
Dié waardige dame met die vonkel in die oog se jonkbly-geheim is om elke 
moontlike geleentheid te gebruik om goed te wees vir ander.

Ilze Ludick

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

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

Dankie-sê en 
belydenisaflegging
Op Sondag 30 September, presies 
12 jaar gelede, is ds. Coen Janse van 
Rensburg bevestig. Onder sy leiding 
en harde werk het die gemeente 
geestelik gegroei en kan daar 
met opregtheid van volharding en 
getrouheid getuig word.

Tans bedien hy die hele Ring van Newcastle en op sy gevorderde ouderdom is hy ’n groot inspirasie, 
nie net vir die gemeente nie, maar vir die AP Kerk in geheel.

Tydens dieselfde Sondag het die kerkraad dit goedgedink dat een van die bekendste gemeentelede se 
jongste kind, Wynand Maré, belydenis van geloof aflê. Baie geluk aan Tinus en Elmarie Maré. Tinus 
is ook die skriba van die gemeente. Ouderling Poena Robbertze was die verbondsonderrig-ouderling.

Daan Rautenbach

Ds. Coen Janse van Rensburg, Wynand en Tinus Maré

GANSBAAI

Huldeblyk: Helgaard la Grange Scott 
(13/09/1933-04/08/2018)
Helgaard la Grange Scott (oom Scotty) is op 13 September 1933 
op Soebattersvlakte in die Riversdal-distrik gebore en het later 
saam met sy ouers Kaap toe getrek. 

In Desember 1961 is hy met Elise Niemand getroud en 2 dogters 
is uit die huwelik gebore. 

Ná hulle aftrede in Desember 1991, het hy en Elise by die 
Kelders, Gansbaai kom aftree. Hier het oom Scotty aangegaan 
met sy handewerk. Baie huise in die omgewing is vol bewyse 
van sy teëlwerk, houtwerk en loodgieterswerk, soos bv. die preekstoel in die AP Kerk Gansbaai. Sy 
presiese manier van dinge doen was soms ’n groot frustasie vir almal om hom, maar dit was nou 
maar soos hy gewerk het. Die laaste 10 jaar moes hy as gevolg van sy gesondheid afskaal en was 
soms erg verveeld.

Die Scotte was stigterslede van die AP Kerk Gansbaai. Oom Scotty het jare op die kerkraad gedien 
en was baie bedrywig met herwinning en fondsinsamelings.

Helgaard was ’n yster wat altyd almal om hom laat welkom voel het. Sy vriende en familie sal hom 
onthou as ’n vriendelike, vrolike mens wat altyd gereed was vir enige iets en alles. 

Felicity Beukes
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Vakansie-geleentheid vir Predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). 
• Pligte: Preekbeurt vir 2 agtereenvolgende Sondae. 
• Indien nodig, hospitaalbesoek of huisbesoek vir ernstige siekte of begrafnis 

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

Kontakpersone: Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

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

WASCHBANK RIVER LODGE
Op soek na oorslaapplek op pad Kaap, PE/Knysna toe vir 

Desembervakansie? Ons is die perfekte middelpunt. Kontak ons 
gerus vir pryse en meer inligting. Lieflike plek op die Oranje-

rivier – 40km voor Colesberg. Kom geniet heerlike boerekos en 
asemrowende sonsondergang met drankies op die dek.

Celeste 072 474 7465 
www.waschbank.co.za • info@waschbank.co.za

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

SWAK SELFOONSEIN –  
GEEN VEILIGHEID

Selfoonversterker om sein in huis te verbeter. 
Benodig internet of soek raad – Fibre/ADSL/Satelliet?

Skakel/Whatsapp Bernard 082 551 1656

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

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

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

Sien ook elke dag se weervoorspelling.

Voornemende en huidige KOVSIES 2018

Studenteverblyf in Waverley,  
Pretoria

Verblyf beskikbaar in rustige omgewing 
Veilige parkering • Swembad • Braaigeriewe

Vir meer inligting: e-pos: bakgat.ina@telkomsa.net 
Tel. 012 332 5371 / 079 872 3357

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

• Doelwitbeplanning vir 2019 
• Elkeen ’n entrepeneur
• Goeie gesinsverhoudinge, tieners, saamgestelde 

gesinne, ens.
Individuele en groepsbesprekings

KONTAK:  
Tissa van Lille 

Selnr.: 082 413 8291
www.exaltocounsellors.co.za
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HOE WERK MY KERK?

Die Kommissie vir Kerkleer en 
Christelike Etiek (KKCE)
Ds. Martin Jordaan

In sy wysheid het God aan die plaaslike gemeente ook 
ander gemeentes met dieselfde Skrifbeskouing ge gee. 

Aangesien hulle een in leer en belydenis is, help hulle 
mekaar om God se Woord oor sekere sake duideli ker 
te verstaan. Om waarlik kerk van Christus te wees, is 
deel van die AP kerke in kerkverband se strewe. Met 
die oog hierop is dit nodig dat gemeentes gereeld van 
meerdere wysheid gebruik maak om duidelikheid oor 
sake te verkry.

