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REDAKSIONEEL

Tog begin al hoe meer mense om deur die leë beloftes 
en niksseggende woorde te sien. Een daarvan is die 
slag spreuk van Suid-Afrika: !ke e: /xarra //ke (Khoisan 
vir: Di verse mense verenig) wat in die huidige Suid- Afri-
kaanse klimaat lankal reeds ’n “hol simbaal” geword het. 
Aangevuur deur politici wat hul volgelinge aanmoedig 
om hul woede ook teen “wit uitlanders” te mik en die 
mar ginalisering van die Afrikaner deur sy simbole as 
haat spraak te brandmerk, voer rassespanning en po-
la risa sie tans die botoon in Suid-Afrika. Die “diverse 
men se” van ons land was nog nooit so verdeeld soos 
nou nie. 

Die liberale en humanistiese oproepe tot “versoe ning en 
nasionale kohesie” was inderdaad, soos talle gewaarsku 
het, doodgebore. In navolging van hierdie retoriek, sing 
baie mense in Suid-Afrika, selfs gelowiges en kerke, se-
dert die 1980’s nog dieselfde afgesaagde deuntjie waar in 
’n horisontale versoening en eenheid bepleit word. Dit 
het tyd geword vir ’n nuwe lied, ’n simfonie, waar ons 
aan die hand van die Skrif by die kerklike tradisie kers 
opsteek om ’n Godverheerlikende oplossing vir die 
kompleksiteite in ons samelewing te bied.

Ons moet dit uitbasuin dat Bybelse eenheid en Belhar- 
eenheid nie dieselfde ding is nie, sonder om by die an der 
kant van die afgrond af te tuimel deur eenheid in die 
kerk bloot tot ’n geestelike, onsigbare eenheid (gnos ti-
sisme) te verskraal.

In sy hoëpriesterlike gebed stel die Here Jesus die Drie- 
eenheid as vertrekpunt vir ons denke oor eenheid: Maar 
Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur 
hulle woord in My sal glo – dat almal een mag wees net 
soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons 
een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My ge
stuur het (Joh. 17:20-21). Binne die Drie-eenheid is die 
Persone van die Drie-eenheid duidelik onderskeibaar. 

Terselfdertyd is daar egter ook ’n duidelike en wesenlike 
eenheid tussen die drie Persone, sodat ons na God as ’n 
enkelvoudige Wese kan verwys. Dit is dus nie die een of 
die ander nie, maar beide hierdie aspekte wat bely word 
(vgl. Geloofsbelydenis van Athanasius) en dus in die 
kerk na vore moet kom. Binne die kerk van die Here is 
daar dus tegelykertyd andersheid en eendersheid. Om 
die een ten koste van die ander te beklemtoon, sou on-
trou aan die Woord en in stryd met ons gereformeerde 
tradisie wees.

Wanneer ons vanjaar die 400-jarige herdenking van die 
Sinode van Dordrecht (1618/19) vier, is dit opmerklik 
hoedat eenheid te midde van verskeidenheid tydens 
hier die sinode voorop gestaan het. Voor hierdie sinode 
het die kerke in die Nederlande eenheid beleef op grond 
van hul gemeenskaplike belydenis van die Heidelbergse 
Kategismus en die Nederlandse Geloofsbelydenis. Toe 
die opkoms van die Arminianisme sekere grondwaar-
hede van die evangelie (soos die soewereiniteit en vry mag 
van Christus in die verlossing van die mens) verdraai 
het, is die eenheid binne die kerk versteur en bedreig. 

Anders as sekere kerke in Suid-Afrika wat sigbare kerk-
eenheid tot ’n afgodsposisie verhef terwyl daar nie be ly-
deniseenheid binne die kerk is nie, het ons gerefor meer-
de vaders besef dat ware eenheid nie in strukture nie, 
maar in die gemeenskaplike belydenis van die waar heid 
te vinde is. Net soos wat daar nie verskillende “waar-
hede” in die Persone van die Drie-eenheid te vinde is 
nie, kan daar ook nie verskillende waarhede in die kerk 
wees nie. Met die oog hierop is ’n internasionale sinode 
by eengeroep met uitnodigings aan gereformeerdes 
reg oor Europa. Die vergadering het gekonstitueer met 
af ge vaardigdes vanuit Nederland, Brittanje, Palts, Hesse, 
Gène ve, Bremen, Nassau, Wetteravia en die vier gere for-
meerde republieke van Switserland. Hoewel die Fran se 
kerke ook afgevaardigdes aangewys het, is hulle weens 

Alle volke klap julle hande
Dordt (1618/19): Eenheid te midde van verskeidenheid

Ds. Schalk Strauss

Die monotone deuntjie van ’n nie-rassige Suid- Afri ka, is lankal nie meer bo-aan die treffers pa ra de nie. Om 
die waarheid te sê, het hierdie eksperiment klaag lik misluk, al weier liberaliste om dit te erken. 
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AMPTELIK

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

Dienstermyn verstryk
Ds. JJ Venter (emeritus) van AP Kerk Tuinplaas se 
kontrak eindig 31/01/2020.

Leraar se pa oorlede
Ds. Hanno Jones se pa is op 29 Augustus 2019 
oorlede. Ons bid sy naasbestaandes die troosryke 
bystand van die Here toe.

ADRESVERANDERING
• Ds. Johann Jacobs: 

Corriganstraat 15, Oudtshoorn, 6625. 
Posbus 716, Oudtshoorn, 6620.

LOSMAKING UIT DIE AMP
Tydens ’n spesiale ringsitting gehou op 27 Augustus 
2019, het die ring van Brandfort ds. AS Kruger se 
aansoek om volgens artikel 17 van die Kerkorde 
van die band met AP Kerk Hoopstad losgemaak 
te word en oor te gaan na ’n ander lewenstaak, 
goedgekeur.

SKOOLKWARTALE 2019
Derde kwartaal: 9 Julie – 20 September
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

’n handelsdispuut deur die Franse koning ver hoed om 
die vergadering by te woon.

In sy artikel getiteld Unity in Diversity: The Ecumenical 
Spirit of the Great Synod, wys Russell Dykstra daarop 
dat die begeerte tot belydenis-eenheid binne die ge re-
for meerde kerke nie iets nuut was nie. Die Sinode van 
Emden het dit al in 1571 in artikel 2 van hul kerkorde 
verwoord:

Om die eensgesindheid in leer tussen die Neder
landse kerk te bewys, het die broeders dit goed ge
dink om die geloofsbelydenisse van die Ne der landse 
kerke te onderskryf en om dieselfde te doen met die 
belydenisse van die Franse kerke ten einde die band 
en eenheid met dieselfde Franse kerke te betuig. Dit 
word gedoen met die vertroue dat die dienaars in 
dieselfde Franse kerke ook die geloofsbelydenisse 
van die Nederlandse kerke sal onderskryf as ’n ge 
tuienis van onderlinge eendragtigheid.

Ná maande se vergaderings en diepgaande Skrif on-
der soek, is hierdie doel verwesenlik met die opstel en 
on der tekening van die Dordtse Leerreëls. Teen 1620 
het die Franse nasionale sinodes van gereformeerde 
ker ke, as teken van hul eensgesindheid, ook die Dordt-
se Leer reëls onderteken. Hierdie eenheid in belydenis 
het nie noodwendig eenvormigheid beteken nie. Die 
on derskeie kerke het hul eiesoortige karakters behou, 
terwyl daar terselfdertyd eenheid was op grond van 
hulle eensgesindheid met betrekking tot die belydenis.

Soos later in hierdie uitgawe deur ds. Johan Schütte 
aangetoon word, was die Dordtse Kerkorde ook ’n produk 
van hierdie eenheidstrewe. Die ruimte wat in artikels 
50-52 van die Dordtse Kerkorde gelaat is vir partikuliere 
sinodes vir die Waalse en Nederlandse kerke, onderstreep 
die feit dat eenheid en eensgesindheid nie die ruimte vir 
verskeidenheid tot niet maak nie. Eenheid word bewerk 
deur ’n gemeenskaplike belydenis wat ook die orde in 
die kerk raak en nie noodwendig deur gedwonge of 
kunsmatige organisatoriese eenheid in die naam van 
politieke korrektheid nie.

Binne hierdie tradisie voel die AP Kerk haarself tuis. Ons 
wil op die skouers van hierdie reuse staan wanneer ons 
eietyds oor eenheid en verskeidenheid na dink. Hierdie 
uit gangspunt ten opsigte van eenheid binne die ver skei-
denheid, dien nie net as beginsel vir die kerk nie, maar 
bied ook die oplossing vir ’n verdeelde Suid-Afri kaan-
se samelewing, aangesien dit rekening hou met God 
se openbaring in die Skrif en die geskape werklikheid.

Ware ekumenisiteit sentreer rondom die waarheid van 
die Skrif en word sigbaar in die gemeenskaplike belyde-
nis. Dit is die Geesvervulde gevolg wanneer gelowiges 
deur die band van die vrede saamgesnoer word (vgl. Efés. 
4:3). Dit is hierdie uitdrukking van eenheid te midde 
van verskeidenheid wat ons vrymoedigheid gee om die 
woorde van Gesang 338 uit volle bors te sing:

Alle volke, klap jul hande – juig tot eer van God. 
Verhef jul stem en roem sy Naam in elke stad op aarde! LIG IN DUISTERNIS
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ONTVANG DIE WOORD

Sing saam, Afrikaner-Christen, 
want God is groot en baie lofwaardig!
Ds. Schalk Strauss

Skriflesing: Ps. 96 • Sing: Ges. 338:1-3

’n Diamant is ’n baie kosbare edelgesteente. Nadat dit 
ge slyp is, bestaan dit uit ’n aantal verskillende hoeke en 
fa set te. Om die skoonheid van so ’n geslypte diamant te 
be klemtoon, word dit in baie goeie lig uitgestal, wat dit 
van alle kante belig. Dit is nodig dat ’n diamant veel kan-
tig belig word, sodat die skoonheid daarvan opti maal 
be klem toon kan word. Soos ’n geslypte diamant lig stra le 
van alle kante nodig het om sy skoonheid na regte te 
waar deer, so is dit ook met gelowiges se verheerli king 
van God. Uit álle volke en stamme en tale en nasies 
moet stemme opklink wat God se grootheid besing en 
sy eer verkondig.

Die “sonde” van diversiteit 
In die AP Kerk is ons daarvan oortuig dat die Bybel 
ruim te laat vir die kerk om te verinheems. Dit beteken 
dat God se kinders Hom binne hulle volks- en kul tuur-
verband en in hul eie taal mag aanbid. Ons glo dat die 
Woord van God getuig dat die kerk binne elke volk en 
onder elke kultuurgroep, ’n eie karakter kan aanneem. 
Om hierdie rede sien die AP kerke hulself geroepe om 
in die besonder vir gelowiges uit die Afri kanervolk, 
kerk te wees.

Die Bybelsgefundeerde ruimte vir verinheemsing, word 
in die huidige politieke klimaat nóg as aanvaarbaar, nóg 
as korrek beskou. Alles wat oënskynlik apartheid adem, 
ook op kerklike gebied, word as sonde uitgekryt. Die 
sigbare eenheid van die kerk word gedurig aan die groot 
klok gehang – gelowiges uit alle volke en stamme en tale 
en nasies moet in één gemeente of in één kerk die Here 
aanbid. Onder hierdie geklank word verskeidenheid 
binne die kerk van Christus as sonde veroordeel.

Die AP Kerk is gereeld in die spervuur oor haar kerk-
wees met betrekking tot die verinheemsing-gedagte. 
Om te verinheems, word gelykgestel aan die “sonde” 

van rassisme en om dié rede word ons optrede binne 
en buite die kerk met valkoë dopgehou. Ongelukkig 
noop hierdie stand van sake ons nou tot selfondersoek. 
Waar om word ons as rassisties gebrandmerk? Gee ons 
op trede – binne en buite die kerk – dalk aanleiding tot 
hierdie beskuldigings?

Daar is natuurlik ook ’n ander kant. Wanneer die ver-
skei den heid oorbeklemtoon word, grens dit aan af go de-
ry. So gebeur dit byvoorbeeld dat die hand hawing van 
die Afrikaanse taal en kultuur dan gesien word as die 
kerk se be langrikste – en soms enigste – taak. Dit lei 
tot on by bel se sienings aangaande kerkwees – die kerk 
is nét vir Afrikaners, óf: nét Afrikaners kan gered word. 

’n Oorbeklemtoning van verskeidenheid raak ook ons 
ge hoorsaamheid ten opsigte van die Here se oproep tot 
sen dingwerk: ... en julle sal my getuies wees in Jerusalem 
sowel as in die hele Judéa en in Samaría en tot in die 
uiter ste van die aarde (Hand. 1:8). Argumente word 
ge opper dat sendingwerk by die eie begin moet word. 
Al hoe wel daar nie fout te vind is met sodanige argu ment 
nie, bestaan die gevaar dat dit mettertyd verander na: 
Nét die eie. Ons verander daarmee as ’t ware die Here 
se woorde na eie voorkeur, sodat ons eers in Jerusalem 
en Judéa getuig en daarna in Samaría en tot aan die 
uit hoeke ... Die gevaar – Samaría en die uithoeke staan 
oor tot later, want ons kry nooit klaar met die eie nie.

Hoe los ons die probleem oor diversiteit op? Die ant-
woord lê opgesluit in Psalm 96: Dink groot oor God!

God is groot
In vers 4 word ’n kragtige stelling gemaak: Die Here 
is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al die gode. 
Bin ne die beperkinge van taal, kom die ware beteke nis 
van die Hebreeuse woorde ongelukkig nie behoorlik in 
Afri kaans na vore nie. Ons sou dalk eerder moes sê: God 
is groots, of: God is geweldig indrukwekkend.
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Die Psalmdigter noem in hierdie Psalm ’n aantal sa ke 
waarin hy die grootsheid van God begrond: God het 
die he mele gemaak – iets wat geeneen van die an der 
go de Hom kon nadoen nie (vgl. v. 5). Tweedens staan 
die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie, aangesien God 
se groots heid vér strek – ook waar Hy voorsien en sy 
skep ping onderhou (vgl. v. 10).

God se grootsheid word verder beklemtoon deur die 
feit dat Hy ook die Een is wat eendag die hele wêreld 
sal oordeel (v. 10 en 13). God is soewerein – Hy is aan 
niemand ondergeskik nie en hoef daarom aan niemand 
rekenskap te gee nie. Hý het alles gemaak; Hý sorg vir 
alles; Hý oordeel oor almal – Hy is groot bó alles!

Die grootste bewuswording van God se ontsaglikheid 
en grootsheid lê in sy wonders en sy verlossing. Verse 
2 en 3 sê dat ons God se heil, sy verlossing en sy won-
ders moet verkondig. Hoe groots is die wonder van ons 
verlossing dan nie! God word verneder tot die gestalte 
van ’n mens, om met sy lewe vir ons sondes te betaal en 
ons die ewige lewe te skenk. Dít alles doen Hy vir jou 
en vir my. Voorwaar: GOD IS GROOT!

Gelowiges oraloor is skuldig daaraan dat ons nie groot 
genoeg oor God se grootsheid en majesteit dink nie. 
Dan gebeur dit dat ons nie die waarde van verskei den-
heid binne God se koninkryk raaksien en waardeer nie. 
Wan neer ons God se grootsheid inperk en verklein, is dit 
aan die een kant vir ons genoeg dat nét die Afrika ner-
volk oor Hom lofsing of aan die anderkant weer dat alle 
mense slegs op één manier en in één kerk sy grootsheid 
besing. Beide sienings lê die omvangrykheid van God 
se grootsheid aan bande.

Die Amerikaanse teoloog, John Piper, verduidelik die 
grootsheid van God aan die hand van die beeld van ’n 
kunstenaar en sy werk. ’n Kunstenaar is eers groot wan-
neer sy werk wêreldwyd uitgestal en waardeer word. Só 
is dit ook met God. Ons doen eers reg aan sy grootsheid 
wanneer Hy deur elke volk en stam en taal en nasie 
wêreldwyd aanbid en verheerlik word.

Wanneer ons bewend is voor die aangesig van 
die Here soos vers 9 sê, sal ons besef dat ook 
die Afrikaner-Christen nie mag stilbly oor die 
grootsheid van God nie. Ook óns moet sy lof en 
heerlikheid besing – altyd, alom en aan almal.

Afrikaner-Christen, sing saam!
Verskeidenheid binne die kerk van Christus is die ge-
hoorsame bydrae tot die grootmaking en verering van 
God. Wanneer gelowiges tot hierdie besef kom, verstaan 
ons dat die spraakverwarring by die toring van Babel 
(vgl. Gén. 10:1-9) nié net straf vir opstandigheid was 
nie, maar ook God se manier om sy lof te vermeerder. 
Eens hiermee, kies God tydens die uitstorting van die 
Heilige Gees (vgl. Hand. 2:1-13) dat elkeen die evangelie 
in sy eie taal hoor in weerwil daarvan dat Grieks die 
algemene omgangstaal was. Om Christen te wees, hef 
nie jou volksidentiteit op nie. Dit is God se wil dat die 
“geslagte van die volke aan die Here eer en sterkte gee” 
(vgl. Ps. 96:7).

Aanbidding in ’n multikulturele omgewing is nie son de 
nie. Die verhindering van aanbidding in ’n enkel- kultu-
rele omgewing is egter sonde, aangesien God duidelik 
daar voor ook ruimte gelaat het. Dit is voorts ook sonde 
om meerderwaardig te wees teenoor ander tale en kul-
ture, asof God nie hulle lof nodig het nie. Die sonde 
lê daarin dat God se grootsheid daardeur ingeperk en 
verklein word.

Ons opdrag volgens Psalm 96:1 is om ’n nuwe lied tot 
eer van God te sing. Ons sang moet op God en op sy 
eer ge rig wees. Hierdie opdrag is van toepassing op 
die gan se aarde. Elke volk se lied klink egter anders, 
aan ge sien God se raadsplan met volkere verskil. Die 
Afri ka ner volk sing daarom onder meer oor die koms 
van die Christendom na die suidpunt van Afrika en 
oor genadebetoning by Bloedrivier. Volke se liedere het 
eg ter een saak in gemeen: verlossing in Jesus Christus. 
Hier die nuwe lied mag ons nie net in die kerk sing nie; 
dit moet ook ons lewenslied in die alledaagse lewe wees.

Slot
God is só groot en indrukwekkend, dat ons iets van sy 
eer gaan wegneem as ons die waarde van verskeidenheid 
in sy kerk onderskat. Wanneer gelowiges gedwing word 
om God slegs in één kerk, op één manier en in één taal 
te aanbid, skyn slegs een ligstraal soos op ’n uitgestalde 
diamant en ly die verheerliking van God skade.

In Psalm 96 gee God die opdrag om Hom volgens al die 
verskeidenheid waarin Hy ons gemaak het, te aan bid. 
Ons stem mag nie stil wees nie, want ook Chris te ne 
uit die Afrikanervolk kry die opdrag: Sing, sing tot eer 
van die Here ’n nuwe lied, want die Here is groot en 
baie lofwaardig. LIG IN DUISTERNIS
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Konserwatiewes in die beskuldigdebank
Vandag is daar kwalik ’n gedagte wat soveel negatiewe 
oordele uitlok as die konserwatiewe gedagte. Vanuit 
aka de miese, media en politieke kringe dwarsoor die 
Wes ter se wêreld, word ’n arsenaal van beskuldigings 
daar teen ingebring. 

