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REDAKSIONEEL

Die moontlike verwydering van die springbok- 
em bleem lei dikwels tot vurige debatte. Selfs die 

po si sione ring en die prominensie daarvan op die rug-
bytrui, maak tonge los. Party soek dit op die linker bors, 
náby die hart. Ander wil dit heeltemal van die trui laat 
verwyder, omdat dit kwansuis verteenwoordigend van 
die apartheidsera sou wees. 

Hierdie reaksies beklemtoon die belangrike rol wat 
simbole en simboliek in ons lewens speel. Om ’n prentjie 
van ’n springbok op ’n rugbytrui te plaas, is méér as net 
’n uitbeelding. Dit sê iets. Dit sê: Eg Suid-Afrikaans, 
trots, grasie (flair). Dit dui op ’n historiese verbintenis 
en tra di  sie. Selfs negatiewe reaksie op die springbok-
em bleem is gegrond op wat die embleem vir mense  
simboliseer. 

Waarom is simbole dan vir ons so belangrik? Omdat 
dit ons in staat stel om deur middel van die sintuig-
lik-waarneembare meer konkreet met die abstrakte in 
verbinding te kom. Daarom dat die HAT ook ’n simbool 
as ’n sinnebeeld beskryf – die abstrakte word op ’n wyse 
uitgebeeld wat sintuiglik (met die sinne) ervaar kan 
word. In vraag en antwoord 66 sluit die Heidelbergse 
Kategismus hierby aan wanneer dit sakramente beskryf 
as “heilige, sigbare waartekens en seëls deur God in ge-
stel om ons deur die gebruik daarvan die belofte van 
die evangelie des te beter te laat verstaan en te verseël”. 

In sy beskrywing van simbole in die Interpreters 
Dic tionary of the Bible, vind Vernon H. Kooy die waarde 
van simbole daarin dat dit help om ’n bepaalde saak toe 
te lig; om ’n ingewikkelde saak tot ’n eenvoudig, maklik- 
verstaanbare geheel saam te voeg, wat rigtinggewend vir 
ons denke en optrede is. Christelike simbole kan dus in 
’n sekere sin as genademiddele beskryf word waardeur 
God ons swakhede tegemoetkom.

Simboliek was nog altyd kenmerkend aan die Chris-
telike geloof – die reënboog ná die sondvloed; die be sny-
denis as verbondsteken. Dink net aan al die simbo liek 
verbonde aan die tabernakel en later die tempel – die 
ver skillende vertrekke, die altaar, die bloed, die offers, 
die feeste, die voorhangsel, om maar ’n paar te noem. 
Selfs in naamgewing was daar iets simbolies, aangesien ’n 

per  soon se naam iets van sy karakter, sy roeping of God 
se betrokkenheid gesimboliseer het. In die Ou Testa ment 
is daar heelwat simboliek opgesluit in die ampte van 
ko ning, profeet en priester, terwyl sekere karakters en 
hul le lewens op iets meer gewys het – Moses, Simson, 
Jo sua, koning Dawid, Goliat en andere. 

Eweneens het simboliek ’n belangrike rol in die Nuwe 
Testamentiese kerk gespeel. Hiervan getuig Christus se 
instelling van die sakramente. Selfs in Bybelboeke soos 
Daniël en Openbaring speel simboliek ’n belangrike rol. 
Die vroeg-Christelike kerk het die waarde van simbole 
begryp en het nie geskroom om simbole soos die vis as 
kenteken en uitdrukking van sekere grondwaarhede 
van hulle geloof te gebruik nie. 

Natuurlik bestaan die gevaar altyd dat simbole oor-
beklemtoon kan word, soos wat later in die Rooms- 
Ka tolieke Kerk (RKK) gebeur het. Ons moet egter 
ver sig tig wees om nie die baba met die badwater uit te 
gooi nie. Hoewel die Hervorming hewig te velde getrek 
het teen die RKK se beeldediens en relikwieë-prakty ke, 
het Protestantse Christene nog altyd die waarde van 
ge son de simboliek erken en omhels. Hiervan getuig 
die argitektuur van baie Protestantse kerkgeboue – die 
sen trale plasing van die preekstoel, loodglaswerk in 
die vensters, die kerktoring wat die oë na bo rig en die 
kerk klok wat die wekroep tot aanbidding uitbasuin.

Hoewel simbole nie tot die wese van die kerk be-
hoort nie, dien dit wel die welwese daarvan. Daarom wil 
ons graag in hierdie uitgawe die klem op die positiewe 
aspekte van ons Christelike simbole plaas, omdat dit deel 
van ons geloofstaal is. Dit is die manier waarop geloof 
tot uitdrukking kom wanneer dit die heilige, ewige en 
transendente interpreteer, aldus Kooy.

Christelike simbole waarvan die simboliek begryp 
word, is soos prentjie-preke. Dit vorm en bevestig ons 
identiteit; dit maak ewige waarhede tasbaar en beklem-
toon die feit dat daar méér aan die Christelike geloof as 
die tydelike is. Wie al die voorreg gehad het om ’n Mid-
del eeuse katedraal te besoek, sal weet dat die imposante 
argitektuur jou gedurig laat opkyk. Dit is die waarde van 
’n goeie simbool – dit dwing altyd jou oë na Bo! 

Prentjie-preke
Ds. Schalk Strauss
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AMPTELIK

LERAARS
Beroep ontvang
Ds. Johann Jacobs (emeritus) na Oudtshoorn.

Beroepe aanvaar
Ds. Johann Jacobs (emeritus) na Oudtshoorn. 
Bevestiging: 03/08/2019. 

Dienstermyn verstryk
• Ds. NJ Rautenbach (emeritus).
• Ds. CJ Janse van Rensburg (emeritus).
• Dr. TM Snyman (emeritus).

GEMEENTES ONTBIND
• AP Kerk Gobabis.
• AP Kerk Philippolis.
• AP Kerk Murraysburg.

ADRESVERANDERINGE
• DS. A HOUGH:  

Rooibosstraat 22, Arborpark Tzaneen 0850.  
Posbus 3728 Tzaneen 0850. Sel: 082 504 2244.

LOSMAKING UIT DIE AMP
Tydens ‘n spesiale ringsitting gehou op 6 Julie 2019, 
het die ring van Suidkus ds. HLJ Erasmus se aansoek 
om volgens Artikel 17 van die Kerkorde losgemaak 
te word van die band met AP Kerk Hluhluwe en oor 
te gaan na ’n ander lewenstaak, goedgekeur.

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

OP SOEK NA SKETSKUNSTENAARS
Lig in Duisternis Uitgewers wil graag hulle databasis 
van sketskunstenaars vir hul publikasies uitbrei. Stuur 
asseblief voorbeelde van illustrasies en verwagte 
tarrief per skets na liginduisternis@apk.co.za

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

Inskrywing 2019 – Elektronies
Om elektronies op Die Boodskapper in te teken, stuur 
’n e‑pos na boodskapper@apk.co.za en ont vang die 
nuutste uitgawe interaktief en in volkleur per e‑pos. 
Slegs die helfte van die prys van die gedrukte uitgawe.

