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REDAKSIONEEL

Vroeër vanjaar het ek die onbenydenswaardige voor
reg gehad om die koerantvoorblaaie as gevolg van 

’n Face bookopmerking te haal. Ná die Christchurch 
mos kee aanval, berig Kerkbode oor ’n gesamentlike ge
beds geleentheid tussen lidmate van Groote Kerk Kaap
stad en die Moslemgemeenskap. In die berig word die 
le raar van Groote Kerk aangehaal waar hy na Moslems 
as “broers en susters” en “kinders van God” verwys. My 
kom men taar hierop was: “Jesus treur eerder oor valse 
uit sprake soos hierdie.”

Nadat ’n joernalis van Rapport met my gesels het, lui 
die volgende dag se hoofberig soos volg: “Hel los ná NG 
ds. vir Moslems bid.” Hoewel die inhoud van die artikel 
dit duidelik stel dat my en andere se ongelukkigheid 
daar mee te doen het dat die NG leraar se uitsprake die 
eks klu siwiteit van Jesus Christus as enigste Middelaar in 
gedrang bring, het die opskrif die indruk geskep dat ek 
en andere ’n probleem daarmee het wanneer Christene 
vir Moslems bid. Deur fyn woordspel in die opskrif, is 
’n valse voorstelling gemaak oor wat my en andere se 
eintlike standpunte en besware was. Deur die opskrif 
op so ’n oneerlike wyse te formuleer, was lesers uit die 
staanspoor beïnvloed om die inhoud van die artikel 
met sekere vooroordele te benader.

Hierdie is maar een voorbeeld van hoe die gebruik van 
die tong soms ’n wrang smaak in die mond laat. Fop
nuus, wanvoorstellings en ’n eensydige aanbied van die 
waarheid, is natuurlik te verwagte van die sekulêre wêreld 
waarin Christus se heerskappy nie erken word nie. Wat 
egter ontnugterend is, is wanneer jy besef dat die tonge 
van Christene dikwels ook gesplete is en soms soos ’n 
sweep kan klap wat die siel oopkloof. Hoe dikwels ge
beur dit nie dat gelowiges mekaar se motiewe ver draai; 
woor de buite konteks aanhaal; wanvoorstellings daar van 
gee; met ongeverifieerde feite op loop gaan asof dit die 
waarheid is en agterdog saai ter wille van sensasie nie? 

Die probleem is nie dat ons tonge het nie, maar wel die 
mo tiewe en gesindhede wat die gebruik daarvan beïn 

vloed. Jakobus herinner ons daaraan dat die tong, hoe 
wel ’n klein lid van die liggaam, ’n kragtige instru ment 
is (vgl. Jak. 3:112) en maan ons dan om dit verant woor
de lik en tot eer van God te gebruik. 

In hierdie uitgawe fokus ons graag op die gebruik van 
ons woorde: Hoe kan ’n Christen se soutbesprinkelde 
woorde smaak gee en verderf teenwerk? Ons wil egter nie 
net op die verkeerde gebruik van die tong konsentreer 
nie, maar ook die positiewe gebruik daarvan beklemtoon. 
As God ons beveel om nie sy Naam ydellik te gebruik 
nie (negatief), wil Hy ons nie verhoed om sy Naam te 
gebruik nie, maar ons juis aanmoedig om sy Naam reg 
te gebruik (positief). As Hy ons beveel om nie valse 
getuienis te lewer nie, moedig Hy ons terselfdertyd aan 
om die waarheid oor my naaste te spreek en sy goeie 
naam te verdedig en te bevorder (vgl. HK v/a 112).

In Psalm 34:2 word die wese van wat dit beteken dat 
ons woorde met sout besprinkel moet wees, deur Da
wid vasgevat wanneer hy sê: Ek wil die Here altyddeur 
loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees. Hy gaan dan 
ver der en verduidelik wat dit prakties beteken as God se 
lof altyddeur in jou mond is – dit beteken om die He re 
te vrees (Ps. 34:10, 12). Dit sluit baie meer in as om op 
’n Sondag saam met die gemeente in die kerk te sing. 
Dit gaan oor meer as lofbetuigings tydens my stil te
tyd gebede. Dit raak ook die alledaagse gebruik van my 
tong: Hoe ek praat, wat ek sê, hoe ek met die waarheid 
omgaan en hoe ek inligting aanbied. Soos elke ander 
aspek van my lewe, staan ook die gebruik van my tong 
onder die heerskappy van Christus.

Mag hierdie uitgawe ons aanspoor om Paulus se ver
maning aan die gelowiges in Kolosse ter harte te neem 
en daadwerklik, teenoor vriend en vyand, te gaan uitleef: 

Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout 
besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen 
moet antwoord (Kol. 4:6).

Sy lof sal altyddeur in my mond wees
Ds. Schalk Strauss
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AMPTELIK

LERAARS
Beroepe bedank
Ds. F de Bruin (Vrede/Memel) na Benoni/Kempton Park.

SKOOLKWARTALE 2019
Vierde kwartaal: 1 Oktober – 4 Desember

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

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

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2019

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

Verskyningsdatums 2020

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Februarie 2020 12 November 28 Januarie

Maart 2020 17 Januarie 25 Februarie

April 2020 19 Februarie 24 Maart

Mei 2020 10 Maart 21 April

Junie 2020 20 April 26 Mei

Julie/Augustus 2020 19 Mei 25 Junie

September 2020 14 Julie 25 Augustus

Oktober 2020 12 Augustus 22 September

November 2020 17 September 27 Oktober

Des. 2020/Jan. 2021 15 Oktober 24 November

Inskrywingsvorm 2020 – Enkelintekenare
Bestelvorm beskikbaar op die webblad by  
www.apk.co.za onder Publikasies, Intekenvorm 2020.

Inskrywing 2020 – Elektronies
Om elektronies op Die Boodskapper in te teken, stuur 
’n e-pos na boodskapper@apk.co.za en ont vang 
die nuutste uitgawe interaktief en in volkleur. Teen 
R130,00 p.j. (Slegs die helfte van die gedrukte prys!) 

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

Advertensietariewe 2020

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 550,00 Nie beskikbaar

Binne-agter – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 200,00

Binne-agter – vol 
(indien beskikbaar)

297 x 210mm Volkleur R4 730,00

Agterblad – 1/2 
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R3 295,00

Agterblad – vol 
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 700,00

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

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

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

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

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

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020
1 Januarie* Nuwejaarsdag
21 Maart* Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
10 April* Goeie Vrydag
12 April Paassondag
13 April* Gesinsdag
27 April* Openbare vakansiedag
1 Mei* Openbare vakansiedag
21 Mei Hemelvaart
31 Mei Pinksterfees
31 Mei Republiekdag
16 Junie* Konsentrasiekampdag
9 Augustus* Openbare vakansiedag
10 Augustus* Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA-dag
24 September* Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
25 Oktober Hervormingsfees
16 Desember* Geloftedag
25 Desember* Christusfees
26 Desember* Openbare vakansiedag

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
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ONTVANG DIE WOORD

Woorde met sout besprinkel
Ds. Olof van Rooyen

Hoe lyk die woorde wat by ons monde uitkom? Teen
oor ons lewensmaats, ons kinders, ons ouers of enige 
iemand anders? 

Ons moet altyd mooi luister na wat ander en ek self sê. 
Jakobus 1:19 leer nie verniet nie: ... elke mens moet gou 
wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig 
te word.

Wie van ons ken nie daardie ondeurdagte antwoord op 
die opmerking van ’n ander nie? Later kan jy jou tong 
afbyt van spyt. Wie het nog nie die seer in die oë van 
’n ander gesien omdat ek nie my tong kon bedwing 
nie? Dink maar aan die skade wat veroorsaak is aan 
’n kos ba re vriendskap as gevolg van die een of ander 
op mer king of skinderstorie; of wanneer ’n werkgewer 
re de loos uit vaar teen ’n werknemer. 

Die tong is ’n klein lid van die liggaam, maar kan groot 
skade veroorsaak (Jak. 3:56). Dit vernietig nie net 
vriendskappe nie, maar besmet ook die liggaam en die 
mens se gees en gemoed. Hoeveel keer laat die tong ons 
nie struikel nie? Dit laat ons besef dat ook gelowiges 
feilbare mense is. 

Jakobus 3:9-10 leer: Daarmee loof ons God die 
Vader en daarmee vervloek ons die mense wat 
na die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde 
mond kom seën en vervloeking. Dit, my broe
ders, be hoort nie so te wees nie! Hoe lyk dit in 
u en my geval?

Spreuke 10:19 leer: ... hy wat sy lippe inhou, handel ver
standig. Soos ’n verekussing waarvan die vere wat in die 

wind uitgeskud word, nooit weer bymekaargemaak kan 
word nie, so is ’n mens se woorde: Eenmaal ge ui ter, kan 
dit nooit weer teruggetrek word nie. Het u al probeer om 
verspilde woorde reg te praat? Die rowe op die wonde 
mag afval, maar die splinters sal nog vir ’n lang tyd bly sit.

Die Bybelse betekenis van ‘verstandig’ beteken om te 
leef/praat na die eis van God, dit wil sê ook woorde te 
gebruik wat by my belydenis as Christen pas. Die woord 
wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, het die 
betekenis van ‘heilig’, ‘Godgerig’, ‘anders’.

Nuwe mense – nuwe woorde / ou mense – ou woorde
Christene is mense wat ‘anders’ as die wêreld moet wees. 
In Filippense 2:5 lees ons: ... hierdie gesindheid wat in 
Chris tus was, moet in julle ook wees ... In die oor spronk
like taal beteken dit: om te dink/te doen/te praat/teenoor 
ander op te tree na die voorbeeld van ons Here, Jesus 
Christus. Dit wil ons aanspoor om die weg van Kolos
sense 3:23 daagliks te volg: Bedink die dinge wat daarbo 
is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en 
julle lewe is saam met Christus verborge in God. Die ou 
sondige lewe is afgesterf en nou is ons opgewek tot ’n 
nuwe lewe in die Here Jesus. 

Hoe lyk die vrugte van ons mond? Pas my woorde by 
’n ou lewe waarvan Christus nie deel is nie: woorde van 
vy andskap, twis, jaloesie, afguns, haat? Of gee my woorde 
smaak soos die woorde van ’n nuwe, Geesvervulde lewe: 
opbouende woorde van liefde jeens ’n medebroer en 
suster, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedig
heid, bemoediging en selfbeheersing (vgl. Gal. 5:1926)?

Dit is wat die Here Jesus bedoel as Hy leer dat sy kinders 
die sout van die aarde is. Gelowiges kan nie van die ver 
ant woordelikheid wegkom om in hulle woorde, werke 

Skriflesing: Kol. 4:2-6 en Spr. 10:18-21 • Sing: Ges. 91:1, 3 en 128:1-4  
Teks: ... maar hy wat sy lippe inhou, han del verstandig (Spr. 10:19).

NOVEMBER 2019  3



en gesindhede soos sout te wees nie: bewarend teen 
verderf, dit gee smaak in ’n smaaklose wêreld. Iemand 
het eendag só oor die wêreld geskryf: “God het geen 
smaak aan hierdie wêreld soos dit in sy sondige toe stand 
voor Hom verkeer nie. Gelowiges moet eintlik die goeie 
smaak daaraan gee sodat dit vir God welgevallig kan 
wees.” Daarom is ‘soutwees’ die taak van die gelowige 
in hierdie wêreld.

Gedagtig dat dit wat by ons mond uitkom maar net die 
produk is van wat in die hart leef, bring Paulus alles tot 
’n punt as hy in Kolossense 4:6 leer: 

Laat julle woord altyd aangenaam wees, met 
sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle 
iedereen moet antwoord. 

Vriendelikheid kos niks en is saam met geduld, deel van 
die vrug van die Gees. Ons woorde moet ten doel hê om 
ander se lus te prik kel en nader te trek na Christus toe. 
Helaas, menig maal sit dit mense af en vervreem hulle 
van die Here Jesus. Is dit nie dalk die rede waarom die 
kerk so dikwels moet hoor: Daar is geen liefde onder 
julle nie? Is dit dalk omdat ons nie meer sout is nie, 
maar laf geword het?

Wie nie sy lippe kan beteuel nie, kan ook nie die liefdes
gebod hou nie. ’n Sagte antwoord keer die grimmigheid 
af, maar ’n krenkende woord laat die toorn opkom (Spr. 
15:1). Hoeveel van ons het dit nie al ervaar nie, of staan 
dalk self skuldig hieraan?

Oor die saak van die tong is ons Here Jesus baie duidelik. 
Hoor wat leer Hy in Matthéüs 5:22: ... elkeen wat vir sy 
broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die 
Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verant woor
ding doen in die helse vuur. (‘Raka’ is ’n Aramese woord 
wat beteken ‘deugniet’ of ‘nikswerd’. In die oor spronk like 
taal is ‘dwaas’ nog ’n sterker skelwoord as ‘raka’.) Die 
Here Jesus veroordeel sulke opmerkings so sterk dat Hy 
sê dat die wat só praat, voor die “Groot Raad” of in die 
“helse vuur” verantwoording moet doen. Sulke woorde 
bou nie op nie en dit stig nie, dit maak eerder dood.

Hoeveel maal hoor ons sulke woorde uit die mond 
van medegelowiges? Of nog erger: Kom dit uit my eie 
mond? Kan ek werklik ernstig wees oor my belydenis as 
Chris tus gelowige as ek toelaat dat my tong so met my 

weg hard loop? Is ek dan nie soos sout wat laf geword het 
en vir niks anders deug as om buite gegooi en deur die 
mense vertrap te word nie?

Wie sê dat hy God liefhet en sy broer haat, is ’n leuenaar. 
Daarom: Wie God liefhet met hart, siel en verstand, sal 
ook in sy woorde teenoor ander die liefde vir sy God 
weerspieël. Selfs wanneer dit nodig raak om ’n woord 
van ernstige vermaning te rig.

Bemoedig mekaar met woorde wat getuig 
van lewe
Hoe baie maal raak u en ek nie moedeloos nie? Ons 
sien nie meer kans vir die lewe nie en wil net handdoek 
in gooi! Ons beleef daagliks dinge soos moord, bedrog, 
dief stal en alles wat lelik is. Ons sien hoe alles wat op
ge bou is, deur barbare verwoes word! As ons eerlik 
met onsself wil wees: Is dit nie omdat ons vergeet het 
om deur die soutwoorde van die Skrif versterk te word 
nie? Daarom dat ons ook nie mekaar kan bemoedig en 
kans sien om die samelewing met die verlossings woord 
te verander nie.

Ons is opstandingsgelowiges wat glo dat Jesus Christus 
leef. Het ons nie dalk vergeet dat die opgestane Here ge sê 
het: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde ... 
en ook: ... Ek is met julle al die dae tot aan die volein ding 
van die wêreld (Mt. 28:1820)?

Ons is so vasgevang in ’n gees van pessimisme, dat ons 
die lewende Woord se verlossingskrag misken. Het dit nie 
tyd geword dat ons onsself en ander weereens bemoedig 
en herinner dat Jesus Christus leef en dat ons eerder 
van die lewende Woord sal getuig en onsself daaraan 
sal herinner dat daar geen groter mag as die lewende 
God bestaan nie? Ons is sy kinders – die Here Jesus hou 
elkeen van ons in sy deurboorde hande.

Nou word dit die hooftaak van elke Christusgelowige 
om aanhoudend en aan almal te vertel dat Jesus Chris
tus leef. Ons is Wederkomsgelowiges. Psalm 119:19: 
Ek is ’n vreemdeling op aarde ... Ek leef met die oog op 
die wederkoms van Jesus Christus ... vir my is die lewe 
Christus en die sterwe wins (Filip. 1:21).

Kom ons leer om van onsself af weg te kyk en Christus op 
die troon raak te sien. Hy is die Woord en die Wysheid 
van God. Hy wat sy lippe in toom hou, handel verstan
dig. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles 
tot verheerliking van God (1 Kor. 10:31). LIG IN DUISTERNIS
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Dwarsdeur die lewe leer ’n mens die waarde van 
woorde. ’n Bemoedigende woordjie of ’n sagte 

ant woord op die regte tyd kan wondere verrig. Net so 
kan ’n skerp tong seer en verwoesting saai waar dit los
ge laat word. Daarom is die Bybel ook glad nie stil oor 
die onderwerp nie, juis omdat dit so ’n groot impak op 
le wens kan hê.