Somtyds is ’n saak nie net vir die plaaslike gemeente van 
belang nie, maar vir die hele kerkverband. Daarvoor 
word daar gereeld sinodes saamgeroep om sake van 
gemeenskaplike belang met mekaar te bespreek en daar-
oor te besin. Om hierdie sake ordelik te hanteer, word 
daar ook kommissies deur ’n sinode saamgestel wat op 
sekere terreine navorsing doen oor wat God se Woord 
daaroor leer en hoe dit in kerkverband en gemeentes 
toegepas behoort te word met rapport aan die volgende 
sinode. Hierdie kommissies se sinodale lasgewing word 
in Kerkorde 2018 (bl. 166-167) uiteengesit.

Met betrekking tot sake wat handel oor die leer van die 
Bybel en Christelike etiek is daar die sinodale kommissie 
vir Kerkleer en Christelike Etiek (KKCE). Hulle taak is 
om gemeentes en sinodes te bedien met studiestukke 
en advies oor sake van dogmatiese en etiese aard. Uit 
die algemene lasgewing van kommissies is die volgende 
punte van belang vir die doel van hierdie artikel.

1. As Kommissie van die sinode ontvang die Kommissie 
slegs opdragte van ’n sinode van die AP Kerk. 

2. Die Kommissie mag advies aanbied aan ander kom-
missies, kerkrade, ringe of lidmate indien daartoe 
versoek. Sodanige advies sal egter altyd aanbevelings 
wees en mag nooit as voorskrifte aangedui of aanvaar 
word nie.

3. Die Kommissie het die reg om sinodebesluite oor sake 
rakende die terrein van die Kommissie te interpreteer 
en sodanige interpretasie as advies te gee, met dien 
verstande dat slegs ’n sinode van die AP Kerk vorige 
besluite gesaghebbend en finaal mag interpreteer of 
wysig of herroep.

4. Die Kommissie is gebind aan die Woord van God; 
die Belydenisskrifte; die Kerkorde; en vorige sinode- 
besluite.

Behalwe vir die algemene bepalings en lasgewing van 
kommissies, dien die volgende as spesifieke lasgewing 
t.o.v. die KKCE (Kerkorde 2018, bl. 171):

1. Die Kommissie bestudeer, doen uitvoerige navorsing 
en doen aanbevelings aan die sinode na aanleiding 
van beskrywingspunte, briewe, besluite van sinodes 
en ander dokumente wat betrekking het op die be-
lydenisskrifte, leerstellinge, etiese, morele en ander 
aktuele sake wat op ’n kerkordelike wyse na die 
Kommissie verwys is.

2. Die Kommissie skakel ten nouste met die KKS waar 
besinning ook kerkregtelike implikasies het.

3. Die Kommissie kan enige dosent aan die AP Aka-
de mie nader om advies te lewer.

4. Die Kommissie beskou ad hoc-opdragte wat sinodes 
van tyd tot tyd aan die Kommissie mag gee, as deel 
van hierdie lasgewing. Sorg moet gedra word dat sulke 
opdragte nie op die terrein van ander kommissies 
tuishoort nie.

5. Die Kommissie lewer tussen sinodesittings, waar 
nodig, tydige kommentaar op sake van aktuele belang 
wat ter sprake kom. Dit word aan die SKK voorgelê 
as aanbevelings met die oog op die moontlike uitreik 
van verklarings. Die KKCE rapporteer daaroor aan 
die volgende sinode. 

DESEMBER 2018/JANUARIE 2019  35



Voorbeelde van sake wat in die verlede deur sinodes na 
die KKCE verwys is en waaroor studiestukke by daar-
opvolgende sinodes gedien het, is onder meer:

1. Die vrou in die amp (1990)
2. Die Islam en Hindoegeloof (1990)
3. Die gee van tiendes (1990)
4. Chiliasme (1990)
5. Sondagviering (2013 en 2017)

Voorbeelde van adviese wat aan gemeentes oor leer en 
etiese sake gegee is voor Sinode 2017, is:

1. Wie mag aansit by die nagmaaltafel?
2. Surrogaat-moederskap
3. Hertrou ná egskeiding
4. Verassing
5. Genadedood
6. Orgaanskenking

In baie van hierdie sake kon na vorige sinodes se besluite 
en goedgekeurde studiestukke daaroor verwys word. 
Baie van die etiese en leerstellige kwessies waarmee 
ons vandag te doen kry, is reeds deur ons sinodes aan-
gespreek. Dit kan by die kerkargief aangevra word sodat 
lidmate en kerkrade hulle kan vergewis van wat die 
kerkverband se standpunt oor sake is. By die argief is 
ook ’n register van sinodebesluite beskikbaar wat kan 
help met soektogte na spesifieke besluite. Lidmate en 
kerkrade is welkom om die KKCE te kontak oor sake 
waaroor hulle advies verlang.