Verskyningsdatums 2019

Maand
Kopie in by 
Redakteur

Verskyningsdatum

Oktober 2 Augustus 19 September

November 6 September 18 Oktober

Des. 2019/Jan. 2020 4 Oktober 26 November

Advertensietariewe 2019

Grootte
mm 

(hoogte x 
breedte)

Prys 
(swart & wit) Volkleur

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

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

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

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

Volblad 246 x 180 mm R2 365.00 Nie beskikbaar

Agterblad 1/2 blad  
(indien beskikbaar)

148 x 200 mm Volkleur R2 993.00

Agterblad volblad  
(indien beskikbaar)

 297 x 210 mm Volkleur R5 200.00

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

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

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* 2019
1 Januarie* Nuwejaarsdag
21 Maart* Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
19 April* Goeie Vrydag
21 April Paassondag
22 April* Gesinsdag
27 April* Openbare vakansiedag
1 Mei* Openbare vakansiedag
8 Mei* Openbare vakansiedag
30 Mei Hemelvaart
31 Mei Republiekdag
9 Junie Pinksterfees
16 Junie* Konsentrasiekampdag1

17 Junie* Openbare vakansiedag
9 Augustus* Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA‑dag
24 September* Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
27 Oktober Hervormingsfees
16 Desember* Geloftedag
25 Desember* Christusfees
26 Desember* Openbare vakansiedag

1. 16 Junie sal voortaan in Die Boodskapper as Konsentrasiekampdag bekendstaan.
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ONTVANG DIE WOORD

Die reënboog – 
God se simbool van sy onthou
Ds. Johan Theron

Wat ’n traumatise tydperk in die lewe van hierdie ge sin! 
Die apostel Petrus skryf: 

Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal 
af hemele was en ’n aarde wat uit water en deur 
water ontstaan het deur die woord van God, waar-
deur die toenmalige wêreld deur water oorstroom 
is en vergaan het (2 Petr. 3:5). 

In die ark is hierdie gesin “oor ge dra” van die een wê reld 
na die ander. Alles wat was, mense en diere, is deur die 
waters van God vernietig. Baie lank terug het dit begin by 
’n op drag en voorsegging. Daar moet ’n ark gebou word, 
want God gaan die mens straf vanweë sy goddeloos heid. 
Met water, soos aanvanklik uit en deur water geskep is 
(2 Petr. 3:5), gaan die vernietiging ook plaasvind. 

Met die geestesoog moes Noag God se toekomsdaad sien 
en te midde van ’n bose wêreld sy gesin se veilige tuis te 
bou. Sekerlik kon hy hom die omvang daarvan en die 
emosionele belewing daarvan nie voorstel nie. Vir de-
kades het hy daaraan gewerk sonder om in vertwyfeling 
te val, tot op die dag dat die oomblik aange breek het.

Hoe geweldig moes die afskeid van ’n bekende om ge-
wing en mense en die doodsangs van dié wat buite die 
ark was, nie gewees het nie! Later volg die doodse stilte 
om die ark op die massas water. Wat ’n ontsag en heilige 
vrees vir God moes dit nie by hierdie mense ingeboesem 
het nie! Die aanskouing van die watermassa moes in hul 
gemoed ingegraveer gewees het. 

Uiteindelik, ná baie dae, bevind hulle hul weer op droë 
grond; op die nuwe aarde. Die grond is nog deurnat en 
wolke verskyn weer in die lug en Noag besef die mens 
is nog steeds sondaar. Hoe kan die mens voor die al-
mag ti ge God bly voortbestaan? Te midde daarvan dat 
hul le gelowiges is, is die menslike vrees tog aanwesig. 
Die onsienlike God is so ver bo hul verhewe. 

Die Skeppergod is egter die genadige God. Dawid sou 
dit baie jare later bely as hy skryf: 

Want Hy, Hy weet wat ter maaksel ons is, gedagtig 
dat ons stof is (Ps. 103:14). 

Hy weet dat ons Hom nie met die vleeslike oog kan sien 
nie; dat ons sy gedagtes nie kan ken nie. Daarom dat Hy 
eers te na ons kom; ons te hulp kom; met ons sy verbond 
sluit. Noag, wees nie bevrees nie. Ek ken jou vrese en 
te kortkominge. Ek gee aan jou ’n sigbare teken wat die 
sim bool sal wees van my genade en trou. Dit sal die reën-
boog in die wolke wees. Wanneer die onweer aan die 
he melruim dreigend voor die mens se oë verskyn, dan ...

Dan moet jy onthou? Nee, dan sal ook Ék dink aan my 
ver bond wat Ek gesluit het (Gén. 9:15). God laat dit nie 
aan die mens alleen oor om daaraan te dink nie; om sy 
trou te bevestig nie. Hy neem self verantwoordelikheid 
vir sy verbondstrou. Die mens kan so maklik vergeet 
en af dwaal en sodoende die verbond laat skipbreuk ly. 
Ver haal Génesis 11 nie vir ons die ontrou van die mens 
en die gevare daaraan verbonde nie? Die boog in die 

Skriflesing: Gén. 9:1-17 • Sing Ges. 75:1-3

Teks: As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen 
God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is (Gén. 9:16).
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wolke is die simboliese teken van God se trou, ten spyte 
van die mens se ontrou.

Dit sou God ook met Abram doen. By die verbond slui-
ting is dit God wat tussen die stukke vleis deur be weeg. 
Hy was nie God se gelyke nie en die verantwoorde lik heid 
was vir Abraham te groot (Gén. 15). Daarna ver an der 
God sy naam na Abraham en gee aan hom ’n teken – die 
besnydenis. Die fisiese aan skou ing daarvan bevestig wat 
God deur sy woord in ’n belofte ge gee het – Ek sal vir 
jou ’n God wees en jy en jou nageslag sal my volk wees; 
’n menigte van nasies (Gén. 17). Ook aan Moses in sy 
ver twy feling gee God ’n teken wat simbolies sou heen-
wys na sy almag – die staf in sy hand (Ex. 4:2). 

Ook Christus gee aan ons die tekens van die sakra men-
te. Die brood en die wyn in die nagmaal en die water 
van die doop. Simbolies wys dit op die offer van sy lewe 
wat Hy vir ons aan die kruis gebring het; die doop is 
ver bonds teken van die troue belofte wat Hy aan ons 
kin ders toesê. 

Die waarde en gevare van simbole
’n Simbool word omskryf as ’n sinnebeeldige teken en 
dié word weer omskryf as ’n sinlik-waarneembare teken 
wat iets geestelik of abstrak voorstel. Simbole staan dus 
vir dit wat die mens nie kan sien nie, maar tog innerlik 
ervaar. Woorde is ook simbole waarmee die innerlike 
belewing van die mens hoorbaar oorgedra word. Aan 
voorwerpe word name gegee om omslagtige omskry-
wings te oorkom. 