Sagtheid van tong is ’n lewensboom, maar valsheid 
daarin is verbreking in die gees (Spr. 15:4).

’n Teologie van skepping en verlies
Om ’n teologie van die tong vanuit die Skrif te bespreek, 
sal ’n mens by die begin van alle dinge moet begin. Deur 
te spreek het God alles geskep. Ook die mens is na sy 
beeld geskep met die vermoë om te kommunikeer en 
met mekaar te praat oor dit wat God geskep het. Dit 
beteken dat ons woorde nie aan onsself behoort nie, 
maar aan God (Tripp, 2000, Kindle lig ging: 396). Hy 
praat met ons en het vir ons ’n tong gegee waarmee ons 
Hom moet loof en met Hom en met ander kan praat. 

En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: 
Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, 
on derwerp dit en heers ... (Gén. 1:28). 

Elke keer wat ons ons tonge gebruik, behoort ons woor
de ooreenkomstig God se plan daarvoor te wees. Dit 
moet op die standaard wees wat Hy daarvoor gestel 
het en sy heerlikheid moet daarin weerklink. Van die 
be gin af het God ’n wonderlike doel vir ons woorde 
ge had wat by verre beter is as enige plan waarmee ’n 
mens vorendag kan kom (Tripp, 2000, Kindle ligging: 
178). Die primêre rede waarom die mens met ’n tong 
geskape is en die ga we van spraak ontvang het, was so
dat hy God saam met die res van die skepping daarmee 
sal verheerlik.

Laat hulle die Naam van die Here loof; want Hy 
het be vel gegee – en hulle is geskape (Ps. 148:5).

Nog ’n stem was egter in die tuin van Eden gehoor en vir 
die eerste keer is die gesag van God se woorde uitgedaag 
(Tripp, 2000, Kindle ligging: 476). Woorde is geuiter wat 
God se woorde bevraagteken het. Satan het gespreek en 
die gevolge van sy woorde was dat die eenvoudige en 
doelgerigte wêreld van menslike kom mu nikasie in ’n 
arena van verwarring en stryd verander het. 

Maar die slang was listiger as al die diere van die 
veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die 
vrou: Is dit ook so dat God gesê het ... (Gén. 3:1).

Van daardie tragiese oomblik af toe die mens op die 
woorde van Satan ag gegee het, het die tong ’n objek 
van verderf en verleiding geword. Vir die eerste keer is 
’n leuen vertel. Vir die eerste keer is ’n ander beskuldig. 
Sonde het God se plan met die menslike vermoë om 
te kom munikeer, verdraai en besmet. Die val van die 
tong het die deuntjie van die mens se bestaan geword. 

Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ’n 
on be dwing bare kwaad, vol dodelike gif (Jak. 3:8).

’n Teologie van herstel en vernuwing
God het egter nie toegelaat dat Satan die laaste sê ge
had het nie. Direk ná die sondeval het God die mens 
genader en aan hom ’n belofte gemaak. Dwarsdeur die 
Ou Testamentiese geskiedenis is daardie belofte geeggo 
deur die woorde van die Wet en die Profete. ’n Belofte 
van herstel en vernuwing.

En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak 
dat julle in my insettinge wandel en my verorde
ninge onderhou en doen (Eség. 36:27).

God, wat alles deur die Woord tot stand gebring en 
Homself nog altyd deur sy Woord aan die mens geopen
baar het, het mens geword om die mag van die sonde 
te verbreek. In Jesus Christus is die belofte van herstel 
en vernuwing vervul. 

Juig en jubel, o inwoners van Sion!
’n Teologie van die tong
Ds. Greyling van Rooyen

HOOFARTIKEL
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En die Woord het vlees geword en het onder ons 
gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou ... vol 
van genade en waarheid (Joh. 1:14).

Deur sy lewe, werke, dood en opstanding het die lewen
de Woord wat vlees geword het ook die Boodskap van 
red ding en versoening geword. Waar die mens geval het 
vir die listigheid en die leuens van die slang, het Chris
tus Satan se versoekinge weerstaan en as die vol kome 
Waarheid van God, die leuen oorwin. 

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid 
en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe 
deur My nie (Joh. 14:6).

In Jesus Christus het ons die genade van God ontvang 
om weer ons woorde, ons tonge, te kan gebruik ooreen
komstig die doel waarvoor Hy ons met die gawe van 
spraak geskep het (Tripp, 2000, Kindle ligging: 166). 
In Efésiërs 1:1523 gebruik Paulus vier woorde om die 
gawes te beskryf wat die Woord ons gebring het, ook 
ten opsigte van die vernuwing en herstel van ons tonge 
(Tripp, 2000, Kindle ligging: 852994):

Die eerste is hoop. In die Woord het ons hoop gevind 
vir ons eie woorde. In Christus kan ons as nuwe skepsels 
ons tonge tem en gebruik soos wat God met die skep
ping bepaal het ons moet. Daarom leef en praat ons met 
geloof en moed in die vaste hoop en sekerheid dat ons 
daardie doel deur genade kan bereik.

Die tweede woord is rykdom. Dit verwys na die gawes 
wat ons deur die krag van God ontvang het om ’n 
Godsvrugtige lewe te lei. Op die lewenspad van heilig
making het ons in Christus alles ontvang wat ons nodig 
het om ook ons tonge ooreenkomstig sy wil te rig. So 
is die tong nie meer net ’n instrument van die kwaad 
nie, maar word dit ’n draer van die boodskap van lewe.

Die derde is krag. Op grond van die werke van die Woord 
en sy oorwinning, is aan ons krag geskenk om in die 
stryd met ons tonge en die struweling met ons woorde, 
staande te bly. Die Woord het by ons woning gemaak 
sodat ons bekragtig kan word om ons tonge te gebruik 
volgens God se oorspronklike bedoeling.

Die laaste woord wat Paulus gebruik, is heerskappy. 
Die stryd van die mens met sy sondige natuur word 
duidelik weerspieël in ons dade en woorde. Die wete 
dat God volkome heerskappy oor ons lewens het, vind 

ook uiting in die dinge wat ons sê. So word ons tonge 
nie meer in opstand teen ons Skepper gebruik nie, 
maar in lofprysing en aanbidding ooreenkomstig ons 
skeppingsdoel.

Die herstel en vernuwing van ons wese is ’n werklik
heid waarvan die betekenis en omvang so groot is dat 
daar nie genoeg woorde is om die volkome genade en 
won der daarvan te beskryf nie. Daarom kan ons tonge 
een voudig nie vir ’n oomblik stil raak oor die skat van 
’n hart van vlees wat ons in die Woord wat vlees geword 
het, ontvang het nie.

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart 
te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring 
uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg 
is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy 
mond (Lk. 6:45).

’n Teologie van verwagting en vooruitsig
In die koms van die lewende Woord vind ons selfs meer 
as herstel en vernuwing. Dié wat in Hom glo, ontvang ’n 
wonderlike vooruitsig en lewe met ’n sekere verwagting. 
Ons leef met die belofte dat die Woord weer na die aarde 
sal kom, die einde van die stryd sal aankondig en deur 
die woorde van sy mond die oordeel sal vel oor die vader 
van die leuen en al sy magte:

En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard om 
die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 
’n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die 
wyn van die grimmigheid en van die toorn van 
God, die Almagtige (Openb. 19:15).

Ons verlang na daardie gegewe dag waar geen woorde 
van valsheid of verwarring meer die werklikheid sal 
be ïn vloed nie, maar waar die Woord en die Waarheid 
volkome sal herskep dit wat deur Hom geskep is. Ons 
verlang na daardie dag waar ons tonge die doel waartoe 
ons geskape is, sal eggo. Ons verlang na daardie dag waar 
die klanke van ons stemme in verheerlikte volmaakt
heid oor die nuwe hemel en die nuwe aarde sal weer
galm tot eer van ons Here, ons Skepper, ons Verlosser 
en ons Koning.

So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke 
knie buig, en elke tong sal God bely (Rom. 14:11). LIG IN DUISTERNIS

_______________________________________________________________

Tripp, P. D. (2000). War of words: Getting to the heart of your communication 
struggles [Kindle DX edition]. P & R Publishers.

6  DIE BOODSKAPPER



Taal as kommunikasiemiddel
Taal vorm deel van die kommunikasie tussen God en sy 
gemeente soos wat dit deur die bepaalde Skrifgedeelte 
aan die orde gestel word. In dié lig dien taal ’n baie 
verhewe doel, want dit staan in diens van die Woord 
en kan dus nie vreemd wees aan die gehalte wat in die 
Woord self gehandhaaf word nie. Deur middel van die 
prediking is God self aan die Woord en is die prediker 
slegs ’n instrument in die hand van die Heilige Gees. 
Weliswaar nie ’n instrument sonder invloed of verant
woordelikhede nie en daarom moet die prediker weet 
hy is by die kommunikasie betrokke met sy eie persoon
likheid, stemgebruik en taalvaardighede. 

Die prediker mag egter nooit die verhewe gesprek wat 
eintlik plaasvind, geringskat of laat vervlak tot sy eie 
gesprek met vriende of ander mense wat toevallig in 
die kerk is nie. Dit is vir elke prediker belangrik om te 
onthou dat hy deel vorm van ’n gesprek tussen God en 
sy kerk en dat hy taal so moet gebruik dat hy die kom
munikasie sal dien en nie kortwiek nie. Daarmee is alles 
nie gesê wat daar gesê moet word nie en moet daar na 
die taal self ook gekyk word.

Taal as verlengstuk
Terwyl die taal tydens die erediens die voortsetting van 
die Woord van God aan die hoorders is, beteken dit 
nie dat daar met dieselfde woorde en begrippe gepraat 
moet word wat in die Skrifgedeelte voorkom nie. Die 
taal wat in die Bybel gebruik word, is nie altyd algemene 
gesprekstaal vir die hoorders nie. Baie woorde is gelade 
Bybelse begrippe waarvan die betekenis nie so voordie
handliggend is nie. Die taal waarin die Bybel vertaal 
is, klink al vreemd vir die hoorder wat vyftig of meer 

jare ná die vertaling, die Bybel lees. Die prediker moet 
hom daarom daarvan weerhou om met hoogdrawende 
woorde ’n kanseltaal te skep wat nie die doel van ware 
kommunikasie dien nie.

Om hierdie gaping te oorkom, vra egter nie 
’n taal wat aansluit by die taalgebruik wat so 
dik wels in die media en op straat gehoor word 
nie. Predikers moet daarteen waak om nie te 
pro beer om mense, en veral jongmense, te wil 
na doen nie. Kru of plat vloerse uitdrukkings 
pas eenvoudig nie en dit wen geen punte by die 
hoor ders nie. Dit geld ook vir taal wat met veral 
Engels vermeng word. Dit is iets wat ongelukkig 
so algemeen word dat dit klink asof daar ’n 
nuwe taal aan die ontwikkel is.

Die taak van die prediker is om die Woord uit te lê en 
te verklaar en daarom moet ongewone woorde vervang 
word met woorde wat dieselfde betekenis weergee. Dit 
moet woorde wees wat maklik verstaan kan word terwyl 
dit tog steeds suiwer Afrikaans of ’n suiwer ander taal 
is, as dit vereis word. Die prediker moet onthou sy taal 
is ’n gawe van die Here en dat hy ook ’n opvoedingstaak 
het om dit suiwer te gebruik sodat mense kan verstaan 
wat hy sê en leer hoe om self suiwer en verstaanbaar te 
praat. Deur sy suiwer gebruik van die taal gee hy immers 
erkenning aan God vir die gawe van sy eie taal. Taalge
bruik is deel van die voorbereiding van die preek. Daar 
behoort gelet te word op moeiliker begrippe of vreemde 
woorde wat soms by die skryf van die preek inglip en 
wat die begrip by die gemeente kan bemoeilik en so die 
kommunikasieproses in die wiele ry.

So spreek die Here ...
Taalgebruik en die prediking
Prof. Izak Brink

Die erediens het in ons tyd al sinoniem geword met die prediking. Dit is baie jammer, want die prediking is 
maar net een komponent van die groot gesprek wat daar tussen God en sy gemeente plaasvind en wat alles saam 
die erediens vorm. In hierdie artikel gaan dit egter nie oor die ongelukkige geringskatting van die erediens 
nie, maar dit gaan oor die taal wat tydens die prediking gebruik word.
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Taal as doelgerigte kommunikasiemiddel
Elke preek het ’n tema wat bondig die boodskap van 
die teks saamvat. Die taal wat gebruik word om die 
tema te verduidelik, moet so wees dat dit die doel van 
die teks bevorder en die luisteraksie vergemaklik. Taal 
moet daarom so beplan word dat dit kommunikasie 
stimuleer en dit nie swaarder maak nie. Waar daar ’n 
doel nagestreef word, is daar gewoonlik nie ’n onnodige 
herhaling van gedagtes nie, want die Woord van God is 
tog nie die herhaling van dieselfde woorde oor en oor 
nie. ’n Onnodige herhaling is dikwels die gevolg van 
onsekerheid oor die ware doel wat die Here met die 
teks wil bereik. 

Doelgerigte taalgebruik sal altyd by die teks bly en sal 
die waarheid van die teks vertolk. Soms is ’n teksgedeelte 
van so ’n aard dat dit deur verskillende denominasies 
verskillend geïnterpreteer word. Woorde kan in sulke 
gevalle maklik aanstoot gee en misverstaan word. As die 
teks ’n saak aanspreek, moet ons aan die Woord getrou 
bly en nie ter wille van mense van die waarheid afdwaal 
of dit ignoreer nie. Sulke sake moet altyd met agting vir 
die hoorders hanteer word, wat beteken daar kan net 
gesê word wat die Woord sê. Soms is dit baie wyser om 
positief en helder te stel wat in die Bybel staan en dit 
aan die hoorders oor te laat om self die oordeel oor wat 
ander kerke doen en glo, te vel.

As daar op ’n bepaalde sonde wat mense direk raak, ge
wys word, moet die sonde veroordeel word en nooit die 
sondaar nie. Daar moet ook nie van die kansel gebruik 
gemaak word om spesifieke mense aan te spreek (by 
te kom), wanneer hulle moet stilsit en luister sonder 
om te mag reageer nie. Wat ’n prediker van die kansel 
sê, moet hy in die privaatheid van ’n gesprek ook kan 
sê. Die kansel is nie die plek om persoonlike verskille 
in die ope te bring nie. Elke prediker moet weet hy 
praat in die eerste plek net met homself. ’n Preek word 
daar om geskryf oor die boodskap wat die prediker self 
ontvang het. Taal wat net weergee wat die Heilige Gees 
in die prediker se oor gefluister het, sal geken word deur 
dankbaarheid, eenvoud, egtheid en deernis.

Invloed van hoorders op taalgebruik
’n Geleerde professor het gesê elke dominee moet so 
een keer per jaar gebruik maak van geleerde terme en 
woor de. Dit mag die gemeente dalk laat onthou die 
pre diker is geleerd, maar dit mag dalk die Here se doel 
met die teks in die wiele ry. Prediker, ken jou gehoor 
en luister na die taal wat hulle praat, want dit sal vir 
jou ’n aanduiding gee van die taal wat jy moet praat. In 
’n plattelandse plaasgemeenskap sal jou taal begrippe 
bevat wat bekend is by die hoorders terwyl dit dalk 
in ’n stedelike gemeente vreemd mag wees. So sal die 
taalgebruik by ’n gemeente met senior lidmate verskil 
van die taalgebruik van hoorders wat hoofsaaklik uit 
studente bestaan. Wat wel by al die verskillende groepe 
geld, is dat suiwer, eenvoudige en verstaanbare woorde 
gebruik moet word. Dit is wat die Here van ons verwag. 
Dit is trouens nie ons taaltruuks wat mense tot geloof 
bring nie, maar die werking van die Heilige Gees in 
die harte van die hoorders. Ons taalmanewales, of 
dit nou oordrewe ingewikkeld is of ’n openlike poging 
om populêr te wees, kan mense se aandag so aflei dat 
hul le glad nie luister na wat gesê word nie. Sulke taal 
be vorder nie die luisterproses van die gemeente nie, al 
dink ons dit is oulik.