ANTWOORDE: BLOKRAAISEL (NOVEMBER 2018, P. 20)

LIG IN DUISTERNIS

Die Afrikaanse Protestantse Akademie – Studenteverblyf

Verblyf beskikbaar vir APA studente, APK studente en werkende  
jongmense by ons kampus in Pretoria. Selfsorgeenhede en kamers. 

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

HUIS MET WOONSTEL TE HUUR TE KLEINFONTEIN
3 slaapkamer huis met studeerkamer, volle ensuite badkamer 

met aparte stort en toilet. Ruim eet- en sitkamer. Toesluit-
motorhuis vir 2 motors, werkoppervlakte, onderdak vir 3 motors. 

Ten volle omhein met sekuriteitskamera. Woonstel aan huis 
ruim sit/eet oopplan kombuis, 1 slaapkamer met en-suite volle 

badkamer. Ruim voorstoep met braaigeriewe en ’n uitsig.

Skakel ANITA 084 3729510 of 012 940 4447
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Bloedrivier  

180
Albert Bierman

In Augustus 1838, slegs vier maande voor die Bloed-
riviergeveg, het ’n klompie Trekkers by Veglaer voor 

die Here stil ge word. Met sy hulp en met bomenslike 
in span ning het hulle die groot Zoeloe-aanval afgeweer. 
Son der die Voortrekkers se godsdiens sou hulle sekerlik 
nooit die aanslag kon afweer nie.

Vier maande later, op Vrydag 9 Desember 1838, het 
Sa rel Cilliers die Gelofte vir die eerste keer voorgehou 
waarop die vergadering “amen” geantwoord het. Psalm 
38:12-16 is gesing en Rigters 1:1-24 is voorgelees. Ná sy 
toespraak en gebed het Sarel Cilliers die Gelofte namens 
die ver ga dering afgelê.

Hierdie Gelofte is elke aand tot die Sondag waarop die 
slag gelewer is en die Zoeloemagte op die oewers van 
Bloedrivier verslaan is, herhaal. Dit was die eerste Din-
gaansdag in ons geskiedenis.

Die dag van 16 Desember 1838 is deur verskeie families 
privaat herdenk, maar daar was geen amptelike herden-
king nie. Die NG Kerk van Natal het in 1864 besluit om 
die dag te herdenk en in 1867, onder leiding van ds. Frans 
Leon Cachet, het die eerste viering van Dingaansdag op 
presies dieselfde plek as die geveg plaasgevind.

Dit is ons verantwoordelikheid om nie net aan ons 
na geslag te vertel nie, maar ook om daadwerklike po-
gings aan te wend om op die Geloftegrond te kan staan 
waar die slag plaasgevind het. Daarom het AP Kerk 

Wonderboom ’n Bloedrivier 180-toer aan die begin 
van Oktober aangebied. Daar is nie net ’n besoek aan 
Bloed rivier gebring en in die ossewaens geslaap nie, 
maar ook ander geskiedkundige plekke is besoek, onder 
meer Standerton, Talana heuwel, Talana-museum, die 
De Jagersdrift konsentrasiekampe asook Piet Retief se 
graf. Rudi Roussouw was die toerleier en ds. Attie Bos-
hoff was die “laerpredikant” wat ons met ongelooflike 
relevante Woordverkondiging bedien het. 

Deur ’n Gelofte af te lê, het die Boere gewys watter ge-
sind heid onder hulle was. Die oorwinning en dank kom 
Hom alleen toe. Daarom moet ons die dag, 180 jaar later, 
steeds in afhanklikheid van God as ’n dankdag vier. Om 
dit vir ander redes te gebruik, is net so verkeerd as om 
glad nie Geloftedag te vier nie. Ons het ’n roeping om 
ons Geloftes te betaal. Die Here verwag dit van ons. 
Waar is die Afrikanervolk op hierdie dag?

Die Voortrekkers was streng gelowige mense. Daar 
was ook uit sonderings, maar oor die algemeen het 
hulle ’n diepe ontsag vir God gehad. Hulle was God-
vresend met Calvinistiese wortels wat die Woord van 
God deel van hulle daaglikse bestaan gemaak het.

WAT DOEN MY KERK?

Die Klipstapel by Bloedriviermonument

Die Graniet Kakebeenwa by Bloedriviermonument

Piet Retief Monument 
Gedenksteen van Magrietha Swart 
in die begraafplaas by Standerton

LIG IN DUISTERNIS
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Die AP Kerk-susterskonferensie is elke tweede jaar 
’n hoogtepunt op die kerkkalender en hierdie jaar 

was geen uitsondering nie. Vanjaar se konferensie het 
plaasgevind vanaf 11-13 September en is deur die AP 
Kerk Bronkhorstpruit aangebied.