Simbole het geen magiese kragte nie. Dit is die mens in 
sy sondige natuur wat by tye daaraan kragte toeken. Dit 
is die sonde van bygelowigheid. As kind het ek ervaar dat 
’n swart kat vir baie mense die teken van dood en teen-
spoed was; twee wat saam wandel moet nie weerskante 
van ’n paal verbyloop nie, want dit gaan kwaaivriendskap 
veroorsaak. So was daar baie sulke bygelowe wat mense 
onnodig gebind en die lewe versuur het. 

Satan is ’n verleier en misleier en poog voortdurend om 
die mens geestelik te bind en van sy vryheid te beroof. 
Sy aandag is veral toegespits op die kinders van God. 
Daarvoor maak hy gebruik van ons vleeslike natuur wat 
gedurig stryd voer met ons nuwe menswees. Hy verlei 
ons ook met simbole en die waarde wat ons daaraan 
gee. Sy magte het ook simbole; simbole wat die mens 
self vir hom gekies het. Geheime organisasies het sim-
bole waaraan hulle mekaar uitken en identifiseer. Hul 

ondergrondse werkinge is nie altyd bekend nie, maar 
die simbole is alombekend. Dit is hierdeur dat Satan 
baie mense mislei wanneer hy ons daartoe bring om, 
bewustelik of onbewustelik, kragte daaraan toe te ken. 
Hoewel die simbool geen kragte het nie, is dit die emo-
sionele lens waardeur ons dit bejeën, wat ons vasgryp. 

Baie gelowiges spits hulle so toe op die bestudering van 
hierdie magte en hul simbole dat dit later hul gedagte-
gang vasgryp. Nog voordat hulle dit besef, is hul gevange 
ge neem en soek as ’t ware agter elke bos ’n duiwel. Die 
belewing is later dat waar hierdie teken of simbool is, 
daar oefen hierdie organisasies mag uit; het hulle beheer 
oor ons. Is dit nie die moderne bygelowigheid van swart 
katte en dies meer nie? 

Simbole, het God ons geleer, het geen mag nie. Daarom 
is die Woord duidelik daaroor dat simbole en tekens 
ons nie na God kan lei nie. Die Jode vra van Christus ’n 
te ken sodat hulle kan glo dat sy aansprake eg is, maar 
Hy weier hulle die teken (Mt. 12:38; Lk. 11:29). God se 
te kens is vir gelowiges, daarom was die enigste teken 
wat die Here Jesus aangewys het, die teken van Jona. 
Wie nie in Jona en sy boodskap geglo het nie, was ook 
nie ’n teken waardig nie. Die reënboog en die tekens van 
die sakramente het nie op sigself enige kragte of mag 
nie. Dit is die Een waarna die tekens verwys, in wie die 
mag lê. Die Roomse Kerk het dwalend aan hierdie tekens 
in sigself krag en mag gegee, daarom bedien hulle die 
“nooddoop” en die “sterwensnagmaal”. 

In Efésiërs 3:14-21 bid Paulus deernisvol vir die ge meen-
te. Hy buig hom neer voor die Vader van Jesus Chris tus 
wat alle mag het en regeer. Hy bid dat die gemeente met 
innerlike krag deur die Gees bekragtig mag word, sodat 
Christus in hul harte mag woon; dat hulle tot die besef 
mag kom van die grootheid van God in Jesus Christus, 
want aan Hom behoort die heerlikheid. 

Aan Noag, Abraham en sy nageslag in Christus, gee 
God self die simboliese tekens wat na sy trou en genade 
heen wys; tekens wat hul krag en mag nie in hulself het 
nie, maar in God; tekens wat rus en vrede bring. Slegs in 
die geloof kan hierdie tekens enige betekenis en waarde 
hê. Hierdie tekens van God is ook ’n vermaning om nie 
enige vreemde kragte aan enige teken toe te ken nie. Dit 
ver maan ernstig teen enige bygelowigheid waardeur ons 
van ons vryheid in Christus beroof mag word. Laat dit 
ook ons gebed wees dat ons in hierdie krom en verdraaide 
wêreld, bewaar mag word van dié sataniese verleidinge. LIG IN DUISTERNIS
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Die liturgie van ’n erediens leer ons hoe om nóú al deel 
te wees van die feesvierende menigte van eendag. In 
elke erediens bely ons saam met die Hebreërskrywer 
dat ons nie gekom het by die tasbare berg Sinai nie, 
maar by die stad van die lewende God en tienduisende 
enge le; dat ons gekom het by die feestelike vergadering 
en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele 
opgeskrywe is; dat ons gekom het by God, die Regter 
van almal en by die geeste van die regverdiges; dat 
ons gekom het by Jesus, die Middelaar van die nuwe 
testament en die bloed van die besprenkeling (vgl. 
Hebr. 12:18-24). 

Wanneer ons by die Hebreërskrywer hoor van hierdie 
heerlike werklikhede waarin ons staan en besef dat dit 
deel van elke erediens behoort te wees, moet ons die breër 
verband in gedagte hou. Die besonderse Hebreërbrief is 
aan ons gegee om ons te help om die verbande tussen die 
aan bidding van die ou verbond en die nuwe verbond, 
tus sen Sinai en Sion, te trek. Jesus Christus is nou ons 
enig ste Hoëpriester wat in die hemelse heiligdom in-
ge gaan het om vir ons versoening te bring. Die aardse 
ta ber nakel en tempel het net iets hiervan afgebeeld (vgl. 
Ex. 25:40; Hebr. 7:25; 8:5; 10:1). Die Hebreërskrywer help 
ons dus om te sien hoe ons die Ou Testament nog steeds 
kan waardeer, op voorwaarde dat ons telkens sal vra hoe 
ons dit vandag in die lig van Christus moet verstaan. 
Dit geld ook wanneer ons leiding soek oor die liturgie 
van ’n erediens en ons aanbidding van die lewende God.

Simbool van ’n manier van toenadering
Op grond hiervan het die kerkvaders besef dat boeke 
soos Levítikus nog steeds in die lig van Christus vir 
ge lo wiges belangrik is wanneer ons die liturgie van ’n 
ere diens beplan. In die voorskrifte vir die offers kry ons 
by voor beeld tot vandag toe nog aanwysings, welis waar 
nou in Christus vervul, vir ’n manier van toenadering tot 
God. Die bekende kommentator op Levítikus, Gordon 
Wen ham, stel dat die patroon van Ou Testamentiese 
off ers vandag nog vir ons ’n patroon vir Christelike 

aan bidding bied. Nog ’n bekende kommentator, CF Keil, 
gaan in sy kommentaar op Levítikus 9:8-21 hierop in 
en stel dat ons ’n bepaalde patroon sowel as volgorde 
moet raak sien. Dit is dat die sondoffer eerste aan die 
or de ge kom het, omdat dit die vervreemding van die 
men se van God asook die hindernisse van sonde moes 
han teer. Daarop het die brandoffer gevolg wat getuig 
van die gereinigde persoon se oorgawe aan God. Dit 
het uit eindelik geëindig met die spys- en dankoffer wat 
ener syds van dankbaarheid getuig het en andersyds die 
ver bonds gemeenskap met God beseël en bevestig het. 