In die hart van die beskuldiging teen konserwatiewes 
staan die idee van verandering. Konserwatiewes, word 
aan gevoer, is téén verandering. Enigiets wat na veran-
de ring ruik, word by voorbaat afgekeur. As bewys word 
onder meer verwys na konserwatiewes se houding jeens 
die globale ekonomiese orde en die super-beweeglik-
heid wat dit kenmerk. In plaas daarvan om die globale 
vloeibaarheid van grense te omhels, is konserwatiewes 
eerder ten gunste van die statiese en die onveranderlike.

So ’n lewenshouding verteenwoordig egter ’n argaïese 
lewenshouding, word bygevoeg. Volgens die kritici 
pas dit gewoon nie meer in die tyd waarin alle grense 
(ge slags grense, taalgrense, godsdiensgrense, ens.) ‘ver-
water’ nie.

En net om die sout dieper in die wonde te vryf, word 
kon serwatiewes ook daarvan beskuldig dat hulle ’n vrees 
vir die toekoms het. In plaas daarvan om die toekoms 
met vertroue tegemoet te gaan, verskans konserwatie-
wes hulself krampagtig daarteen.

Hoe? Deur hulle koppe in die dryfsand van vergete tra-
di sies te druk en hulle toevlug tot die verlede – die ‘goeie 
ou dae’ – te neem. Onderliggend aan dié ont vlug tings-
ma neuvers, word gesê, lê eng persoonlikhede wat nie 
die moed aan die dag lê om die risiko’s wat verande ring 
meebring vierkantig in die oë te staar nie.

Die konserwatiewe antwoord
Hoe antwoord konserwatiewes op dié kritiek? Nog nader 
geformuleer: Hoe antwoord die klassieke konserwa-
tiewe denke soos wat dit in die 18de eeu deur Edmund  

Burke (1729-1797) en in die 19de eeu deur Alexis de 
Toc que ville (1805-1859) ontwikkel is, daarop?

Om die klassieke konserwatiewe houding jeens ver an-
dering te begryp, moet dit by voorbaat van die reak sio-
nêre houding onderskei word.

Soos met die klassieke konserwatisme, kan die oor-
spronge van die reaksionêre konserwatisme na die 
Fran se Rewolusie teruggevoer word. Histories gesproke 
het beide ontstaan as ’n kritiese afwysing van die  
Rewolusie.

Nogtans het die klassieke en die reaksionêre kon ser-
watiewes verskil in die wyse waarop hulle op die Re wo lu- 
 sie geantwoord het. Alhoewel die klassieke kon ser wa-
tiewes ook teen die Rewolusie gekant was, het Toc que vil le 
aan ge voer dat die verandering in die destydse Frank- 
ryk (on danks talle kritiese voorbehoude) ’n onvermy-
de li ke historiese gebeurtenis was. Geen terugkeer na ’n 
pre- re wolusionêre toestand is meer moontlik nie, het 
Toc queville aangevoer.

Reaksionêre, daarenteen, het na die ou monargale toe-
stand vóór die Rewolusie verlang. Onderliggend aan 
hul standpunt was ’n diepe weerstand teen enige vorm 
van verandering.

Een van die groot vergissings van ons tyd is om die 
klas sie ke en die reaksionêre konserwatisme met me-
kaar te verwar. Anders as die reaksionêre, is klas sie ke 
kon ser watiewes nie per definisie teen verandering nie. 
Klas sieke konserwatiewes handhaaf ’n genuanseerde 
op vatting van verandering.

Verandering is dikwels noodsaaklik, sê hulle. As ’n 
voor beeld kon hulle na die jong Boeregeneraals verwys 
het wat tydens die Tweede Vryheidsoorlog die ou en 
uitgediende strategiese denke van onder meer generaal 
Piet Joubert met nuwe, vlugvoetige denke vervang het.

Konserwatiewes en verandering
Prof. Danie Goosen (Akademia)
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Nogtans moet verandering ook aan sekere norme vol-
doen, voeg die klassieke konserwatiewes by, alvorens 
verander word. Watter norme? Ons staan in die volgende 
punte daarby stil.

Konkrete ervaring versus abstrakte teorie
Om op genoemde vraag te antwoord, is dit belangrik 
om tussen ‘konkrete ervaring’ en ‘abstrakte teorie’ te 
on der skei. 

Volgens klassieke konserwatiewes, is ons kon kre te erva-
ring een van die belangrikste maatstawwe waar aan 
verandering gemeet moet word. Is ons verandering op 
die konkrete ervaring gegrond? Of is dit op abstrakte 
teo rieë gegrond? Klassieke konserwatisme sê dat die 
kon kre te ervaring vir ons aandui watter verandering 
aan gepak en watter liefs agterweë gelaat moet word.

In menige opsigte was die Franse Rewolusie die histo-
rie se agtergrond tot die konserwatiewe standpunt. Vol-
gens konserwatiewes is die rewolusionêre verandering 
wat in die steenstrate van Parys deurgevoer is, nie 
deur die ervaring ondersteun nie. Inteendeel, die ver-
an de ring is deur abstrakte teorieë oor (onder meer) 
ge lyk stel ling en burokratiese beheer vanuit ’n sentrum  
aangemoedig.

Volgens klassieke konserwatiewes was die rewolu sio nê-
re se vertroue op abstrakte idees die rede waarom die 
Re wo lusie met soveel geweld en ellende gepaard ge gaan 
het. Indien die rewolusionêre hulself op die ervaring 
be roep het, kon dit voorkom gewees het.

Vandag is die beroep op ervaring steeds ’n belangrike 
maatstaf vir konserwatiewes. Byvoorbeeld, word die 
ANC se beleid van transformasie deur die konkrete 
er va ring aangemoedig, wil konserwatiewes weet? Of is 
dit op ’n abstrakte teorie gegrond wat vanuit die bloute 
op almal en alles afgedruk word – dikwels met enorme 
negatiewe gevolge, ook vir diegene wat by die beleid van 
transformasie moet baat?

Die bewyslas vir verandering
In aansluiting by bogenoemde argumente voer kon-
ser watiewes aan dat die bewyslas vir verandering by 
die ge ne lê wat op verandering aandring. Totdat diegene 
wat wil verander nie met voldoende argumente ten 
guns te van hul planne vir verandering vorendag gekom 
het nie, moet die bestaande situasie eerder gehand- 
 haaf word.

Nogmaals, dit beteken nie dat konserwatiewes teen 
ver an dering is nie. Verandering moet egter vanuit die 
ge skie denis (die groot stoorkamer van ervaring) ge mo-
tiveer kan word.

Byvoorbeeld, as ons uit ons ervaring geleer het dat dit 
beter is as skoolonderrig in ons moedertale geskied, op 
grond van watter argumente moet dit anders gedoen en 
slegs een taal op almal afgedwing word?

’n Kenmerk van die Suid-Afrikaanse toestand is dat die 
beleid om met moedertale weg te doen, steeds nie met 
oortuigende argumente ondersteun word nie. Nogtans 
word voortgegaan om met ideologiese drif ’n beleid van 
‘inklusiwiteit’ (’n skuilnaam vir eentaligheid) op almal 
af te dwing.

Konserwatiewes oordeel tereg dat dit ’n dwase benade-
ring tot verandering is. Nie net hou dit ernstige gees teli ke 
en ekonomiese nadele vir Afrikaanssprekendes in nie, 
maar ook vir elke ander taalgemeenskap in Suid-Afrika.

Na die toekoms deur die verlede
Konserwatiewes beroep hulle nie op die verlede met die 
doel om die eise van die toekoms te ontsnap nie. Nee, 
die konserwatiewe denke word deur ’n oeroue beginsel 
gekenmerk: Om ’n tree terug in die verlede te neem, stel 
jou in staat om drie treë vooruit te gee.

Indien ons nie ’n tree terug in die verlede gee om by die 
‘wyses van ouds’ te leer nie, sê konserwatiewes, kan po-
gings om te verander klaaglik misluk. In hierdie sin is 
dit nie konserwatiewes wat teen verandering is nie, maar 
juis diegene wat voorgee om te verander. Omdat hulle nie 
uit die verlede leer nie, kan hulle ook nie verander nie.

’n Tipiese voorbeeld van hierdie ironie is ’n rewolusio-
nêre beweging soos die kommunisme. Kommuniste 
het eenvoudig verseg om ’n tree terug in die verlede te 
neem. Volgens hulle is die verlede immers boos. Ons 
kan niks daaruit leer nie, ons moet dit slegs afskaf, het 
hulle aangevoer.

Die tragiese gevolg hiervan was egter dat die kommu nis te 
een van die mees statiese en verdrukkende sisteme in 
men seheugenis tot stand gebring het. Geen wonder dat 
lewelose en abstrakte ‘betongeboue’ bykans sinoniem met 
die kommunistiese sisteme in Rusland en Oos- Euro pa 
geword het nie. Omdat die skat van die verlede geminag 
is, het hulle die lewe uit alles gewurg.

Vervolg op bl. 20
6  DIE BOODSKAPPER



Blinkoog. Dit is die reaksie vir baie mense as daar oor 
die kerkorde gepraat word. Dit is om óf blinkoog be
won derd daaroor na te dink, óf om blinkoogbetraand 
dit te betrag. Blinkoog-betraandheid kry ons dikwels by 
lid ma te wat “in die naam van die kerkorde” gekasty is 
en ’n negatiwiteit teenoor die kerkorde ontwikkel het.

Die leser sal egter saamstem dat dit onregverdig is 
om die middel te verkwalik as die hanteerder dit vir die 
ver keerde doel aangewend het. Dieselfde geweer wat ’n 
ge sin beskerm, kan ook moord pleeg; ons kan tog nie 
die geweer as die beskuldigde nomineer nie, maar die 
han teer der moet verantwoordelik gehou word. Maar, 
sou ons tog wou weet: Kan daar regtig ’n blinkoog be
won dering vir “die kerkorde” wees? 

Waarom ’n Kerkorde?
Is ’n kerkorde regtig in ’n kerk nodig? Om die vraag te 
beantwoord, kan ons twee belangrike beginsels vanuit 
artikel 32 van die Nederlandse Geloofsbelydenis neerlê 
ten opsigte van “’n sekere orde” wat regeerders van die 
kerk onder mekaar instel, naamlik dat dit:

• nuttig en goed is ... tot instandhouding van die lig-
gaam van Christus; en

• dat dit ordes moet wees wat nie mag afwyk van wat 
Christus vir ons ingestel het nie.

Van Wyk1 toon ten opsigte van die liggaam van Chris tus 
baie mooi aan dat die kerk ’n eiesoortige gemeenskap in 
die wêreld is en dat die kerk dan ook dié “vreemdsoor-
tigheid” sal behou in die kerklike reg. Die kerkorde gee 
dus leiding vir die kerk in haar “andersheid”. 

Tweedens lê artikel 32 daarop klem dat die kerklike 
orde nie mag afwyk van die leringe van Christus nie. 
Hierdie belydenis oor Christus – as die Hoof van die kerk 
– vat ons na die Woord van God toe. Plomp skryf hieroor: 
“Chris tus is wel koning in die kerk, maar ‘Wortkönig’” 
(Woordkoning).2 Hieruit kan ons Bouwman aanhaal 
oor die essensie van die kerkorde: “Die reg van die kerk 
is uitsluitend gebind aan en gegrond in God se Woord. 

Daarin lê die bron van alle gesag en reg.”3 ’n Kerkorde 
moet dus ten doel hê om die gemeente in Christus se 
gesag en reg te vertroetel.

Dit kan ook nie anders wees dat ’n kerkorde in diens 
moet wees van die oproep van die apostel in 1 Korin-
thiërs 14:40: Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. 
Hierdie opdrag is gegrond in die ononderhandelbare 
van 1 Korinthiërs 14:33: ... want God is nie ’n God van 
wanorde nie, maar van vrede ...

Die Dordtse Kerkorde
Wanneer ons oor die Dordtse Kerkorde (DKO) praat, 
verwys dit na die kerkorde wat tydens die Sinode van 
Dordrecht in 1618/19 goedgekeur is. Hierdie kerkorde 
kan gesien word as die klassieke uitdrukking van die 
pres biteriaal-sinodale stelsel van kerkregering, soos dit 
in Nederland in die 16de en 17de eeu ontwikkel het.4 

Hierdie kerkorde het egter nie uit die lug geval nie, 
maar was meer ’n “hersiening”, gegrond in ’n historiese 
ontwikkeling, waarvan die wortels reeds in die kerkorde 
van Calvyn gevind word. Hierdie opmerking lei tot twee 
belangrike vrae: Hoe belangrik is die verlede? En ook: 
Kan die verlede nog aktueel wees?

Hoe belangrik is die verlede?
Russell Kirk beskryf ’n waardevolle deug van die kon-
ser watiewe tradisie: “Konserwatiewe mense besef dat 
mo derne mense dwerge op die skouers van reu se is, in 
staat om verder as hul voorvaders te sien bloot vanweë die 
groot statuur van diegene wat ons tyd voor afgegaan het.”5

Hierby aangesluit, is die kosbare gedagte van die 
kon vent van Wezel (voorloper vir Dordrecht) in 1568, 
wat verklaar het “dat die kerk like orde van dié kerk wat 
inderdaad liggaam van Chris tus op aarde met Jesus 
Christus as sy enige Hoof en Heer is, op drie grondslae 

Kerkorde: Kanker of kuur?
Met die Dordtse Kerkorde as oriënteringspunt
Ds. Aubrey Hough

_______________________________________________________________
1 Van Wyk, BJ, Die presbiteriaal-sinodale kerkbegrip, 1991.
2 Plomp, J, Beginselen van reformatorisch kerkrecht, 1967; Luther het Christus 

beskryf as die “Woordkoning”.
3 Soos aangehaal by Van Wyk, BJ.
4 Vgl. Pont, AD, Die historiese agtergronde van ons kerklike reg, 1981.
5 Vgl. Die Boodskapper Desember 2013, Wat is basiese kenmerke van die 
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be rus, naamlik die Heilige Skrif, die voorbeeld van die 
apos tels en ‘de gestadige ge woonte der kerken’ of die 
kerkregtelike tradisie wat in die kerk geld”.6

Die uitspraak van dr. JD Vorster oor die nuwe kerk-
orde (1962) van die NG Kerk, is ook welbekend: “Die 
kerkorde is nie onverwags en soos ’n vondeling-kindjie 
voor die deur van die kerk neergelê nie. Dis ’n natuurlike 
vrug, ’n logiese gevolg van wat voorafgegaan het.”7

Ons kan die belang van die verlede of tradisie opsom 
met die woorde van Burke: Die individu is dwaas, maar 
die menslike spesie is wys.8 Ook die kerkordelike tradisie is 
die rykdom van denke van vele, wat oor eeue gespan het 
en nie eenvoudig by die agterdeur uitgegooi kan word nie. 

Dit is egter geregverdig om te vra of die verlede in 
die hier en nou nog aktueel kan wees? 

Die aktualiteit van die verlede, by name die DKO
Die vraag sou sekerlik so uitgedruk kon word: Kan gis-
ter en vandag in harmonie met mekaar leef? Prof. Piet 
Strauss se gedagtes gee op hierdie vraag vir ons ’n be-
gin punt vir ons denke: “Uit ’n gereformeerde hoek kan 
daar probleme wees met ’n sekere pro-Dordtse sowel 
as ’n anti-Dordtse standpunt. Beide standpunte gaan 
mank aan ’n onderskeid tussen konstantes of norme en 
die eietydse toepassing daarvan.”9

Die belangrikste gevaar waarteen gewaak moet 
word, sou wees om ’n tipe “kanonieke” status aan die 
DKO toe te ken. Van Wyk verwoord iets van hierdie 
vraag met sy opmerking: “Daar kan gespekuleer word 
oor die vraag of Dordt se kerkorde so sou bly staan het 
as die owerheid na 1619 weer ’n nasionale Sinode sou 
toe ge laat het.” Hy skryf dan ook dat dit oordrewe is om 
aan die DKO ’n soort “kerklike kanonisiteit” te verleen 
waarop Dordt nooit aanspraak gemaak het nie.10 Wat 
wel gebeur het, aldus Pont, is dat die orde by Dordrecht 
geformuleer is en die groot lyne getrek is.11 

Om ’n kerkorde aktueel te hou, sal dit uiters belang rik 
wees om ook bewus te wees vir ’n eietydse toepas sing. 
Die kerkorde kan nie verstar in ’n “onveranderlikheid” 
nie. Van Ruler het dit treffend gestel: “(Die kerkorde) 
... is die menuet waarop die bruid van Christus dans.”12 
Dit is pragtig deur dr. B Plaisier aangevul: “’n Kerk or de 
is nie ’n korset waarin die bruid styf getrek word nie, 
sodat sy haar skaars kan roer of beweeg en slegs één 
rigting kan gaan ...”13

Die aktualiteit van die verlede sal gevind word in die 
handhawing van die ononderhandelbare Woordbe gin-
sels en ’n sinvolle eietydse toepassing van die kerkorde. 
Prof. FAH van Staden bevestig hierdie waarheid oor 
ons eie kerkorde dat die DKO as model gebruik is, met 

inagneming van die beginsels van die presbiteriale stelsel 
van kerkregering en die Skrif, ten einde dit toepaslik te 
maak vir die huidige tydsgewrig.14

Van Wyk lê egter ’n baie belangrike beginsel neer: 
“Om koers te hou tussen verwarring en verstarring, 
moet die kerklike orde steeds deur Skrif en belydenis 
genormeer word.”

Die groot lyne
Die belang van die DKO is dat dit nie enigsins ten doel 
gehad het om ’n wetboek te wees nie. “Slegs die rig-
ting gewende beginsels is daarin neergelê”, skryf Smit.15 

Pont wys daarop dat die bestek van die DKO deur 
vier hoofafdelings omlyn is, naamlik:

1. Dienste of ampte
2. Kerklike vergaderings
3. Leer, sakramente en seremonies (doop, nagmaal en 

die orde van die preekdienste)
4. Sensuur en kerklike vermanings

Hierdie sisteem, skryf Pont, het sy oorsprong in die leer 
van Calvyn oor die kerk. “Die teologiese agtergrond van 
hierdie sisteem is die verbond, die belydenis dat die kerk 
die volk van God is.”16 Bó dit alles staan natuurlik die 
absolute belydenis van die DKO dat Christus die Hoof 
van die kerk is.

Blinkoog
Slegs wanneer die kerkorde in diens staan van die heer-
likheid van die Koning van die kerk, word blink oog 
bewondering ’n werklikheid. Die DKO kweek groot 
bewustheid vir die belydenis van die kerk: Christus – ons 
enigste Hoof. 

’n Laaste woord dan aan dr. Neels Smit wat steeds 
die waarde van die DKO vir ons belig: “Die aktualiteit 
van die Dordtse Kerkorde is daarin dat dit inderdaad 
gaan om die belydenis van die glorie van Christus se 
koningskap oor sy kerk, dié belydenis waarin die hart 
van die kerk klop.”17

_______________________________________________________________
6 Aangehaal by Pont, AD.
7 NGTT, September 1960. 
8 Vgl. Die Boodskapper, Desember 2013.
9 Strauss, PJ. Kerk en orde vandag. 2010.
10 Vgl. Van Wyk, BJ.
11 Pont, AD.
12 Soos aangehaal in Van Wyk.
13 https://www.rd.nl/oud/kl/010428kl02.html
14 In God laat groei, Kerkregtelike ontwikkeling, 1997.
15 Smit, CJ, God se orde vir sy kerk, 1984.
16 Pont, AD.
17 Smit, CJ.
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Ek is gefrustreerd met beskuldigings dat jy ’n ander evan-
gelie as dié van Jesus Christus aanhang, bloot op grond 
van wat húlle dink jy oor die volkseie kerk glo en glad 
nie op grond van ons werklike standpunt daaroor nie. 