Altesaam 125 susters uit 37 gemeentes het dié kon fe-
rensie bygewoon. Die tema was: Die Woord van onse God 
hou stand in ewigheid (Jes. 40:8). Verskeie sprekers het 
ons uit verskillende hoeke toegelig hoe ons die Woord 
op verskillende terreine van die lewe as winkelhaak 
en maatstaf moet aanwend – net soos wat ’n bouer ’n 
winkelhaak inspan om seker te maak dat sy bouwerk 
haaks is. Sprekers wat opgetree het, was dr. Hendrik 
Breytenbach, mev. Susan Grobler, mev. Thea van Zyl 
en di. Adriaan Appelgryn en Nico Grobler. 

Ander sprekers was ds. Johan Schütte wat aan die 
susters die funksionering van die GKK verduidelik het, 
ds. Carl Vermaak wat oor die werksaamhede van die 
Bybelgenootskap gepraat het en ds. Schalk Strauss wat 
die kerk se publikasies bekendgestel het. 

’n Gewisse hoogtepunt van die konferensie was die 
“blinde vendusie” wat die Woensdagaand ten bate van die 
Loerie Jeugsentrum aangebied is. Ds. Nico Grobler het 

soos ’n gesoute afslaer die aanwesiges met sy kwinkslae 
aangespoor om hulle hande diep in hulle sakke te steek 
terwyl hy die geheime inhoud van die geskenkpakkies 
opgeveil het. Meer as R14 000.00 is op dié manier in-
gesamel. Die fondse is die volgende oggend aan die 
Loerie Jeugsentrum oorhandig saam met skenkings 
van kruideniersware en ander goedere wat susters uit 
die gemeentes saamgebring het. 

Susters het ook die geleentheid gekry om deel te neem 
aan handwerkprojekte. Onder meer kon hulle leer hoe 
om doilies met krale te versier en servette vir spesiale 
geleenthede te vou. 

Die Mosselbaai-susters was nie net die verste be-
soekers en die beste verteenwoordig nie, maar het ook 
deurgaans ’n fantastiese spangees geopenbaar waarvoor 
hulle later met ’n spesiale prys beloon is.

Almal wat die susterskonferensie van 2018 byge-
woon het, was dit eens dat dit ’n wonderlike ervaring 
in die teenwoordigheid van God was. AP Kerk Bronk-
horstspruit se susters het hulle uitstekend van hul taak 
gekwyt. Die twee jaar se voorbereiding en harde werk 
was die moeite werd! Ons sien reeds uit na die volgende 
susterskonferensie!

2018 Susterskonferensie
Alba Joubert

WAT DOEN MY KERK?
LIG IN DUISTERNIS
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EK WOU NOG ALTYD WEET

Was die Zoeloes regtig so 
vredeliewend as wat vandag 
beweer word?
Dr. Pieter Möller

Om ’n grondige en waarheidsgetroue uitspraak hier-
oor te lewer, moet ’n mens ons geskiedenis ken of 

dan minstens kennis daarvan dra. Daar word beweer dat 
Zuma by geleentheid teenoor dr. Pieter Mulder verklaar 
het dat die Zoeloes voor die koms van die blankes na 
Suid-Afrika in vrede gelewe het. Sodanige en soortge-
lyke uitsprake deur hom en sy geesgenote hoor ’n mens 
nogal ge reeld, ja, selfs van die oningeligte, arrogante 
en dom be ter weters in die Suid-Afrikaanse Parlement. 
Groter on sin is kwalik te bedink. Die swart volke van 
Afri ka het nie oor skrif beskik nie en derhalwe ook nie 
oor opgetekende geskiedenis nie en hulle oorgelewerde 
verhale is mities van aard, d.w.s. verhale/gebeure wat 
mondelings oorver tel is met die tekortkominge wat 
daarmee gepaardgaan. Die enigste geskiedenis waaroor 
die volke van Suider-Afrika weldra beskik het, is dié wat 
die Blankes opgeteken het in gevalle waar hulle met die 
swart volke in aanraking gekom het. Wat dus vandag 
as die waarheid opgedis word, is loutere onsin en dít 
meermale bloot uit kwaadwillige vyandigheid teenoor 
ons blankes. 

Laat ons die werklike situasie in oënskou neem. 
Voor die koms van die Voortrekkers na Natal was daar 
allermins vrede, maar in werklikheid ’n barbaarse bloed-
bad van ongekende afmetings wat juis deur die Zoeloes 
veroorsaak is. Hieroor berig prof. Omer-Cooper (soos 
aangehaal deur prof. FA van Jaarsveld) dat die gebied wat 
later as Natal bekend sou staan, geheel en al verwoes is 
en dat die bevolking, konserwatief bereken, na raming 
van 100 000 na 10 000 verminder het. Kleiner stamme 
is totaal uitgewis en selfs meer het gesterf vanweë die 
hongersnood en anargie wat gevolg het. Diegene wat wou 
oorleef, moes hals oor kop vlug en hulle elders, ver weg 
gaan hervestig of in onherbergsame plekke gaan weg-
kruip. Skokkend maar waar: die gebrek aan kos het baie 
tot mensvretery (kannibalisme) gedwing. Skrikwekkend 
in hierdie verband is die verhaal wat Mokapaka wat die 