Dit het ook ooreengestem met die handelinge van ’n 
pries ter met die offerdier by die tabernakel of tempel, 
wat in die plek van die aanbidder geoffer was en wat 
heen ge wys het na die offer van Christus. Eers is die dier 
ge slag en die bloed gesprinkel (sondoffer en reini ging). 
Daar na was daar dit wat geslag en gewas is en wat or de-
lik neergelê is (brandoffer en toewyding). Daarna was 
daar dit wat as vredesoffer gebrand is en waarvan die 
rook in God se teenwoordigheid as lieflike geur aanvaar 
is (spys en dankoffer en gemeenskap). Dit kan opgesom 
word as ’n bepaalde orde van reiniging, toewyding, en 
ge meen skap (vgl. Núm. 6:16-17). 

Hierdie drie definitiewe fases is kenmerkend van baie 
ere dienste tot vandag toe. Ons voel dit ook intuïtief 
aan. Ons nader tot God en besef dat ons opnuut nodig 
het om te weet dat ons lewens reg is voor Hom. Ons het 
be hoeft e aan die versekering van sy reiniging. Daarom 
word ons in die eerste deel van die erediens gewoonlik 
eers begelei in verootmoediging in Christus sodat ons 
op nuut by die punt kan uitkom waar ons die verse ke-
ring van sy reiniging hoor. Hierna is ons gereed om te 
hoor wat God se boodskap vir ons is en hoe ons ons-
self prakties aan Hom kan toewy. Dit lei weer tot die 
in tie me belewenis van gemeenskap wat op besondere 
wyse by die nagmaal gesmaak word. Die erediens-
gebeure kan dus vandag nog steeds as ’n verbonds ver-
nu wingsfees beskrywe word. Dit vind aansluiting by die 

Liturgiese simboliek:
Om te sing saam met die feesvierendes
Prof. Alwyn Swanepoel
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verbonds han delinge en patrone van die volk van God in 
die Ou Testament, maar terselfdertyd word die erediens 
nou so ingerig dat ons baie bewus is daarvan dat ons nou 
gekom het by Jesus Christus as die Middelaar van die  
nuwe verbond.1

Simbool van God se verhaal met die wêreld 
Dit is baie belangrik dat ons vandag in die liturgie van 
el ke erediens moet besef dat ons nou by baie gro ter dinge 
as die ou verbond gekom het. Gelowiges het reeds ge-
meen skap met Christus en oefen daarom ook om een dag 
deel van die feesvierende menigte te wees. Daarom kan 
die erediens se liturgie ook as ’n kleedrepetisie beskry we 
word. Dit simboliseer reeds die groot fees wat een maal 
sal wees. Die woord kleedrepetisie wys veral na die toe-
koms, maar dit is ’n toekoms wat ’n vervulling is van 
wat reeds in die verlede geopenbaar is. Die erediens en 
die liturgie is daarom ’n besondere plek waar verlede 
en toe koms bymekaar gehou word. Ons kan sê dat die 
ere diens vir ons simboliseer wat God gedoen het, wat 
Hy tans doen, en wat Hy gaan doen met die wêreld. 

Die bekende liturg, Robert Webber, meen dat dit eintlik 
eenvoudig is om ware aanbidding van God te verduide-
lik. Dit gaan daaroor om in te skakel by God se verhaal 
met die wêreld. Dit gaan daaroor om mee te doen aan 
dit waarmee God besig is, om dit te verkondig, daaroor 
te sing en te bid. Hy stel dit baie treffend: “Aanbidding 
is nie ’n program nie. Aanbidding gaan ook nie oor my 
nie. Aanbidding is ’n verhaal – God se verhaal van die 
wêreld vanaf die begin tot die einde. Hoe sal die wêreld 
sy eie verhaal ken as ons daardie verhaal nie in ons 
open bare aanbidding uitvoer nie?” Webber sê verder 
dat goeie liturgie ’n wyse is waarop ons God se goeie 
nuus vir die wêreld weekliks weer beskrywe.2 Daarom 
is dit so belangrik dat ons gereeld hieraan sal meedoen.

Simbool teenoor sekulêre alternatiewe
Op hierdie wyse help goeie, Bybelgebaseerde liturgie ons 
om ’n rit na die hemel mee te maak. Dit simboliseer die 
ware verhaal van God en sy wêreld nie net vir ons ore 
nie, maar help ook om dit in ons beendere in te dra. Die 
rede is dat ons hele liggaam en menswees betrokke is in 

die liturige van die erediens. Liturgie help ons so om dit 
ook in ons kinders se wese te stempel, omdat hulle deur 
die bepaalde ritmes en ordes van die liturgie in hulle 
lyfies van kleins af leer wat reiniging en toewyding en 
gemeenskap in Christus is en om daarvan sin te maak. 
Die ritmes van die liturgie help hulle op meer vlakke 
as net die verstand. 

Deur goeie liturgie herinner ons ons kinders om reeds 
saam deel te neem aan die verbondsdrama van die eeue. 
Ons leer hulle hoe om verlede en toekoms aan mekaar te 
verbind en voor alles, om nou al voor te berei om eendag 
deel van die feesvierende menigte te wees. Wanneer ons 
dit nie doen nie, soos wat dikwels in ’n kerklos sa me-
le wing gebeur, moet ons besef dat die vakuum nie leeg 
sal bly nie. Daar gebeur nie niks met kerklos mense en 
hul kinders nie. Nee, hulle stel hulself en hul kinders 
bloot aan sekulêre ritmes en liturgieë. Die mens is nou 
eenmaal ’n wese van gewoonte. As die gewoonte nie is 
om God se verhaal van die wêreld dikwels op te soek 
en daarby in te skakel nie, sal daar eenvoudig ’n ander 
gewoonte wees wat ’n ander kyk op die wêreld in ons 
sal ingraveer. Dan bevestig ons indirek aan ons kinders 
dat God se weg met die wêreld nie so belangrik is om 
voor oë te hou nie. Ons bevestig dat hulle nie hoef te leer 
hoe om voort te bou op wat God in die verlede gedoen 
het en mee te doen aan die grootste feesviering wat in 
aantog is nie. Kortom, ons oefen dan ons kinders om 
sekulêr te wees en berei hulle daarop voor dat ander 
sekulêre en afgodiese ritmes en praktyke, die plek van 
eer aan God sal inneem.

Dit is daarom baie belangrik dat ons ons kinders aan 
die hemelse alternatief sal voorstel en daarin sal ma ri-
neer. Dit is wat goeie liturgie by uitstek simboli seer – ’n 
voor smaak van eendag. Daarom is die erediens nie ’n 
be graf nis nie, maar eerder ’n fees wat sing van opstan-
ding uit die dode en wat op gepaste wyse aansluit by die 
lof sange van die feesvierende menigte. 

SKOOLKWARTALE 2019
Eerste kwartaal: 9 Januarie – 15 Maart

Tweede kwartaal: 2 April – 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie – 20 September

Vierde kwartaal: 1 Oktober – 4 Desember

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

_______________________________________________________________

1 Verwysings na Wenham en Keil, tesame met die verdere verduideliking, 
is verkry by Jeffrey Meyers se insiggewende werk oor die erediens, The 
Lord’s Service (2003). 