Ek is gefrustreerd met mense wat toegelaat word om 
hoogmoed, haat en die dwaalleer van die Israelvisie on-
der die dekmantel van artikel 3 te vertroetel, en wan neer 
jy hulle daaroor aanspreek, word jy ’n liberalis genoem.

Ek is gefrustreerd met mense wat vuriglik aan hulle on- 
 lang se verlede getrou bly, maar ons gereformeerde tra-
di sie verloën.

Ek is daarvan oortuig dat liberalisme ’n ander godsdiens 
is en nie met die Christelike geloof versoenbaar is nie.1 
Wanneer jy my dus ’n liberalis noem óf wanneer gelo-
wi ges in die AP kerkverband sonder meer van rassisme 
beskuldig word, is die enigste moontlike verklarings 
vir my: 

• Daar is fout met die manier waarop ons ons geloof 
op alle lewensterreine probeer uitleef; of: 

• Die persoon weet nie waarvan hy praat nie.

As iemand, ten spyte van al die inligting, nie weet 
waar van hy praat nie, kan ek niks daaraan doen nie. As 
die fout egter lê by die uitlewing van my geloof op alle 
lewensterreine, dan kan en moet ek iets daaraan doen. 
Ons is tog altyd reformerend besig, sodat ons kerk kan 
wees soos wat Christus dit wil hê. 

Kritici van ons standpunt oor volkseie kerk dink blyk-
baar dat ons standpunt op grond van die politiek en die 
omstandighede van 32 jaar gelede geneem is. Die indruk 

bestaan dat ons nie teologies hieroor gedink het nie. 
Aangesien die tye verander het, moet ons standpunt nou 
ook verander. Indien ons standpunt oor volk en volkseie 
kerk deur ons omstandighede bepaal word, sou dit inder-
daad voortdurend kon verander. Maar dit is nie waar nie.

Daar ís teologies gedink en die produk van daardie 
denk arbeid was byvoorbeeld die aanvaarding van Elk
een Oral Gestuurde as die sendingbeleid van die AP 
Kerk. An der werke waarin die teologiese denkwerk oor 
volks eie kerk verwoord is, is veral Skriflig op Kerk en 
Volk en later die boekie Ontmoetingsgesprek.

Ek wil dit waag om te sê dat ons hierdie produk van ons 
teologiese denke oor die volkseie kerk egter nog nie ver 
genoeg deurgevoer het nie en dit is juis hier waar Dordt 
vir ons ’n paar lesse kan leer. Dit is ook hier waar van 
ons kritici hulself bloedneus sal loop teen die waarheid 
en die beginsels van ons gereformeerde tradisie.

Begronding van die volkseie-kerk
Wat is die standpunt waarvoor ons so verketter word? 

Ons glo dat God die wêreld en alles wat daarmee saam-
hang vir Homself gemaak het omdat dit sy wil was en 
dat Hy Hom in hierdie skepping verheug het.2 God gee 
aan die mens sy skeppingsdoel met die opdrag: Wees 
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde (Gén. 1:28).3

Ook ná die sondeval bly God volkome in beheer van 
sy plan en beloof Hy redding uit die mag van sonde en 

Dordt en verskeidenheid
Waardevolle lesse uit ons gereformeerde tradisie

Ds. Johan Schütte

_______________________________________________________________
1 Lees gerus die werk van Gresham Machen hieroor: http://www.

monergism.com/thethreshold/sdg/machen/Christianity%20and%20
Liberalism%20-%20J.%20Gresham%20Machen.pdf

2 Psalm 104, veral vers 31.
3 Génesis 1:28.

Ek is gefrustreerd om alewig geëtiketteer te word op grond van my ondersteuning van die volkseie kerk. Ek is 
ook gefrustreerd omdat jy oral eers ’n verdediging van Kerkorde artikel 3 moet gee, alvorens jy ’n gesprek oor 
enige ander onderwerp kan aanroer.
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Satan, sodat sy skeppingsdoel steeds volbring sal word. 
God seën Adam en Eva ten spyte van hulle sonde, sodat 
hulle getrou kan wees aan sy opdrag. Dit doen Hy egter 
nie omdat hulle dit verdien nie. Inteendeel, Hy doen dit 
as almagtige God wie se planne deur niks en niemand 
verongeluk kan word nie (vgl. Eség. 36:22). 

Die groot meerderheid van hierdie nageslag tot by Noag, 
jaag slegs hul eie begeertes na, ignoreer God en roem 
op hulself. God kom toon onmiskenbaar sy eienaarskap 
deur hierdie nuttelose mensemassa in die sondvloed te 
vernietig. Vir die voortsetting van sy plan, red Hy egter 
vir Noag en sy gesin. Ná hulle redding gee Hy opnuut 
dieselfde opdrag: Wees vrugbaar en vermeerder en vul 
die aarde (Gén.9:1, 7).

Sy doel bly om die aarde te vul deur die mense wat hy 
geskep het om sy aarde in sy diens en tot sy verlustiging 
(verheerliking) te bestuur. Ná Noag wou die sondige 
mens nie God se opdrag uitvoer en die aarde vul nie, 
maar probeer sy eie kop volg deur die bou van die toring 
van Babel. Ook hier laat God sy heerskappy geld deur 
die mensdom in volke te verdeel, deur vir die mense 
verskillende tale te skep (vgl. Gén. 11:7-8). Deur Babel 
heen laat Hy dus die mens vermeerder tot talle volke, 
tale en nasies wat oral oor die aarde versprei het, sodat 
sy plan uitgevoer word.

Anders as waarvan die liberaliste ons wil oortuig, gebeur 
dit nie op individualistiese basis nie. God het reeds met 
Adam en Eva op ’n baie besondere wyse ’n eenheids-
band geskep, deur Eva uit Adam en nie ook uit die stof 
van die aarde te skep nie. Dié eenheidsband word dan 
voortgedra in hulle verwekking van kinders, waardeur 
God die gesinsband skep en dit deur hul nageslag verder 
voer na die sterk band van ’n gemeenskap van mense 
verbonde aan mekaar – daarom die Bybel se klem op 
geslagsregisters.

By Babel hou God dus hierdie eienskap wat Hy in die 
mens geskep het, in gedagte en Hy verdeel Noag se 
nageslag in volke wat elk sy eie taal het. Dat dit geen 
tussentydse maatreël was nie, maar deel van sy omvat-
tende plan, sien ons in Openbaring 21 wat sê dat daar 
aan die einde van die tyd steeds verskillende volke, tale 
en nasies sal bestaan wat God op die nuwe aarde sal dien.

Teen hierdie agtergrond verstaan ons die opdrag van 
Matthéüs 28:18-20 as ’n kragtige herbevestiging van 
die Vader se skeppingsdoel met die mens. God vervul 

sy belofte aan Eva deur sy Seun na die aarde te stuur 
om die slang se kop te vermorsel (vgl. 1 Joh. 3:8). Deur 
Christus se verlossingswerk herstel God sy uitverkorenes 
tot hul oorspronklike skeppingsdoel. Dit is wat die 
opdrag beteken dat alle volke weer sy dissipels gemaak 
moet word en opnuut alles geleer moet word wat hulle 
moet onderhou (Mt. 28:19).

Die sending- en evangelisasieboodskap gaan dus uit na 
mense, maar dan mense in hulle gesinsverband en nie 
bloot as losstaande individue nie. God het sy genade-
verbond spesiaal toegesê aan die familieband deur dit te 
koppel aan “jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte” 
(Gén. 17:7). As mense dus die boodskap ontvang en glo, 
word hul eerstens getuies teenoor hul gesinne. Soos wat 
gesinne tot bekering kom, begin hulle om, as boustene 
van die volk, van daardie volk/nasie dissipels te maak. 
So word volke (nasies) deur die geloof uit genade deur 
Jesus Christus uit die sonde verlos om hul skeppingsdoel 
te kan uitleef waar hulle ook al op aarde geplaas is. 

Soos die een volk na die ander deur die Heilige Gees tot 
hierdie gelowige diensbaarheid (dissipelskap) omvorm 
word, ontstaan daar ’n gemenebes van Christen-volke 
en sal sulke volke noodwendig mekaar respekteer en 
ondersteun in elkeen se naleef van God se doel. 

God se herstel en hernuwing van sy skepping is nie 
be perk tot die wederkoms nie. Die uitvoering van die 
groot opdrag is reeds deel van die proses waarmee God 
sy plan met sy skepping voortsit. Ons is nou reeds we-
der gebore deur sy Gees en word meer en meer hernuwe  
na sy wil.4 Dit is dus ’n proses wat voortgaan tot aan die 
voleinding, wanneer God dit finaal voltooi. 

En die resultaat? Sag. 8:20-23: ... Nog sal volke aankom en 
die inwoners van baie stede ... en sê: Kom, laat ons heengaan 
om die aangesig van die Here om genade te smeek en die 
Here van die leërskare te soek ... So sal dan baie volke en 
magtige nasies kom om die Here van die leërskare ... te 
soek en ... om genade te smeek ... In dié dae sal tien man 
uit al die tale van die nasies die slip van ’n Joodse man gryp 
en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons 
het gehoor dat God met julle is. 

Indien hierdie Bybelse beginsels werklik in die praktyk 
toegepas word, sal die kerk se sendingarbeid met die seën 
van die Here ’n diepte hê wat blywende vrug sal lewer. 
_______________________________________________________________

4 Joh. 3:3-8; 2 Kor. 4:16, 5:17; Rom. 12:2; ens.
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Dít is die teologiese begronding van ons standpunt 
oor die plek van volke in God se koninkryk. Dit is ’n 
standpunt waarmee ek myself ten volle vereenselwig en 
dit sal baie duidelike oortuiging vanuit die Skrif kos om 
my iets hiervan te laat prysgee. 

Ander stemme
Maar let ook baie mooi daarop dat ons standpunt nie 
vanuit haat of rassisme ontwikkel is nie. Dit was dr. DF 
Malan wat in 1950 rassisme gedefinieer het as: 

Wanneer enige deel van die bevolking sy liefde vir 
sy eie taal en kulturele belange in teorie of praktyk 
ontsê word; wanneer dit met ’n gevoel van ongeduld 
en af eer bejeën word.

Volkseie kerke het ook nie vanuit die Nasionale Party se 
beleid van afsonderlike ontwikkeling, oftewel apartheid, 
gekom nie. Reeds tydens die Sendingkongres wat in 
1890 te Amsterdam gehou is, maak dr. Abraham Kuyper 
melding van die volkeverskeidenheid waarmee die kerk 
moet rekening hou in sy sendingarbeid. Hy sê: 

Die sending onder die heidene en die Mohamme
dane moet hom, in die prediking van die Wet sowel 
as die Evangelie, rig na die besondere aard van 
die volk onder wie gearbei word. Veral volgens die 
gehalte van hul afgodery; en voorts moet daar aan 
die Evangelie van Christus volkome vryheid gegee 
word, om sodra hulle tot eie kerkvorming kom, 
daardie eiesoortige vorm aan te neem wat by die 
bestaanswyse van die spesifieke volk pas ... Daar 
is oor vele dinge in die Skrif geen voorskrifte gegee 
nie, daarom is dit terwyl die beginsels behou word, 
gewens dat daar ’n rykdom van skakering volgens 
tyd, toestand, volkskarakter, ensovoorts sal wees. 

Hy het ook gesê: 

In elke volk werk ’n middelpuntsoekende krag 
wat die onderskeid tussen die volke en die verskil 
tussen die nasies skerp afteken. Dit laat binne en 
buite die grense die besef posvat dat mense hier en 
daarbuite iets anders bedoel, iets anders voel, iets 
anders is. En juis deur hierdie konsentrasie van 
die nasionale lewensbestaan op sy onderskeidende 
kenmerk, word ’n dieper ingrawende karaktervor
ming bevorder wat eers dan as die bewussyn van 
’n eie lewenstaak, ’n eie roeping, en eie doelwit, 
in die volksgewete ontwaak. Nie nabootsing van 

die vreemde nie, maar oorspronklik wees, jouself 
wees en dus anders as ander wees, is die rigsnoer 
vir daardie strewe.

Die volgende jaar sê Herman Bavinck dat God in sy 
ge nade die sonde nie vrye teuels gegee het nie, maar dit 
te rughou. Een van die maniere is: 

Hy versprei die mensdom in verskillende volke en 
tale om hulle te bewaar van algehele vernietiging. 
Onder elke volk skep hy die deug van besorgdheid 
oor en liefde vir die vaderland. Hy laat hierdie ver
skillende volke toe om hulself in state te organiseer, 
wat die roeping ontvang om die verhoudinge tussen 
die verskillende sfere van die samelewing te reguleer 
en ook om geregtigheid te handhaaf.

Tydens die 1896 Algemene Sinode van die Gerefor meer-
de Kerken in Nederland word goedgekeur: 

Ons Gereformeerde Kerke in Nederland besit ’n 
Wes terse, en deels ook nasionale karakter, wat na 
vore kom in die vorm van ons belydenis, in taal 
en in woordkeuses. Aangesien God alle volke nie 
eenders geskep het nie, maar die Javaan anders as 
ons, met Oosterse uitdrukkingswyses; en hulle ook 
op ’n heeltemal ander vlak van ontwikkeling geplaas 
het; en ook aan hulle ’n ander verlede gegee het, 
daarom mag die eis nooit gestel word dat hulle ons 
vorme moet aanneem nie, maar daar moet vanuit 
die bekeerdes se eie Javaanse boesem ’n Oosterse 
vorm van lied, gebed en belydenis opkom, wat by 
hulle bestaanswyse pas.

Wanneer ons dus oor kerk en staat en volk praat, dan is 
ons nie die eerstes om dit te doen nie. Dit is ook nie iets 
wat danksy een of ander rassistiese boere-Calvinisme in 
Suid-Afrika posgevat het of wat uit die apartheidsbeleid 
ontwikkel het nie. As gelowiges wil ons in alles aan God 
getrou wees, daarom dat ons ook vanuit die Skrif saam 
met gereformeerdes deur al die eeue hieroor wil dink.

Dordt se stem
Die AP kerkverband het ’n vergesig vir Suid-Afrika en 
wyer – ’n gemenebes van gelowige volke wat almal die 
heerskappy van Jesus Christus erken en saam besig is 
met die uitvoering van sy plan, mekaar kan help, kontak 
met mekaar kan maak, oor en weer ’n roeping teenoor 
mekaar kan vervul ... Dit is presies wat die Sinode van 
Dordt in 1618/1619 was. 

OKTOBER 2019  11



Dit sê ons terwyl ons goed daarvan bewus is dat ons 
nie met alles wat by Dordt gebeur het en in die Dordt-
se Kerkorde neerslag gevind het, kan saamstem nie. 
Ter wille van die gebrek aan ruimte kan ons maar net 
verwys na die sogenaamde patronaatsreg wat elders in 
hierdie uitgawe aangespreek word. Tog is daar ook baie 
wat ons by Dordt kan leer omdat Dordt na ons mening 
die Skrifwaarhede getrou verwoord het. Ek wil spesifiek 
fokus op die plek van volkseie kerke tydens die Sinode 
en ook binne die Dordtse Kerkorde.

Vanaf November 1618 tot op 9 Mei 1619 het die Sinode 
vergader om die krisis binne die Nederlandse kerke 
tussen Arminiane en Calviniste te besleg. Die suiwere 
leer is ’n saak wat almal raak, maak nie saak in watter 
land en onder watter volk jy geroep is om kerk te wees 
nie, daarom word afgevaardigdes uit verskillende volke 
uitgenooi om hieroor te beraadslaag.

Nadat die buitelandse afgevaardigdes vertrek het, het die 
Sinode op 13 Mei voortgegaan as ’n Nasionale Sinode. 
Daar was egter nie net Nederlanders in die vergadering 
nie, aangesien daar ook Franse gemeentes in Nederland 
was. Die Kerkorde van Middelburg (1581) was die gel-
den de Kerkorde en daarvolgens was daar ruimte vir 
volkseie kerke wat as selfstandige gemeentes, ringe en 
selfs partikuliere sinodes kon vergader. As veilige hawe 
vir vlugtelinge, was meer as ’n derde van die Ne der-
land se bevolking mense van ander volke! Dit was juis 
vir hierdie volkeverskeidenheid wat die Kerkorde van 
Mid delburg voorsiening gemaak het in artikels, wat 
deur Dordt behou is.

Daarmee word daar erkenning gegee aan die organiese 
en verbondsmatige ontstaan van kerke onder elke volk. 
Waar verskillende volkere binne dieselfde land woon, is 
dit natuurlik dat elkeen sy eie kerk sal hê. Die artikels 
was nie voorskriftelik oor die volkseie nie, maar het dit 
bloot as ’n gegewe erken. Dit hoort nie tot die wese van 
die kerk nie, maar dien die welwese daarvan. 

Ook opvallend is die plek binne die Kerkorde waar die 
artikels tot hulle reg kom. Dit kom aan die einde van die 
gedeelte oor kerklike vergaderings, want kerkverband 
gaan oor gesamentlike vergaderings deur plaaslike kerke 
rakende gemeenskaplike sake en nie oor die daarstelling 
van ’n organisatoriese struktuur nie. 

Dordt artikel 50
Die Nasionale Sinode sal gewoonlik elke drie jaar 

gehou word, behalwe as daar ’n dringende nood 
is om dit gouer te doen. Twee leraars en twee ou
der linge sal vanuit elk van die Nederlandse en 
Franstalige partikuliere Sinodes afgevaardig word. 

Dordt artikel 51
Aangesien daar in die Nederlande twee tale gepraat 
word, is dit vir goed gehou dat die kerke van Ne
derlands en Franstaliges hul eie kerkraad, ringsver
gaderings en ook partikuliere Sinodes kan hê.

Op hierdie manier het die Franse (Waalse) kerke dus 
van uit hulle partikuliere sinode afgevaardigdes by die 
Na sio nale Sinode gehad.

Die verskillende volkseie kerke het egter ook buite die 
na sionale sinode met mekaar bande gehandhaaf, maar 
dan raadgewend; nie in ’n strukturele of organisato rie-
se eenheid waar elkeen se unieke voortbestaan be dreig 
word nie. Dit was veral in die stede nodig, aangesien 
almal met dieselfde bedreigings en uitdagings geworstel 
het. Daarom is daar ook ’n artikel 52 wat sê:

Nietemin is dit goed gevind dat in die stede waar die 
gemelde Franse gemeentes is, sommige leraars en 
ouderlinge maandeliks met mekaar sal vergader om 
eendrag en korrespondensie met mekaar te on der
hou en om mekaar in tye van nood sover moont lik 
met raad by te staan.

Samevattend
Ons kan dus onomwonde stel dat ons teologiese denk-
arbeid oor die volkseie kerk gegrond is op die Woord 
van God, terwyl dit ook ’n voortsetting is van die ge re-
for meerde tradisie en beginsels wat by Dordt 1618-1619 
aanwesig was. 