doodslag en gepaardgaande bloeddorstigheid oor leef 
het, in latere jare aan ’n Franse sendeling meegedeel het. 
Daarvol gens het bepaalde barbare, na wie Mokapaka as 
“Marimos” verwys, volkome versot geraak op mensvleis 
en op dier like wyse op mense jag gemaak. ’n Ou Fingo 
het dit bevestig. Die bloedbad wat gedurende die tydperk 
1815 tot 1830 plaasgevind het, het as die Difaquane (soos 
die Sotho-volke daarna verwys het) en Mfecane (die 
Zoeloe-verwysing daarna) bekendgestaan. Dit was juis 
’n Zoeloe, Tsjaka, wat daarvoor verantwoordelik was. 

Teen die 18de eeu was daar ongeveer 200 onafhank-
li ke Nguni-stamme in die latere Zoeloeland. Heelwat 
la ter, met die dood van sy pa, het Tsjaka in 1816 leier 
van een van die kleiner stammetjies, die Zoeloe-stam, 
geword wat uiteraard maar oor ’n relatief klein gebied 
beskik het. Tsjaka het onmiddellik op ambisieuse wyse 
begin om een na die ander stammetjie stelselmatig op 
gewelddadige wyse te verower en by syne in te lyf totdat 
hy uiteindelik almal in sy Zoeloe-stam verenig het. In 
dié veroweringsproses is al die vrouens en kinders by sy 
stam ingelyf en die beeste in sy krale gejaag, maar al die 
manlikes is voor die voet om die lewe gebring.

Koning Tsjaka kon dit alles net vermag omdat hy 
sy impi opgelei en streng gedissiplineer het. Hy het in 
sy uitoefening van dissipline tydens die opleiding enige 
impi wat maar in enige opsig tekort geskiet het deur 
byvoorbeeld te wys dat hy pyn ondervind wanneer hy 
oor skaapdubbeltjies of gloeiende kole moes loop, laat 
doodslaan. Hy het sy impi volgens ouderdomsgroepe in 
regimente ingedeel. Die jonges wat nog hulle sout op die 
slagveld moes verdien (wat ’n vereiste was om vrou te 
kan vat), is penkoppe genoem, terwyl die ouer en meer 
ervare krygsmanne die ringkoppe was. In sy oorlog-
strategie het hy van ’n oskopformasie gebruik gemaak. 
Gee die duiwel wat hom toekom: Dit is verstommend 
dat die ongeletterde Tsjaka soveel insig, vindingrykheid 
en bekwaamheid aan die dag gelê het. Dít en die sukses 
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wat hy met sy strategie behaal het, het aanleiding daartoe 
gegee dat sommige historici met reg na hom as die swart 
Napoleon verwys het. 

In sy verowerings- en uitdelgingsoorloë het sy regi-
mente van ’n skildvel en ’n kort steekassegaai as wapen-
rusting gebruik gemaak. Op die slagveld het sy impi die 
horings gevorm wat die vyand moes omsingel, terwyl 
die ringkoppe die kop gevorm het wat die vyand moes 
vernietig. Nêrens was enige stam teen hierdie georga ni-
seerde geweld bestand nie. Tsjaka se deeglike opleiding 
het dapper, wrede en doodsveragtende krygers tot gevolg 
gehad. Hiermee het die Voortrekkers dan ook onder 
meer by Bloedrivier kennis gemaak. Vanweë die sukses 
wat Tsjaka met sy veroweringstogte behaal het, het die 
Voortrekkers berig dat hulle nie op mense nie, maar wel 
oral op doodsbeendere van mense afgekom het toe hulle 
die Transoranje (die latere OVS) binnegetrek het. Hen-
drik Potgieter, Andries Pretorius, Paul Kruger, eerlike 
sendelinge, jagters en reisigers na die binneland het dit 
almal bevestig. Gedurende twaalf jaar (1816 tot 1828) 
het Tsjaka nie net enersyds die aanvanklike klein gebied 
waaroor hy geheers het tot ’n enorme 500 000 vierkante 
kilometer vergroot en andersyds sy aanvanklike geringe 
krygsmag van 500 impi tot 50  000 laat aangroei nie, 
maar ook ’n geweldige slagting aangerig. Klaus Vaque 
(soos aangehaal deur Möller) se gevolgtrekking dat die 
belangrikste tydverdryf van die swart volke was om met 
tussenposes mekaar se koppe in te slaan, is oënskynlik 
in die kol.