Die taal wat die prediker gebruik, moet die hoorder tot 
geloof en diens aan God aanspoor en nie ’n rede wees 
waarom mense nie hoor nie. Dit kan gebeur as te moei
like begrippe, vreemde woorde of platvloerse taal gebruik 
word. Taal moet hoorbaar, verstaanbaar en keurig bly.

Taal as ’n hemelse gawe
In die prediking kom drie groot sake bymekaar. God 
spreek deur sy Woord tot sy gemeente wat na die Woord 
kom luister het. Tussen hulle vind die ware kommunika
sie plaas terwyl die prediker die Woord verklaar wat hy 
van God gehoor het en met sy taal aan die gemeente 
oorvertel sodat hulle ook kan hoor en God kan ant
woord met hulle lewens. Aan die hand van eenvoudige, 
doelgerigte, suiwer en verstaanbare taal, wat die Here 
aan die prediker gegee het, kom hierdie wisselwerking 
tot stand en groei die kerk van die Here Jesus. LIG IN DUISTERNIS

Proeflesers en vertalers
Lig in Duisternis Uitgewers wil graag ’n databasis saamstel van kundiges wat moontlik op ’n vryskutbasis as proef le sers en 
vertalers ingespan kan word. Indien jy dink dat jy oor die nodige vaardighede beskik, stuur asseblief vir ons ’n verkorte CV 
waarin hierdie vaardighede en ervaring aangetoon word, na boodskapper@apk.co.za. Taalvaardigheid, ervaring met vertaal-
werk, asook die vermoë om redigering en proefleeswerk van dokumente in elektroniese formaat te behartig, is noodsaaklik. 
Gee ook ’n aanduiding van u tarief. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede daarop verskyn sodat ons u kan kontak 
indien ons van u dienste gebruik wil maak.
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Opsomming: Hoofstuk 1
In die begin het God die hemel en 
die aarde geskape (Gén. 1:1). God 
was die eerste om die skeppende 
krag van woorde te gebruik: “En 
God het gesê: Laat daar ... En dit 
was so” (vgl. Gén. 1:326). Hy gee 
ons dieselfde vermoë om woorde 
te gebruik om die wêreld ron
dom ons namens Hom te bestuur. 
Gegewe die grootsheid van hier
die geskenk, mag ons woorde nie 
lukraak gebruik nie – woorde is té 
kragtig. Met die gawe van woor
dgebruik vertrou God baie aan 
ons toe; Hy gaan ook baie van ons 
terugeis (vgl. Lk. 12:48).

Woorde is vertellers
Woorde is die boustene van ver
hale, wat ook die verdere verloop 
daarvan bepaal. Só is dit ook met 
gelowiges se verhale. Die woorde 
wat ons gebruik, beïnvloed nie 
net die gang van ons alledaagse 
lewe nie, maar bepaal ook watter 
tipe verhaal ons lewens verder aan 
“vertel”. Ons geleentheidswoorde 
het die potensiaal om deure vir 
ons oop of toe te maak en ons 
naastewoorde kan verhoudings 
bou, maar ook weer afbreek. 
Ons binnekantwoorde is kragtig 
om onbewustelik ons selfwaarde 
te vorm, wat weer bepaal óf en 
hóéveel waagmoed ons aan die 
dag lê. Ons Godswoorde, aan Hom 
en oor Hom, bepaal die aard van 
ons aardse en hiernamaalse ver
haal. Om dit kortweg te sê: Ons is 
ons woorde.

Woorde is lewe en dood
Woorde is kragtig. Die wyse 
koning Salomo het geskryf dat 
die tong lewe en dood bring (vgl. 
Spr. 18:21). Woorde wat ons vandag 
uiter, sál – nie kán nie – een van die 
volgende tot gevolg hê: ons óf op ’n 
pad van ’n doelgerigte, oorvloedige 
lewe plaas, óf op ’n pad van selfver
nietiging. Nie noodwendig fisiese 
vernietiging nie – alhoewel woorde 
snellers vir gesondheidskwessies 
kan wees – maar die vernietiging 
van verhoudings, loopbane, vreug
de, vrede, hoop en tevredenheid.

Woorde is rigtingaanwysers
Daar is nie iets soos neutrale woor
de nie. Ons woorde het rigting. In 
die lewegewende rigting is dit woor
de van aanmoediging, hoop, liefde, 
vrede, eenheid, onderrig, wysheid 
en regstelling. Beweeg ons woorde 
in die doodveroorsakende rigting, 
is dit woorde van woede, kwaad
willigheid, laster, jaloesie, skinder, 
verdeeldheid, minagting, rassisme, 
geweld, oordeel en veroordeling.

Woorde is naapers
Ons begrip en gebruik van taal is 
grotendeels aangeleerde gedrag. 
Die meeste van ons skadelike 
spraakpatrone is van kleins af in 
ons onderbewussyn vasgelê – ons 
praat soos ons ouers. 

Hierdie aangebore patrone weer
spieël ons vroeë ervarings met 
woorde; hulle is die resultaat van 
kondisionering wat begin het 

voordat ons geweet het hoe om te 
praat. Die woorde van ons naaste 
familie word letterlik óns woorde, 
totdat ons ons eie woorde ontwik
kel. Selfs wanneer ons begin om 
woorde na eie voorkeur te kies, 
is die aanvanklike taalkundige 
wortels in ons onderbewuste steeds 
’n krag om mee rekening te hou. 
Sonder bewuswording daarvan 
en ’n dringende begeerte om iets 
daaraan te doen, is ons bestem om 
die woordfoute van ons kleintyd te 
herhaal – tot voordeel of tot oor
deel van onsself en ons naaste. 

’n Tel-jou-woorde  
lewensbeskouing
’n Teljouwoordelewensbeskouing 
erken die belangrikheid daarvan 
om woorde te gebruik om God 
en die naaste te eer en lief te hê. 
Sodanige woorde moet ’n weer
klank wees van die innerlike van 
die gelowige, want waar die hart 
van vol is, loop die mond van oor 
(vgl. ook Lk. 6:45). Eers wanneer 
gelowiges hulself daadwerklik 
daartoe verbind om woorde van 
lewe te spreek, is hulle op pad om 
die doel waartoe hulle geskape is, 
te verwesenlik.

Die krag van woorde
Tongue pierced: How the words  
you speak transform the life you live1  
deur Nelson Searcy en Jennifer Dykes Henson

BOEKRESENSIE

_________________________________________

1. Die publikasie is by Amazon beskikbaar teen 
$17.99 (sagteband) en $11.49 (Kindle).

LIG IN DUISTERNIS
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Gegee 
’n Lukraak-gekose letter vir 
elke woord in die rooster en 
aantal letters per woord. 

Gevra 
Vind die woorde met 
behulp van leidrade.

Dwars
1. 63:15 [7]
5. 63:14 [5]
6. 63:17 [4]
7. 63:14 [3]
9. 63:12 [5]
11. 63:17 [3]
12. 63:10 [6]
13. 63:14 [3]

16. 63:7 [4]
17. 63:9 [5]
19. 63:7 [4]
21. 63:9 [3]
23. 63: 11 [3]
24. 63:9 [5]
25. 63:11 [5]
26. 63:18 [5]

Af
1. 63:12 [5]
2. 63:19 [7]
3. 63:16 [3]
4. 63:9 [6]
7. 63:16 [5]
8. 63:7 [5]
10. 63:7 [8]
14. 63:13 [8]
15. 63:17 [5]
18. 63:17 [6]

19. 63:15 [5]
20. 63:15 [5]
22. 63:13 [4]
24. 63:9 [5]

Gegee
1. Leidrade (1-4) vir 

bloknommer 1 & 2. 
2. Tabel met syferwaardes 

(1-4) en spasies vir eerste 
letters van antwoorde. 

3. Gebruik leidrade om 
hierdie eerste letters te 
identifiseer en in betrokke 
spasies te skryf.

4. Twee blokkies (5x5) met 
3 genommerde pyltjies 
elk wat die volgorde 
aandui waarin die eerste 
3 van die 4 letters in elke 
blokkie (5x5) geskryf 
moet word. 

5. Elke ry en kolom mag 
net een van die 4 letters 
bevat. Daar is ’n leë 
blokkie vir elke ry. 

Gevra
Vind die twee 4-letter woorde 
in die selle met kolletjies.

Leidrade
1. Hou hul nie daarmee besig (1 Tim. 1:4)
2. Jy moet dit só voor oë stel (Ps. 50:21)
3. Derde keiser in Rome (Lk. 3:1)
4. Sien dit in jou broeder se oog (Mt. 7:3)

Leidrade
1. Dit sal bitter word (Openb.10:10)
2. Aäron gooi dit voor Farao neer (Ex. 7:9, 10)
3. Hy was ’n profeet in Israel (1 Kon. 17:1)
4. ’n Groot stad in Assirië (Jona 1:2)
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In die digitale wêreld is dit so maklik om iets te sê 
son der om mooi daaroor te dink. Jy ontvang dalk ’n  

vuil grappie per WhatsApp en versprei dit na jou groe pie 
vrien de wat dit sal “waardeer”. Jy lees dalk ’n nuus be rig 
wat jou kwaad maak en braak dan gal in die kom men
taar blok sonder om twee maal te dink. Jy pu bli seer dalk 
’n ska kel na ’n webwerf wat jou mening staaf sonder 
om te beves tig of die bron betroubaar is. Jy raak dalk 
persoonlik in jou gesprek met ander kommentators, 
klim in hul karakters in en word briesend wanneer 
hulle te rug kap. Jy hits geweld aan teen kwaaddoeners 
en wens misdadigers dood.

Dit is soms maklik om jouself te verdedig deur te sê jy 
het die reg tot spraakvryheid, maar ’n mens besef nie 
altyd hoe jy ander mense beïnvloed of wanneer jou 
woorde ’n vorm van haatspraak is nie. Die gevolge van 
hoe jy sosiale media gebruik, is waarskynlik groter as 
wat jy dink.

By Maroela Media maak ons groot erns met die mo de
rering van kommentaar op artikels. Dit spruit uit ons 
Christelike benadering tot die skryf en publiseer van 
nuusgebeure en aktuele inhoud. Dit beteken nie elke 
sto rie bevat ’n sedeles nie, maar eerder dat kommentaar, 
nuus makers, slagoffers, beskuldigdes, wetstoepassers, 
me ningsvormers en lesers met respek, sensitiwiteit en 
in tegriteit hanteer word. Ons wil hê jy moet tuis voel en 
vrymoedigheid hê om op ’n sinvolle manier deel te neem 
aan die gesprek – baie soos in jou ouma se sitkamer.

Wat sê die Bybel?
Dieselfde waardes en deugde wat deur die Bybel vir die 
al le daagse lewe verkondig word, geld ook vir sosiale me
dia. Dit bevat riglyne oor wat jy mag sê en eerder nie moet 
sê nie; hoe jy jou medemens bewustelik of onbewustelik 
kan laat struikel; hoe jy teenoor jou naaste behoort op 
te tree; wat om met gevoelens van jaloesie, afguns en 
nydigheid te doen; wat moet gebeur wanneer jou oog 
dwaal; watter beeld straal jy uit as Christen, ensovoorts.

• Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout 
besprinkel ... (Kol. 4:6).

• Here, stel ’n wag voor my mond, bewaar die deur van 
my lippe (Ps. 141:3).

• Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrou-
heid, sagmoedigheid, selfbeheersing (Gal. 5:22).

• Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie 
gou ’n woord uitbring voor die aangesig van God nie; 
want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom 
moet jou woorde min wees (Pred. 5:1).

• [Met die tong] loof ons God en die Vader, en daarmee 
vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God 
gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en ver vloe-
king. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie 
(Jak. 3:910).

• As jou vyand val, verheug jou nie; en as hy struikel, 
laat jou hart nie juig nie ... Vererg jou nie oor die 
kwaaddoeners nie, wees nie afgunstig op die god de-
lose nie (Spr. 24:1720).

• Jy mag nie as ’n kwaadspreker onder jou volksgenote 
rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste 
optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart 
nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, 
sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag 
nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van 
jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself (Lev. 19:1618).

• ’n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar ’n 
krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van 
die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond 
van die dwase laat sotheid uitborrel (Spr. 15:12).

• Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, 
tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in 
die geregtigheid ... (2 Tim. 3:16).

Wat is sosiale media?
Kort ná die aanbreek van die 21ste eeu, het webjoernale 
(blogs) begin posvat. Dit was al hoe makliker om jou eie 

Wenke vir kommentaar op  
sosiale media
Kobus Bezuidenhout1

_______________________________________________________________

1 Web- en tegniese bestuurder, Maroela Media.
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webwerf te bedryf waar jy jou eie menings en skryfwerk 
plaas en ondersteuning vir jou saak werf. Ná 2006 het 
die koms van onder meer Facebook, Twitter en Instagram 
die internet baie meer toeganklik en “sosiaal” gemaak 
vir alle mense.

Sosiale media gee vir elke persoon ’n megafoon en al
mal wat na daardie persoon luister, word op een of an
der manier deur die boodskap beïnvloed: Mense kan 
saam stem en geregverdig in hul saak voel omdat daar 
’n sa me horigheid is; hulle kan verskil van wat gesê is en 
hul teen standpunt laat hoor; of mense kies om die ge raas 
van opinies te ignoreer.

Sosiale media vandag
Vandag word sosiale media nie net gebruik om met 
vrien de en familie te gesels nie, maar ook om aktuele 
sa ke te bespreek, inligting en skakels te deel oor sake 
waar oor mense sterk voel. Maatskappye gebruik dit om 
die pu bliek met advertensies te teiken.

Die kragtige invloed van sosiale media spruit uit die feit 
dat jy kies na wie jy wil luister en wie jy wil vertrou. As 
jy iets hoor wat ’n vertroueling kwytraak, is dit maklik 
om dit te glo en te deel. Ongelukkig ge beur dit te min dat 
men se die feite bevestig voordat hulle die boodskap soos 
’n veldbrand laat versprei. Dit is ook maklik om kom
mentaar te lewer en valse feite en oordrywing te gebruik 
net om jou punt te maak. Baie mense wat kommentaar 
lewer, skroom nie om presies te sê wat hulle dink nie, 
ongeag hoe dit die mense se ge moedere beïnvloed.

Wenke
• Lewer slegs kommentaar wanneer jy sinvol tot die 

de bat kan bydra met nuwe, gestaafde inligting. 
• Herken vinnig die trolle wat kommentaar lewer en 

moet hulle nie antwoord nie; dit is mense wat moeds
willig reaksie uitlok en uitdaag.

• MOENIE IN HOOFLETTERS TIK NIE; dit lyk of jy 
skree.

• Moenie ander mense beledig nie.
• Spel reg; mense sal jou meer respekteer.
• Vloekwoorde getuig van ’n beperkte woordeskat en 

swak opvoeding.
• Moenie mense met diere of voorwerpe vergelyk nie. 

Selfs enige verwysing na iets soos “hulle pote”, “bek
ke”, “ster te” of enigiets anders waar mense met diere 
ver gelyk word, is verkeerd.

• Kommentaar wat verwys na “dit is in hulle gene”, 
“hul le is gebore om te moor en te verkrag”, “dit is 

ge ne ties bepaal dat hulle witmense haat” ensovoorts, is 
ras sisties en ontoelaatbaar. Ewe erg is veralgeme nings 
soos “dit is hulle kultuur” of “dit is hulle tradisie” of 
“hulle word so grootgemaak”.

• Die woord “hulle” kan ook maklik probleme ver
oor saak, byvoorbeeld “hulle (’n ras) kom om die 
boe re volk uit te moor” en “hulle (die misdadigers) 
is verantwoordelik vir al die smart in SuidAfrika”.

• Enige kommentaar wat meld van ’n komende oor log 
tussen wit en swart en wapens wat opgeneem moet 
word, word as aanhitsing tot geweld en opsweping 
gesien. Moenie leuens versprei nie.