2 Robert E. Webber. 2008. Ancient-Future Worship.
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Simbole het nog altyd ’n belangrike plek in die lewe 
van mense – individue asook volke – ingeneem. Selfs 
bin ne die kerk het simbole en simboliek ’n belangrike 
rol vertolk. Kyk ons na die Ou Testament, dan vind ons 
’n veelvoud van simbole – die offerstelsel, die uitbeel-
dings van en in die tabernakel en later die tempel, die 
priesterlike gewaad, ensovoorts. Alles was simbole en 
al hierdie simbole het betekenis gedra. Die skrywer van 
Hebreërs herinner ons dat alles “’n skaduwee [was] van 
die toekomstige weldade” (Hebr. 10:1), dit wil sê dit was 
simbole wat ’n boodskap gedra het.

Dit is ook waar van die tyd van die Nuwe Testamentiese 
skrywers, die tyd van die vroeg-Christelike kerk en 
deur die eeue heen tot vandag toe. Sommige van hierdie 
simbole het voorgekom in geskrifte, soos byvoorbeeld 
in die boek Openbaring, waarin daar verskeie beelde 
of simbole gebruik word om ’n boodskap oor te dra. 
An der simbole is weer op die grond geteken of op mure 
in ge kerf, elkeen met sy eie doel en boodskap. 

In die geskrifte van die kerkvaders vind ons byvoorbeeld 
’n verwysing na van hierdie simbole in een van die 
geskrifte van die kerkvader Klemens van Aleksandrië. 
Hy skryf: “Laat ons seëls dan wees óf ’n duif, óf ’n vis, 
of ’n skip wat deur die wind aangedryf word, óf ’n lier 
... óf die anker van ’n skip ...”1

Ruimte laat dit nie toe dat ons na al hierdie simbole 
afsonderlik kyk nie. Daarom bepaal ons ons tot twee 
van die simbole wat deur Klemens uitgewys word: die 
vis en die anker. 

Die vis-simbool
Een van die bekendste simbole 
in die vroeg-Christelike kerk 
was die vis-simbool (Grieks: 
ichthus). Die Griekse woord 
i-ch-th-u-s het gedien as ’n akro-
niem waar elke letter ’n woord 

verteenwoordig, wat dan beteken het: Jesus Christus, 
Seun van God, Verlosser.2

Hierdie simbool het egter nie net as ’n belydenis in die 
vroeg-Christelike kerk gedien nie. Dit was ook gebruik 
om die veiligheid van die gelowiges te verseker. In die 
eerste eeu ná Christus was die gelowiges gedwing om 
hulself op ’n geheime wyse aan mekaar bekend te maak. 
’n Gelowige sou byvoorbeeld voor iemand kom staan 
en ’n boog in die grond trek (wat sou dien as die bo- of 
onderkant van die vis). As die ander persoon ook ’n 
ge lo wi ge was, sou hy die vis-simbool voltooi deur die 
twee de lyn ook in die sand te teken. Indien die ander 
persoon nie ’n gelowige was nie, sou dit gelyk het asof 
iemand maar net in die sand rondkrap. 

Die anker-simbool
’n Tweede algemene sim-
bool in die vroeg- Chris-
telike kerk was dié van 
’n anker. Hier die sim-
bool was veral in die 
ka ta kom bes op die mu-
re uit ge kerf, waar die gelo wi ges neergelê was. Anders as 
die vis-simbool, was hier die simbool nie gebruik ter wille 
van die veiligheid van die gelowiges nie, maar eerder as 
’n teken van aansporing in tye van rou. Marucchi skryf: 
“Wanneer die vroeë Christendom die teken van die kruis 
op hulle ge denk plek ke aangebring het ... het hul verplig 
gevoel om dit te ver bloem op een of ander kunstige en 
simboliese wyse. Een van die oudste wyses hiervan was 
die kruis in die anker. Alhoewel dit oorspronklik ’n 
simbool van hoop in die algemeen was, het dit ’n dieper 
betekenis ingeneem: die hoop as gevolg van die kruis 
van Christus”3 (Vertaling: BJH). 

Simbole in die  
vroeg-Christelike kerk
Dr. Barend Hefer

_______________________________________________________________

1 Klemens van Alekandrië, Paedagogos, boek 3, hoofstuk 9.
2 Anon, 1977. Bybelse ensiklopedie electronic ed., Kaapstad: Verenigde 

Protestantse Uitg.
3 Marucchi, O. (1908). Archaeology of the Cross and Crucifix. In The Catholic 

Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved July 20, 
2019 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm
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Heel waarskynlik gaan hierdie simbool terug na die 
verwysing in Hebreërs 6:19: ... ons het dit as ’n anker 
van die siel wat veilig en vas is ... Hierdie “dit” verwys 
na die beloftes aan Abraham wat in Christus vervul is. 

In hierdie opsig, wanneer die gelowiges die teken van 
die anker gesien het, het dit hulle herinner aan die 
beloftes in Christus, waaruit hulle dan krag geput het 
vir die stryd en die vervolging wat hulle dikwels ter 
wille van die evangelie en die Naam van Christus moes  
verduur. 

Die Sator-vierkant
’n Ander simbool, alhoewel 
dit nie deur Klemens ge meld 
word nie, maar wat tog van 
groot betekenis in die vroeg-
Chris te like kerk was, is die 
soge naam de “Sator”-vier-
kant.4 Hierdie vier kant het 
vyf Latynse woorde bevat Sator Arepo Tenet Opera Rotas 
wat moontlik vertaal kan word met: “Die boer, Arepo, 
hou vas en bewerk die wiele (of ploeë).” Hierdie sou dan 
’n verwysing wees na die gelykenis van die saaier in 
Matthéüs 13:3-9. 

Wat hierdie simbool egter baie interessant maak, is 
dat dit ’n palindroom (waar die woorde vorentoe en 
agtertoe gelees kan word) is, maar ook ’n kriptogram 
(waar die woorde so geskryf is dat dit ’n sleutel nodig 
het om die betekenis daarvan te ontsluit). Dus, vir die 
verbyganger wat hierdie vierkant êrens op ’n muur of 
vloer geteken sou sien, sou dit net nog ’n frase wees, 
maar nie vir die Christene van die eerste eeu nie. Hier-
die vierkant het ook ’n geheime frase bevat. Wanneer 
die letters van hierdie vierkant herskommel en in die 
patroon van ’n kruis gerangskik word, het dit ’n bekende 
frase na vore gebring, naamlik Pater Noster (die Latyn 
vir “Onse Vader”). Daar sou egter ook weerskante van 
hierdie kruis-patroon ’n A en O weerskante van die T 
staan. Hierdie kombinasie ATO of OTA het die bete-
ke nis gedra dat Jesus, die gekruisigde (T), die Alfa (A) 
en Omega (O) is. 

Dus was hierdie simbool, soos in die geval van die vis- 
sim bool, ook gebruik in die uitkenning en iden ti fi se ring 
van Christene en hul bymekaarkomplekke.