Die militêre uitbarsting in Zoeloeland het ’n ketting-
re ak sie onder die swart bevolkings oor duisende kilome-
ters gehad en ontworteling, vlug (na onherbergsame dele), 
hergroepering deur reste van die oorblywende stamme en 
herverspreiding tot gevolg gehad. Sommige het landuit 
gevlug, maar ander se vlugtog het hulle steeds binne die 
landsgrense van die latere Suid-Afrika gehou. Sommige 
van hierdie vlugteling-stammetjies het self tydens hulle 
vlug dood en verwoesting gesaai. Hieronder ressorteer 
die Ngoni, wat hulle in Tanzanië gaan hervestig het en die 
Kololo wat hulle in Barotseland gaan hervestig het met 
uitlopers tot in Malawi. Die Ngwa ne (na Swaziland) en 
die Soshangana (na die huidige Mosambiek) was nie so 
gewelddadig nie. Die Mangwanes, die Hlubi en Tlokoa 
was van die stammetjies wat in hulle vlugtog binnelands 
gebly het, maar eweneens dood en verwoesting gesaai 
het. Ook hierdie verloop van sake was dus die direkte 
gevolg van Tsjaka se uitdelgingsoorloë.

Nog ’n uitvloeisel van die Tsjaka-bewind, was die 
ontstaan van die Matebele onder Mzilikazi (Silkaats). 
In 1824 het hierdie generaal van Tsjaka opdrag ontvang 

om ’n stammetjie in Noord-Zoeloeland te gaan aanval. 
Die opdrag is uitgevoer, maar toe begaan Silkaats die 
onvergeeflike flater om nie al die gebuite beeste aan 
Tsjaka uit te lewer nie. Ongelukkig vir hom het Tsjaka 
dit uitgevind en was sy lot gevolglik verseël. Om die 
dood vry te spring, het hy met ’n gevolg gevlug en hom 
uiteindelik in die Marico-omgewing gevestig en so het 
die Matebele ontstaan. As gesoute Zoeloe het hy Tsjaka se 
krygstaktiek voortgesit met die gevolg dat ’n ontsettende 
slagting in die Wes-Drakensbergse gebied tussen 1824 en 
1830 plaasgevind het. In wese was die gebied tussen die 
Oranje- en Limpoporivier deur die toedoen van hierdie 
twee Zoeloes (Tsjaka en Mzilikazi) een groot slagveld. 
Dit het ook met die uiterste wreedheid gepaard gegaan. 
Peter Becker skryf byvoorbeeld in sy boek oor Silkaats 
(soos aangehaal deur Möller) hoe hy die Bakwena-stam 
feitlik uitgewis het deur die mans aan mekaar vas te 
bind en dan op gras wat met vet deurweek was, te gooi 
en dit dan aan die brand te steek. Op soortgelyke wyse 
het hy hulle babas op ’n hoop brandende hout gegooi. 

Uit wat hier neergepen is, behoort dit derhalwe vir 
enige een baie duidelik te wees dat Zuma en diesulkes 
nie die vaagste benul het waarvan hulle praat nie. Hul-
le is nie bekend met die ware feite en dus ook nie die 
“ge skiedenis” van hulle eie voorsate nie. Van vrede was 
daar hoegenaamd nie sprake nie en dit was juis die 
witman wat die Christelike leer, orde en stabiliteit na 
die binneland van Suid-Afrika gebring het. Dit het tot 
gevolg gehad dat die oorblyfsels van die bevolkings wat 
gevlug en oorleef het, uit hulle skuilplekke kon kom en 
so kon aanwas dat hulle getalle vandag in die miljoene 
tel; iets waarvoor hulle die witman moet bedank, maar 
in plaas daarvan kry hy stank vir dank. Ons bevind ons 
in die huidige tydsgewrig waarskynlik dan ook in die 
tyd waarvan die Bybel melding maak deur te verklaar 
dat die waarheid die leuen sal wees en omgekeerd. 

Bronne:
1. Möller, PW: Vryheidstryd van die Afrikaner Vanaf 

Volksplanting tot Volksversaking.
2. Muller, CFJ: Die Oorsprong van die Groot Trek.
3. Van der Walt, AJH; Wiid, JA en Geyer, AL: Ge skie denis van 

Suid-Afrika.
4. Van Jaarsveld, FA: Van Van Riebeeck tot Verwoerd 

(1652-1966). 

Verwysings na bronne/boeke/gegewens, wat in die vier gelyste 
bronne hierbo, voorkom:
1. Arbousset, T en F Daumas (die Franse sendelinge): Narrative 

of an Exploratory Tour.
2. Becker, Peter: Path of Blood. The Rise and Conquest of 

Mzilikazi: Founder of the Matebele.
3. Omer-Cooper, JD: The Zulu Aftermath: A Nineteenth Century 

Revolution in Bantu Africa. 
4. Vaque, Klaus: Verraad teen Suid-Afrika.

LIG IN DUISTERNIS

40  DIE BOODSKAPPER



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

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

Opsie 2: R125.00 (net dagstukkies – 400 bladsye). »
« Opsie 3: R210 [KJB in geheel 

+ hardeband Erediensboek 
(beperkte voorraad) met o.m. 
die Heidelbergse Kategismus].