• Moenie telefoonnommmers in die kommentaar pu
bli seer nie.

• Wees baie versigtig om op vreemde skakels te klik 
wat deur ander mense geplaas is. Dit bevat dalk ’n 
virus of probeer jou inligting steel.

• Berigte wat handel oor die polisie wat ’n vermeende 
rower doodgeskiet het, lok soms kommentaar uit 
soos “welgedaan!”, “dit maak nou my dag!”, of “een 
minder”. Enige kommentaar wat iemand gelukwens 
met ’n ander se dood, of iemand dood wens of die 
hoop uitspreek dat leed aan ’n persoon gedoen word, 
word beskou as aanhitsing tot geweld. Dit strook ook 
nie met die vrug van die Gees nie.

• Moenie paranoïes raak oor maatskappye se geheime 
agendas nie. As jy iets in daardie lyn sonder bewyse 
kwytraak, spekuleer jy en is jy besig om fopnuus te 
versprei en sensasie te kweek.

• Nuusberigte wat feitlike gebeure beskryf sonder om 
’n opinie te lug, praat nie die gebeure goed of sleg nie. 
Moenie die publikasie beskuldig dat hulle kant kies 
wanneer hulle bloot die feite weergee nie.

• Moenie ’n beskuldigde veroordeel voor hy in die hof 
skuldig bevind is nie. Mense wat sê “Hoe kan jy jou 
hele gesin met ’n byl doodkap!?” en “ek het van die 
begin af geweet dit is hy!”, kan gedagvaar word indien 
die beskuldigde onskuldig bevind word.

• Oppas om te oordeel asof jy jouself sondeloos beskou. 
Berispe andersins wel jou medemens, sodat jy om sy 
ontwil geen sonde op jou laai nie.

Dit is maklik om moedeloos te raak wanneer jy slegte 
nuus lees. Maak die keuse in jou kop en bid om die Here 
se genade sodat jy sy werking in die wêreld sal raaksien. 
Net soos Christus die blind gebore man tussen ’n skare 
mense raakgesien het, wys Hy daagliks op dieselfde 
manier sy krag wanneer wrede en hartseer gebeurtenisse 
oorkom word. Bemoedig en ondersteun mekaar, selfs 
op sosiale media. LIG IN DUISTERNIS
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“Skeurmakers!” Dit was die beskuldiging wat baie 
van ons in 1987 toegesnou is. Woorde wat tot in jou 
hart ge steek het, want niemand wat vir Christus lief is, 
wil daar voor verantwoordelik wees om onnodig onrus 
in die kerk van Christus te bring nie. Daarom dat die 
be swaar de lidmate wat in November 1986 in Pretoria 
bymekaargekom het, besluit het om eerder weer met 
die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die NG 
Kerk te gaan praat. 

Een van die sake waarvoor die lidmate gepleit het, was 
dat daar nie sinodale besluite oor lidmaatskap geneem 
moes word nie, aangesien lidmaatskap binne die ge re
formeerde kerkregering ’n plaaslike aangeleentheid is. 
As die NG Kerk destyds aan hierdie versoek voldoen 
het, sou die AP kerkverband, volgens my, heel moontlik 
nie ontstaan het nie. 

Die teendeel gebeur egter en be swaarde lidmate word 
as  ’t ware voor die ultima tum gestel om óf die nuwe 
sinodebesluite te aanvaar, óf deur kerklike tug onder 
sensuur geplaas te word, óf om die band met die NG 
Kerk te verbreek.

Juis daarom dat die etiket van “skeurmakers” so seer 
ge maak het. As gelowiges is ons immers liefdevol be
sorg oor en geduldig met broeders en susters wat van 
ons verskil. Om die eenheid van en die vrede binne die 
kerk te bewaar, sal ons soek na maniere om mekaar te 
akkommodeer sonder om die waarheid van die evange
lie prys te gee. Dit is immers die kerk van Christus. Tog 
was dit nie wat baie van ons ervaar het nie. Woorde is 
geuiter wat tot baie trane gelei het. Soos ’n kindjie huil 
as hy weens verwaarlosing van sy moeder weggeneem 
word, so is getreur oor herders van God se kudde wat 
vir sekere skape ’n koue skouer gegee het.

Gedurende bykans 20 jaar in die bediening het talle 
lid mate al raad gevra oor die seer wat woorde soos 
“skeur makers” veroorsaak het. “Wat leer die Bybel oor 
vre de en eenheid? Wanneer en hoe praat ek oor iets 
wat my pla?” 

Die Bybel oor onderlinge vrede

Hebreërs 12:14: Jaag die vrede na met almal, 
en die heiligmaking waarsonder niemand die 
Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die 
genade van God veragter nie; dat geen wortel 
van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie 
hierdeur besoedel word nie.

Romeine 14:19: Laat ons dan najaag wat tot 
vrede en onderlinge stigting dien.

2 Korinthiërs 13:11: ... broeders, wees bly; word 
volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; 
hou vrede, en die God van liefde en vrede sal 
met julle wees.

Dit was iets wat die apostels by die Here Jesus 
(Mk. 9:50) geleer het: Julle moet sout in julle hê 
en vrede hou met mekaar.

Dit word vir alle gelowiges geleer, maar in besonder vir 
hulle wat tot die besondere dienste in die kerk geroep 
word. Titus word ernstig vermaan: Maar vermy dwase 
stryd vrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die 
wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan ’n man wat 
par tyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en 

Hoe praat ons in die kerk?
Ds. Johan Schütte

Opbouend of afbrekend, liefdevol of kwetsend, stig te lik of onstigtelik – dit is maar ’n paar maniere waar op ons 
woorde binne die kerk van Christus kan ge bruik. En watter woorde is nie al deur ons en oor ons geuiter nie!
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twee de vermaning, wetende dat so iemand op ’n ver
keer de pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan 
(Tit. 3:9).

Aanstoot en verwydering
Om vrede binne die kerk na te jaag, is iets wat ons 
deur lopend in die Bybel kry. Dit maak sin, want daar 
is so baie maniere waardeur Satan – en ons eie sondige 
aard – ons bande met mekaar kan verbreek. Die woorde 
wat ons gebruik, is een van baie maniere waarop ons 
mekaar kan aanstoot gee en onderlinge verwydering 
kan veroorsaak. Wanneer dit gebeur, bring dit ook ons 
getuienis oor die evangelie in gedrang, want ons verloor 
ons geloofwaardigheid as getuies wanneer ons nie in 
vrede met mekaar kan saamleef nie. In hoeveel plaaslike 
kerke het dit nie al gebeur dat gemeentes juis hieroor 
gekwyn en uiteindelik verdwyn het nie! 

Dieselfde kan ook binne ’n kerkverband gebeur. Net 
soos wat een lidmaat ’n hele gemeente uitmekaar kan 
laat spat met sy woorde, kan ook een gemeente binne 
die kerkverband die ander gemeentes aanstoot gee en 
die vrede versteur. 

Beteken dit nou dat ons soos die kloosters moet wees, 
waar niemand toegelaat word om iets te sê nie? Aller
mins. Kom ek probeer dit illustreer.

Wanneer jy vir die eerste keer as ampsdraer verkies word 
of by ’n nuwe gemeente inskakel, raak jy gou daarvan 
bewus dat elke gemeente sy eie kultuur het. Baie mense 
wil vanuit die wegspringblokke sommer alles verander 
om te wees soos wat hulle dink dit beter gaan wees, of 
soos wat hulle dit in hul vorige gemeente leer ken het. 
Dit is ook moontlik om daarmee tegnies aan elke artikel 
en bepaling van die Kerkorde uitvoering te gee, maar die 
gesindheid waarmee jy dit doen, versteur die onderlinge 
vrede. Dan is dit allermins die tyd om te roem op jou 
“kerkordelikheid”. Jy verloor baie meer as wat jy dink jy 
wen! In die kerk verander dinge in elk geval gewoonlik 
nie oornag nie. 

Die Kerkorde is ons akkoord met mekaar as kerke binne 
kerkverband oor hoe ons sekere dinge oral dieselfde wil 
doen. Ons verwag van mekaar as plaaslike kerke om te 
hou by dit wat ons met mekaar ooreengekom het. Nou 
kan dit gebeur dat een plaaslike kerk iewers iets besluit 
of ’n gebruik ontwikkel wat dalk deur ander kerke 
ervaar word as ’n oortreding of ’n verbreking van die 
onderlinge akkoord (nie noodwendig ’n doelbewuste 

ver breking van die akkoord nie). Die feit is dat die po
ten siaal ontstaan dat kerke binne dieselfde kerkverband 
baie maklik deur een gemeente se besluite of gebruike 
van mekaar vervreem kan word, veral wanneer daar nie 
voldoende opheldering of verduideliking gebied word 
nie. So, hoe gemaak?

Vredevolle verandering
Tel en weeg jou woorde, terwyl jy bly by wat die Bybel 
oor die handhawing van vrede leer! 

Onderskei vervolgens tussen sake waaroor daar nog nie 
binne die kerkverband met mekaar ooreengekom is nie 
en sake waaroor daar alreeds ooreenkomste bestaan.

Wanneer ’n kerk meen dat ’n plaaslike gebruik waaroor 
die kerke in kerkverband nog nie met mekaar ooreenge
kom het nie, verander moet word, dan moet ons ook 
dink aan die gevolge wat die verandering vir ons naaste 
broeders en susters binne die kerkverband gaan inhou. 
Veral met die toenemende aanslae teen die Christendom, 
is ’n sorglose, selfsugtige independentisme iets wat ons 
nie kan bekostig nie.

Dit beklemtoon die waarde van ringsvergaderings. 
Voordat jy sommer iets wil verander, kry ten minste eers 
raad by ander gelowiges wie jy kan vertrou dat hulle ook 
vanuit die Woord na alles wil kyk. Hulle sal jou help om 
te vra of jy wil verander bloot ter wille van verandering, 
of jy dalk besig is om die tydsgees na te praat en of jy 
werklik reformerend besig is. Natuurlik kan dit gebeur 
dat die mense binne ’n sekere ringsgebied uit ’n klomp 
eendersdenkendes bestaan, dan sal dit natuurlik wys 
wees om nog wyer advies in te win. Die kern is om nie 
net aan jouself en jou eie gemeente te dink nie, maar 
ook aan al die ander.

Hoe gemaak as daar reeds sekere besluite en ooreen
koms te oor ’n bepaalde saak geneem is en jy wil iets 
daar aan verander?

Juis omdat ons nie skeurmakers wil wees nie, het ons 
ge meen tes ook met mekaar ooreengekom oor die ma
nier waarop ons wysigings kan aanbring wat sulke sa ke 
betref. Enige lidmaat of kerkvergadering wat verontreg 
voel of meen dat ’n besluit wat geneem is, in stryd met 
die Skrif, Belydenisskrifte, Kerkorde of vorige besluite 
is, het die roeping om ’n beswaarskrif daaroor in te dien 
ter motivering vir die verandering van die besluit. So ’n 
be swaar skif sal dan duidelik moet aantoon waarin die 

Vervolg op bl. 21
14  DIE BOODSKAPPER



Die belangrikste oomblik in ’n afloswedloop is die oorgee van die stokkie. Die atleet wat die stokkie aangee, 
moet dit uiters noukeurig doen en die atleet wat die stokkie neem, moet gereed wees om dit te ontvang. As 
daar die stokkie op die grond val, is ’n wenplek vir die span waarskynlik verlore. Ons bevind ons in ’n soortgelyke 
situasie wat ons moedertaal, Bybelse en kerk like taal betref. Die ouer geslag moet die stokkie reg aangee en 
die jonger geslag moet gereed wees om daardie stokkie te ontvang.

Dit is Christenouers se begeerte dat hul kinders die 
Woord van die Here sal wíl bestudeer en net soos Psalm 
84 dit verwoord, daarna sal verlang om na die huis van 
die Here op te gaan. Hulle sal dit slegs wil doen indien hul 
met die kerklike en Bybelse taal vertroud is en daar tuis 
voel. ’n Deel van tuis voel, is om te verstaan. Dit gebeur 
soms dat jy jou in ’n geselskap bevind waar mense oor 
dinge praat wat jy geen snars van verstaan nie en jou 
ontuis laat voel. Hulle gebruik terme wat jy nie ken nie. 
Soos daar in elke beroep sekere terme (vaktaal) is, so is 
daar ook Bybelse en kerklike taal wat kinders moet leer 
verstaan om die kerklike omgewing vir hul verstaanbaar 
te maak. As jy die Bybelse en kerk like taal verstaan, gaan 
jy meer tuis voel en meer begrip hê. 

Taal as fondasie
’n Kind moet ’n sterk taalbasis hê voordat ons kerklike 
en Bybelse taal daarby kan voeg. Die basis word reeds 
vanaf geboorte gevorm. Sommige navorsing het al be wys 
dat jy reeds voor geboorte met jou kind kan kommuni
keer. Daar is nie ’n kitskuur om taal aan te leer nie. ’n 
Kind word egter gebore met die vermoë om taal vanuit 
die omgewing te absorbeer. Taalontwikkeling kan slegs 
plaasvind indien ’n kind kan hoor en in ’n omgewing 
beweeg waar hy in oorvloed aan taal blootgestel word. ’n 
Kind leer taal aan deur dit wat hy hoor van die persone 
met wie hy tyd deurbring, deur boeke as ook blootstel
ling aan media. 

Die krisis is dat ons deesdae taalarmoede by kinders 
be leef. Daar is ’n paar redes vir hierdie taalarmoede.

Tyd
Ons programme is so vol, dat spontane en rustige in ter
aksie met ons kinders verlore gaan. Die realiteit is dat 
elkeen van ons 24 uur in ons dag het en kan kies hoe 
om dit deur te bring. Daarom is dit belangrik dat ons 
kies om tyd aan ons kinders af te staan. Net soos die 
Psalmdigter in Psalm 90:12 vir die Here vra om hom te 
leer om sy dae reg te benut, moet dit ook ons bede wees.

Tegnologie
Tegnologie neem die wêreld oor en klein kinders word 
reeds vroeg voor die televisiestel neergesit of ’n tablet of 
selfoon in die hand gestop om hulle mee besig te hou. 
Hier oor het terapeute sterk menings en die meeste is 
dit eens dat teg nologie ’n kind se taalontwikkeling 
be na deel. ’n Kind het nie nodig om voor skoolgaande 
ou der dom enige bloot stelling aan tegnologie te hê nie. 
Ouer kinders se bloot stelling aan tegno lo gie moet 
streng beheer word. Hier is konsekwentheid belangrik 

en eni ge skermtyd moet beperk 
word. Kinders gaan beslis nie 

ag ter raak nie. Teg nologiese 

My seun, luister na wat ek sê ...
Leer jou kinders Bybelse en kerklike taal
Karien Vermaak1

______________________________________________________________

1 Spraakterrapeut/oudioloog.
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vaardighede word in ’n oogwink ingehaal, maar ’n sterk 
taalbasis is on ont beerlik vir sko las tiese vorde ring, lees
vermoë en ook vir wiskun di ge vaar dig hede.

Aan die anderkant help dit nie ouers het ’n streng hand 
met hul kinders betreffende tegnologie, maar staan self 
agter die deur nie. Ouers is te behep met hul selfone: 
Hulle gryp te vinnig en te dikwels daarna. Dit vreet die 
tyd op wat ons met ons kinders kon deurbring en dit is 
nie bevorderend vir ons eie taalvermoë en taalgebruik 
nie. Ons moet onsself ook afvra hoeveel tyd ons aan 
sel fone afstaan teenoor ons stiltetyd en huisgodsdiens.

Verantwoordelikheid
Ouers wil graag hierdie verantwoordelikheid ver plaas. 
Dit is iemand anders se verantwoordelikheid om vir ons 
kinders ’n sterk taalbasis te gee of kerklike en Bybel
se taal te leer. Ons sal iemand betaal om dit te doen, 
maar self het ons nie tyd daarvoor nie. Ons moet besef 
dat die ver ant woor delikheid by onsself lê. Ons het die 
voor reg van ouerskap, maar daarmee saam kom ’n 
groot stuk ver ant woor delikheid. Wat doen ons met die 
kin ders wat God aan ons sorg toevertrou het? Ouers en 
groot ouers het die ver antwoordelikheid om goeie en 
ver rykende taal te ge bruik wat bydra tot die volgende 
geslag se taalvermoë.