As kerke binne die AP kerkverband wil ons altyd re-
for merend besig wees. In ons kerkwees en kerkorde wil 
ons Bybels-teologies dink en ingerig wees. Daarom is 
dit moontlik om as volkseie kerk voort te bou op ons 
gereformeerde erfenis, sonder om ’n vergadering en 
kerkorde soos dié van Dordt tot kanon te verhef, juis 
om dat ons onsself voortdurend aan die Woord van 
God bly toets.

Ons wil getrou wees aan die oproep in Jeremia 6:16: 
Staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog 
die goeie weg is en wandel daarin; en julle sal rus vind 
vir julle siel. LIG IN DUISTERNIS
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Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dord recht 
(November 1618 tot Mei 1619), bied ge leent heid om 
die hoofmomente van die ontwikkeling van die gere-
for meerde kerkreg in herinnering te roep. Met hierdie 
artikel let ons veral op die verhouding tussen kerk en staat 
en hoe gedagtes daaroor deur die eeue ontwikkel het.

Europese ontwikkeling
Ons oorsig begin by die feodale stelsel in Europa, waar 
gron deienaars sogenaamde “eie kerke” op hul grond tot 
stand kon bring en ’n priester kon aanstel, sonder om 
die plaaslike biskop daarin te ken. Hierdie edelmanne 
het dan die lopende uitgawes van die kerk gedek en die 
onderhouding van die priesters befonds. Hierdie stelsel 
het aan die edelmanne ’n ongesonde hoeveelheid mag 
binne hierdie kerke verleen, wat tot vergrype gelei het.

Teen die dertiende eeu het die owerhede die sogenaamde 
“patronaatsreg” op die vasteland ingestel, waarvolgens 
ker ke onder staatsbeskerming geplaas is. Hiermee wou 
hulle enersyds die finansiële las van die landheer ver-
plaas na die kerk en andersyds, alhoewel slegs tot ’n 
min dere mate, die eiendomsreg van die landheer oor 
die kerk inperk. Die patronaatsreg het ’n beduidende 
rol gespeel in die bestaan en bestuur van plaaslike ker ke 
op grondgebied van landhere. ’n Plaaslike kerk kon by-
voorbeeld in terme daarvan steeds nie ’n priester aanstel 
sonder medewerking en goedkeuring van die landheer 
nie. Dit het tot gevolg gehad dat die gesag van plaaslike 
biskoppe steeds grootliks omseil is en dat hulle invloed 
bykans niksseggend geraak het. Hierdie stand van sake 
het insgelyks ’n vrugbare teelaarde geskep vir allerhande 
vergrype deur die landhere en die owerheid.

Ná die aanvang van die Reformasie, toe Martin Luther 
op 31 Oktober 1517 sy 95 stellinge teen die kerkdeur in 

Wit ten berg vasgespyker het, het al hoe meer stem me 
bin ne die Rooms-Katolieke Kerk en ook onder pro te-
stan te begin pleit vir die afskaffing van die patro naats reg 
en vir groter skeiding tussen kerk en staat.

Johannes Calvyn het in Genève juis met die stadsraad 
gebots en het hom beywer vir Skriftuurlike kerkrege ring 
deur ouderlinge, eerder as wat die kerk onder die be-
stuur van die plaaslike owerheid geval het. Die gebruik 
van die patronaatsreg was egter so diep gewortel dat die 
ower heid nie van hul magte wou afsien nie. 

Tydens die Sinode van Dordrecht is daar gepleit vir so -
wel die afskaffing as die behoud van die patronaatsreg. 
In ’n poging om die Nederlandse owerheid se goedkeu-
ring vir ’n aantal wysigings aan die Kerkorde te kry en 
weens die feit dat die patronaatsreg só ingeburger was 
in die kerk, het die Sinode ongelukkig besluit om die 
patronaatsreg te handhaaf. Vergrype is egter gedeeltelik 
aange spreek deur die invoering van sekere beperkinge.

Suid-Afrikaanse ontwikkeling
Só word die patronaatsreg in 1652 deur Jan van Rie-
beeck die Kaap ingebring. Die VOC het die rol en 
funk sie van die landheer en die owerheid vertolk in 
die be heer en bestuur van die kerk aan die Kaap, op 
baie die selfde wyse as tydens die oorgang van die feo-
da lis me na die patronaatsreg. Hierdie invloede het 
voort be staan, maar is effens getemper deur die Kaapse 
“Kerk orde” van die kommissaris-generaal, advokaat 
JA de Mist in 1804 en ook die Algemene Reglement 
van Ko ning Willem I in Nederland (1816). Weens die 
li be rale menseregtelike elemente daarin, het dit niks 
goed vir die gerefor meerd-kerk reg telike ontwikke ling 

Kerk en staat teen die agtergrond 
van die Sinode van Dordrecht
Gerhard van Rhyn1

Die huidige verhouding tussen kerk en staat teen die agtergrond van ontwikkeling van  
die kerkreg sedert die feodale stelsel, en die invloed daarop deur die Sinode van Dordrecht.

_______________________________________________________________

1 Gerhard van Rhyn praktiseer as advokaat as ’n assosiaat van die Kaapse 
Balie, is ’n lid van die KKS en lidmaat by AP Kerk Mosselbaai.
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en kerkinrigting ingehou nie. Eers in 1843 kom daar 
gro ter skeiding tussen kerk en staat. Die Sinode van 
1847 was die eerste sinode waar die kerk werklik oor sy 
eie sa ke besluite kon neem, sonder om eers die ower-
heid se goed keuring te kry.

Gou ontstaan daar kerkordes wat basies ’n vermeng ing 
was tussen gedagtes uit Dordt, De Mist en die Algeme ne 
Reg lement. Alhoewel daar weggedoen is met die arti-
kels wat voorsiening maak vir die patronaatsreg, was 
daar steeds ’n baie hegte band tussen kerk en staat. So 
sien ons byvoorbeeld dat die daarstel van die Algemene 
Sinode van die NG Kerk in 1962, eers deur ’n Private 
Wets ont werp in die Parlement se Volksraad en toe deur 
die Senaat goedgekeur moes word. Dit het skeiding 
tus sen kerk en staat in Suid-Afrika voltooi. Met hierdie 
skei ding is die feit dat Christus die Hoof van die kerk 
is, beklemtoon.

Die ontstaan en kenmerke van die AP Kerk se Kerkorde 
word elders in hierdie uitgawe bespreek. Tog moet daar-
op gewys word dat die Kerkorde van die AP Kerk, nie 
bedoel is om as “kerkwet” vertolk en toegepas te word 
nie. ’n Kerkorde is gerig op Skriftuurlike kerklike regs-
beginsels en ordereëlings en het ten doel om die goeie 
orde in die kerk van Christus te handhaaf. Die inhoud 
van so ’n kerkorde moet dus nooit verhef word tot be-
ly denis nie, maar alle reëlings wat daarin vervat word, 
moet wel suiwer en Skrifgetrou wees. Die kerkorde omvat 
ook nie die totale reg van ’n kerk nie – dit is maar één 
van die kenbronne van die kerkreg van daardie kerk.

Suid-Afrikaanse kerke se kerkordes word deur die bur-
gerlike gemenereg erken. Kerkreg en geloofsdoktrine  
in Suid-Afrika geniet gemeenregtelike beskerming deur 
die werking van die leerstuk van verstrengeling. Ingevol-
ge hierdie leerstuk moet die howe hulle daarvan weer-
hou om betrokke te raak in kerkregtelike en leerstellige 
geskille binne die kerk, tensy dit gebiedend noodsaaklik 
is om betrokke te raak. ’n Voorbeeld waar dit gebiedend 
noodsaaklik sou wees, is waar ’n kerk kennelik afwyk 
van sy eie regs- of ordereëlings tot nadeel van beswaarde 
lid mate. Die uitgangspunt van die howe moet dus, in-
ge volge hierdie leerstuk, sover moontlik daarop gerig 
wees om verstrengeling tussen kerk en staat te vermy. 
So is dit byvoorbeeld ’n grondwetlik-gefundeerde en 
regtens gesanksioneerde beginsel in die burgerlike reg 
dat diskriminasie op grond van ras of geslag of seksu ele 
oriëntasie binne die kerk aanvaarbaar is en dat die howe 
hulle nie hierby sal inmeng nie, mits die diskriminasie as 

geregverdig aangemerk kan word, omdat dit op sui wer 
toepassing van suiwer geloofsgrondslae berus.

In die onlangse veelbesproke geding in die Hoogge-
regs hof in Pretoria tussen Gaum en Andere teen die 
NG Kerk, het die hof by monde van ’n volbank regters 
die ge sag van die leerstuk van verstrengeling erken (en 
her be vestig), maar ingestem om die geskille tussen die 
partye te besleg omdat beide partye dit so versoek het.2

Die kerke in Suid-Afrika geniet tans meer besker ming 
deur en van die burgerlike reg as wat algemeen ge glo 
word. Hierdie beskerming moet jaloers binne (en bui te) 
die gereformeerde kerke bewaar word en aanslae daar-
teen moet beveg en afgeweer word, want die posisie van 
Christus as Hoof van die kerk moet jaloers beskerm 
word. Ten einde Christus se posisie as Hoof van die 
kerk te beskerm, moet kerke egter sorg dra dat hulle 
kerk ordes nié bepalings bevat wat onregverdigbaar 
stry dig is met die burgerlike reg nie. Sulke bepalings 
sou doodgewoon onverantwoordelik wees en kan inder-
daad meewerk daartoe om die beskerming wat die kerke 
geniet, te ondermyn.

Die hedendaagse (en tot ’n mindere mate historiese) 
neiging, veral vanuit die geledere van die liberalisme, om 
kerkregtelike geskille in burgerlike howe te laat besleg, 
vergestalt erge en growwe miskenning van kerkordes 
binne die gereformeerde kerke. Hierdie neiging is on-
houd baar en moet deur die kerke in die kiem gesmoor 
word deur, onder meer, suiwer onaanvegbare kerkor-
delike reëlings gegrond op suiwer Bybelse beginsels te 
handhaaf.

Solank die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, waar-
onder die AP Kerk, voortgaan om hul kerkregtelike 
reë lings volgens hierdie beginsels te skik, behoort die 
skeiding tussen kerk en staat en die handhawing van 
die leerstuk van verstrengeling wat hulle betref, veilig 
in stand te bly.

Die nalatenskap van die Sinode van Dordrecht is ’n 
rykdom van geloof- en kerkskatte. Vierhonderd jaar 
la ter koester gereformeerde kerke wêreldwyd steeds die 
Dordt se kleinood. Mag ons hierop voortbou in voort-
set ting van die Reformasie! LIG IN DUISTERNIS

_______________________________________________________________

2 ’n Bespreking van hierdie uitspraak val buite die omvang van hierdie 
arti kel, maar daar dien op gelet te word dat baie verkeerde inligting oor en 
vertolkings van hierdie uitspraak, veral in die pers, die rondte doen. Hier-
die uitspraak beïnvloed nie werklik die posisie van kerke wat nie ’n party 
tot die geding was nie en dit skep geen noemenswaardige presedent nie.

14  DIE BOODSKAPPER



Geskiedenis van die Kerkorde
Reformatoriese stemme het al so vroeg as die 1520’s in 
die Nederlande begin weerklink. Protestante in hierdie 
lande het nie godsdiensvryheid gehad nie en is voort-
du rend vervolg. Die protestante op elke dorp se getalle 
het gewissel van enkele gesinne tot selfs die meerderheid 
van die gemeenskap. Weens die vervolging was el ke 
dorp se protestante op hulself aangewese. Vir die eers te 
vyf dekades van die Reformasie het die kontak tus sen 
pro testante bestaan uit briefwisseling, individuele ge-
sprekke en reisigers of vlugtelinge wat mekaar ingelig 
en ondersteun het. Daar was egter nie enige amptelike 
ver gaderings as kerkverband gewees nie. 

Die belangrike beginsel dat jy kerk van Christus kan 
wees sonder die bestaan van ’n kerkverband, is ge hand-
haaf. Jy is lidmaat van ’n plaaslike kerk en daardie kerk 
is vol ledig kerk. Kerkverband is nie kerk nie. Dit is ook 
nie ’n organisasie, ’n vereniging of ’n instituut nie, dit 
is bloot ’n vergadering van plaaslike kerke wat oor ge-
meen skaplike sake besluite neem. Kerkverband raak 
nie die wese van die kerk nie, maar dien die welwese 
van die kerk.

Die vervolgde kerke in die Nederlande het besef dat dit 
noodsaaklik en nuttig is om saam oor die inrigting van 
die protestantse kerke te besin sodat die oproep van 1 Ko-
rin thiërs 14:40 dat “alles welvoeglik en ordelik toegaan”, 
deur al die protestantse kerke nagestreef sou word.

Die eerste dokument waarin daar ernstig oor die gere-
formeerde kerkregering in die Nederlande besin is, was 
die sogenaamde Wezelse Artikels van 1568. Dit was 
voorwaar ’n poging om die hele kerklike lewe vol gens 

die Woord van God in te rig. Daar is besef dat die By-
bel se beginsels altyd dieselfde bly en daarom geld dit 
vir alle kerke oral.

Die saadjies vir ’n gereformeerde kerkorde was hier-
mee gesaai. Dit sou egter eers in 1571 wees dat die 
pro te stan te in die Nederlande hul eerste gesamentlike 
ver ga de ring kon hou. Weens die vervolging moes dit 
bui te die Nederlande, in die Duitse stad Emden, gehou 
word. Hoeveel hedendaagse gemeentes ag kerkver band 
só nodig dat hulle vandag, indien die vervolging in ons 
eie land dit nie sou toelaat nie, afgevaardigdes sal stuur 
om ’n vergadering in die buiteland te gaan bywoon?

Hierdie eerste gereformeerde sinode het vanuit die Skrif 
en aan die hand van die Wezelse Artikels die eerste ge-
re formeerde kerkorde vir die kerke in die Nederlande 
aan vaar. Die eerste sinode op Nederlandse bodem is 
in 1574 gehou en saam met die daaropvolgende drie 
si no des van 1578, 1581 en 1586, is die kerkorde verder 
ont wikkel en uitgebrei.

Die bekende Dordtse Sinode van 1618-1619 word veral 
onthou vir die hantering van die Arminiaanse dwaalleer. 
Ná afloop van die leerstellige stryd, het hierdie sinode 
ook enkele wysigings aan die 1586-Kerkorde aangebring, 
en omdat dit die laaste sodanige sinode was wat in die 
Nederlande gehou is, het hierdie kerkorde vir die volgen-
de 400 jaar ’n groot rol in gereformeerde kerke wêreldwyd 
gespeel. Vir baie gelowiges het die Dordtse Kerkorde die 
maatstaf vir gereformeerde kerkregering geword.

In die jare van die VOC aan die Kaap de Goede Hoop, 
was die Dordtse Kerkorde in teorie die geldende kerkorde. 

Die Kerkorde van die AP Kerk
Ontstaan en geskiedenis
Ds. Johan Schütte

Elke lidmaat binne die AP kerkverband het sekerlik al van die Kerkorde gehoor. Sommige het al die “blou boe-
kie” in die hand gehad, ander het hom darem al gesien en baie het hom nog nooit gelees nie. Die uitdrukking 
“onbekend maak onbemind” is sekerlik ook op die Kerkorde van toepassing. Met hierdie artikel word dus op 
die geskiedenis van ons kerkorde en enkele kenmerke daarvan gefokus.
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Ongelukkig het die VOC se amptenare die Kaapse kerke 
so aan bande gelê, dat dit nooit werklik in praktyk tot 
uitvoering gebring is nie.1 Gedurende die laaste jare van 
die VOC en die jare daarna, het liberalisme in Suid- Afri-
ka posgevat en die gereformeerde kerkregering was een 
van die slagoffers. 

Die eerste sinode in Suid-Afrika is eers in 1824 gehou en 
toe was liberale idees en owerheidsbeheer reeds goed in 
die Kaapse kerke gevestig. Eerder as om ingerig te word 
volgens die gereformeerde erfenis van Dordt, word die 
Kaapse kerk toe ingerig volgens die heersende idees van 
daardie tyd en gevolglik verloor plaaslike kerke hulle 
selfstandigheid en word as ’t ware ’n tak van die groter 
“kerkgenootskap”. Waar die Bybel met die gebruik van die 
woord “kerk” óf na die plaaslike kerk, óf die universele 
kerk van Christus verwys, word die “kerkgenootskap” 
nou skielik ook kerk. Dit terwyl “kerkverband” in die 
gereformeerde sin nooit as “kerk” beskou is nie, maar 
altyd as ’n vergadering van kerke.

Eers met die ontstaan van die Gereformeerde Kerke van 
Suid-Afrika in 1859, is daar deur enkele gemeentes na 
die Dordtse Kerkorde teruggekeer.

Met die ontstaan van kerke regoor die land wat vir die 
eerste keer in November 1987 as Afrikaanse Protestant se 
kerkverband saam vergader het, moes daar besluit word 
op die wyse van kerkregering wat in hierdie kerkver-
band sou geld. Daar is toe besluit op die gereformeerde 
kerk regering en dat ’n kerkorde op die voetspoor van 
die Dordt se Kerkorde opgestel moes word. 

Kenmerke van die AP Kerk se kerkorde
Let wel, hierdie is nie ’n uiteensetting van al die beginsels 
of sake wat in die Kerkorde ter sprake kom nie, maar 
bloot belangrike kenmerke wat ons help om die Kerkorde 
beter te verstaan en toe te pas. 

Eerstens bestaan ’n gereformeerde kerkorde uit begin sels 
vanuit die Skrif en die Bybelse leer soos saamgevat in 
die belydenisskrifte. ’n Mens kan sê dit is die praktiese 
toepassing van dit wat die Bybel leer. Dit beteken nie dat 
’n mens alles in die Kerkorde aan ’n bepaalde teksvers kan 
verbind nie. Net soos ander aspekte van ons kerkwees, 
is daar sekere sake in die Kerkorde waarop die kerke in 
die kerkverband vanuit die praktyk met mekaar oor-
een gekom het. Daar word saam besluit om sekere goed 
op ’n sekere manier te doen op grond van Skrifgebonde 
wysheid en die insig wat die Heilige Gees skenk. 

’n Voorbeeld hiervan is Artikel 43 wat bepaal dat die 
nagmaal (minstens vier keer per jaar) gevier moet word. 
Die Bybel bevat nie voorskrifte oor die aantal kere wat 
die nagmaal gevier moet word nie. Vanuit ’n besef dat 
die sakrament bedoel is vir ons geestelike voeding, is 
dit goed gevind om op ’n minimum aantal kere oor een 
te kom. Dit beteken egter ook nie dat ’n mens met die 
minimum tevrede hoef te wees nie. Vanuit die ge re for-
meerde kerke se geskiedenis is dit duidelik dat nag maal 
selfs weekliks gevier is.

Die Kerkorde is nie ’n wetboek met streng voorskrifte 
nie. Veral ten opsigte van sake wat nie uitdruklik in die 
Bybel voorgeskryf word nie, is dit belangrik om te besef 
dat hierdie ons onderlinge akkoord met mekaar is. Dit is 
nie iets waaroor ek voorgeskryf word nie, maar waaroor 
die kerke in kerkverband met mekaar ooreengekom 
het. Wanneer ’n kerk binne die kerkverband nie daarby 
hou nie, dan skeur hy as ’t ware sy ooreenkoms met die 
ander kerke in die kerkverband op en tree dus buite die 
kerkverband. 