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

Bestelvorm op die webblad by www.apk.co.za beskikbaar

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

My Kerknotaboek vir die erediens
– ds. Henning Dafel • Prys: R40.00

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

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

Die Erediens 
Lewende Stene: 1
– Prof. JAE Adendorff 

Prys: R30.00

Eerste uitgawe in ’n reeks getiteld 
Lewende Stene. 

• Is die erediens nog belangrik?
• Hoekom volg dit ’n bepaalde 

patroon?
• Wat is die sin van elke 

onderafdeling van die erediens?

My Troetelwalvis Roosmaryn  
en ander dieregiere  
– C Krahtz
Ouderdom: 4-9 jaar 
Prys: R60.00

Honkiedôrie Hus en ander 
lekkerlees-stories  
– C Krahtz
Ouderdom: 3-8 jaar 
Prys: R85.00

Diere-plesier in die natuur  
– H Schoeman

Ouderdom: 3-8 jaar 
Prys: R50.00

Stille nag, heilige nag  
’n Lied vir die wêreld 
– Werner Thuswaldner en Robert Ingpen 

Prys: R50.00 + CD 

Op 24 Desember 1818 
het Kersfees op dié 
Oukersaand op Oberndorf 
– ’n klein dorpie in 
Oostenryk – ’n ander 
blywende betekenis gekry. 
Joseph Mohr en Franz 
Gruber het Stille nag, 
heilige nag vir die eerste 
keer as geskenk voor die 
gemeente opgevoer om 
aan die inwoners moed te 
laat skep in hulle haglike 
omstandighede. Daarna is 
die lied die hele wêreld ingedra. 

Pragtige illustrasies wat kinderharte sal bekoor.
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As ’n mens sulke vrae vra, is daar 
sommer dadelik ’n klomp ou ooms 
met kwaai oë wat sal opspring en 
sê: “Natuurlik moet jy!” Baie keer 
is dit sommer die rede waarom 
ons besluit om nie te gaan nie: 
“Geloftedag is vir oumense wat 
aan ou goed dink – ek het niks daar 
verloor nie.”

As dit die kort en die lank van 
Geloftedag is, dan het jy miskien 
’n punt beet. Daarom moet ons 
seker vra: “Is dit regtig al wat 
Geloftedag is?” Die antwoord 
is: Nee! Geloftedag is nie net ’n 
dag vir oumense nie! Dit is ’n dag 
vir Christene. Geloftedag is ’n 
dag waar ons daaraan dink dat 
God in die verlede vir ons goed 
was. Geloftedag is ’n dag waar 
ons daaraan dink dat God dit 
wat vir ons onmoontlik was, laat 
gebeur het.

Die Voortrekkers het mos aan God 
belowe dat hulle die roem en die 
eer van die oorwinning oor die 
Zoeloes aan Hom sal gee. Hulle het 
beloof dat hulle die dag sal gebruik 
om hulle kinders te leer dat Hy hulle 
uit die hand van ’n oormag gered 
het. Geloftedag gaan oor onthou!

Om te onthou wie God is en wat 
Hy doen, is baie belangrik. Petrus 

skryf sy tweede brief om gelowiges 
hiermee te help:

Daarom sal ek nie nalaat om 
julle altyd hieraan te herinner 
nie, alhoewel julle dit weet en 
vasstaan in die waarheid wat 
by julle is. En ek beskou dit as 
reg, so lank as ek in hierdie 
tentwoning is, om julle deur 
herinnering op te wek ... 
(2 Petr. 1:12-13).

Om dieselfde rede is Psalm 105 
geskryf – sodat Israel kon onthou 
wat God alles vir hulle gedoen het.

Volgende moet ons seker vra: 
“Waarom moet ’n mens soveel 
moeite doen om hierdie dinge 
te onthou?” Ek dink jy het reeds 
die antwoord geraai: “Want 
ons vergeet!” Ons vergeet waar 
gelowiges voor ons troos gekry het 
toe hulle hartseer was, of hulp gekry 

het toe hulle bang was. Ons vergeet 
hoe God in hulle lewens gewerk het.

Ons vergeet ook dat God belowe 
dat Hy my en jou nooit alleen sal 
los nie. Ons vergeet dat God ons in 
Psalm 50:15 leer: 

... roep My aan in die dag 
van benoudheid: Ek sal jou 
uithelp, en jy moet My eer. 

Dit is waaroor Geloftedag se 
‘onthou’ gaan. God wil hê ons 
moet onthou dat Hy vir ons 
omgee soos wat Hy vir ons 
voorouers omgegee het toe hulle 
deur duisende Zoeloes omring 
was. Ons het belowe dat ons sal 
onthou. As ’n mens mooi dink, is 
dit waaroor Kersfees ook gaan: 
God het mens geword om ons 
te red. Hy is God met ons of 
“Immánuel!”

Dit is waarom ek Geloftedag wil 
vier: Ek wil onthou! Ek wil onthou 
dat die Here my voorouers se 
Beskermer was. Ek wil onthou 
dat die Here daarom ook my 
Beskermer is.