Lees
Hoeveel lees ons nog self en vir ons kinders? Ons moet 
self lees om ons eie taalvermoë op standaard te hou en te 
bevorder, maar wanneer ons lees, dien dit ook as voor
beeld vir ons kinders. ’n Kind is ook nooit te jonk of te 
oud om voor voorgelees te word nie. Daar is gesinne wat 
’n boek kies vir vakansies en dan saans daar uit voorlees. 
As dit by lees kom, is oupas en oumas van onskatbare 
waarde. Dalk beskik hulle nie meer oor die fisiese vermoë 
om saam met die kinders te speel nie, maar hulle kan 
vir die kinders lees. Hierby kan vertellings ook ingesluit 
word. Oupas en oumas ken woorde wat ons weer moet 
afstof. Woorde wat nie gebruik word nie, raak vergete. 
Uit die oog, uit die hart, sou net sowel kon lui: Uit die 
oor, uit die hart! 

Kerklike en Bybelse taal
Kinders wat oor ’n sterk taalbasis beskik, sal Bybelse en 
kerklike taal makliker aanleer. Taal maak ons wêreld 
verstaanbaar. Dit wat ons waarneem en beleef, kry 
betekenis deur taal. Dikwels wanneer ons toeristeaan
treklikhede of geskiedkundige plekke besoek, is daar ’n 
gids wat vir ons verduidelik wat daar gebeur het. Son der 

ver duideliking sou die waarneembare omgewing min der 
betekenis gehad het. Ons wil by dit wat ons sien, ook 
hoor wat dit beteken en wat daar gebeur het. So is dit 
ook met die kerk. ’n Belewenis sonder ’n beskrywing of 
’n be skrywing sonder ’n belewenis gaan minder waar de 
hê. Die een kan nie sonder die ander nie. 

Deur gereeld in die kerk te wees en vertroud te raak 
met die kerklike omgewing en gebruike, leer kinders 
mak li ker. Dit is nodig dat kinders teenwoordig is by die 
nag maal, al kan hulle dit nog nie gebruik nie. Ewen eens 
met die doop. ’n Verduideliking gaan soveel meer sin 
maak wanneer hulle die bediening van die sakra ment 
ge sien en die formulier gehoor het. Deesdae word kin ders 
nie meer na troues genooi nie, dikwels weens fi nan siële 
oorwegings. Dit laat ’n leemte in hul kennis en ervaring. 

Hoewel daar nie geleentheid is vir die ouers om tydens 
die erediens te verduidelik nie, kan ’n rustige gesprek ná 
die tyd of gedurende huisgodsdiens gebruik word om 
hierdie Bybelse en kerklike taal te bespreek en te ver
dui delik. In Filippense 1:10 bid Paulus dat die gemeente 
in Filippi sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 
sodat hulle die dinge waarop dit werklik aankom, kan 
onderskei. Mag ons ook toeneem in kennis en ervaring 
om te besef dat die oordra van Bybelse en kerklike taal 
belangrik is.

Die neiging is soms om sekere Bybelse en kerklike woor
de te vermy of te vereenvoudig omdat dit te moeilik is 
vir die kinders. Ons moet dit anders benader. Gebruik 
die moeiliker woorde, maar verduidelik dit voortdu rend. 
Net soos ons die Afrikaanse taal verskraal wanneer 
ons nie haar skatkis van ryklikbeskrywende woorde 
ge bruik nie, verskraal ons ook ons Bybelse en kerklike 
taal. Geloof se twee boustene is kennis en vertroue. Met 
die oordra van Bybelse en kerklike terme, verbreed ons 
die kennis van die volgende geslag en bou ons as ’t ware 
aan hulle geloof.

In Deuteronómium 6:7 word Israel gemaan om die wet 
van die Here voortdurend in te skerp by hul kinders. 
Hierdie beginsel is nou verbind aan taalstimulasie en 
die ontwikkeling van Bybelse en kerklike taal. Daar is 
nie ’n meer geleë of minder geleë tyd nie: ... as jy in jou 
huis is en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. 
Die verantwoordelikheid is ons s’n. Óns gaan bepaal 
of die volgende geslag oor ’n ryke Bybelse en kerklike 
taal beskik – wat bydra tot ’n grondige kennis van die 
Woord – en of hul le in die kerk gaan tuis voel. LIG IN DUISTERNIS
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Dink jouself in hoe jou godsdiens en jou geloof se
kerheid sou wees en lyk as God se liefdesbrief aan 

sy kerk (die Bybel) net uit negatiewe, veroordelende en 
afbrekende woorde en gedagtes bestaan het. Dink jou in 
hoe jy sou voel as jy elke keer as jy die Bybel lees, moes 
hoor: Jy is nie goed genoeg nie, jy is sleg en sondig, ’n 
nikswerd. 

Die wonder is egter dat die Bybel wemel van 
op bouende woorde: Troos, troos my volk, sê julle 
God (Jes. 40:1); Ek weet watter gedagtes Ek aan
gaande julle koester ... gedagtes van vrede en nie 
van onheil nie (Jer. 29:11); Wie kan ons skei van 
die liefde van Christus? (Rom. 8:35).

Om ons die kuns te leer om ons woorde tot seën vir 
an der te gebruik, leer die Bybel: Dood en lewe is in die 
mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die 
vrug daarvan eet (Spr. 18:21). 

Alhoewel hier van letterlike dood en lewe sprake is – 
jou woorde kan jou dood of jou lewe bewerk – beteken 
dit ook dat jy met jou tong ander mense kan benadeel 
of bevoordeel. Daarom bevat hierdie vers sekerlik die 
diepste beginsel as ons oor ons kommunikasie met ander 
mense praat, naamlik: My woorde, die wyse waarop ek 
kommunikeer, kan lewe gee of lewe steel en ek sal die 
vrug daarvan eet.

Afbrekende woorde steel lewe
My woorde kan as ’t ware die lewe uit ander dreineer. ’n 
Mens sien dit so baie: Vrouens (ook mans) en kinders wat 
platgeslaan is, in die grond vertrap, nie met die geweld 
wat met vuiste en hande verrig word nie, maar met 
liefdelose woorde, afbrekende taalgebruik, met woorde 
wat hulle vreugde steel. Geen wonder dat Spreuke 12:18 
sê dat sommige mense se woorde soos swaardsteke 
ander deurboor nie. Juis daarom moet ek myself afvra: 
Hoeveel keer deurboor ek die mense vir wie ek lief is 
met die woorde wat ek sê?

En tog gaan alles nie net oor die woorde wat ons sê nie. 
Dit gaan in die meeste gevalle nie oor wat ek sê nie, 
maar oor hoe ek dit sê. My stemtoon, gesigsuitdrukking 
en lyftaal is alles deel van die boodskap wat ek kommu
nikeer. As ek vir my lewensmaat sê: Ek is lief vir jou, 
maar dit klink eerder soos ’n verwyt of afjak óf my gesig 
is stroef en gefrons, kommunikeer ek eintlik: Jy is nie 
vir my belangrik nie, ek verdra jou ter wille van vrede.

Ons moet dit baie goed verstaan: Jou woorde is die ver
toonvenster van jou hart. Jou verhouding met die Here 
Jesus word sigbaar en hoorbaar in die wyse waarop jy 
kommunikeer.

Afbrekende woorde teenoor my lewensmaat steel sy/
haar wil om hom/haarself totaal aan my oor te gee. 
Wa re huweliksgeluk sal altyd buite jou bereik bly! Afb re
ken de kritiek op my kinders, steel hulle vermoë om die 
potensiaal te bereik waartoe die Here hulle geskep het. 
Hulle sal nie die waagmoed hê om te word wat God hulle 
bedoel het om te wees nie. Afbrekende woorde teenoor 
my vriende of werksmense, steel hulle gewilligheid om 
met my om te gaan. Eindelik sal ek uitvind dat ek mense 
só van my vervreem, dat ek stoksielalleen bly staan. 

Opbouende woorde gee lewe
Daar is al baie navorsing gedoen oor die uitwerking wat 
opbouende en afbrekende woorde op mense het. Een 
saak wat baie duidelik na vore kom, is dat opbouende, 
positiewe woorde ’n opbouende, positiewe uitwerking op 
mense se psige het – want mense is emosionele wesens en 
nie klippe nie. Elke mens het ’n diepgewortelde behoefte 
aan waardering en aanvaarding. Ons kan nie na behore 
funksioneer as ons emosioneel gedreineer is nie. Ons 
emosionele tenks moet voortdurend volgemaak word. 

Wat belangrik is om te verstaan, is dat niemand sy eie 
emosionele tenk self kan volmaak nie. Hiervoor is ons 
van mekaar afhanklik. Seker die maklikste manier om 
dit te doen, is met opbouende woorde.

Opbouende woorde
Ds. Willem van Schalkwyk
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Opbouende woorde beteken om op só ’n wyse met me
kaar te kommunikeer dat die ander persoon emosioneel 
opgebou word. Opbouende woorde is ’n baie kragtige 
manier om liefde te kommunikeer. Opbouende woorde 
aan jou huweliksmaat sê: Jy is vir my besonders en spe
siaal. Opbouende woorde aan jou kind sê: Ek is trots op 
jou. Dit gee sekuriteit aan ’n kind. Opbouende woorde 
aan ’n vriend of iemand anders sê: Ek gee om vir jou.

Ons kan dit op verskillende maniere doen: Wanneer ons 
vir mekaar komplimente gee, kommunikeer ons liefde 
en waardering vir mekaar. Huweliksmaats behoort vir 
mekaar ten minste een kompliment per dag te gee. As 
jy jou lewensmaat of kind iets sien doen wat goed is, 
moet jy dadelik positief daarop reageer. Moenie wag 
tot later nie. 

Woorde van aansporing en bemoediging dra daartoe by 
dat ander geïnspireer word om hoër hoogtes te bereik. 
Dit gee waagmoed en uithouvermoë. Dit is veral ons 
kin ders wat hierby baat. 

Vriendelikheid kos niks, daarom sal vriendelike woorde 
ander na jou toe aantrek. Dit is veral in die huis waar 
my vriendelike woorde bande bou wat nie maklik weer 
verbreek kan word nie. Spreuke 16:24 sê: Vriendelike 
woorde is soos ’n heuningkoek: soet vir die siel en ’n ge
ne sing vir die gebeente. 

Hoe doen ek dit prakties?
Spreuke 15:4 sê: Sagtheid van tong is ’n lewensboom, 
maar valsheid daarin is verbreking in die gees. Net soos 
die skadu van ’n pragtige boom aangenaam is op ’n 
warm somersdag, kan liefdevolle woorde ander goed 
laat voel. Jou woorde kan soos die koelte van ’n groot 
wil ger boom wees. Wanneer jy die vermoë aangeleer het 
om opbouende woorde uit te spreek, sal ander in jou 
koelte kom skadu soek. Die lafenis van jou woorde sal 
die mense rondom jou versterk en genees.

Om dit te bereik, is daar ’n paar praktiese sake om aan 
aandag te gee. Vra jouself af:

• Is dit wat ek gesê het, liefdevol?
• Sou Christus dit só gesê het?
• Bou my woorde ander op?
• Spoor my woorde ander aan om hulle volle po ten si aal 

te bereik?
• Hoe voel mense wanneer hulle in my teen woor dig

heid is? 

Hierdie is belangrike vrae, want wat jy gesê het, kan jy 
nooit weer terugtrek nie. Daarom: Dink voor jy praat!

ONTHOU:
Die hartseer van ons sondige werk lik heid is dat jy 
’n verhouding met ’n enkele woord kan ver woes, 
maar om verhoudinge te bou, neem maan de en 
jare van opbouende woorde en gedrag.

Die beste plek om te leer om opbouende woorde te ge
bruik, is in die huis. Daarom sal dit ouers loon om dit 
van kleins af vir hulle kinders te leer. Maak ’n punt daar
van om elke dag vir elkeen in die huis ’n kompliment te 
gee. Dit is baie sinvol om as gesin tydens huisgodsdiens 
aan elkeen ’n beurt te gee om twee vrae te antwoord, 
naam lik: Waarin het ek vandag God se grootheid of 
ge na de raak gesien? Én: Wat het jý vandag vir my of 
iemand an ders gedoen wat mooi was? Met die tweede 
vraag moet elkeen geleentheid kry om iets opbouend 
van elke an der gesinslid te sê.

Op hierdie wyse word ons aandag op die positiewe ge
fokus en leer ons eerstens om God se werk in óns lewens 
raak te sien en tweedens om te fokus op die mooi en 
goeie wat ander doen. Jy sal aanleer om, as jy nie iets 
vir iemand kan sê wat opbouend is nie, liewer stil te bly. 

Die gesinne en egpare wat hierdie raad volg, getuig dat 
hierdie komplimente die kunsmis word wat hulle ver
hou dinge so laat groei dat dit ’n vreugde word om in 
me kaar se teenwoordigheid te wees. Waarom? Want ’n 
opbouende woord ontlok positiewe gedrag. Iemand wat 
’n opbouende woord ontvang, is oor die algemeen baie 
meer geneig om positief daarop te reageer. En dit is die 
wonderlike: My opbouende woorde aan my geliefdes 
gee aanleiding daartoe dat hulle reageer en selfs meer 
goeie positiewe gedrag teenoor my openbaar.

Dink net ’n bietjie hoe jou huwelik kan lyk as jy en jou 
lewensmaat mekaar opbou en nie afbreek nie. Dink 
net hoe kan jou verhouding met jou kinders lyk. Meer 
nog, dink wat van jou kinders kan word as jy hulle aan
moedig om alles te wees en te word wat hulle reeds in  
Christus is. 

Laat dié gebed elke dag op ons lippe wees: Here, 
stel ’n wag voor my mond, bewaar die deur van 
my lippe (Ps. 141:3). LIG IN DUISTERNIS
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Wie was hierdie geringstes na wie Matthéüs verwys? 
Dit is doodgewone mense wat honger is en smag na 
iets om te eet; dors en smagtend na iets om te drink; 
vreemdelinge sonder huisvesting wat onderdak nodig 
het; mense sonder klere wat naak is, siek is en sorg no dig 
het; mense wat in die tronk is; mense wat deur een saam
heid en wroeging verteer word; gewone mense wat die 
seer van die lewe moet trotseer. Dit is mense in nood 
wat nie oor die vermoë beskik om iets aan hulle nood 
te doen nie. Daar is ook geen verwysing na hoe hulle 
in die nood beland het nie. Die harde feit is – hulle is 
mag te lose gevangenes van hulle nood! Hul le is vol le dig 
aan gewese op iemand om hulle raak te sien en hul le in 
hulle bestaanskrisis te hulp te kom.

Die Here vra vir ons in hierdie gedeelte: “Jy moet kyk 
met my oë, hoor met my ore. Jy is die een wat moet 
aan raak met my hande, moet praat met my hart. Jy 
is die een wat moet voel met my hart. Jou hart moet 
soos my hart lyk.” Dit is jou wese. Jesus sê tog immers 
vir ons: Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook 
barmhartig is (Lk. 6:36). Om Jesus Christus se hart te 
kan leef, moet ons Hom kan raaksien, Hom herken en 
Hom ken. Hoe anders sal ons sy hart kan leef?

’n Nasie se tronke weerspieël dikwels ’n groot deel van 
sy karakter. Wat is die eerste gedagte wat jou te binne 
skiet wanneer jy die woord tronk of gevangenis hoor? My 
gedagte is ’n gebrek aan vryheid en selfbeskikkingsreg, 
’n gebrek aan hoop. In die moderne samelewing word 
tronke algemeen as deel van die regstelsel ingespan om  
ver hoorafwagtendes en veroordeelde misdadigers aan te  
hou. Dit dien as ’n vorm van straf, maar ook om misda  

di gers te rehabiliteer, of as dit nie moontlik is nie, uit 
die vrye samelewing te verwyder. Tronke word deur hoë 
mure, hekke en uitkykposte omring. Streng toegangs
be heer word toegepas om te verse ker dat gevangenes 
nie ont snap nie. Die gevangenes slaap in klein geslote 
ka mers wat selle genoem word. Gevan ge nes word daag
liks vir ’n beperkte tyd uit hulle selle gelaat om te eet, te  
oefen of sekere take te verrig.