Die gebruik van simbole
Wanneer ons hierdie simbole uit die vroeg-Christelike 

kerk in ag neem, sien ons dat simbole vir verskeie redes 
gebruik was. Die vis-simbool was gebruik as belydenis 
en beveiliging, die anker-simbool het op sy beurt weer 
tot aansporing in tye van vervolging gedien en die Sa-
tor-vierkant was nie net deel van die belydenis van die 
kerk nie, maar iets van die vernuf en kunssinnigheid 
van gelowiges in die vroeg-Christelike kerk, word in 
hierdie simbool weergegee. 

Wat is dus die rol van simbole in die kerk? Dit vorm deel 
van die kerk se belydenis en getuienis. Dit sê iets van die 
identiteit van die kerk – nie net in die vroeg-Christelike 
kerk nie, maar vandag nog. 

• Wanneer ons vandag bely: “Ek glo in Jesus Christus, 
die Seun van God” ... trek ons ook as ’t ware ons 
strepie in die sand saam met ons medegelowiges 
van die eerste eeu ná Christus. 

• Wanneer ons by ’n oop graf staan en die woorde 
van 1 Korinthiërs 15:54 hoor: ... Die dood is 
verslind in die oorwinning, dan weet ons, soos die 
vroeg-Christelike kerk, dat Jesus Christus ons 
Anker in lewe én in ster we is; die Een wat die dood 
oorwin het en die Sleutel dra er van die dood en die 
doderyk is (Openb. 1:18).

• Wanneer ons saam met ons medegelowiges 
biddend sing: “Ons Vader wat woon in die hemel 
...”, draai ons ook die sleutel van die Sator-vierkant 
saam met die vroeg-Christelike kerk. 

Simbole neem dus ’n belangrike plek in die lewe van 
die kerk in. Selfs vandag nog word simbole in die lewe 
van die kerk gebruik. Wat is die sakramente anders as 
simboliese handelinge: die brood simbolies van die lig-
gaam van Christus, die wyn en water simbolies van sy 
bloed? Selfs ons embleme is vol simboliek – simboliek 
wat iets sê van wie ons is en wat ons glo. 

Slot
Vanuit die geskiedenis van die vroeg-Christelike kerk 
sien ons dat daar wel in die lewe van die kerk plek vir 
simbole is en dat daardie simbole van groot nut kan 
wees met betrekking tot ons getuienis en aansporing 
van mekaar. Daar moet egter altyd gewaak word teen 
die gevaar om hierdie simbole te verafgod. ’n Simbool 
mag nooit die fokus van ons aanbidding word nie. 
Daar is slegs Een wat ons aanbidding waardig is: die 
drie-enige God. 
_______________________________________________________________

4 Bell, AA. 1998. Exploring the New Testament world, Nashville: 
T Nelson Publishers.
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Dr. Kobus Jonker
ONS GESELS MET ...

Dr. Kobus Jonker

Dr. Jonker, wat tot in 2000 by die Polisie se spesiale eenheid vir okkultiese bedrywighede betrokke was, is ’n 
welbekende kenner op die gebied van die okkulte. Hy het ingestem om van sy ervarings met ons te deel.

Hoe het u by die stryd 
teen die okkulte betrokke 
geraak?

Dit het in Port-Elizabeth begin. Ek 
was daar as hoof van die moord- 
en roofeenheid gestasioneer. Een 
nag het ons ’n oproep gekry van ’n 
vrou wat raakgery is en wie hulle 
vermoed het dalk ’n sataniese heks 
kon wees aangesien sy satanistiese 
parafernalia (toebehoorsels) by 
haar gehad het. Onder haar een 
voet was die woord “Jesus” en 
onder die ander voet “Christus” 
getatoeëer en op haar arm was 
“666” en “Satan’s angel” getatoeëer. 

My kennis oor die okkulte was 
toe nog maar baie beperk. Ek het 
self toe ook maar pas tot bekering 
gekom. Die mediablootstelling 
het my ook in aanraking gebring 
met twee jong dogters wat beweer 
het dat hulle by ’n sataniese sel 
in Oos-Londen ingelyf is, maar 
dat hulle daar wou uitkom. Hulle 
wou my die plek gaan wys. Toe 

ons ’n dag ná ons besoek al die 
bewysstukke wou gaan versamel, 
vind ons dat alles verwyder was. 
Net daarna is ons na ’n Rooms- 
Katolieke kerkie uitgeroep. In die 
konsistorie was daar ook bewyse 
van satanistiese bedrywighede. 
Nadat daar ’n nuusberig hieroor in 
die koerant verskyn het, is daardie 
kerkie tot op die grond afgebrand.

Hierdie reeks gebeure was die 
begin van my betrokkenheid. 
Verskeie ander voorvalle het toe 
ook landswyd aan die lig gekom 
waarby ek ook betrokke geraak 
het. Natuurlik het dit my toe ook ’n 
teiken vir Sataniste gemaak.

Is iets soos Satanisme 
nie iets wat tot die “ou 
bedeling” hoort nie? Is daar 
regtig nog so iets of is dit 
sommer bangmaakstories?

Glad nie. Ek kry maandeliks 
oproepe van ouers wie se kinders 
by hierdie dinge betrokke is. Ook 

sielkundiges wat hiermee te doen 
kry, kontak my gereeld vir raad. 
Onlangse voorbeelde sluit in die 
Melanie Esau-moord in Middel-
burg (2008); die swaardmoord by 
’n skool in Krugersdorp (2008); 
die Welkom begraafplaas-moord 
(2012) en die Krugersdorp huur-
moorde (2019) wat tans groot 
opslae in die nuus maak.

Hollywood het baie daartoe 
bygedra om die bestaan van die 
bo-natuurlike te “normaliseer” en 
selfs te “romantiseer”. Dink maar 
aan die reeks “Lucifer” wat tans 
uitgesaai word. Die toegang tot 
inligting wat die internet bied, het 
verder daartoe bygedra dat mense 
baie makliker toegang het tot iets 
soos sataniese rituele en parafer-
nalia en makliker daarmee sal 
eksperimenteer.

Wat hartseer is, is dat daar al hoe 
meer teoloë is wat die bestaan van 
Satan ontken en bloot as ’n mite 
afmaak. Vir hulle bestaan iets 

1.

2.
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Watter raad het u vir 
ouers wat vermoed dat 
hulle kinders met die 
okkulte deurmekaar is?

• Aanvaar jou kind (sonder om 
sy/haar foute goed te praat) 
en moenie verwerp nie. 
Hierdie kinders het juis liefde 
en koestering nodig.

• Ondersteun jou kind. 
Onthou, dit bly jou kind wat 
jou nou meer nodig het as 
ooit tevore.

• Erken jou eie foute en tekort-
kominge wat dalk kon bydra 
tot jou kind se probleme, 
maar moet jouself nie as ’n 
mislukking beskou nie.

• Kry professionele hulp. Maak 
seker dat die persoon werklik 
die Here ken en in ’n lewende 
verhouding met Hom leef.