Dat die Kerkorde nie tot kanon verhef is nie en dat die AP 
Kerk daarna streef om steeds reformerend te dink oor die 
kerk regering, blyk vanuit die feit dat nog elke sinode wy-
si gings en verbeterings aan die Kerkorde aan gebring het. 

Die tugprosedure is byvoorbeeld wesenlik verander, om-
dat daar erken is dat die tug van ouderlinge en diakens 
by die plaaslike ouderlingeraad tuishoort en nie by die 
meerdere vergadering van die ringsgemeentes nie. Met 
hierdie besluit het die byl begin kap aan die wortels van 
een van die liberale erfgoed uit die verlede wat ongeluk-
kig nog in die eerste jare van ons kerkverband aan ons 
Kerk orde gekleef het. Dit was ’n daadwerklike poging om 
terug te keer na die Bybelse kerkbegrip waar die plaaslike 
kerk nie bloot ’n “tak” van die “kerkgenootskap” is nie, 
maar ’n volledige, selfstandige kerk. 

Ongelukkig is dit ook so dat die mens ’n natuurlik ge-
neigd heid tot wettisisme het en dat daar dus ’n neiging is 
om alles deur die sinode te laat voorskryf, terwyl dit dalk 
eerder ’n plaaslike aangeleentheid is waaroor ’n sinode 
nie besluite behoort te neem nie. Daarom sal ons goed 
doen om voortdurend ons kerkorde te bly toets aan ons 
gereformeerde wortels, sodat menslike voorkeure of selfs 
voorskrifte, al was dit hoe goed bedoel, nooit belangriker 
as die beginsels in God se Woord word nie.
_______________________________________________________________

1 Lees gerus meer oor die invloed van die patronaatsreg en staatsinmenging 
in die kerk op bl. 13.
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Katharina von Bora1 was ’n Sakser van die Duitse staat 
Sak se aan die oosgrens van Duitsland. Haar voor ge slag 
stam blykbaar uit die Wende, ’n kuns vaar di ge, Sla wie-
se stam uit Oos-Europa wat mettertyd in die Duitse 
pro fes sionele berede ridderklas opgeneem is. Sy is op 
29 Januarie 1499 in Hirschfeld, Suid oos- Sakse, as die 
vier de kind van Hans en Anna ge bore. In 1505 is Anna 
oorlede en kort daarna begin Ka tha rina se swaarkry. 
Sy word twee dagreise te per de kar van die huis af na ’n 
Be ne dik tynse kloosterskool in Brehna, bekend vir kwa-
li teit onderrig van dogters uit die adelstand, weg gestuur. 
Daar begin agtien jaar se kloos terlewe vir Katharina.

In 1509 word sy egter onverwags om finansiële redes 
deur haar pa verskuif na die Cistersynse klooster, Gottes 
und Marienthron2, by Nimbschen waar alles kleiner, 
eenvoudiger en strenger was. In daardie tyd was die 
kloosterlewe dikwels ouers uit die adelstand se keuse 
vir hulle dogters. Die lewe van ’n non het meer aansien 
as dié van ’n getroude vrou gehad, weens die nonne se 
adellike afkoms en veral omdat hulle die “maagdelike 
bruide van Christus” was. Al kon hulle nie self daaroor 
besluit nie, het baie meisies uit die adelstand tog die 
lewe in ’n nonneklooster verkies. Daar was hulle be-
skut teen armoede, siekte en ’n moontlike vroeë dood 
weens talle kindergeboortes en gevrywaar van liefdelose, 
gedwonge huwelike. 

Die tienjarige Katharina betree die klooster as kan di - 
daat vir toelating tot die orde. Ná haar formele in huldi-
ging, word sy op 8 Oktober 1514 as nuweling-non be-
ves tig en daarna verder opgelei. Jong nonne moes met 
die huis hou ding help en so win Katharina, onwetend 

van hoe sy dit later sou benut, kennis in van onder meer 
die ver kryging, voorbereiding en bediening van voedsel, 
skoon maak en was, siekeversorging, kruiemedisyne, 
bier brouery en wynmakery. Omdat die drinkwater ge-
vaarlik besoedeld was, was ligte bier en wyn destyds die 
algemene drank en by elke klooster was daar ’n brouery 
en ’n wynkelder. 

Martin Luther se geskrifte is ná 31 Oktober 1517 dwars-
deur Duitsland en oor die grense in Europa versprei. 
Teen 1520 het gerugte oor Luther en sy geskrifte Ma-
rien thron-klooster bereik. Die nonne was veral getref 
deur Luther se standpunt dat kloostergeloftes deur 
monnike en nonne afgelê, nie op die Woord van God 
gebaseer is nie, maar teenstrydig met geloof, rede en 
God se gebod is. 

In 1523 wou ’n aantal nonne die klooster te Marien-
thron verlaat en omdat hulle gesinne bystand geweier 
het, het hulle Luther se hulp ingeroep. Luther, wat ver-
kon dig het dat dit ’n onreg is om van ’n dogter wat nie 
self innerlik daartoe geroep is, in ’n klooster ontslae te 
raak, voel verplig om te help. Hy onderhandel met sy 
vriend, Koppe, ’n leweransier vir die klooster. Op die 
nag waak voor Goeie Vrydag “ontvoer” Koppe met sy 
perdewaentjie waarmee hy haring aflewer, 12 nonne 
stil weg uit die klooster. 

Hulle aankoms in Wittenberg op 6 April 1523 bring baie 
probleme mee. Slegs drie van die meisies was by familie 
welkom, maar vir die res moes Luther ’n heenkome 

Katharina von Bora Luther 
Agter elke suksesvolle man ...
Marié Bosman

Weens die beroemdheid van Martin Luther, is sy vrou, Katharina von Bora, vir baie mense onbekend. Dees-
dae is nuwe boeke wat haar verhaal teen die agtergrond van die lewe in die laat Middeleeue beskryf, meer 
ge re de lik beskikbaar. Hierin ontdek ons ’n vrou van formaat wie se lewe ten spyte van swaarkry en ar moede, 
’n vaste geloof, edel inbors, karaktervastheid, moed, deursettingsvermoë, hardwerkendheid en ne de righeid  
vertoon.

_______________________________________________________________
1 Bora is ’n Slawiese woord vir denneboom.
2 Troon van God en Maria.
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vind. Uiteindelik bly net Katharina oor. Toe Luther se 
vriend, Nikolaus von Amsdorf, ’n huwelik met ene dr. 
Glatz voorstel, antwoord Katharina dat sy eerder met 
hom of Luther sou trou. Luther beskou dit as ’n grap. Sy 
lewe was in gevaar en ter wille van sy roeping wou hy 
ongetroud bly. Onder druk van sy ouers en ná ernstige 
gebed, vra hy Katharina tog om haar hand. Luther het 
gesê dat hy uit medelye op 13 Junie 1525 met Katharina 
getrou het – sy was nie vir hom mooi nie en hy was nie 
op haar verlief nie. Hulle huwelik het egter gegroei tot 
’n liefdevolle verhouding, gekenmerk deur wedersydse 
begrip, respek en ondersteuning. Hy noem haar Katie 
en sy noem hom Herr Doktor.

Die Luther-egpaar se woning was die sogenaamde Swart 
Klooster.3 Toe Katharina daar intrek, was die plek erg 
verwaarloos en vervalle, maar met harde werk, ordelik-
heid en vlyt het sy dit gou reggeruk. Sy sou verder, ook 
wat die bewoners betref, orde wou skep, want sy was met 
die gasvryste, vrygewigste man getroud en die veertig 
kamers op die grondvlak was vol studente, vlugtelinge, 
weeskinders, siekes, lede van Luther se uitgebreide 
familie en besoekers wat gevoed en versorg moes word. 

Ten spyte van Martin Luther se ywer as lektor en pre-
di kant, het hy nooit ’n vaste inkomste gehad nie. Katie 
raak gou bewus van sy onvermoë om met geld te werk, 
span da belheid en vrygewigheid. Sy gebruik dus al haar 
ta lente om die huis selfversorgend te maak. Sy lê kruie-
tuine aan, kweek groente en vrugte, kook, slag, brou bier, 
maak wyn, boer met pluimvee, beeste, varke, bokke, 
per de en heuningbye, laat ’n visdam bou, verpleeg siekes 
en verskaf losies aan studente. Die tuine vir voed sel-
voor siening strek later tot buite die kloosterterrein en 
in 1540 koop sy ’n familieplaas by Zülsdorf vir graan-  
en veevoerverbouing. Katharina het geglo dat grond -
be sit sekuriteit beteken. 

Tussen al die bedrywighede het Katharina ook haar eie 
gesin met liefde en toewyding versorg. Tussen 1526 en 
1534 is die seuns, Hans, Martin en Paul en drie dogters, 
Eli zabeth, Magdalene en Margarete gebore. Martin 
Lut her het geglo goeie versorging van jou kinders is ’n 
Goddelike opdrag en sy het hom ondersteun. Sy was ’n 
liefdevolle en besorgde moeder. Die skielike dood van 
Elizabeth op tien maande in 1528 en die dood van die 
dertienjarige Magdalene in 1542 was vir beide ouers 
’n smartlike ervaring. Saam met haar eie kinders het 
Katharina ses kinders van Martin se oorlede suster en 
nog ander weeskinders grootgemaak. 

Hoe het sy dit reggekry? Sy het haar man voluit in die 
huishouding gestaan, sodat Luther genoeg tyd kon kry 
vir sy ampswerk, skryfwerk, reise en aandag aan hulle 
kinders. Toe Martin haar bekwaamheid besef, is die 
papierwerk na haar toe oorgeskuif. Sy moes selfs notules 
skryf en briewe namens hom beantwoord. 

Katharina het elke oggend stiptelik om vieruur opge-
staan en begin werk. Hierdie gewoonte verwerf vir haar 
die naam “Môrester van Wittenberg”. Sy was voorwaar 
die vrou van Spreuke 31. Net in een opsig het Katharina 
verskil van dié ideale vrou. Sy het nie gelag oor die dag 
van môre nie. Sy was ’n kwelgees. Sy het haar gekwel oor 
geld, oeste, die weer, haar kinders, maar sy het haar veral 
oor Martin gekwel – sy veiligheid, gesondheid, depressie, 
finansies en die Hervorming se toekoms. 

Vanaf 1540 worstel die Luther-gesin deur baie be proe-
wings. Katharina was weens komplikasies ná ’n mis - 
kraam maande lank so ernstig siek dat hulle die dood 
verwag het. In 1542 beleef hulle die pynlike ervaring van 
Magdalene se dood. In Februarie 1546 probeer Katie 
te ver geefs verhoed dat haar siek eggenoot na Eisleben 
ver trek om in ’n geskil te bemiddel. Ná twee weke se 
on der handelings skryf hy vir haar ’n opgeruimde brief: 
Dit gaan goed met hom, ’n versoening is bereik en hy is 
spoedig tuis. Op 18 Februarie sterf Martin Luther egter 
in sy geboortedorp, Eisleben. Die nuus bereik Katha ri na 
eers twee dae later. Die verlies van haar geliefde egge-
noot was oorweldigend, maar die veranderde houding 
teenoor haar was ontnugterend. Sy het hom soos ’n gely-
ke bygestaan, raad gegee en selfs aan sy tafelgesprekke 
deelgeneem. Nou was sy slegs ’n lastige weduwee wat haar 
nie wou onderwerp aan die besluite van die oorbodige 
voogde wat oor haar en haar kinders aangestel is nie. 

Kort ná Luther se dood ruk die Rooms-Katolieke kei-
ser like magte teen die Protestante in Duitsland op. Sy 
vlug met haar kinders na Magdeburg. Haar landerye is 
deur die troepe gestroop en vernietig, haar vee is geslag 
en die geboue is afgebrand. Sy het egter die losieshuis 
en haar boerdery aan die gang gehou. Pes het intussen 
na Duitsland versprei en toe dit in Wittenberg uit breek, 
vlug sy met haar kinders na Torgau. Op pad daarheen 
het sy van die perdekar afgeval en haar rug beseer. Ná 
drie maande van uiterste pyn en lyding, sterf sy op 20 
Desember 1552, slegs 53 jaar oud en reeds ’n vergete en 
verworpe figuur. 
_______________________________________________________________

3 So genoem na die swart kleed van die Augustynse monnike.
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Ons wat elkeen ons eie Bybel het, besef nie altyd watter 
verskil dit aan mense se lewens maak nie. Daar is net in 
Suid-Afrika, meer as 23 miljoen mense wat nie Bybels 
het nie. Nou vra mense baie keer: In ’n land waar daar 
soveel armoede en werkloosheid bestaan, wat sal ’n Bybel 
help? Moet ons nie eerder sorg dat mense brood op die 
tafel het en werk skep, sodat hulle geld kan verdien nie? 
Jesus Christus self herinner ons egter: ’n Mens leef nie 
net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit 
die mond van God kom (vgl. Deut. 8:3). 

Die Here Jesus se opdrag is ’n uitdaging
Ons voel soms oorweldig deur die omvang van al die 
nood rondom ons. Die twaalf dissipels het waarskynlik 
ook so gevoel toe hulle die skare mense gesien het wat nie 
kos gehad het nie. ’n Mens se eerste reaksie is tipies soos 
die van die dissipels dat elkeen maar vir homself moet 
sorg en dat dit wat ons tot ons beskikking het, te min is. 
Die Here Jesus se opdrag kom egter as ’n uit da ging aan 
sy kerk: Gee julle vir hulle iets om te eet. Dit is nie iemand 
anders se taak nie. Dit is die kerk se ver ant woordelikheid. 

Die rol van die kerk is om uit te deel
Ons verantwoordelikheid is dus eerstens om gehoor-
saam te wees en Jesus Christus se opdrag te aanvaar. 
Daar na is dit ons taak om die middele wat Hy tot ons 
be skik king stel, uit te deel. Ons taak is nie om die brood 
te vermeerder of om dit mooi te bewaar nie, maar om 
dit uit te deel. Die kerk moet nie ’n opgaardam wees nie. 
Ons moet soos ’n pyp wees – ’n instrument waardeur 
die lewegewende krag van God se Woord vloei. 

Tweemiljoen Bybels vir Suid-Afrika in 2020
Dit is die visie van die Bybel genoot skap om met be hulp 
van al die kerke, tweemiljoen Bybels in 2020 in Suid-  

Afri ka te versprei en só hul 200-jarige bestaan te vier. In 
plaas daarvan om net ’n aan tal by een koms te te hou, wil 
die Bybel ge noot skap ons dankbaarheid teen oor die Here 
vier deur saam met al die kerke in die land die geskenk 
van God se Woord met die mense van Suid-Afrika te 
deel. Die ver wag ting is dat hierdie tweemiljoen Bybels, 
soos saadjies van hoop, sal lei tot ’n geestelike oplewing 
in die land en dat dit ’n nuwe klem op morele waardes 
en Bybelse beginsels in die samele wing tot gevolg sal hê. 
Daarom is die tema vir volgende jaar, wat as die Jaar van 
die Bybel bekend sal staan: Die Bybel – hoop vir almal.

Ons sal nooit genoeg geld hê om vir almal wat arm is, te 
gee nie. Ons sal nooit genoeg kos kan by me kaar maak om 
almal wat honger is, te voed nie. Deur egter vir iemand 
’n Bybel te gee, gee jy vir daardie persoon hoop. Vol gens 
opnames wat gedoen is, maak daardie een Bybel ’n ver skil 
in sewe ander mense se lewens. Dit is soos die saadjies 
in ’n appel. Jy kan die saadjies tel, maar jy weet nooit 
hoeveel toekomstige appels daar in een saadjie op ge sluit 
is nie. Daarvoor kan ons maar net op die Here vertrou. 

Die Bybel is die bron van ons geloof in God. Dit is dié 
instrument waardeur God ons hoop lewend hou. Die 
By bel bevat die boodskap wat die basis vorm vir die be-
staan van God se kerk op aarde, naamlik die evangelie 
van Jesus Christus. Daarom bly die boodskap van die 
Bybel relevant en aktueel vir elke geslag. Oor die jare 
heen het die kerk gehelp om die Bybel aan miljoene 
men se beskikbaar te stel, nie net in Suid-Afrika nie, 
maar ook reg oor die wêreld. Dit is dus van die grootste 
be lang dat die verta ling, produsering en verspreiding 
van die Bybel sal voortgaan.

Gee julle vir hulle iets om te eet ...
(Lk. 9:13)
Dr. Gerhard Lindeque1 

BYBELGENOOTSKAP 200

Vandag het jy nie net vir my ’n Bybel gegee nie, jy het vir my die lewe gegee! Dit was die woorde van ’n plaas-
werker nadat hy vir die eerste keer ’n Bybel in sy eie taal ontvang het. Hierdie werker sit nou elke etenstyd en 
lees sy Bybel. 

_______________________________________________________________

1 Organiserende Sekretaris, Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
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Verandering ter wille van verandering? 
Klassieke konserwatiewes is ten gunste van verande ring 
as dit deur ’n goeie doel gemotiveer word. Konserwatie-
wes wil weet of die beoogde verandering ten goede sal 
wees. Indien dit nie die goeie as einddoel het nie, moet 
die aandrang op verandering bevraagteken word.

As sodanig verskil die konserwatiewe houding van die 
glo bale ekonomies-kulturele orde, wat bykans dronk 
van verandering geword het. ’n Onbegrensde vloeibaar-
heid word deur dié orde aangemoedig. Verandering ter 
wille van verandering is die hoogste norm (as dit nog ’n 
‘norm’ genoem kan word, want in ’n wêreld van to ta le 
vloeibaarheid kan daar immers nie vasstaande maat-
staw we wees nie).

Dié opmerkings bring ons by ’n belangrike konserwa tie-
we punt van kritiek. As verandering nie op ’n goeie doel 

afgestem is nie, sê konserwatiewes, kan daar inder waar-
heid geen sprake van egte verandering wees nie. Egte 
ver andering is immers slegs moontlik as ons kan bepaal 
of ons ten minste ’n tree nader aan die verwesenliking 
van die goeie gegee het (en nie of ons bloot ’n ‘verskil’ 
gemaak het nie).

Trouens, die globale orde word, ondanks sy pretensie om 
te verander, deur ’n dodelike eendersheid, ’n rondmaal in 
die niks en ’n diepe verveling gekenmerk. Dit alles juis 
omdat verandering nie op ’n goeie doel gerig word nie.

Slotsom
Inderwaarheid is dit konserwatie wes wat egte 
ver an dering moontlik maak en nie diegene wat 
ver an dering so hoog op hulle vaandels skryf nie.

Vervolg vanaf bl. 6

Konserwatiewes en verandering
LIG IN DUISTERNIS

AMPTELIK

DIE BOODSKAPPER
Verskyningsdatums 2019

Maand
Kopie in by 
Redakteur

Verskyningsdatum

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

Elektroniese takkode: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifiek  

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

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020
1 Januarie* Nuwejaarsdag

21 Maart* Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

10 April* Goeie Vrydag

12 April Paassondag

13 April* Gesinsdag

27 April* Openbare vakansiedag

1 Mei* Openbare vakansiedag

21 Mei Hemelvaart

31 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag

16 Junie* Konsentrasiekampdag

9 Augustus* Openbare vakansiedag

10 Augustus* Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September* Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

25 Oktober Hervormingsfees

16 Desember* Geloftedag

25 Desember* Christusfees

26 Desember* Openbare vakansiedag
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Die oordenking in Die Boodskapper van Junie 2019 onder 
die opskrif: “Christelike plig tot gewapende verset” deur 
prof. Johan Bosman, verwys. Hierin word onder meer 
twee stellings gemaak: “Kan dit werklikwaar ’n Christelike 
plig wees om tot gewapende verset oor te gaan? Ja!”, en 
aan die einde: “Wanneer die koninklike amp verval tot 
boosheid, verplig geloof in Christus ons om die Bose af 
te weer, selfs met gewapende verset.”