Besoekers word sommige dae vir kort periodes in ’n 
apar te besoekersarea toegelaat. Afhangende van die 
klas si fi kasie van ’n gevangene, mag hy ’n publieke te le
foon ge bruik, sport beoefen of televisie kyk. Die ad mi ni
stra tie we kantoor en gesondheidskliniek kan ge woon lik 
ook daagliks besoek word. Dit is ’n onbe ken de wêreld 
vir die meeste van ons, ’n wêreld waarvan ons nie deel 
wil wees nie en waaraan ons ook nie graag dink nie. Tog 
hoor ons hard en duidelik: 

Wanneer het ons U siek gesien of in die gevange
nis, en na U gekom? En die Koning sal antwoord 
en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover 
julle dit gedoen het aan een van die geringstes 
van hierdie broeders van My, het julle dit aan 
My gedoen. 

Die Bybelgenootskap van Suid Afrika sien iets van ge
van ge nes se nood en uitsigloosheid raak – daarom die 
pro jek om gratis Bybels aan die Departement Korrek
tie we Dienste vir verspreiding onder gevange nes be
skik baar te stel.

Die Bybel: 
Bevry in Christus se naam
Dr. Sanrie de Beer

BYBELGENOOTSKAP 200

Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te 
drinke gegee? En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het 
ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek 
sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit 
aan My gedoen (Mt. 25:37-40).
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Gevangenisse in SuidAfrika is plekke waar die onge
veer 161 000 gevangenes wat hulle daar bevind, heel 
dik wels sonder hoop is. Die probleme is eindeloos. 
Oor be volking veroorsaak ernstige krisisse in die ge van
ge nisse, want daar is slegs 119 000 beddens beskikbaar. 
Aansteeklike siektes kom algemeen voor en geweld deur 
en teen ge vange nes, is ook daagliks aan die toeneem.

Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelge
nootskap jaarliks ’n bedrag vir gratis Bybels vir ge van
ge nes. ’n Deel van die Bybelgenootskap se skenking 
sal van jaar aan organisasies soos Kairos Prison Mini
stries, Alpha South Africa and World Hope Ministries, 
beskikbaar gestel word om Bybels aan gevangenes te 
oorhan dig by die voltooiing van kursusse wat deur 
hierdie orga ni sasies aangebied word.

In 2018 het 18 748 gevangenes danksy hierdie projek 
’n eie Bybel ontvang. Die Bybel bring troos en hoop 
aan mense wat van hulle vryheid ontneem is. Ons by 
die Bybelgenootskap hoop dat die Bybel ’n bydrae kan 
le wer in die rehabilitasieproses. 

Martin Luther het by geleentheid gesê: 

Die wêreld is vol van God. In alle stegies, voor jou 
deur, vind jy vir Christus. Moenie na die hemel 
gaan en sê: “Ag, as ek onse Here en God tog net 
kon sién, hoe sou ek Hom alle moontlike dienste 
bewys nie?” “As jy My wil dien,” sê die Here, 
“moenie onder die engele na My soek nie. Ek sal 
in jou huis kom, jy sal my honger en behoeftig 
sien, maak net jou oë oop. As jy My wil liefhê, 
betoon liefde aan jou naaste.” Ja, ons soek Hom 
waar Hy nie te vinde is nie. Hy het uit die hemel 
neergedaal ... maar ons wil daarheen opstyg! 

Om moet die lewenskuns aanleer om Christus in ander 
raak te sien en ons harte van barmhartigheid, ons wese, 
moet in beweging kom. Selfs al is dit ’n ge vangene, ie
mand wat volgens ons oordeel nie die liefde van God en 
sy oneindige genade verdien nie. Ook hulle het dit nodig 
om die Woord van God te hoor en sy liefde te ervaar. 
Maak ’n verskil. Word ’n saai er van hoop en ondersteun 
die Bybelgenoot skap se uit reik na gevangenes. LIG IN DUISTERNIS

Op 2 Oktober berig die BBC dat die Britse dokter, David 
Mackereth, sy hofsaak teen die Britse Departement van 
Arbeid en Pensioene verloor het. Hy het die Departement 
hof toe gesleep nadat hy afgedank is omdat hy geweier het 
om ’n transgender man wat as ’n vrou identifiseer, as ’n 
vrou aan te spreek. Ter verdediging het hy aangevoer dat 
sy reg tot ’n vry gewete, godsdiens en denke, geskend is.

Die tribunaal het egter ten gunste van die Departement 
beslis en aangevoer dat dr. Mackereth se Bybelse stand-
punt van wat dit beteken om manlik of vroulik te wees, 
“nie gestrook het met menswaardigheid” nie. Hy beplan 
om teen die uitspraak te appelleer.

Hierdie tendens word ook al meer in Suid-Afrika waarge-
neem. Aan die vooraand van die opening van die NG Kerk 
se Algemene Sinode, berig Netwerk24 dat dr. Chris van 
Wyk, leraar van NG Kerk Somerstrand (Port-Elizabeth), 
deur die Menseregtekommissie (MRK) in die gelykheids-
hof van haatspraak aangekla gaan word. Na aanleiding van 

’n Facebook-inskrywing deur Van Wyk, is hy aanvanklik 
deur die beweging, Queer without borders (QWB), by die 
MRK van haatspraak aangekla omdat hy volgens QWB 
homoseksualiteit met pedofilie vergelyk het.

In sy repliek aan die MRK verdedig Van Wyk homself soos 
volg: “Ek het nie ’n vergelyking tussen selfdegeslagver-
houdings en pedofilie getref nie. Ek het gesê indien alle 
seksuele oriëntasies ’n geskenk van God is, soos ds. Nelis 
Janse van Rensburg volhou, hy alle seksuele oriëntasies, 
soos pedofilie, moes insluit om konsekwent in sy argu-
ment te wees.”

Intussen berig die webtuiste IOL in Augustus oor die 
klagtes wat deur die Professionele Raad vir Gesondheid 
van Suid-Afrika teen dr. Jacques de Vos aanhangig gemaak 
is. Dr. De Vos is aangekla van onprofessionele gedrag nadat 
hy ’n pasiënt teen ’n aborsie geadviseer het omdat dit 
op moord sou neerkom. Die hofsaak sou op 28 Oktober 
voortgesit geword het.

S M E LT O O N D
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Gewetens in die naam van verdraagsaamheid gebind
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verontregting bestaan of waar die besluit in stryd met 
die Skrif is, ensovoorts. Aangesien dit deel vorm van die 
ge meentes se akkoord met mekaar, moet almal saam 
daaroor herbesin. Ons is tog almal daartoe ver bind om 
reformerend kerk te wees – altyd terug na die Skrif. 

Ook hier is daar nie sprake van vinnige verandering 
nie. Dit vra tydige en geduldige oortuiging. As jy enige 
bestaande gebruike wil verander, sal jy eers jou broeders 
en susters moet oortuig dat sulke verandering nodig is. 
Toets jou gedagtes in gesprekke met ander gelowiges. 

Skryf en gesels daaroor, gebruik sosiale media en vra 
ander gelowiges se mening. Gaan delf in die geskiedenis 
om te sien hoe vorige geslagte gelowiges oor die saak 
gedink het. Gaan klim op reuse se skouers. 

Hou egter die hele tyd die woorde van 2 Timótheüs 2:22 
in gedagte: Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonk
heid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam 
met die wat die Here uit ’n rein hart aanroep. Ek bid dat 
dit gesê sal word van die manier waarop ons in die AP 
kerkverband met mekaar praat.

Hoe praat ons in die kerk?

LIG IN DUISTERNIS

Op die baadjie takseer ...
My opgewondenheid is tot barstens toe vol – knap voor 
pu bli ka sietyd. Watter baadjie vir die kerkblad hierdie keer? 
Skaars genoeg gewag, of oopmond kyklekkerte loop oor: 
’n spierwit trourok aan ’t vasmaak; ses Boeregeneraals 
met hul roers; ’n rooibruin Afrikaner wat stof opskop; 
Raponsie se goue hare oor die kasteelmuur; vyf professore 
op ’n trap; biddende hande. Die onderkant trek my kyk 
nóg meer: Ons verkondig Christus wat gekruisig is ...

Waar die hart van vol is ...
Ek blaai om en lees ... diepdink leeslekkerte loop nou oor: 
om te groei in heiligmaking; om te weet wanneer om 
die geweer te markeer; om Bybelskonserwatief te wees; 
om ’n lewensmaat te kies; om teologiesreformerend te 
dink; om ’n biddende Christen te wees. Diepdinkinhoud 
wat my eieek identiteit afwys en my eenwording met 
Christus uitwys: Ek is met Christus gekruisig, en ek leef 
nie meer nie, maar Christus in my (Gal. 2:20).

’n Afrikaanse Protestantse Kerk waaroor  
Chrístus heers
God gee sy Seun oor aan goddelose mense om Hom te 
kruisig; Hy laat Hom opstaan uit die dood. God verhoog 
die gekruisigde Jesus tot Here en Christus en laat Hom 
sit aan sy regterhand (vgl. Hand. 2:2325). Hierdie Here 
en Christus bou en vermeerder sy kerk uit almal wat die 
Vader Hom gegee het (vgl. Joh. 6:39), Hy beskerm en 
onderhou dit en ek (en alle mense wat in sy Naam glo) 
is daarvan ’n lewende lid vir ewig (vgl. HK Sondag 21, 

v/a 54). Ek kan daarom seëvierend saam met Martin 
Luther sing: Gord ons met eie krag ons aan – dan is die 
stryd verlore. Oorwinning is alreeds behaal – deur Een 
daar toe verkore (vgl. AP Kerk Ges. 265:2).

’n Kerkblad waardeur Chrístus heers
Die kerkblad se voorblad trek my oog weer – hierdie keer 
boontoe: Amptelike blad van die Afrikaanse Pro te stant se 
Kerk. Oneindig groot is God se genade – ons het ’n eie 
kerk blad. Ek blaai om en lees, om en lees. ’n Kerkblad wat 
keer op keer, met weergalose getrouheid en moed, die 
vreugde en vrae van my hart verwoord en beantwoord: 
oor Christene, uit die velerlei volkere wat God geskape 
het, wat glo soos ek glo; oor opstand teen ’n onreg ver
di ge aardse regering, al dan nie; oor dwaalleer onder 
eie mense; oor troudagreëlings wat belangriker geword 
het as die keuse ten opsigte van ’n lewensmaat; oor eie 
pro fessore wat die hand uitreik na teoloë oor die water; 
oor kleremakers wat klere moet maak en skoen makers 
wat skoene moet maak en Christene wat moet bid!

... loop die mond van oor
Ek peins oor die mate van my dankbaarheid vir ’n kerk
blad wat die taal van my hart praat. Hoe kan ek ooit 
genoeg dankie sê? 

Charlotte Möller
AP Kerk Potgietersrus
______________________________________________________________
Vir briewe om in Die Boodskapper geplaas te word, moet dit asseblief nie 
langer as 700 woorde wees nie.

BRIEWE

’n Kerkblad so na my hart!

Vervolg vanaf bl. 14
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Vir bestellings of navrae – stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.za

KINDERS

Oulike geskenkidees  
vir die kleinspan!
Die boeke op hierdie bladsy is geskik vir ons 
lesertjies van 4-10 jaar oud. 

’n Liefde vir boeke en lees kan op ’n jong 
ouderdom al ontwikkel word – stel kinders 
aan gehalte literatuur bloot. 

PRYS: R100,00 per boek
Daar is 6 boeke in hierdie oulike reeks, stuur gerus  

’n e-pos na boekwinkel@apk.co.za vir ’n volledige lys!

PRYS: R55,00 per boek
Hierdie hele reeks (nommer 1-4) is  

beskikbaar by Die Boekwinkel.

PRYS: R60,00 PRYS: R60,00 PRYS: R60,00

PRYS: R55,00 PRYS: R55,00

PRYS: R60,00

PRYS: R210,00PRYS: R210,00PRYS: R125,00PRYS: 210,00



Kinders van oor die hele land word by ons geplaas op aan
be ve ling van bekommerde predikante, skoolhoofde, en selfs 
fa mi lie lede wat betrokke is by gesinne wat ernstige armoede 
en tekorte ondervind. Die kinders word op versoek en met die 
toe stemming van die ouers in ons sorg geplaas. 

Die opvoeding van ons kinders is geskoei op sterk Christelike 
beginsels, dissipline en liefde. Hul skolastiese vordering is vir 
die trustees en die personeel van uiterste belang. Waar moontlik 
laat ons die kinders deelneem aan alle buitemuurse aktiwiteite, 
sport, kampe en uitstappies. 

Die kinders se ouers is nie in staat om enigsins finansieel by te dra 
tot hul kinders se onderhoud nie en derhalwe is die kinders ten 
volle van ons afhanklik vir hul versorging wat hulle alledaagse 
behoeftes, klerasie, skolastiese opleiding, mediese en sielkun
di ge ondersteuning, ensovoorts behels. 

Omdat sommige van hierdie kinders ernstige leer en selfs 
siel kun dige probleme ondervind, is ons genoodsaak om van 
pro fessionele hulp gebruik te maak. Daar moet gereeld hiervoor 
Pre to ria toe gery word. Hierdie hulpmiddels, soos die addisio
ne le lees klasse, spelterapie ensovoorts. word uit die trustfondse 
betaal en alhoewel ons baie tegemoetgekom word deur sekere 
van die terapeute, verg dit uiteindelik maar tog groot uitgawes. 
 
Omdat die kinders na ’n provinsiale hospitaal geneem moet 
word in die geval van siekte en beserings, is dit vir ons finansieel, 
asook wat tyd aanbetref, beter om van ’n privaat geneesheer se 
diens gebruik te maak. Alhoewel ons plaaslike dokter uit liefde 
vir die saak ons kinders gratis behandel, beloop die uitgawes 
vir medikasie ’n groot bedrag per maand. 

Ons poog deurgaans ook om kinders wie se ouers ten volle 
gerehabiliteer, weer met hul ouers te versoen. Gesien in die lig 

BEKENDSTELLING:  
Loerie Jeugsentrumtrust

Dit is vir my aangenaam om die Loerie Jeugsentrum, ’n kinderhuis geleë te Bronkhorstspruit, aan die AP Kerk 
voor te stel. Ons as trustees, personeel en al die inwoners beskou die Loeriehuis gewis as ’n “genadehuis.” Die 
Loerie Kinderhuis huisves tans 33 minderbevoorregte kinders wie se ouers weens die ernstige ekonomiese 
agteruitgang van ons land, glad nie in staat is om hul kinders self te versorg nie. Die kinderhuis is tot stand 
gebring op 1 April 2000 met die doel om hierdie kinders uit swak huislike omstandighede te verwyder – om-
stan dig hede waar hulle nie net blootgestel is aan wanvoeding nie, maar ook ander gevare wat voortspruit uit 
swak sosio-ekonomiese toestande. 
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van die huidige ekonomiese situasie in ons land, is dit egter slegs 
in uitsonderlike gevalle moontlik. Daar word jaarliks ondersoek 
gedoen na elke ouer se vordering ten einde te bepaal of hulle 
wel nog nie in staat is om hul kinders self te versorg nie.

Die Loerie Kinderhuis is ’n niewinsgewende liefdadigheids
organinsasie en ontvang geen staatsubsidie nie, gevolglik is 
die trustees self verantwoordelik vir alle lopende uitgawes soos 
skool uitgawes, voedselvoorsiening, vervoer, mediese onkostes, 
wa ter, elektrisiteit, lone, ensovoorts wat ’n reuse bedrag per 
maand beloop. Hierdie fondse word net bekom uit skenkings 
en donasies vanuit die gemeenskap deur donateurs met oop 
harte vir ons kinders.