• Wen jou kind se vertroue. 
Die kind moet by jou veilig 
voel. Eers dan sal hy/sy meer 
vrymoedigheid hê om oor sy/
haar ervarings te praat.

• Wees bewus van die gevaar. 
Kin ders wat uit satanisme 
wil loskom, word dikwels 
deur hulle gedreig. Moet 
die dreigemente nie ligtelik 
opneem nie.

• Werk voortdurend aan jou 
eie verhouding met die Here, 
sodat jy geestelik toegerus is 
om jou kind te help.

• Bid sonder ophou.
• Samel genoeg inligting oor 

die onderwerp in, sodat jy 
ingelig is.

• Maak tyd vir jou kind. Die 
kind moet beleef dat hy/sy 
jou onverdeelde aandag het.

• Luister.
• Maak notas waarheen jy later 

kan verwys.
• Reageer, maar wees versigtig 

om te oorreageer. Reageer in 
liefde.

soos sata nisme nie. Hulle beskryf 
dit bloot as die “boosheid van 
die mens”.

Waarom en wanneer is  
veral jongmense so  
vatbaar vir die okkulte?

My navorsing en praktiese 
ervaring het ’n hele paar redes 
gevind wat veroorsaak dat mense 
op verskillende stadiums van 
hulle lewens met die okkulte 
eksperimenteer en daarby betrokke 
raak. Rebellie is dikwels die eerste 
stap. Kinders wil graag hul ouers 
en die gemeenskap skok en dit 
begin gewoonlik met die dra of 
vertoon van sekere satanistiese 
tekens, soos die anargie-teken 
of die onderstebo kruis. Die 
ondoeltreffendheid van die kerk 
is nog ’n rede. Jongmense beleef 
nie die bo-natuurlike werklikheid 
van God se bestaan nie en gaan 
soek dan iets van hierdie ervaring 
op ’n ander plek. Die permissiewe 
en losbandige gemeenskap waarin 
ons onsself bevind, prikkel ook 
seksuele begeertes en lei tot 
eksperimentering. Hand-aan-hand 
daarmee gaan iets soos die vrylike 
beskikbaarheid van dinge soos 
drank en dwelms.

’n Baie belangrike faktor is egter 
’n swak of afwesige vaderfiguur. 
Wanneer die pa nie sterk geestelike 
leiding in sy huis neem nie, 
of waar kinders hul ouers se 
godsdienstigheid as skynheilig 
beleef, is hulle baie meer vatbaar 
vir die okkulte.

Sekere “tekens” en 
“simbole” word dikwels 
as onskuldig afgemaak. 
Waarom moet ons versigtig 
wees vir hierdie soort 
naïwiteit?

Kinders koop baie van die satanis-
tiese tekens en simbole by plekke 
soos vlooimarkte sonder dat hulle 
besef wat die betekenis daarvan is. 
Baie kinders dra ook dikwels van 
hierdie tekens op juweliersware 
sonder om noodwendig by sata-
nisme betrokke te wees. 

Kopiëring of die openlike vertoon 
van satanistiese tekens kan egter 
ook dui op ’n eerste vlak van 
betrokkenheid by Satanisme. 
Dit kan dus nie sommer net 
as “onskuldige pret” afgemaak 
word nie. 

Die probleem is egter dat ouers 
dikwels heeltemal te min betrokke 
is by hulle kinders. Kinders word 
vir lang ure, sonder enige ouerbe-
geleiding toegelaat om allerhande 
televisieprogramme te kyk waarin 
hulle dikwels blootstelling aan 
hierdie dinge kry en aangemoedig 
word om daarmee te eksperimen-
teer. Ouers behoort hulle kinders 
in te lig oor die betekenis en gevare 
van hierdie tekens.

Hoe gebruik okkultiese 
groepe tekens en simbole 
om (jong)mense by hulle 
bedrywighede in te trek?

Okkultiese tekens en tatoeëer-
merke is dikwels ’n eerste vlak 
van betrokkenheid. Die vraag is: 
Waarom wil jy hierdie tekens dra? 
Wat simboliseer dit vir jou? Wat sê 
dit oor jou en jou geloofsienings 
aan die wêreld?

Dinge soos “Heavy Metal” 
musiek speel ook ’n belangrike 
rol aan gesien die groepe dikwels 
satanistiese tekens dra en dit op so 
’n wyse populariseer. Dikwels bevat 
die lirieke van hierdie musiek ook 
aanmoedigings om Satan te volg.

3.

4.

5.

6.
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Hiermee word die andersoortige karakter van die kerk 
beklemtoon. Heel gepas is ook hier die woorde van 
Noordmans: Wanneer wij dit karakter aan de kerk zouden 
willen ontnemen en haar geheel willen actualiseren, haar 
met haar belijdenis, gebed en gebod gelijkschakelen met de 
eisen van de dag, dan zou zij niet meer de stedehoudster 
op aarde kunnen zijn van het hemelse Jeruzalem, dat een 
soevereine macht heeft over de tijd.3

Nie gelykgestel
Die afgelope jare het daar ’n hernieude belangstel ling 
ontstaan oor die gebruik en waarde van simboliek in die 
gemeente en ook by name in die kerkgebou en erediens. 
In hierdie artikel word na enkele gesigspunte gekyk om 
die waarde van simboliek in die kerkgebou en erediens 
te waardeer; maar tog met die waarskuwende woor de 
van Noordmans dat die kerk nie geheel geaktuali seer 
kan word en gelyk geskakel word met die eise van die  
dag nie.

In die tipiese geaktualiseerde kerk is die gonswoord 
vandag “vernuwing”. Wanneer vernuwing egter ter wille 
van vernuwing plaasvind, is daar dikwels waardevolle 
simboliek wat verlore kan gaan, terwyl oppervlakkige 
simboliek as alternatief opgedis word.

Simboliek: Wat?
Uit die aard van die saak het verskillende teoloë verskil-
lende menings oor die begrip simboliek en wat presies 
met ’n “simbool” bedoel word. ’n Besondere betekenis 
van ’n simbool kom in die artikelopskrif van Cas We-
pe ner voor: Minder is meer.4

Wepener gee Hanekom5 se definisie van ’n simbool soos 
volg: “’n Simbool is enige woord (of woordkonstruk sie), 

objek of handeling wat heenwys na ’n dieper, groter of 
verborge werklikheid wat daaragter lê.” In dieselfde 
ar ti kel vertel die skrywer ook van die opmerking van 
prof. Bethel Muller in een van sy klasse tydens die be-
spre king van die betekenis van simbole: “’n Grap wat 
’n mens eers verduidelik het, is nie meer snaaks nie. 
Die selfde geld ten opsigte van ’n simbool waarvan die 
betekenis uitgelê is.”6

Talle nadenkers op hierdie terrein is dit daarom ook 
eens dat ’n simbool meer sê as wat woorde kan doen. ’n 
Simbool is nie noodwendig ’n een-tot-een-verhou ding 
nie, maar kan veelkantige belewenisse skep wat die er-
vaarder meer kan laat sien met minder wat gegee word. 