Hierdie stellings kon net sowel uit die mond van ’n 
dwaalleraar van die bevrydingsteologie gekom het. Be vry-
dings teologie maak gebruik van die Skrif om ’n politieke 
doel van revolusionêre verandering te bereik. Dit word 
dan verdedig met die stelling dat Romeine 13:1 geskryf 
is met die oog op Christelike regerings. Volgens die be-
vry dingsteologie was die ou Suid-Afrikaanse regering 
’n onwettige regering as gevolg van apartheid, wat dan 
be teken dat Romeine 13 nie op die situasie in Suid-Afrika 
van toepassing gemaak kon word nie. Hierdie toepas sing 
is natuurlik totaal onskriftuurlik. 

Gewapende verset is onder andere baie sterk ondersteun 
deur pleidooie van dr. Allan Boesak. “Dr. Boesak adopts 
an ambiguous stance regarding the use of violence. 
Some times he declares himself strongly against the use 
of violence as a means for change in South Africa ... On 
other occasions he contradicts this view ... [with] a plea 
‘for Church support of the oppressed to take up arms in 
their struggle for freedom’.”1

Waarom dit dan uiteindelik gaan is burgerlike onge hoor-
saamheid. Dit is wanneer die regering iets van gelowi ges 
eis wat teenstrydig met God se wil is en hulle weier om 
daaraan gehoorsaam te wees.

Om hierdie saak duidelik te kan verstaan, is dit nodig 
om eers ’n aantal Skrifwaarhede aan te stip:

1. Die Here ons God, die Almagtige, regeer. Hy is elke 
dag in beheer (1 Kron. 16:31, Openb. 19:6).

2. Regerings van watter aard ook al kom dus van die 
Here ... met die bedoeling dat die lewendes kan erken 
dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die 
mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder 
die mense daaroor aanstel (Dan. 4:17; vgl. Rom.13:1; 
ens.). 

3. Ons glo dalk dat God in beheer is, maar vertrou ons 
Hom in die praktyk werk lik met ons toekoms en tree 
ons daarvolgens op? Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard 
in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal 
deur die swaard vergaan. Of dink jy dat Ek nie nou my 
Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene 
van engele beskikbaar sal stel nie? (Mt. 26:52, 53). 

Indien God dan die regering van die dag daargestel het, 
hoe kan ek dan ongehoorsaam wees aan die eise van die 
regering?

In die Ou Testament vind ons voorbeelde van burgerli-
ke ongehoorsaamheid in Daniël 3 en 6 toe Daniël en sy 
vrien de by twee geleenthede geweier het om die koning 
se bevel te gehoorsaam. Baie duidelik het hulle nie die 
wapen opgeneem nie, maar getuig.

’n Tweede waarheid is dat hulle die straf vir hulle onge-
hoorsaamheid aanvaar. Hulle geloofskennis gaan oor in 
geloofsvertroue en geloofsdade. Die Almagtige gebruik 
hierdie gebeure om die koning en al sy onderdane te laat 
besef wie die ware God is. Hiervan getuig die getuienis van 
Nebukadnesár in Daniël 3:28. In Daniël 6 word hierdie 
waarhede herhaal met die klem op gebed.

Die Nuwe Testamentiese getuienis van Petrus en Johan nes 
in Handelinge 4:19 teenoor die Joodse Raad, is ook vir 
ons rigtinggewend: Julle moet maar self besluit wat voor 
God reg is: om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. 
Die apostels het nie die wapen opgeneem om hier die stryd 
te voer nie, maar weereens in getuienis en ge bed volhard. 
Dit is die roeping van die kerk en van elke gelowige.

Ten slotte net ’n paar opmerkings ten opsigte van die 
oor denking uit Hebreërs 11:32-34. Die Skriftuurlike en 
historiese waar heid van die teks verwys na die tyd van 
bevestiging en instandhouding van die volk van God, 
sodat die plan van God vir die verskyning van die Messias 
tot uitvoer gebring kan word. Ná Christus se koms en sy 
oorwinning oor die Bose lees ons dat die kerk die draer 
word van Christus se vrede op aarde en die verlossing 
deur sy bloed vir elkeen wat glo. (Verkort)

Attie Bezuidenhout (Kleinfontein)

BRIEWE

_______________________________________________________________

1 Adelbert Scholtz, The story of Allan Boesak, bl. 25.

Burgerlike ongehoorsaamheid –  
wat sê die Heilige Skrif?
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Prof. Bosman antwoord:
Teleurstellend genoeg help die skrywe nie. Reaksie word 
beperk tot die vermeende “bevrydings”teologie/Neo 
Marxisme. Diegene waaronder dr. Boesak tel, het in die 
slaggat van onskriftuurlikheid beland, nie oor gewa-
pen de geweld as sodanig nie, maar omdat die spoor 
van Christus verlaat is. Woorde soos ‘armoede’ en uit-
druk kings soos ‘sosiale geregtigheid’ word by Boesak en 
kie sosio-polities versmal, humanisties vervlak, en selfs 
rewolusionêr vervreem van die Skrif se leer oor sonde, 
verlossing en dankbaarheid. Die belydenis van Belhar 
dien as simbool vir so ’n Bybelhantering, wat deesdae 
ook verskeie “seksualiteite” tot in kerke legitimeer. 

Om die etiket bevrydingsteologie in te span, het geen 
nut nie nie. Sõtèria (verlossing) is ’n grondige Skrift uur-
like leerstelling. Wanneer die Skrif se omvattende leer oor 
bevryding (neo-marxisties) vereng tot slegs die so sio- 
politieke sin, sonder om die grondliggende motiewe van 
skepping, sonde en verlossing deurlopend te verre ken, 
lig wenkbroue met reg. Die salvo dwaalleer-verdenking 
bewys eenvoudig nie sodanige Skrifhantering nie.

Die skrywe kommunikeer eerder asof Christelike 
Suid- Afri ka ná 1974 verlei is om afstand te doen van 
die ko nink like amp, om nie net aan goddeloosheid vrye 
teu els te gee nie, maar ook om passief goddeloosheid 
te help in stand hou. Intussen tree die Here Jesus wel 
deeg lik as Koning van die konings op. Christene deel 
in sy salwing. Hy is immers dié Koning én ’n vegtende 
ko ning daarby (vgl. Openb. 19). 

Abdikasie van die pertinent koninklike (simbolies in 
die afskaffing van hemelvaart as vakansiedag) het juis die 
weg gebaan om die land, ironies genoeg, te transfor meer 
tot ’n omgewing waar heidene (onder meer humanis te, 
kommuniste en nog radikaler rewolusionêres) nou die 
bo toon mag voer. Dit verg ’n hoofregter Mogoeng Mo-
goeng om stof tot nugterheid te bied. Die regeeramp is 
deur God ingestel, nie soseer ’n tussen-menslike (meer-
derheid) speletjie nie. Pres. Ramaphosa ontvang by sy 
amps aanvaarding die Here se verbondswoord (Bybel) 
en moes antwoord: “So help my God!” Ondanks kritiek 
in die media, verstaan die agbare hoofregter beslis die 
normatiewe uitgangspunt vir die uitvoering van gesag. 

Skriftuurlike nugterheid erken in terme van die vyfde 
gebod dat gesag van God alleen kom. Gereformeerdes 
waak juis teen ’n soort Bybellees uit, deur en tot die 
mens. Daarom en terselfdertyd word erken dat menslike 
ge sags draers nie aan God gelyk of erger nog, God self 
is nie (vgl. gerus Calvyn, N.Gb. art. 36, Samuel Ruther-
ford en ander skrywers van die klassiek-gereformeerde 

tradisie). Wetgewers op aarde is nie “dié Wet” (met ’n 
hoofletter) nie. Die norm van God se Wet geld vir diegene 
wat gesag moet erken, asóók vir gesagsdraers wat wette 
instel, toepas en die reg na aanleiding daarvan spreek. 

Reformatoriese verset (gewapend – as eindpunt van 
bur gerlike ongehoorsaamheid) erken dat God die ower-
heid ook ter wille van sy geskape lewensbeginsel daar ge-
stel het (vgl. HK 40; Rom. 13:3, 4) – selfs al is hei de ne die 
re geer ders. Talle Christene wil egter die ma ni festering 
van boosheid met onverantwoordelikheid hanteer. Dit 
is so asof die normatiewe aard van God se Wet net nie 
meer geld nie. Só pleeg selfs die profeet en die priester 
vandag bedrog. Vrede, vrede! word geroep terwyl daar 
geen vrede is nie (vgl. Jer. 6). Op die koop toe ly selfs kerk-
gemeenskappe gebrek aan die vrede van Christus Jesus. 

Die skrywer blyk nog vasgevang te wees in die stryd 
tussen die sogenaamde “Piëtisme/Metodisme” en die 
sogenaamde “Rewolusie-teologie” onder invloed van die 
Neo-Marxisme. Skrifgegronde (Klassiek-Reformatoriese) 
verset hou wel verband met beide, maar bewandel inder-
daad ’n eie weg, juis vanweë ’n andersoortige interpretasie 
van die Bybel. Op hierdie punt is dit belangrik om nie 
by mekaar verby te praat nie. Die onderstaande tabel 
wil iets weergee van hierdie verskillende asem-ruimtes:

Piëtisme/
Metodisme

“Bevrydings”- 
Teologie

Reformatoriese 
verset

Gerig op die mens Gerig op die mens Gerig op God

Wens-en-bid-
benadering

Aktiwiteite-en-
doen-benadering

Hoof-hart-hande-
benadering

Beklemtoon 
persoonlike 
(privaat) geloof

Beklemtoon 
maatskaplik-
politieke 
strukture

Beklemtoon die 
volle lewe as 
verbondslewe 
onder God se 
soewereine 
opperheerskappy

Neig tot 
vergeesteliking en 
pasifisme

Neig tot 
partypolitiek en 
rewolusie

Neig om te waak 
teen eensydighede

Christus vermy 
kultuur

Christus 
sanksioneer 
kultuur

Christus regeer 
(is maatstaf vir) 
kultuur

Christenskap 
vereng tot die 
priesterlike en/of 
profetiese

Christenskap 
vereng tot die 
koninklike

Christenskap 
streef gelyktydig 
én sowel om 
profeties, 
priesterlik as 
koninklik te wees

God kies kant 
vir die passiewe 
vrome

God kies kant 
vir die weerlose 
onderdrukte

God kies kant vir 
sy eer alleen

BRIEWE
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Hoe werk dit?

Gegee: 
1. ’n Groot vierkant (3 x 3) met 4 kleiner vierkantjies 

(ook 3 x 3). 
2. 33 Syfers is in die groot vierkant in verskeie selle 

gegee waarin die antwoorde (= eerste letter van ’n 
woord) ingeskryf moet word (bv. M = 34, A = 37). 

3. ’n Tabel waarin die leidrade aangegee word en 
antwoorde aangeteken kan word. 

4. ’n Totaal van 9 letters sal by herhaling deur die 
vierkant verskyn.

Gevra: 
1. Vind die 9 letters wat benodig word om die vierkant 

te kan voltooi met behulp van die leidrade en skryf 
hul op hul aangewese staanplekke op die vierkant 
in. Voltooi dan die blokkie soos gevra in punt 2 en 3.

2. Elke skadublokkie moet na voltooiing al 9 letters bevat.
3. Voltooi die groot vierkant met die voorbehoud dat 

elke ry, kolom en kleiner 3 x 3 vierkante elk die 
9 letters bevat.

Leidrade Antwoorde
1. Seun van Musi (1 Kron. 23:23)
2. ’n Voorskot (Neh. 5:10)
3. Ongekleed (Gén. 2:25)
4. Aanbeveling (Spr. 1:30)
5. Hoofstad van Cilicië (Hand. 9:11)
6. Versuim (Mt. 25:5)
7. Hul brand en vergaan (2 Petr. 3:10)
8. Fatale (Openb. 13:3)
9. Medeskepsel (Heb. 8:11)
10. Ploegland (Hab. 3:17)
11. Strikvrae (Dan. 5:12)
12. Misnewels (Ps. 148:8)
13. Stad in Sebulon (Jos.19:11)
14. ’n Gestuurde engel (Lk. 1:26)
15. Rusplek (Sef. 2:15 )
16. Neef van Barnabas (Kol. 4:10)

Leidrade Antwoorde
17. Voorkennis (Hand. 5:2)
18. Seilhuis (2 Kor. 5:1)
19. Pligsgetrou (Efés. 5:15)
20. Onbruikbaar (Pred. 12:5)
21. Seemonster (Ps. 104:26)
22. Maatband (Sag. 2:1)
23. Vrugteloos (Ps. 127:1)
24. Waterloosheid (Job 24:19)
25. Held van Dawid (2 Sam. 23:25)
26. Toetreding (Efés. 3:12)
27. ’n Porsie (Lk. 12:42)
28. Agim se seun (Mt. 1:14)
29. Rowery (Mk. 7:22)
30. Sorgeloos (2 Kor. 1:17)
31. Verskrompel (Ps. 63:2)
32. ’n Tollenaar (Mt. 9:9)
33. Inwillig (Ps.66:9)

Verander telkens een woord in ’n 
ander deur slegs een letter met ’n 

ander letter te vervang.  
Elke verandering moet telkens 
’n geldige woord teweegbring. 
Sommige teksverwysings word 

aangetoon as leidraadhulpmiddels.

Hoe werk dit?
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KAREEDOUW

Belydenis van geloof
Die AP Kerk Kareedouw is trots op twee pragtige seuns wat verlede 
jaar saam belydenis van geloof afgelê het. Bennie Potgieter en Jean 
du Plessis het hul verbondsonderrig hier in die gemeente saam begin, 
en saam afgesluit. En ons is trots om hierdie twee as belydende 
lidmate te verwelkom.

Hulle is beide tans besig met hul rekordeksamen by CVO Omega 
Akademie en ons wens hulle alle voorspoed met die twee laaste 
eksamens van hul skoolloopbaan toe. Terselfdetyd bid ons vir hulle 
die Here se seën toe vir hul toekomsplanne ná matriek. 

Ps. 84:12: Want die Here God is ’n son en ’n skild; die Here sal 
genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die 
wat in opregtheid wandel nie.

Doop
Die bediening van die heilige doop is altyd ’n besonder-
se geleentheid. Soveel te meer wanneer die predikant 
die voorreg het om sy eie baba te doop. Ds. Gerrie en 
Corné Kruger, pastoriepaar van die gemeente, se derde 
kindjie, Gert Jacobus Fourie Kruger is op 30 Mei 2019 
gebore en op 14 Julie 2019 gedoop. 

Anél Coomans

Bennie Potgieter en Jean du Plessis

Trotse boetie Pierre en sussie Elza saam met baba 
Gert en hulle ouers, ds. Gerrie en Corné Kruger

WITSAND SUID-KAAP
AAN DIE BREEDERIVIER

Rustige omgewing.
3 ure vanaf Kaapstad.

Ten volle toegeruste selfsorg 
vakansie akkomodasie. 

Slaap 5 (2 dubbelbeddens  
en een enkelbed). 

180° Riviermond-en-see uitsig. 

DSTV (bring eie dekodeerder).

Handdoeke word voorsien  
(bring eie swemhanddoeke).

Geen troeteldiere.

Skakel Johan 083 690 9611

A
N

TW
O

O
RD

E:
 S

EP
TE

M
BE

R 
20

19
, B

L.
 2

0

24  DIE BOODSKAPPER

Gemeentenuus



RUSTENBURG

Vroue-oggend
Op 9 Maart 2019 het die Vrouediens 
van die AP Kerk Rustenburg ’n vroue-
oggend aangebied om saam te val met 
die Wêreldbiddag vir vroue. Behalwe 
die boodskap van ds. Ruan Combrink 
wat voorgehou is, het verskeie ander 
sprekers oor verskillende onderwerpe 
met die gaste gepraat. Die klem 
was deurentyd op die tema: Wees ’n 
vervulde vrou deur God se werking in 
jou. Daar is items gelewer, speletjies 
gespeel en heerlike eetgoed geniet. 
Selfs die jong meisies in die gemeente 
is ingespan om te help met die 
voorbereiding, soos gesien kan word op 
die foto. Almal stem saam dat dit ’n baie 
geseënde en aangename oggend was.

Gesinsoggend
’n Gesinsoggend is op 20 Julie in die 
kerksaal aangebied. Dr. Cois Meiring 
van die AP Kerk Lichtenburg was die 
gasspreker en het met ons gesels oor 
“Kommunikasie in die gesin”. Almal 
het die praatjie geniet en waardevol 
gevind. Twee gemeentelede het kort 
praatjies gelewer en almal het ywerig 
meegedoen om allerlei interessante 
items te maak. Les bes is heerlike 
ontbytgeregte bedien en almal is 
tevrede en geseënd huis toe.

Micky Badenhorst

Meeste van die groep wat die Vroue-oggend bygewoon het

’n Pragtig gedekte tafel

Die manne aan die “craft” skep?

Senior dames hard besig

Meisies help in die kombuis

Dr. Cois Meiring aan die woord

DERBY

Tannie Cathy
Tannie Cathy is die afgelope jare die 
AP Kerk Derby se voltydse orreliste. 
Op die rype ouderdom van 85 jaar is 
sy elke Sondag op haar pos agter die 
orrel. Sy beskou dit as net genade.

Elaine Claassens Tannie Cathy
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RUSTENBURG

Koekies bak
Gedurende April 
en Mei 2019 het 
die verbondsvoor-
gangers en 
-ouers van die AP 
Kerk Rustenburg 
koekies gebak en 
saam met hulle 
kinders kerk toe gestuur. Op 5 Mei het die 
kinders met die hulp van die voorgangers 
die koe kies op mekaar geplak, versier en in 
sellofaanhouertjies verpak. ’n Mooi kaartjie 
is aan elke pakkie geheg en hierdie pakkies 
is op Moedersdag, Sondag 12 Mei, aan 
elke dame in die kerk oorhandig. Wat ’n 
pragtige gebaar!

Vrouediens

Van April tot Julie 2019 het die vrouediens 
die inisiatief geneem en is die gemeente 
gevra vir bydraes van toiletware met die doel 
om skenkings aan plaaslike ouete huise te 
maak. Donderdag 1 Augustus het lede van 
die vrouediens die produkte wat geskenk is, 
verdeel en in kartonne verpak. Woensdag 
7 Augustus is die geskenk kartonne by Santa 
Fé, Huis Sering en Rusoord, drie ouetehuise 
in Rustenburg, aan die besture oorhandig en 
dit is met dankbaarheid in ontvangs geneem.

Micky Badenhorst

TUINWOONSTEL TE HUUR 
Lynnwood, Strubenkop Sekuriteitspark

Pragtige tuinwoonstel vir ’n enkel, jong Christen 
persoon in stil, veilige sekuriteitspark in Lynnwood. 

Gemeubileerd. Slaap- bad-, en woonkamers, kombuis, 
stoep. Wasmasjien en tennisbaan. Veilige parkering.