Ons aanvaar ook enige skenking van voedsel en tweedehandse 
klerasie en ander huishoudelike items soos meubels, elektriese 
ware, speelgoed, ensovoorts. Ten einde fondse te bekom, is daar 
sedert 2000 al verskeie insamelingsprojekte geloods, onder 
meer die jaarlikse Loerie Gholfdae asook Loerie Kleiduifskiet
kom pe ti sie wat verlede jaar ingestel is en wat baie suksesvol 
was. Ten einde ’n vaste inkomste te verseker, is die Loerie Trust 
baie afhanklik van mense se maandelikse bydrae om ’n vaste 
inkomste te verseker. In hierdie verband is die trust ingevolge 
Art. 18(a) geregistreer, wat ons in staat stel om ’n sertifikaat vir 
belastingdoeleindes aan donateurs uit te reik.

Die Trustees het ook gedurende 2001 die geleentheid gehad 
om die eiendom waar die kinderhuis geleë is, te koop van ’n 
do nateur wat bereid was om as verbandhouer op te tree. Die 
behoefte om ’n eie huis en perseel te bekom was juis op daardie 
stadium net ’n toekomsdroom wat deur die genade van Bo vir 
ons moontlik gemaak is, omdat die huurgeld en uitgawes vir die 
onderhoud van die huis wat ons tot op daardie stadium gehuur 
het, baie hoog was.

Uit bovermelde inligting sal dit vir u dus duide lik blyk dat 
dit slegs die oop harte van die mense vanuit die ge meenskap 
is, wat ons as trustees en personeel in staat stel om hier die 
kinders na behore te versorg, te klee en op te hef. Indien daar 
nog enige navrae is in verband met enige aspekte rondom die 
ontstaan, bestuur en doelstellings van die Loerie Kinderhuis, 
staan dit u vry om ons telefonies te kontak by selfoonnommer  
082 260 3361

Die lof en eer vir hierdie veilige hawe vir minderbevoorregte 
kinders kom ons hemelse Vader toe!

Vriendelike Loeriegroete
TRUSTEES, BETZY EN AL DIE LOERIES
Ns. Loerie Jeugsentrumtrust

Sedert die ontstaan van die Loeries 
is daar ’n noue band gevestig met 

die AP kerke. Die Loerie Jeugsentrum 
word tans pastoraal versorg deur 
die AP Kerk Bronkhorstspruit. 
Die kinders woon die VBOklasse 
en eredienste gereeld by en neem 
ten volle deel aan gemeentelike 
aktiwiteite. Daar is ook ’n hele 
aantal belydende lidmate in die 
Loerie Jeugsentrum. 

Die Ring van Middelburg het 
met kommer kennis geneem van 
finansiële nood by die Jeugsentrum. 
Die gemeentes in die Ring kan nie 
uit hulle fondse alleen die nodige 
bystand verleen nie. Daarom versoek 
die Ring vriendelik dat gemeentes 
in die AP kerkverband wat enigsins 
kan en bereid is, ’n helpende hand na 
die Loeries sal uitsteek. ’n Eenmalige 
skenking is welkom, maar waar dit 
moontlik is, word vriendelik gevra 
dat die hulp op deurlopende basis 
gebied word. 

’n Gemeente kan ook die versorging 
van ’n enkele kind borg. Reëlings om 
dit te doen, moet met Betzy Jacobs 
getref word.

Rekeningbesonderhede vir die 
Loerie Jeugsentrum:

LOERIE JEUGSENTRUM TRUST
ABSA Bronkhorstspruit

Rekening nr.: 405 239 8746

Dit sal waardeer word indien u ’n 
bewys van beta ling/skenking stuur 

na loeriehuis@mweb.co.za
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BLOEMFONTEIN-NOORD

Doopplegtigheid
Ds. André en Anso van den Berg van AP Kerk Bloemfontein-
Noord het op 16 Mei 2019 ouers geword van ’n babaseun. 

Klein Albrecht is op 11 Augustus 2019 gedoop deur sy pa, 
ds. André. Dit was vir ds. André ’n groot voorreg om sy 
seuntjie te kon doop.

Engela van Niekerk

POTGIETERSRUS

Huldeblyk:  
Carel Johan Visagie (01/08/1948-06/09/2019)
Carel Visagie was vanaf 1988 lidmaat van die AP Kerk 
Potgietersrus. Hy dien verskeie kere in die amp van ouderling 
en beman vir twee jaar die faktotumpos. Hy was vir baie jare 
polisieman en daarna ook nog dienend as reservis. Sy kennis ván 
en insig ín die Bybel het uitgestaan.

Carel was koskenner- en maker van formaat. Kom basaartyd, was 
hy gereed met sy onverbeterlike worsresep en het kromgestaan 
om die wors te help stop. Met eggenote Henriëtte se hulp maak hy 
watertandlekker wildspasteie.

Op gemeente- en jeugkampe kon hy toor met gewone kosbestanddele. So is kampeerders 
byvoorbeeld getrakteer op pizzas, gebak in die ter plaatse, selfgeboude oond. Ander kere weer het hy 
(en Henriëtte) verras met hamburgers en skyfies en degie-hoender, wat die “Kolonel” s’n soos sand in 
die tand sou laat smaak het.

Tydens die gemeente se jaarlikse Sekelbosskerm-ete het sy tuisgebakte brode ’n smulpaap tot sewe 
maal sewe keer weens lekkerte laat struikel.

Met nagmaaletes was sy spitgebraaide skaap menigmaal die vanselfsprekende hoofgereg. Kuiertyd 
is ook kostyd. Ons sal Carel se aandeel in die gemeente se kuier- en kostye baie mis. Ons eer sy 
nagedagtenis ook hiérin.

Ingestuur

2023 DV – VOLGENDE STUDIETOER NA EGIPTE/ISRAEL
Hou 2023 in gedagte.  

By die AP Akademie word alreeds beplan vir die volgende studietoer. 
Studente, predikante, lidmate, vriende en familie is almal welkom.

Toerleier: Prof. Gerrit Smit (gerrit.smit@apa.ac.za)
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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

A P  K E R K D A S S E

B O T S W A N A
Op pad na die Caprivi, Okovango of Maun ... ?

Kom slaap oor of kom vir ’n paar dae en geniet 
die rustigheid van ’n voëlryke Kalahari-plaas. 

(Verskillende spesies Aasvoëls is te sien) 

Vir meer besonderhede skakel na-ure:  
Elmarié by 082 968 0186/evorster83@gmail.com  

of Delia by 082 339 7764

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

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

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

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

Winkelspruit) teen strand (70 m). Pragtige see-uitsig. 
3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, veilige sekuriteitsbeheerde 
parkering onder die gebou. Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

Vakansie-geleentheid vir predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). 
• Skoolvakansie 50% van verblyfkoste.
• Pligte: Preke op Sondae en feesdae wat in daardie tyd val.
• Indien nodig, hospitaalbesoek of ernstige siekte tuis.  

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

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omvattende webtuiste  

www.potchefstroomintertv.co.za.  
Kyk dan die skakel “Kerke” – AP Kerk se nuus.  

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

pas opgegradeer. Sien ook elke dag se weervoorspelling.
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BOTHAVILLE

Damesoggend met Germandt Geldenhuys
Dit gebeur nie gereeld dat ’n akteur Bothaville besoek nie. Op 
Saterdag 13 Julie, het dames die bibberweer getrotseer vir ’n 
heerlike oggend saam met Germandt Geldenhuys.

Germandt is ’n bekende Afrikaanse akteur, sanger en 
stemkunstenaar. Hy vertolk die rol van Louis Koster in die 
gewilde sepie, Binnelanders.

Hoewel Germandt ’n talentvolle akteur is, wil hy graag nou 
meer fokus op musiek. Hy sê sy loopbaan as sanger is vir hom 
net so belangrik soos dié van akteur. “Ek het twee talente by 
God gekry en die een is nie meer belangrik as die ander nie.”

Wat veral opgeval het, was sy nederigheid en eerlikheid. Hy het 
gesê dat niemand moet toelaat dat enigiets hulle vrede steel 
nie, gegrond op voorbeelde uit sy eie lewe.

Met treffers soos “Only you”, “Piano man”, “Crazy little thing 
called love” en “Nessun Dorma” het Germandt die gehoor 
verras met sy veelsydigheid.

Ná die vertoning is die dames getrakteer op ’n verskeidenheid 
sop en brood en heerlike soetgoed en koffie. Wat ’n siels- en 
hartsbederf was dit nie!

Ilze Ludick (Foto’s: Gawie Rouwenhorst)

1. Eder
2. Lening
3. Naak
4. Raad
5. Tarsus

6. Talm
7. Elemente
8. Dodelike
9. Naaste
10. Saailand

11. Raaisels
12. Dampe
13. Marala
14. Gabriël
15. Lêplek

16. Markus
17. Medewete
18. Tent
19. Nougeset
20. Nutteloos

21. Leviatan
22. Meetsnoer
23. Tevergeefs
24. Droogte
25. Elika

26. Toegang
27. Rantsoen
28. Eliud
29. Diewery
30. Ligsinnig

31. Dor
32. Mattheüs
33. Toelaat

ANTWOORDE: OKTOBER 2019, BL. 23

MOSSELBAAI 
GELOFTEFEES

Die Geloftefeesvieringe 
vind plaas op Maandag, 

16 Desember in 
die Mosselbaai 

Stadsaal om 9:00.

Prediker: 
Ds. Danie van Dyk

Geleentheidspreker: 
Henk van de Graaf

Navrae:  
Piet Joubert 082 562 7508
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BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

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

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

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

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

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

Eenmanswoonstel te huur: Bellville

Kom jy werk of studeer in die Kaap in 2020?
Daar is vir jou ’n eenmanswoonstel te huur  

in Bellville waar jy rustig kan woon.

Skakel 082 685 7556 indien jy belangstel

TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

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

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

AFRIKAANSE  
PROTESTANTSE AKADEMIE

AMPTELIKE OPENING 
Datum: Sondag, 26 Januarie 2020 • Tyd: 18:00 Openingsdiens 
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria

TEOLOGIESE DAG
Datum: Maandag, 27 Januarie 2020 • Tyd: 08:45–14:00. Verrigtinge word met ’n vleisbraai afgesluit 
(u moet vooraf registreer vir ete). Ons vra dat alle kursus gangers voor die aanvang van die dag se 
verrigtinge, sal seker maak dat hulle 'n etekaartjie ontvang het. • Departement: Nuwe Testament

Tema: Die kerk en verset

08:00-09:00 Registrasie en tee/koffie
08:45-09:00 Opening en verwelkoming
09:00-09:45 Verskillende modelle vanuit die Skrif in terme van verset (prof. GDS Smit)
09:45-10:00 Vrae en bespreking
10:00-10:45 Bybels-teologiese perspektiewe op Christelike verset (prof. JAE Adendorff)
10:45-11:00 Bespreking en vrae
11:00-11:20 Tee/koffie
11:20-12:00 Wat ons by die staat Israel kan leer? (mnr. Flip Buys)
12:00-12:15 Bespreking en vrae 
12:30-13:15 Die kerklike bediening en die regstelsel (adv. Nadene Badenhorst)
13:15-13:30 Vrae en bespreking
13:30-14:00 Samevatting en afsluiting
14:00 Ete

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria
Webblad: www.apa.ac.za en www.apkerk.co.za (Hou asseblief die webblad dop vir meer inligting.)

RSVP voor of op 17 Januarie 2020 per e-pos na ilke@apa.ac.za of skakel 012 344 3960
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DENDRON

Senior Jeugkamp
Ons gemeente se senior jeugkamp was baie 
aan genaam. 28 jongmense het by Die Oog 
vakan sie- oord naby Maboomspruit, gaan kamp.

Ons tema was: “Leef uit geloof” en saam met 
aanbiedings deur ds. Petrus en van ons jeug-
voorgangers: Stacey en Gillie Fick, en ons 
kampouers: die Van Wyks en Kunnekes, was 
dit vier dae van geloofsgroei en verdieping en 
hoe om as jongmens te leer om prakties uit 
geloof te leef. 

Wat ’n voorreg om deel te kan wees van ’n 
geestelike familie hier in die Bosveld en om te 
weet daar is soveel ander jongmense wat saam 
met jou voel en dink en worstel oor dieselfde 
goed – maar ook om te kan weet en leer dat 
om “uit geloof te leef” die antwoord is vir ’n 
vreugdevolle lewe as jongmens. 

Petrus van Rensburg

GELOFTEFEES 2019
Onthou asseblief om vir ons die besonderhede  

van u Geloftefees deur te stuur. 

Stuur asseblief net die volgende vir ons:  
Fees se naam, waar die fees is, tyd van die fees  

en ’n kontakpersoon en nommer.

HULP NODIG – GEEN SELFOONSEIN
Oproepe onderbrekend en swak sein?  

Geen data opvangs? 

Selfoonversterker – eenvoudig, maklik, doen dit self. 
Huis/Lodge/Karavaan. Vanaf R3 800 vir enkelband.

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

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

PRYS: R65,00

PRYS: R65,00

PRYS: R155,00

PRYS: R155,00

PRYS: R65,00

Vir bestellings of navrae, stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.zaJEUG: KLASSIEKE LITERATUUR
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OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

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

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

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

Gariepdam
Bekostigbare oornagverblyf, goed geleë in die 

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

Veilige parkering in ’n rustige omgewing.

Kontak Debbie: 082 326 5714

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

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

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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

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

*Swembad met braai *Slaap 4/5 (Een slaapkamer) 
*Privaat parkering *Pensioenarisse R250 per dag 

(buite seisoen) *Admin. eenmalig

Skakel Leani 079 985 0791 (Agent) met verwysing 
vir afslag Jopie du Plessis: jopie@dupl.co.za

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

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

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

• Belastingkortingsertifikate is op aanvraag beskikbaar.

By voorbaat baie dankie vir u bystand

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

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

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

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

Skakel Willie of Poppie Brits: Tel. 039 317 2076, Sel: 082 746 4852
Queenstraat 18, Uvongo
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PAPJAS 
EERSTEJAARSKAMP 2020

Potchefstroom se  
Afrikaanse Protestantse  
Jeug Aksie vir Studente

Datum: 6-10 Januarie 2020
Kampgelde: R990 p/p

Kampterrein: Esparanza
Vertrek vanaf NWU Potchefstroom-

kampus, gebou E12.

Meer inligting sal nader  
aan die tyd deurgegee word. 

Kontak gerus vir:
Theuns du Plessis – 082 729 3784

Morne Naude – 071 896 2124
Ds. Fredry Pretorius – 076 783 2734

Hierdie boeke vorm almal deel van reekse wat 
beskikbaar is by Die Boekwinkel. Vir bestellings of 
navrae, stuur ’n e-pos na boekwinkel@apk.co.za

JEUG

PRYS: R80,00  
per boek

<<

PRYS:  
R180,00  

per boek

<<
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IN ONS GESKIEDENIS

Huidige onkunde oor ons geskiedenis:  
Piet Retief, Dingaan en Mpande – Dr. Pieter Mulder

November 1837. In groen verf skryf Debora Retief teen ’n rots by Kerkenberg: “P. Retief” en 
die datum “12 November 1837”. Dit staan vandag nog só op die rots as iemand wou gaan 
kyk. Debora is die oudste dogter van Piet Retief en dit is die datum waarop haar pa 57 jaar 
oud word.

Waarom is sy nie by haar pa op sy verjaarsdag nie? 
Omdat Piet Retief op daardie tydstip weg is na 

Dingaan, die Zoeloekoning, om oor ’n stuk grond vir 
die Voortrekkers te onderhandel. 

Hoekom gaan hy oor grond onderhandel? Die Ameri-
kaners en Australiërs het meestal net die nuwe land 
ingevaar en die plaaslike inwoners vermoor of verjaag. 
Volgens vandag se propaganda het ons ook alle grond 
gesteel. Retief het in sy manifes voor hy vertrek het, 
geskryf: “Ons is van plan om in die loop van ons trek, en 
wanneer ons in die land aankom waar ons permanent 
wil woon, ons bedoelings aan die swart stamme bekend 
te maak, asook die begeerte om in vrede en vriendskap 
met hulle saam te leef.”

Anders as die onkunde en propaganda van vandag, 
erken Retief daarmee dat daar ook ander mense in die 
binneland van Suidelike Afrika woon en dat die Voor-
trekkers in vrede en vriendskap met hulle wil saam leef. 
Om daarin te slaag, erken Retief die Zoe loe koning as 
’n leier waarmee hy oor grond, en so oor vreedsame 
naas bestaan, wil onderhandel.