Groete,
ds. Henning

GELOFTEDAG: GELOFTEDAG: 
Moet ek of wil ek?Moet ek of wil ek?
Is dit regtig nodig om Geloftefees te vier? Is dit regtig nodig om in 
die warm son na dieselfde verhaal te gaan luister wat ons verlede 
jaar en die jaar vantevore gehoor het? Kan ek nie maar net rustig by 
die huis bly of by vriende gaan kuier nie?
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Hoe werk dit? 
Gegee: Leidrade: 15 Bybeltekste in tabel met spasies vir inskryf van antwoorde. • Slegs 9 antwoorde is korrek. 
Doolhof: 4 Moontlike ingange na die doolhof. • Gebruik die 9 antwoorde om die regte pad deur die doolhof te 
vind. • Die antwoorde word lukraak gegee. • Rangskik self die korrekte volg orde van die prentjies. • Beweeg 
slegs vorentoe. • Geen U-draaie nie. • Beweeg slegs 1 keer deur elke kleurblokkie.

Teks & uitleg: Daleen Pienaar 2018
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ANTWOORDE (p. 3)

Die plek waar ons Geloftefees gehou het, was op die 
plaas Coné wat sentraal geleë was tussen die dorpe 
Postmasburg, Griekwastad, Niekerkshoop, Olifantshoek 
en Groblershoop. Ons terrein was in die skaduwee van 
’n groot ou klomp kameeldoringbome.

Ons fees het al die middag van vyftien Desember 
begin. Voor daardie tyd moes die twee waens, osse, 
perdekarre en perde reeds met vragmotors na Coné se 
buurplaas, Klipputs, aangery word.

Om halfdrie die middag vertrek die hele geselskap 
(waens, perdekarre en perdekommando) vanaf 
Klipputs na Coné. Albei waens is vol mense gelaai en 
weldra weerklink volksliedjies soos Sarie Marais en 
Trekliedjie. 

Op Coné aangekom, word die osse uitgespan, perde 
afgesaal en ’n feestelike atmosfeer bring lewe onder 
die eeue-oue kameeldorings. Halfvier word kampstoele 
nader gedra. Jukskei het in alle erns begin. Ek kan 
nog hoor hoe instruksies gegee word: “Ou swaer, sit 
hom vir ons net hier neer,” en dan kon jy weet as dit ’n 
pen moes wees, was dit ’n pen of wanneer dit net ’n 
lê moes wees om ’n bars te verhoed, was dit een. Die 
jukskeispelers het geweet wat hulle doen.

Teen vyfuur het die braaivleisvure al gebrand, want 
almal wou klaar eet voordat dit donker word. Die 
lanternlig was maar ’n bietjie fl ou. Halfsewe kon die 

nagdiertjies luister hoe mensestemme vrolik saamsing 
en seweuur was dit volkspeletyd.

Ons het op ’n ronde betonblad, wat deur die 
feesgangers self gebou is, gespeel. Almal was in hul 
volkspeledrag en groot en klein was welkom. Daar 
was ’n lig aan ’n paal en die toeskouers het lustig 
saamgesing. Pouse is almal se kele met gemmerbier 
gelawe en kwart voor tien het almal saam die dag met 
aandgodsdiens afgesluit.

Die beddens was klaar agterop die waens en 
vragmotors gemaak. Gou het die nagstilte oor die moeë 
feesgangers toegesak en kon die sonbesies met hulle 
eentonige sang die nag inlei.

Met die reuk van fynhoutvure het jy wakker geword, 
want daar moes vroeg geroer word. Vlaghysing en 
oggendgodsdiens was stiptelik om seweuur. Wanneer 
die ghong om halfnege tyd vir samesang aangekondig 
het, was ontbyt afgehandel. Aangesien Geloftedag soos 
’n sabbat deurgebring is, het die klein skare onder die 
kameelbome nou God met hulle sang verheerlik. 

Om halftien was dit tyd vir die diens waar die Gelofte 
dan ook staande, met geboë hoofde herbevestig 
is. Daarna was dit middagete en gesellige verkeer 
tot tweeuur met die aanvang van die algemene 
vergadering waar sake van belang en die kies van nuwe 
komiteelede afgehandel is. ’n Paar items het elke jaar 
die vergadering opgekikker.

Ná die vergadering was dit die feesrede waarna 
die groep getroue Afrikaners opgepak en 
afskeid geneem het tot die volgende jaar, 
want in elkeen se hart was die wete: 

Geloftedag beteken in die eerste en 
laaste plek ’n afspraak van ons volk 
met God.

Gedurende ons kinders se grootwordjare het daar ’n week voor Geloftefees op 
ons plaas, Mount Charles in die Noord-Kaap, reeds groot doenigheid en opge-
won den heid geheers. Alles moes gereedgemaak word om ons Gelofte na te kom.

’n Ouma vertel: ’n Ouma vertel: 
Só het ons Geloftefees gehouSó het ons Geloftefees gehou

Wilma Lubbe
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