Beskikbaar 1 Oktober 2019, R4 200 p.m. Gratis internet, 
water en elektrisiteit. Geen roker. Geen troeteldiere. 

Skakel dr. Adie Viljoen by 082 900 5566

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

Wil u in Die Boodskapper adverteer? 
Stuur ’n e-pos na  

boodskapper@apk.co.za
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BETHLEHEM 

Konsentrasiekampdag
Toe plase aan die eerste pioniers in die deel 
suidoos van Bethlehem toegeken is, het die 
burgers in daardie omgewing almal Bybelname 
vir hul plase gekies. Die naam Magpela is deur 
een Naudé-voorsaat vir sy plaas gekies en vir 
meer as 50 jaar het geen blanke geweet dat 
daar ’n grot op die plaas is nie.

Ná proklamasie 5/1900 en die naderende Engelse wat alle 
verbe te rings vernietig, vee doodmaak en vrouens en kinders 
na konsentrasiekampe stuur, het die Naudé-vroue ook begin 
planne maak om te vlug. In hierdie stadium stel een van hul 
werkers voor hulle kruip in die grot op die plaas weg (hierdie 
swart werker het kort hierna met ’n deel van hul beeste na 
Basoetoeland toe gevlug en dit ná die oorlog weer terug ge-
bring!). Die grot is uitstekend versteek: ver van alle paaie, baie 
moerasagtige veld om deur te gaan voor jy daar kom, in ’n kloof 
met ruie bome. Selfs as jy voor die grot staan, sien jy net klippe. 
Jy moet eers teen die klippe uitklim en verby nog ’n paar gaan 
om in die grot te kom. Die grot self is sowat 10 meter lank en 
drie meter breed en het skuiling vir sowat 30 mense gebied. Ná 
die oorlog is op die rots binne die grot die volgende uitgekap:

1/1/1904
Oorlog 1899-1902
Spilonk Magpela alhier verscholen voor de vyand De Families
P.J. Naudé 
J.J. Naudé
J.H.C. Naudé
D.S. Naudé

Mev. Ina van Rensburg, gemeentelid, se moeder Maria de Jager 
(destyds sowat 8 jaar oud) was een van die kinders wat daar 
geskuil en skoolgegaan het. Op Saterdag 15 Junie 2019 het die 
AP Kerk Bethlehem ’n besoek aan die grot gereël en 38 persone 
het met 9 voertuie gereis tot sowat 5 km van die grot af. Soos voorheen, het ons ander mev. Ina van 
Rensburg (Ina Museum) ’n uitstalling van konsen trasie kamp foto’s en -relikwieë in ons kerksaal op 16 en 
23 Junie uitgestal. Dit het baie byval gevind.

Hennie Steÿn

Groepsfoto van persone wat die uitstappie meegemaak het

Gebied voor die grot 

Versteekte ingang tot die grot

meen te lede oor ruwe terrein na die grot
Francois Naudé vervoer ’n vrag ge -

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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KEMPTON PARK/BENONI

BYBELGENOOTSKAPDIENS
Op Sondag 28 Julie 2019 is ’n gesamentlike erediens van die 
Kempton Park/Benoni kombinasie gehou in Benoni se kerkgebou. 
Die geleentheid was om die Bybelgenootskap se werksaamhede 
meer onder die gemeentelede se aandag te bring. 

Ds. Carel Vermaak van die Bybelgenootskap het die diens 
waargeneem, waarna hy baie interessante inligting, toegelig met 
’n paar foto’s, ensovoorts, oorgedra het: onder meer in watter 
vorm Bybels beskikbaar is, soos die Bybel vir tieners, een vir 
dames, ensovoorts. Daar was ook ’n uitstalling van die Bybels. 

Ná die praatjie het ds. Vermaak ’n pen aan die huidige leraar 
van die kombinasie, ds. Piet du Preez, en ’n Bybel aan die oudste 
lidmaat, oom Willem Bouwer (90) van die AP Kerk Benoni 
oorhandig. ’n Muntlegging ter stywing van die Bybelgenootskap 
se fondse het daarna plaasgevind. Om die oggend af te sluit, het 
almal heerlik gesmul aan ’n verskeidenheid soppe, vetkoekies en 
broodjies ... en heerlik gekuier in die koue Gauteng-weer!

Carin Venter

Di. Piet du Preez en Carel Vermaak

Muntlegging
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DERBY

JW van der Ryst
Onverwags het ons hemelse Vader vir JW van der Ryst op 22 Junie 
2019 in die ouderdom van 49 jaar tot hoër diens geroep. Familie het in 
sy begrafnisbrief geskryf: “Ons aardse anker is weg, maar hy het vir ons, 
as diep gelowiges, ’n vaste anker in geloof gelaat. Ons dank en eer 
God daarvoor. Sy plek is leeg, sy stem stil, maar dit was u wil, o Heer”. 

Die AP Kerk Derby betreur JW se heengaan, waar hy ook diep spore as 
Godsman getrap het. Prof. Alwyn Swanepoel het die diens waargeneem.

“O die pyn gedagte. My kind is dood. Die mense sien daar niks nie 
van en die Here alleen weet wat hy ly. Vandag verstaan ek Totius se pyn 
volkome” – W van der Ryst, JW se vader.

Elaine Claassens

DENDRON

Jeugkamp
Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik 
geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na 
My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes 
behoort die koninkryk van God (Mk. 10:14).

Hierdie jaar was ons so geseënd om met ons junior 
jeugkamp (grade RR tot 7) 34 kindertjies te kon 
saam neem op ’n onvergeetlike naweek van geestelike 
groei. Die bus was volgepak en die opgewondenheid 
groot met die vertrek na ons kampterein op die oewer 
van die Limpoporivier teen die Zimbabwe-grens. 
Met ons aankoms is dadelik kamp opgeslaan onder 
die grootste ou Jakkalsbessieboom op die mooiste, 
groenste grasperk.

Ons tema vir die naweek was: ‘Watter voël is jy?’ Ons het gekyk na flaminke, duiwe, ganse en spreeus 
en deur elke voëlsoort te bestudeer, kon ons ’n boodskap kry waardeur God met ons praat. Elke wese 
wat God gemaak het, is wonderlik om te aanskou en deur hulle nader te bekyk, kan elkeen vir ons ’n 
lessie leer. Deur te kamp, naby aan die natuur te wees en na die voëls te kon luister wat hulle in die 
Jakkalsbessie tuisgemaak het, kon ons nie anders as om God se grootsheid en krag te ervaar nie. 

Die kinders is besig gehou met spanbouspeletjies, kunsaktiwiteite en natuurlik swem, swem en swem. 
Daar was nie ’n oomblik van stilsit nie. Natuurlik was daar ’n paar manne wat baie planne gehad 
het vir middernagtelike kaperjolle, maar hulle was te moeg om wakker te word, selfs al het hulle hul 
wekkers gestel. Ná hierdie kamp sien ons uit na die res van die jaar en al ons jeugaktiwiteite.

Karin van Amstell 
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A P  K E R K D A S S E

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

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

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

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

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.

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

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
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FRANCISTOWN

Nuus
Maar bly jy in wat jy geleer het en 
waarvan jy verseker is, omdat jy weet van 
wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins 
af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan 
maak tot saligheid deur die geloof in 
Christus Jesus (2 Tim. 3:14-15).

Ons het die voorveronderstelling dat 
Afrikaanssprekende mense met die 
evangelie grootword; dat hulle ten 
minste dalk net kennis van die Bybel 
het, al glo hulle nie. Dit is egter ’n 
wanvoorstelling! 

Ons het geweldige uitdagings 
rondom die jeug in Francistown. By 
hoërskoolkinders is daar geweldige 
onkunde oor die Bybel: 

• Hulle weet nie dat Jesus Christus ook God is nie. 
• Hulle verstaan nie wat sy kruisdood vir ons gedoen het of wat dit vir ons beteken nie.
• Hulle dink aan Hom in dieselfde terme as “Thor” of “Superman”. Dit is die konteks waarin hulle 

probeer om te verstaan wie Jesus Christus is. 
• Hulle het min tot geen kennis van die basiese gebeurtenisse in die Ou Testament nie. Dit is 

hartverskeurend. Ons veronderstel dat ’n hoërskoolkind al gehoor het van die sondeval, of Kain 
en Abel, of die sondvloed, of die toring van Babel, of die uittog uit Egipte en die woestyntog, of 
die Rigtertydperk, of die koningstydperk, of die ballingskap.

• Hulle het ook min tot geen kennis van die Nuwe Testament nie. Hulle het geen kennis oor die Here 
Jesus se geboorte en die gebeurtenisse daar rondom nie. Hulle weet nie van sy aardse bediening 
of sy wonderwerke nie. Hulle weet nie van sy gelykenisse nie. Hulle het min tot geen kennis van sy 
kruisdood, opstanding en hemelvaart nie! 

Hierdie is ’n baie ernstige saak. Tog is daar hoop! Daar is altyd hoop, want Jesus is Koning oor sy 
kerk. Waar begin ons om hierdie situasie met die jeug om te keer? Wel, ons begin in die gemeente. 
Ons het tans twee verbondsonderriggroepe, nl. die senior en junior verbondsonderriggroepe. In 
beide groepe is ons doelgerig besig om die Woord van God aan kinders te verkondig. 

Ons is klaar besig om stadig maar seker goeie vrug te sien. 

Ons het ook ’n junior en ’n senior volwasse katkisantegroep. Op 18 Augustus 2019 het ons die 
eerste vrug van hierdie arbeid gepluk. ’n Jongman van die gemeente het belydenis van geloof afgelê. 
God is goed en Hy is getrou! God is besig in Francistown. Laat ons vir God dank vir sy goedheid en 
sy getrouheid, maar laat ons ook onthou: As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat 
daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter (Ps. 127:1).

Ds. Adriaan Botes

 Rinus van Tonder nadat hy belydenis van sy geloof afgelê het. 
Saam met hom Ds. Adriaan Botes en ouderling Richardt Strauss.
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BESOEKERS WELKOM!
AP KERK WARMBAD: Eredienste 9:00, AP kerk gebou, h.v. Katjiepiering- en Huilboslaan. 
Navrae: Wilma Smith, 014 161 0676 of 079 703 4304; Oudl. Willie Conradie, 082 923 5935

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

AP KERK BRAKRIVIER: Besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens Sondag-
oggend om 09:30 in ons kerkgebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte. Leraar: Vakant, preekreëling met prof. R Marè. 
Voorsitter van Kerkraad: Oudl. Doep du Plessis, 082 789 4918; Saakgelastigde: Steve Olivier, 083 564 4709

AP KERK SUIDKUS: Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexander weg 58, Gayridge, Margate (padkaart op bl. 30). 
Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236

AP KERK RIVERSDAL: Alle vakansiegangers en nuwe intrekkers is hartlik welkom by ons eredienste wat elke 
Sondag om 10:00 in ons AP kerkgebou, Heidestraat, Riversdal gehou word. Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Saakgelastigde en Kassier: Annalize Horn, 072 637 0380 of e-pos: apkriversdal@gmail.com

AP KERK GANSBAAI: Die AP Kerk Gansbaai (vroeër Onrusrivier) nooi alle besoekers, vakansiegangers en be lang-
stellendes om ons dienste die tweede en die vierde Sondag van die maand op Gansbaai by Birkenhead Bootklub, 
Gansbaaihawe om 10:00 by te woon. 
Kontakpersone: Oudl. Brakel Beukes (sr.), 071 060 6093 of Annatjie Otto, 028 381 9940

AP KERK GROTER DURBAN: Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul va kan sie  klere) 
van Scottburgh tot Stanger word uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00. Adres: Titrenweg 240, Seaview, 
Durban. GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079. Navrae: Elsabé Roodt, 082 444 0860

AP KERK MOSSELBAAI: Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons eredienste Sondagoggend om 09:00 in ons 
kerkgebou te Soetdoringstraat, Heiderand, Mosselbaai. Persone van elders wat in die hospitaal is, kan ons ook 
kontak. Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 09:00 – 13:00. 
Leraar: Ds. Dawie Pretorius, tel.: 082 771 7011 of tel.- en faksnr.: 044 693 4674

AP KERK NAMAKWALAND: Die AP Kerk Namakwaland (Springbok) nooi alle besoekers, nuwe intrekkers, 
vakansiegangers en belangstellendes om Sondagoggende die erediens om 09:00 by te woon. Die straatadres is 
Kowie Cloetestraat, Springbok. Navrae: Oudl. M Dixon, tel.: 027 744 1197 of sel: 082 628 0044

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

’n Regbank bestaande uit drie regters, 
het verlede maand in die Amerikaanse 
federale appèlhof ten gunste van 
die	Christen-filmvervaardigers,	Carl	
en Angel Larsen, beslis. Volgens die 
StarTribune het die Larsens in 2016 ’n 
hofsaak teen die menseregtekommis-
saris van Minnesota aanhangig ge-
maak aangesien hulle van mening was 
dat die Amerikaanse grondwet hulle 
toelaat om te weier om selfdegeslag 
huwelikseremonies	te	verfilm.

In ’n twee-teen-een-uitslag, het 
regter David Stras hulle gelyk gegee. 

Hy	is	van	mening	dat	die	filmindustrie	
ook ’n medium is waardeur ’n bepaal-
de standpunt uitgedruk word en dat 
die Larsens ook deur hierdie medium, 
vryheid van uitdrukking behoort te 
hê. In ’n minderheidsopinie het regter 
Jane Kelly egter skerp op die uitspraak 
gereageer en dit “as ’n groot stap 
agteruit” bestempel.

Carl Larsen het in ’n verklaring 
gesê dat hy en sy vrou graag alle 
mense diensbaar wil wees, maar dat 
hulle	nie	films	met	standpunte	strydig	
met hulle geloof, kan vervaardig nie. 

Volgens hulle is hierdie uitspraak ’n 
oorwinning vir alle mense, ongeag 
hulle geloof.

S M E LT O O N D
•  Oktober 2019  •

Federale hof beslis in guns van Christen-filmvervaardigers
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BRAKPAN

Brakpan hou braaikompetisie
Brakpan het op 20 Julie 2019 ’n baie suksesvolle 
braaikompetisie aangebied wat deur die jeugaksie 
gereël is en waar groot pryse gewen is. Ten spyte 
van ’n koue dag het die vure hoog gebrand en is 
geweldig lekker om die vleisbraaivure gekuier.

Deelnemers is beoordeel deur ds. Riaan en sy vrou, 
Adél van Staden en ds. Quentin Campbell van die 
AP Kerk Fonteine. Daar was pryse van ongeveer 
R5 000 op die dag uitgedeel. Dit het twee vliegkaar-
tjies, geborg deur Comair Ltd., na enige binnelandse 
lughawe, Livingstone of die Victoria-valle ingesluit.

Daar is al van vroeg af gewerskaf aan disse wat die beoordelaars behoorlik laat smul en kopkrap het. 
Die wenners is aangewys vir die beste voorgereg, beste hoofgereg, beste nagereg, mooi ste tafel en 
algehele eerste, tweede en derde plekke. Die belangrikste reël was dat alle geregte op die vuur voor-
berei moes wees. Daar is ook heerlike musiek gemaak wat bygedra het tot die suksesvolle braaidag. 

Die derde prys is gewen deur Dawid Pentz en sy gesin, tweede prys deur Rudi Puchert en sy gesin en 
die wenners was Francois en Marelna Olivier.

Ons is dankbaar vir die suksesvolle dag wat weer vir volgende jaar beplan word.

Ds. Riaan van Staden

Die wenners, Francois en Marelna Olivier (heel links 
en heel regs) saam met ds. Riaan en Adél van Staden

OUDTSHOORN

Bevestiging van ds. Johann Jacobs
Ds. Johann Jacobs is op Saterdag 3 Augustus 2019 as 
leraar van AP Kerk Oudtshoorn bevestig. Die bevestiging is 
waargeneem deur ds. Dawie Pretorius en ds. Jacobs het sy 
intreepreek op Sondag 4 Augu stus gelewer. 

Dit is met dankbare harte wat ons ds. Johann en mev. Trix 
Jacobs in Oudtshoorn verwelkom. Ons sien daarna uit om 
saam met julle te werk. Mag die wedersydse opgewondenheid 
en verwagtinge lei tot die stimulering en verryking van ons 
gemeente, asook die versterking van elke lidmaat se geestelike 
lewe, en mag julle geseënd wees in die werk wat julle doen. 
Ons beaam in ons groet Filippense 4:13 wat ds. Pretorius in die 
bevestiging uitgelig het: Ek is tot alles in staat deur Christus wat 
my krag gee.

Danie Kleyn
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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

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

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

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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CLOCOLAN

Trane van dankbaarheid
Die AP Kerk Clocolan het die afgelope tyd 
diep bewus geword van die droogtetoestande 
in die Noord-Kaap, veral die gebied tussen 
Carnarvon en Vosburg. As gevolg van dié 
nood het die lidmate van die AP Kerk Clocolan 
besluit om daadwerklik ’n verskil te maak.

Deurdat ons eie gemeente in die begin van 
Januarie doodsbenoud was oor die erge 
warmte en droogte, het ons meegevoel met 
ons broers en susters in die Noord-Kaap. 
God se genade was groot vir ons gebied. In 
die tweede week van Januarie het die sluise 
van die hemel oopgegaan en het sekere 
dele goeie reën ontvang. Van ons boere 
het redelike tot goeie oeste van die lande 
afgehaal. As gevolg van die invloed van die 
droogte het ons medelye en simpatie met ons 
mense in die Noord-Kaap.

Daar is op 24 Januarie deur die kerkraad en 
lidmate besluit om iets vir hierdie boere en in 
besonder oom Dawid en tannie Joey Kühn, te 
doen. Die resultaat was dat ’n 34 ton trok vol 
lusern, tef, mielies, corn candy en sifsels op 
27 Julie 2019 in Prieska afgelaai is. Daar is 
ook mielies gelewer by OVK. My skoonpa het 
getuig dat my skoonma vir dae tranerig was! 
Trane van dankbaarheid. 

Daar is te veel mense om voor dankie te sê en 
ek is bang ek los iemand uit, daarom wil ons 
uit ons harte baie dankie sê vir almal wat hulle 
harte en beursies oopgemaak het vir mense in 
nood. Ek wil wel in besonder dankie sê aan Gert Schoeman jr. wat sy vragmotor geskenk het, asook 
elke lidmaat se gebede vir ons broers en susters in die Noord-Kaap. AP Kerk Clocolan is ’n baie klein 
gemeente, maar ons lidmate is dinamies, omdat ons so ’n wonderlike God aanbid. 

Dr. Roelf Opperman verwys in sy boek, Ek wil nie die kaarte hê nie, na die Mandorla-effek. Mandorla 
is die Italiaanse woord vir amandel. ’n Mandorla word gevorm deur twee sirkels wat sny om ’n 
amandelvormige figuur te vorm. Volgens hierdie kuns is dit waar hemel en aarde oorvleuel en ’n 
stukkie hemel op aarde sigbaar is. Toe ek Maandag so tussen die gemeentelede staan en sien hoe 
almal help en werk, het ek ’n stukkie hemel op aarde beleef. Aan ons hemelse Vader al die eer. Ons 
God is ryk aan genade.