Retief het eers die sendeling, Owen, gebruik om ’n 
afspraak met Dingaan te maak. Daarna is oor grond met 
Dingaan onderhandel. Met Retief se tweede besoek is 
’n traktaat of kontrak opgestel. Die traktaat, in Engels, 
bepaal onder meer die volgende:

Dat ek Dingane, Koning van die Zoeloes dit reg 
geag het om ... die gebied bekend as Port Natal (vandag 
Durban) tesame met al die omliggende grondgebied, af te 
staan, te wete van die Dogeela- (tans die Tugela) tot aan 
die Omsoboeborivier (tans die Mzimvubu) weswaarts en 
van die see noordwaarts so ver as wat die land bruikbaar 
mag wees en in my besit en wat ek hiermee afstaan aan 
hulle as hul ewigdurende eiendom.

Die kontrak is deur Retief, Dingaan en getuies aan 
albei kante onderteken. Daarna word Retief en sy 
man skappe op die wreedste en verraderlikste manier 
ver moor. In geen kultuur of godsdiens kan dit regverdig 
word dat jy iemand se vertroue wen, hom daarna innooi 
vir ’n fees om hom dan te vermoor nie. Dit is verder 
lafhartig om dan jou manlike krygers te gebruik om sy 

vroue en kinders te vermoor. Meer as 500 mense is só 
vermoor. As straf word Dingaan se magte by Bloedrivier 
ver slaan. Dingaan self word uiteindelik deur ’n ou vyand, 
die Swazi’s, gedood.

As jy voor die Voortrekkermonument staan, is daar 
twee standbeelde van Voortrekkerleiers as hoekwagte 
sigbaar. Links staan Retief en regs Pretorius. Retief 
hou die loop van sy geweer toe met sy hand. Vir my 
simboliseer dit Retief as die onderhandelaar wat ’n 
geweer het, maar verkies om eerder te onderhandel. 
Pretorius is die militêre leier wat met die modernste 
wapens van sy tyd staan – ’n dubbelloopgeweer – en 
Dingaan daarna by Bloedrivier straf.

Binne-in die Voortrekkermonument word die 
Voortrekkergeskiedenis met 27 panele in ’n 92 meter 
lange marmerfries uitgebeeld. Paneel 24 wys waar 
Pretorius Mpande as nuwe Zoeloekoning erken en met 
hom ooreenkomste sluit. Pretorius, die militaris, kan 
ook onderhandel. Die Zoeloekrygers gee die koninklike 
groet “Bayete” en die Voortrekkers lig hulle hoede uit 
eerbied vir die nuwe koning.

Geskiedenis is nooit so eenvoudig soos ons dit wil hê 
nie. So onthou ons dat Retief se vertroue in Dingaan op 
’n ramp afgestuur het, maar vergeet dan dat Pretorius 
se vertroue in Mpande die grondslag gelê het vir ’n lang 
vrugbare verhouding. 

Daarom is dit ook betekenisvol dat prins Mangosuthu 
Buthelezi in 1991, toe hy die Vryheid van Utrecht gekry 
het, en by verskeie geleenthede daarna, namens die 
Zoeloevolk vir die Afrikaners om verskoning gevra het 
vir die pyn en lyding wat sy voorvaders veroorsaak het. 

Wat ook betekenisvol is, is dat die nasate van die 
Voortrekkers later jare by Mgundgundlovu (Dingaan-
stad) ’n sendingstasie en kerk gebou het – alles binne 
sigafstand van waar Retief en sy manne vermoor is.

Die profeet Hoséa het gekla dat sy volk te gronde gaan 
weens ’n gebrek aan kennis (Hoséa 4:6). Ek was die afgelope 
tyd getuie van hoe baie Afrikaners geskiedenisdebatte 
verloor weens onkunde oor die verlede. Mag hierdie reeks 
artikels daarmee help. LIG IN DUISTERNIS
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Vir bestellings of navrae: boekwinkel@apk.co.za

PRYS: R255,00 per boek of koop hierdie hele reeks vir slegs R820,00!

WAS:  
R130,00
NOU: 
R110,00  
per boek
Die hele reeks 
van 14 boeke is 
beskikbaar by 
Die Boekwinkel 
teen hierdie 
spesiale aanbod.

WAS:  
R65,00

NOU: 
R55,00  

per boek
Die reeks van 

3 boeke is 
beskikbaar by 

Die Boekwinkel 
teen hierdie 

spesiale aanbod.

Spesiale aanbieding! Spesiale aanbieding!  
Moenie hierdie sakpas geskenkidees misloop nie!

Nuut op ons 
rakke – die 
derde deel van 
die trilogie!

PRYS: R185,00

Deel 1, 2 en 3A is joune vir slegs R400,00!

PRYS: R120,00 PRYS: R190,00

Die spesiale aanbiedings in hierdie uit-
gawe is geldig van 1-30 November 2019.



T: 012 362 1390
boekwinkel@apk.co.za

PRYS: R85,00
Hierdie publikasie benader die boek Génesis 
vanuit ’n Bybels-teologiese hoek – dit is die 

teologiese dissipline wat die ontvouende 
geskiedenis van God se Selfopenbaring 

soos dit in die Bybel opgeteken is 
bestudeer. – Prof. Koos Adendorff

PRYS: R75,00
Gewone menslike en wêreldse prosesse en 
magte vorm deel van God se werkswyse en 
planne. Dié Bybelstudie is bedoel om ons 

op ons lewensreis te help. Bybelstudie is ’n 
heerlike ontdekkingsreis en onthou – God is 

met ons op pad! – Prof. dr. Danny Nel

PRYS: R95,00
Die profeet Hoséa het ’n besondere prys 
betaal in sy roeping om profeet te word. 

Op bevel van die Here moes hy trou met ’n 
vrou wat as beeld van God se bruid, Israel, 

hom (Hoséa) baie smart aandoen deur 
haar ontrouheid …

Verkoopprys per Kerkjaarboek 2020  
(posgeld ingesluit) is:

Opsie 1: R150,00  
Kerkjaarboek volledig

Opsie 2: R100,00  
Slegs dagstukkies (’n Lamp vir my voet)

Opsie 3: R170,00  
Kerkjaarboek volledig + interaktiewe-PDF 
van die statistiek en inligting

Opsie 4: R120,00  
Dagstukkies alleenlik 
+ interaktiewe-PDF 
van die statistiek 
en inligting

Opsie 5: R300,00  
Spesiale  
4-boek-aanbod:
• Dagstukkies  

(opsie 2);
• Génesis;
• God met ons op 

pad; 
• Hoséa vir vandag
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Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel … 
(Kol. 4:6). 

Daar is min dinge in Suid-Afrika so lekker soos biltong. Het jy al gesien 
hoe biltong gemaak word? Dit is ’n groot werk! Die bees word geslag 
en dan word die vleis in lang repe gesny en met sout en speserye be-
han del. Daarna word dit opgehang om droog te word. 

As iets in die natuur doodgaan, verrot dit baie vinnig. Dink maar aan die 
laaste keer toe ’n muis of ’n padda naby die huis gevrek het: Almal het oor 
die vreeslike reuk gekla! Hoekom gebeur dit nie met biltong ook nie? Die kort antwoord is: sout!

Sout doen twee dinge met die biltong. Dit gee aan die biltong daardie lekker sout smaak en dit preserveer 
(beskerm) die vleis sodat dit nie vrot word nie. As Kolossense 4:6 sê dat ons woorde altyd met sout besprinkel 
moet wees, dan moet ons dié twee dinge onthou. 

Die Here Jesus sê: Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit ge sout 
word ... (Mt. 5:13). Jy het maar net ’n klein bietjie sout nodig om ’n groot verskil te maak. As maar net ’n paar 
Chris tene hulle woorde met sout gaan besprinkel, sal jy alreeds ’n verskil begin sien. 

Die enigste manier hoe jou woorde “met sout besprinkel kan wees”, is as die “Woord van Christus ryklik in 
jou woon” – (Kol. 3:16). Watter smaak het jou woorde?

Groete, ds. Henning

Hoe smaak jou woorde?

Kos (biltong ook) sonder sout, is laf. 
Wanneer ’n Christen praat, moet sy woorde ’n Christus-smaak hê. Jy moet met jou 
woorde iets van Jesus Christus oordra. Dit beteken nie dat jy nou aanmekaar net oor Jesus moet 
praat nie. Ek dink nie dat die Bybel dit van ons vra nie. Dit beteken wel dat, of jy nou oor jag, biltong, 
skoene of selfone praat, jy dit so moet doen dat: 1) die Here Jesus met jou sal saamstem – jy moet 
die waarheid praat en 2) die Here Jesus verheerlik sal word deur wat jy sê.

Die ou spreekwoord sê mos: “Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.” (Die spreek woord 
kom uit die Bybel uit, gaan kyk na Lk. 6:45). Filippense 2:5 sê: Want hierdie gesindheid moet in 
julle wees wat ook in Christus Jesus was. Jou woorde moet wys dat die Here Jesus vir jou die 
be lang rikste is en dat jy Hom liefhet. Daarom, sit ’n wag voor jou mond (Ps. 141:3), moenie sê 
wat jy wil nie, maar laat dit wat jy wel sê, Jesus eer.

1

2Die sout keer die verrotting. 
Christene se woorde moet nie net ’n Christus-smaak gee nie, maar dit moet ook die 
verrotting rondom hulle keer. Gaan dink ’n bietjie mooi hoe jy en jou vriende gesels wanneer julle 
negatief is. Wat sê julle vir mekaar? Hoe sê julle dit vir mekaar? Voor die tyd was jy miskien net ’n 
bietjie omgekrap, maar ná die tyd is jy baie keer sommer rooi-warm.

As ’n Christen moet jy soos sout wees. Jy moet die een wees wat die ander so ’n bietjie kalmeer (Spr. 15:1). 
Jy moet die een wees wat God se wysheid in die gesprek inbring (Ps. 119:9) – met ander woorde jy moet 
jou Bybel ken. 

NO. 139 • NOVEMBER 2019
TEL. (012) 362 1390 • FAKS (012) 362 2023 
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Konstrueer jou  
eie harlekyn!
1. Benodig oorskiet-

papier, dun karton, 
ou geskenkpapier.

2. Gebruik die 
prentjie om jou 
touwys te maak.

3. Teken die lyf en bene; 
knip uit, plak op 
papier. Voeg arms en 
hande by.

4. Teken hare, knip uit en 
plak dit bo die lyf vas.

5. Teken hoed, knip uit 
en plak skeef op 
die hare vas.

6. Teken oë, 
knip neus 
en mond 
uit, plak op 
gesiggie.

7. Knip groot 
omkrulskoene 
en plak dit vas. 
Knip knope uit 
en plak dit op die 
baadjie.

8. As jy wil, teken ’n 
eenwielfiets waarop 
die harlekyn kan ry.

9. Knip ’n krulkragie uit 
of vou ’n waaierkraag; 
plak dit bokant die 
baadjie vas. Maak ’n 
sambreel en plak dit 
ook vas.

Gesang 319 ------- Hoe werk dit?

1. Begin by die inwaartse pyltjie; eindig by die uitwaartse 
pyltjie.

2. Kry in die teks die kronologies-gerangskikte woorde 
(wat onderstreep is) en teken met ’n potlood die 
paadjie waarlangs die woorde verloop.

3. Die woorde verloop in alle rigtings, behalwe 
diagonaal. Jy mag elke blokkie net een keer gebruik 
en jy mag jou eie pad nie kruis nie. Daar is ’n 
kleurspasie tussen elke opvolgende woord.

Leidrade uit Ges. 319

1. Praat ek mense-, eng’letale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol 
simbale – klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof 
versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks.

2. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde, onbaat-
sugtig, bly oorwin met goed, die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met 
die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry.

3. Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, 
kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik 
die hoop. Liefde is en bly die grootste: Liefde sluit die lewe oop. 1 Korinthiërs 13.

Teks, uitleg & illustrasie: 
Daleen Pienaar 2019
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Met wie het jy vandag al ge-
praat en watter tipe woorde 

het by jou mond uitgekom? Was 
dit helder woorde of donker 
woorde? Helder woor de maak 
ander gelukkig, omdat dit die 
waarheid vertel en met goeie 
bedoelings gesê word. Donker 
woorde maak harte seer, omdat 
dit dalk nie die waarheid vertel 
nie of met slegte bedoelings 
gesê word. Ja, woorde is nie net 
geluide wat by jou mond uitkom, 
gehoor en dan vergeet word nie. 
Woorde en die manier waarop 
ons dit gebruik, het betekenis. 
Dikwels onthou ons die woorde 
wat ons gehoor het en meestal is 
dit die woord wat ons óf goed óf 
sleg laat voel het. 

Ander mense onthou ook jou 
woorde! Is jou woorde seermaak-
woorde? Ek is seker almal van 
ons weet wat ’n boelie is. Boelies 
is baie goed daarmee om ander 
mense seer te maak – veral met 
hulle woorde. Hulle word boelies 
genoem omdat hulle ander 
kinders gereeld en aanhoudend 
seermaak. Jy hoef egter nie ’n 
boelie te wees om iemand seer 
te maak nie. Net een keer se 
donker woorde, dit wat jy nóú sê, 
kan ’n baie lang en slegte gevolg 
vir iemand anders hê. Jy jok dalk 
net een keer vir ’n maat met ’n 
pragtige sangstem en sê vir haar 
dat sy vals en lelik sing. As sy jou 
glo, kan dit veroorsaak dat sy 
besluit om haar talent wat God 
haar gegee het, te begrawe. 

Selfs al praat jy die waarheid, kan 
jou woorde donker wees en seer 
maak. Het jy ’n onderwyser wat 
’n vak nie goed verduidelik nie? 
Dink hoe ’n onderwyseres moet 
voel as jy by die klas uitstap en 
kliphard vir jou maats vertel dat 
die juffrou geen idee het hoe 
om wiskunde te verduidelik nie. 
Jy kan haar baie seermaak, al 
praat jy die waarheid, want jou 
bedóéling was glad nie mooi nie. 
Om vir haar egter op ’n mooi 
manier te sê dat jy nie die werk 
verstaan nie, kan help dat sy 
die werk anders verduidelik en 
dat jy in die toekoms die werk 
beter verstaan!

Van die donkerste 
woorde is 
skinderstories! 

Die meeste skinderstories 
wat oor iemand vertel 
word, kom nooit by 
daardie persoon se ore 
uit nie. Maak skinder 
dan saak? Natuurlik! 
Skinderstories veroorsaak 
dat ons anders oor mense 
dink en dan ook anders 
teenoor hulle optree. 
Is dit regverdig? 

Die Bybel waarsku ons 
teen donker woorde: 

• Nie wat in die mond 
ingaan, maak die mens 
onrein nie; maar wat 
uit die mond uitgaan, 

dit maak die mens onrein 
(Mt. 15:11).

• Maar nou moet julle ook 
dit alles aflê, naamlik toorn, 
woede, boosheid, laster, 
skandelike taal uit julle mond. 
Lieg nie vir mekaar nie 
(Kol. 3:8-9).

• Eer jou vader en moeder; en: 
Hy wat vader of moeder vloek, 
moet sekerlik sterwe (Mt. 15:4). 

Dit laat my besef dat donker 
woorde nie net myself en ander 
mense skade aandoen nie, maar 
ook aan die koninkryk van God. 
God het die mense om jou aan 
jou gegee. Help hulle met jou 
woorde om die mooi in hulleself 
raak te sien en ook om die 
koninkryk van God te bou.

Is jou woorde  
helder of donker?

Dr. Helena Erasmus

Het jy al daaraan gedink dat dit wat by jou mond ingaan, net vir 
jouself iets beteken? Net jy proe daardie heerlike roomys en as jou 
bord kos opgeëet is, is net jy versadig! Die teendeel is dat dit wat 
by jou mond uitgaan op een of ander manier iets aan iemand kan 
doen.  Heelwat dinge kan by jou mond uitgaan, maar vandag kyk ons 
spesifiek na woorde en wat dit aan ander kan doen. 
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