John O’Connor
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IN ONS GESKIEDENIS

Danie Theron, bobaas Boereverkenner
– Dr. Pieter Möller

Danie Theron is op 9 Mei 1872 in die Kaap (Tulbach) gebore. Hy het hom egter later in die 
ZAR gevestig en in 1894 burgerskap verwerf deur sy deelname aan die oorlog teen Malaboch. 
Hy	het	hom	as	prokureur	bekwaam	en	 ’n	 florerende	praktyk	 in	Krugersdorp	opgebou,	
waarmee dit selfs nog beter gegaan het nadat hy WF Moneypenny, re dakteur van die Star, 
in sy kantoor gaan afransel het vanweë sy lasterlike artikels teen die twee Boe re- republieke. 

Alhoewel die Kruger-regering hom teen September 
1899 reeds gereed gemaak het vir die komende 

oor log teen Engeland, is nagelaat om voorsiening te 
maak vir ’n behoorlik-georganiseerde inligtingsdiens. 
The ron het die aandag op hierdie leemte gevestig en 
’n prak tiese plan aan die hand gedoen. Daaruit het die 
Wiel rijders Rapportgangers Korps tot stand gekom. 
The ron is met die rang van kaptein in bevel geplaas 
en het self ’n keurkorps van 100 burgers, wat later tot 
200 aangegroei het, saamgestel. As inligtingsdiens 
sou	hierdie	fietsry-korps	rapporte	bring,	maar	ook	as	
verkenners optree. Hulle is in groepe verdeel en by sewe 
kommando's geplaas. Medeburgers het aanvanklik op 
hulle neergesien, maar dit het weldra in bewondering 
oorgegaan oor die wyse waarop hierdie burgers hul le 
taak verrig en struikelblokke oorkom het. Die aan-
voer der het die voorbeeld gestel en die gevaarlikste en 
ver antwoordelikste take self verrig. Nooit het hy van sy 
burgers verwag om iets te doen wat hy nie self bereid 
was om te doen nie. Die liefde en onselfsugtigheid wat 
hy altyd teenoor sy burgers geopenbaar het, het tot 
gevolg gehad dat hulle hom verafgod het.

Theron se reputasie het hom vooruit geloop, met die 
gevolg dat ’n gesamentlike krygsraad van die ZAR- en 
OVS-kommando’s later besluit het om ’n ver ken ners-
korps in die lewe te roep met Theron as aan voerder. 
Op dié wyse het die Therons Verkennings Korps (TVK) 
tot stand gekom. Weer eens kon hy self die korps van 
200 man saamstel, terwyl die Wielrijders onder bevel 
van Koos Jooste voortbestaan het.

Danie Theron het vele heldedade verrig. As “oë en ore” 
van generaal De Wet het sy waaksaamheid ongetwyfeld 
tot De Wet se sukses bygedra. Sy roemrykste daad 
was ongetwyfeld toe hy met ’n mondelinge rapport 
van generaal De Wet gestuur is, waarin De Wet vir die 
vas ge keerde generaal Cronjé by Paardeberg aangedui 
het hoe hy Cronjé sou help om met sy 4 000 man uit 
die Engelse beleg te ontsnap. Theron moes behoorlik 
in doods gevaar deur die vyandelike linies kruip om 

sy opdrag uit te voer en het eers die volgende oggend 
met bloeiende knieë by Cronjé aangekom. Ongelukkig 
het Cronjé se krygsraad geweier om De Wet se plan te 
aan vaar. Hy is die volgende nag op dieselfde wyse deur 
die Engelse linies terug. Die onwilligheid van die Cronjé-
krygs raad het sy lewe dus onnodig in gevaar gestel. 

Verskeie voorbeelde kan ook genoem word van hoe 
Theron,	vermom	as	 ’n	Engelse	offisier,	byvoorbeeld	
saam	met	Engelse	offisiere	geëet	en	inligting	bekom	
het wat vir die Boeremagte van belang was. Soms het 
hy	’n	briefie	nagelaat,	waarin	hy	aangedui	het	wie	hy	
was en hulle vir hulle gasvryheid bedank.

Ongelukkig veroorsaak ’n rotssplinter Theron se dood 
toe ’n kanonkoeël ’n rots op ’n randjie getref het. Dit het 
gebeur nadat generaal Liebenberg, nie soos oor een ge-
kom, opgedaag het nie en Theron op die rand jie wou 
gaan verken om vas te stel of Liebenberg in aantog was. 
Daar het hy hom toe onverwags in ’n Engelse troepemag 
vasgeloop. Sy dood op 28-jarige ouderdom, en so vroeg 
in die oorlog, was ’n onherstelbare verlies vir die Boere. 
Tydens sy begrafnis het geharde krygsmanne soos 
kinders gehuil oor hul geliefde Kappie. 

Kommandant-generaal Louis Botha het onder meer 
ver klaar dat niemand die saak van die ZAR met groter 
ywer en toewyding gedien het nie en dat die ZAR geen 
dapperder man as Danie Theron opgelewer het nie. Ook 
president Steyn het opgemerk: Als er ooit een korps was 
dat door liefde aan zijn leider gebonden was, dan was het 
Therons Verkennings Korps. Generaal De Wet het hom 
as een van sy dapperste en getrouste kommandante 
be skou. Die hulde van sy Korps is deur Jack Hindon 
in ’n lang Engelse gedig verwoord wat deur die ZAR- 
staat sek retaris, FW Reitz, vertaal is. 

Op Woensdag 5 September 1900, kom die kortston di ge, 
dog roemryke loopbaan van hierdie groot Afrikaner-
seun tragies tot ’n einde. Mag die Afrikanervolk nooit 
hier die Afrikanerheld vergeet nie! LIG IN DUISTERNIS
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AKTUEEL

Unieke Bybellokaal van CVO-skool Dankbaar
Van al die unieke projekte wat al deur die genade van ons hemel-
se Vader by CVO-Skool Dankbaar tot stand gekom het, is die 
aanbou van ons Bybellokaal sekerlik die grootste. Dit bewys 
weereens dat die krag van God die Vader onmeetbaar groot is, dat 
die Heilige Gees deur nietige mense werk en dat sondige mense 
tot alles in staat is deur die krag van Jesus Christus (Filip. 4:13).

27 Augustus 2019 sal vir altyd in die annale van CVO- 
Dankbaar opgeteken staan as ’n historiese ge leent heid. Nie net is 
die 86-jarige herdenking van die Bybel in Afrikaans gevier nie, 
maar ons was ook bevoorreg om die genadegawe van ’n eie Bybel-
lokaal uit die hand van die Here, amptelik in te wy. Watter ander 
skool in die land het sy eie Bybelklaskamer waar die Woord van 
God amptelik as vak geleer en verkondig kan word? Is dit nie juis 
die eerste klaskamer wat by ’n skool gebou moet word nie? 

Meneer Manie Earle, wat vir die afgelope jaar en ’n half ons 
Calvinisties-gereformeerde erfenis aan ons kinders oordra, het 
die taak op hom geneem. Saam met sy broer, seuns, broerskind en 
kleinseuns was hulle vir al die bouwerk verantwoordelik.

Op 30 Januarie is die eerste fondasies gegrawe en op 4 Februarie 
was die amptelike hoeksteenlegging. Vir die volgende paar maande se 
Maandae, het oom Manie se bakkie voor die onvoltooide Bybellokaal 
gestaan en was die Earles en die Retiefs besig met die bou werk. Hoe 
nader ons aan 27 Augustus gekom het, hoe langer het die bouspan 
oorgebly en later selfs vir ’n paar dae in die skoolkoshuis oorgeslaap 
om die werk betyds te voltooi. 

Intussen het die Here in mense se harte gewerk om hulle hande 
vir hierdie projek oop te maak. Skenkings het van regoor die land 
begin instroom. Selfs ons plaaslike gemeenskapsradio, Radio 
Rose stad, het ’n bydrae gelewer. Die planke vir die kerkbanke is in 
Sedgefield gesaag, maar in die skoolsaal aanmekaargesit. Van ons 
kosbaarsste skenkings was ’n folio-grootte Keur Statebybel van me-
neer George Bester van Olifantshoek en ’n 1884 kwarto Statebybel 
van ’n oud personeellid, mevrou Hannah Kotzé van Pretoria. 

Ander interessanthede van ons Bybellokaal is dat die son jaar-
liks op 27 Augustus om 12:00 op ’n Bybelmonument op die lokaal 
se stoep, skyn. Binne-in die voetstuk van die monument, is ook ’n 
ou vertaling van die Afrikaanse Bybel toegemessel. 

Die inwyding van die Bybellokaal was ’n luisterryke geleent heid. 
Gaste is getrakteer, waarna oom Manie om 11:30 vir ons voorgegaan 
het met Skriflesing en gebed. Presies om 12:00, toe die son op die 
Bybelmonument skyn, is die lint deur die skoolhoof, meneer Pieta 
Oosthuizen, geknip en die deure van die Bybellokaal amptelik oop-
gestoot. Hierna het die gaste die lokaal besigtig. 

Mag CVO-Dankbaar se Bybellokaal ’n lig in die duisternis wees 
en mag ons deur God se genade en krag weer getuies vir die sui we re 
leer van die evangelie in hierdie lokaal kweek, sodat daar vanuit die 
Woord weer ’n lig vir ons nageslag in hierdie land kan brand.

’n Deel van die binnekant van die Bybellokaal

Die bouspan (v.l.n.r.): Manie Retief, Callie 
Earle, Sakkie Earle, Oom Manie Earle, 

IJ Earle, Matthys Earle, Phillip Retief

Van die leerlinge tydens die inwyding

V.l.n.r.: Pieta Oosthuizen (skoolhoof),  
Manie Earle, Pieter Marx (SOR Voorsitter)

LIG IN DUISTERNIS
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Op pad na ’n 
wonderlike 

toekoms

Ons het geen rede om 
trots te wees op wie ons 
is nie. Wat ek is, is net 
genade en wat ek het, is 
net geleen. God kan alles 
enige oom blik wegvat. 
Daarenteen het ons baie 
rede om dankbaar te 
wees dat Hy ons liefhet. 
Daarom moet ek en jy 
ons hele “pakkie” (alles 
wat ek is), gebruik om 
Hom te verheerlik en my 
naaste te dien.

Soms hou ek of my 
mense, van dinge wat 
die Here sê verkeerd is. 
Ons mag daardie sondes 
nie vertroetel nie, maar 
moet dit eerder los. Ek 
en jy moet die heeltyd 
vra hoe ons, as Christen-
Afrikaners, hier in ons 
hoekie van die wêreld 
in Afrikaans en binne 
ons kultuur van God se 
genade kan getuig. Ons 
moet ook saam met 
ander bly wees vir die 
genade wat God aan hulle 
gegee het en ons almal 
moet kyk hoe ons, as sy 
kinders, mekaar kan help 
om ons “pakkies” tot sy 
eer te gebruik.

Dit is nie per 
ongeluk dat jy is 
wie jy is nie. Dit is 
nie per ongeluk 
dat jy ’n seun of ’n 
meisie, Afrikaans- 
of Engelssprekend, 
akademies of 
tegnies aangelê, 
lank of kort, swart 
of wit is nie. Die 
datum waarop jy 
gebore is, is nie ’n 
“ongeluk” nie. Ont-
hou, God het ons 
gemaak (Joh. 1:3)! 
Hy is in beheer van 
alles (Rom. 8:28). 
Jou pakkie (dit 
wat jou uniek 
maak), is iets wat 
God baie versigtig 
aan mekaargesit 
het (Ps. 139:13). In 
daardie pakkie het 
God geleenthede 
en talente gesit 
waar mee jy Hom 
en jou naaste moet 
dien. Die won der-
likste is dat jy so 
aan mekaargesit 
is, dat wie jy is, 
iets moet vertel 
van wie God is 
(Gén. 1:26-27). 

Wonderlik 
gemaak

Ongelukkig is 
alles in jou pak-
kie nie perfek 
en volmaak nie. 
Dit is nie God se 
skuld nie, maar 
ons eie skuld. Ek 
en jy is sondaars 
(Rom. 3:10-12). 

Ons lewe tussen 
sondaars. 
Ons ouers 
is sondaars, 
so ook ons 
voorouers. Ons 
doen sonde 
met gedagtes, 
woorde en dade. 
Dit beteken 
dat die manier 
hoe ons oor 
God dink, hoe 
ons oor onsself 
dink en hoe ons 
oor ander dink, 
nie is soos wat 
God dit wil hê 
nie. Ons dink 
óf te veel van 
onsself óf te 
min. Ons dink 
óf te veel van 
ander mense, 
óf te min, 
ensovoorts. 

Gebroke

God weet dat 
ons gebroke en 
sondig is. In sy 
groot genade 
het Hy ons nie 
weggegooi 
nie. Die teen-
oorgestelde is 
eerder waar. Hy 
het verdwaalde 
sondaars soos 
ek en jy kom 
soek en vind. Dit 
is waarom die 
Here Jesus aarde 
toe gekom het 
(Mk. 2:17). Hy 
het jou sondes 
en gebreke op 
Hom geneem en 
met sy kruisdood 
daarvoor betaal 
(Jes. 53:5). 
Hy het gekom 
sodat jy weer ’n 
verhouding met 
jou hemelse Vader 
kan hê en sodat jy 
weer heilig voor 
Hom kan lewe 
(Efés. 5:25-27). Hy 
het jou so lief dat 
Hy met sy lewe vir 
jou ’n lewe saam 
met Hom gekoop 
het (Joh. 3:16).

Gesoek en 
Gevind

God gaan haal sy kinders daar waar hulle is, maar Hy los hulle nooit soos 
wat hulle is nie. Kom ek verduidelik wat dit beteken:

Groete,
ds. Henning

Wie is ek
VOOR DIE HERE?
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Hoe werk dit?

Gegee: 
(a) Leidrade. 
(b) Ruitrooster met versteekte woorde wat in verskillende rigtings verloop, behalwe diagonaal.
(c) Pyltjies wat die rigting van die woordverloop aandui, asook groot vet letters met nommers om die 

taak te vergemaklik. 

Gevra: 
(i) Gebruik leidrade om die woorde wat gesoek word, te identifiseer, 
(ii) volg dan die pyltjies en vet letters om woorde in die ruitrooster op te spoor en dan te omkring.

BEGINPLEK OP: DWARS
1. Vreedsaam (Spr. 3:17)
2. Die tienderjarige (Ps. 119:10)
3. ’n Hinderlaag (Job 18:10)
7. Jou psige (Ps. 142:4)
10. Afwyk (Spr. 21:16)
12. Lynreg (Heb. 12:13)
13. Watervloede (Ps. 77:20)
14. Deugsame (Spr. 2:9)
15. Koers (Jes. 56:11)

BEGINPLEK OP: AF
3. Liggaamsdele (Ps. 119:101)
4. Swem (Ps. 8:9)
5. Fouteer (Mt. 22:29)
6. ’n Volk (Ps. 81:14)
8. Slinksheid (2 Kor. 4:2)
9. Onvervals (Ps. 119:9)
10. Hulpbehoewendes (Spr. 19:1)
11. Herbouer (Jes. 58:12)
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Steeds Boer,  
maar bo alles God s’n

In praktyk is dit egter makliker 
gesê as gedaan en gebeur 
dit dikwels dat ons deur 
aardse begeertes verlei word. 
Ons is immers nog steeds 
sondige mense, in ’n sondige 
wêreld bevlek deur ’n sondige 
kultuur. Alhoewel ons God se 
onbeskryflike genade reeds 
ontvang het, moet ons steeds 
daagliks teen die sonde stry 
en sy wil soek. Dus moet ons 
lewens geheel en al daarop 
gefokus wees om Hom te dien. 
Dit sluit ons totale wese in, 
selfs ook ons identiteit, wat 
ons volkskap insluit. Alles moet 
tweede viool speel voor God 
se grootheid. Ons volkskap, as 
Boere-Afrikaners, mag nooit 
groter of belangriker wees as 
ons kindskap nie.

Is ons volkskap dan eintlik 
nutteloos? Nee, stellig nie. God 
het elkeen van ons geskape met 
’n unieke identiteit. Hy het elkeen 
versigtig en doelbewus geplaas 
waar dit Hom behaag het, met ’n 
identiteit wat eindelik tot sy eer 
sal strek. Volkskap vorm ’n kern 
deel van ons identiteit op aarde. 
Dit bepaal tot ’n groot mate die 
taal wat jy praat, jou kultuur en 
jou algemene wêreldbeskouing 
en denkwyse. Die volk of kultuur 
waarin jy gebore is, was nie 
jou keuse gewees of sommer 
maar net toevallig nie, maar is 
iets wat sorgvuldig deur God 
bepaal is. Daarom moet jy ook 
as rentmeester daaroor optree 
en dit wat goed is, bewaar 
en daarby toevoeg. Statisties 
gesproke is die kanse vir ’n 
blanke persoon om ’n Suid-
Afrikaner te wees, minder as 
0.4%. Om dit toe te skryf aan 
toeval, grens aan waansinnigheid. 

Jou volkskap is dus deur God 
beskik en is iets waardeur Hy 
verheerlik moet word. 

Wanneer jy egter ’n kind van 
God word, word jy ook deel van 
sy volk. Hierdie volk bestaan uit 
al die mense regoor die wêreld, 
vanuit alle volke, wat sy kinders 
is. Almal wat deel word van sy 
volk, ondergaan ’n identiteits-
verandering en God word die 
middelpunt van hul bestaan. 
Dit beteken egter nie dat alle 
Christene se kulture nou presies 
dieselfde gaan lyk nie. Die kern 
van ons identiteit is dieselfde, 
maar ons is elkeen steeds deel 
van ons afsonderlike aardse volke. 
Ons aardse volk en identiteit is 
nou egter ondergeskik aan God 
s’n. Jou aardse identiteit mag 
nooit in stryd wees met God 
en sy volk nie en dus moet ons 
afskeid neem van daardie dinge 
in ons kultuur wat teen God se 
wil is. Die aspekte wat wel tot sy 
eer kan strek, moet ons 
dan ook so gebruik. ’n 
Eenvoudige voorbeeld 
is ons taal. Ons kan ons 
taal gebruik om God te 
loof en prys, sy Woord 
te verkondig en om Hom 
te aanbid. ’n Kind van 
God is inderwaarheid 
’n geslypte diamant. Al 
die imperfeksies is deur 
die Juwelier weggeslyp 
en alhoewel daar nog 
kentekens van die 
oorspronklike diamant 
agtergebly het, het dit ’n 
nuwe voorkoms met ’n 
nuwe doel gekry.

Ons is dus steeds Boere, 
maar ons is God se Boere. 
Alhoewel die Boerevolk 

sy ontstaan met God se Woord 
as fondament gehad het en 
nog altyd gekenmerk is as ’n 
Godvresende volk, moet Boer-
wees steeds ’n uitvloeisel van 
ons Christenskap wees en nie 
andersom nie. Ons moet ons 
kindskap ten volle uitleef in alle 
aspekte van ons lewens – by die 
huis, in die kerk en by die skool. 
Daarom dan dat ons CVO-skole 
het waar jou Christenskap die 
dryfveer is vir jou volkskap. 
Christelike Volkseie Onderwys 
is vir elke Boere-Afrikaner, met 
norme en waardes, die enigste 
pad vorentoe, nie net in die 
bewaring van ons volk nie, maar 
bowenal die uitleef van ons 
Christenskap. Soli Deo Gloria – 
Aan God al die eer.
______________________________________
1 Hoofseun CVO-skool Gromar (Groblersdal)

Jandré Terblanche1

As ’n kind van God is ’n mens se doel op aarde eg eenvoudig: 
Doen alles tot eer van die Allerhoogste. 
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