Simboliek in die erediens
Hierdie artikel het ten doel om op enkele simboliese 
waardes in ons erediens te konsentreer en spesifiek 
hoe hierdie simboliek waarde vind in die kerkgebou 
(bou styl).

Waarom hierdie artikel hoegenaamd noodsaaklik sou 
wees, is om die leser opnuut bewus te maak van die 
waarde van simboliek. Soos die opskrif lui, is hierdie 
’n raak-raak poging om tussen simboliese afwesigheid 
en uitspattigheid te onderskei. Uit die aard van die saak 
laat hierdie artikel ruimte vir verdere besinning oor iets 
soos byvoorbeeld ampsdrag en liturgiese orde. 

Die erediens en simboliese taal
’n Soektog tussen afwesig en uitspattig
Ds. Aubrey Hough

“Kinders hou gewoonlik baie van ’n moderne ma solank dit net nie hulle eie ma is nie”, skryf prof. Flip Theron 
in een van sy artikels1 en haal die bekende woorde van dr. Oepke Noordmans daarby aan: “By jou eie moeder 
soek jy iets van die ewigheid.”2 

_______________________________________________________________

1 Theron, Flip, Dogmatiese besinning oor die liturgiese praktyk (in die NGK), 
2004.

2 Vgl. ook JDTh Wassenaar, Dr. O Noordmans over die kerk als moeder, 2006.
3 Idem.
4 Wepener, Cas, Minder is meer. Die polisemantiese waarde van simbole, 

BUVTON.
5 Idem.
6 Idem.
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Uitspattig of afwesig? 
Uitspattige simboliek kan beskryf word as simboliese ge-
brui ke/handelinge wat Woordverdringend en nie Woord-
be vestigend optree nie. Oordrewe klem word dikwels op 
“ekstras” in die erediens geplaas, terwyl die eenvoud van 
die verkondiging van die Woord van God sodoende op 
die agtergrond geplaas word. Die reformatore van die 
ses tien de eeu het ten sterkste te velde getrek teen die 
af we sigheid van die Woord in die Roomse eredienste. 

Aan die ander kant moet daar gewaak word teen ’n totale 
simboliese droogte in die kerkgebou en erediens. Baie 
mense het ’n oorvereenvoudigde, piëtistiese benadering 
van “solank ek net die Woord van die Here hoor”. In 
wese is dit honderd persent korrek, maar die atmosfeer 
waarin die Woord gehoor word, kan ook bydrae tot ’n 
demotiverende belewenis. Om by ’n kerkgebou aan te 
kom wat opsigtelik slordig is, waarvan die stoele onor-
delik rondstaan en die plastiekblom langs die kansel ’n 
ruim laag stof vergader het, is sprekend sonder woorde. 

Die kansel as liturgiese simbool
“Die kerkhervorming het die prediking in ere herstel 
en daarmee ook die kansel, of preekstoel”,7 skryf HDA 
du Toit. Terwyl die Roomse Kerk sterk klem gelê het 
op die sakramentsleer en die altaar die middelpunt van 
die kerkgebou geword het, het die hervorming die klem 
op die Woord van die Here laat val. Die sakrament kry 
eers begrip en betekenis vanuit die Woord en kan nie 
uit homself werk nie. 

Wie dus in die kerkgebou instap en onmiddellik die 
be le we nis kry van die preekstoel as sentrale motief, 
moet selfs in die onbewustelike herinner word aan die 
ver kondigde Woord van God as sentrale aktiwiteit in 
die gemeente. Meublement, banke (stoele) of versierings 
moet so georden en rangskik wees dat alle lyne oploop 
in die preekstoel as fokuspunt van die gebou. 

Uit die aard van die saak is hierdie nie ’n Bybelse voor-
skrif wat ons met teksverse kan bewys nie, maar ons 
soek die beginselsaak in die Bybel: Die Woord van 
God staan sentraal en sluit op hierdie wyse aan by die 
her vorming wat die sola scriptura-beginsel onderstreep 

het. Nuwerwetse boumetodes om ’n vereenvoudigde 
kateder op ’n verhoog te plaas en ruimte te laat vir talle 
aktiwiteite op die verhoog, dra so maklik die kiem van 
individualisme en vermaaklikheid. 

Nagmaaltafel en doopvont
In die gereformeerde tradisie het daar ook plek ontstaan 
vir die nagmaaltafel en die doopvont as simbole vlak by 
die preekstoel. Terwyl die kansel die gesproke Woord 
verteenwoordig, word die sakramentsmeublement die 
simbool van die sigbare Woord. Dit neem egter nie die 
sentrale posisie teenoor die kansel in nie, juis omdat die 
sigbare Woord betekenis kry vanuit die hoorbare Woord. 

Die posisionering van die hierdie meublement ver kon-
dig egter ook troos. In die sigbare aanskouing word die 
gemeente herinner aan God se verbondsbeloftes, maar 
ook vermaan om in die teenwoordigheid van God be-
wus te word van sy verbondsoordeel. 

Die teenwoordigheid van die doopvont en nagmaal-
tafel simboliseer egter nog ’n groot waarheid, naamlik 
dat die sakramente in die openbare domein van die 
erediens geskied. 

Dit sal goed wees om ook in hierdie opsig ’n enkele 
opmerking te maak oor sogenaamde “privaatdope” wat 
die mode geword het. Families kom by ’n plek bymekaar 
en die kind word daar in ’n intieme kring gedoop. Die 
simboliek alleen daarvan is verregaande: Die boodskap 
van elitisme en individualisme word verskerp, terwyl 
die belydenis van die “gemeenskap van die gelowiges” 
verskraal word.

Algemene belewenis
’n Kerkgebou bied ’n simboliese belewenis nog voordat 
’n enkele woord gespreek is. Daarom kan kerkrade gerus 
daarna kyk om weer seker te maak van die algemene be-
lewenis wat die kerkganger van die gebou kry. Is daar ’n 
ervaring van rus? ’n Ervaring van orde? ’n Ervaring van 
’n ver hewe God? Sal iemand wat instap die grootheid 
en grootsheid van God ervaar? Sal ons in die kerk – as 
moeder – aldus Noordmans, “iets van die ewigheid” vind?
_______________________________________________________________
7 Du Toit, HDA, Sinvolle kerkbou, 1966.
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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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AP kerk-embleem/seël (Ds. Schalk Strauss)
Reeds tydens die eerste sinode van die AP Kerk in 1987 is die bal aan die rol gesit vir 
die ontwerp en registrasie van ’n eie embleem. Die eerste sinode stel ’n paar belang-
rike rig lyne vir die kommissie wat die volgende si no de met ’n voorstel moes dien:

• Die embleem is belangrik omdat dit uitdrukking gee aan ’n belydenis.
• Dit moet eenvoudig, maar treffend wees.
• Dit moet maklik verstaanbaar wees.
• Dit moet esteties aanvaarbaar wees.
• Dit moet vir die Buro van Heraldiek korrek en aanvaarbaar wees.

Tydens die daaropvolgende sinode in 1988, rapporteer die kom-
missie dat hulle 18 verskillende ontwerpe ontvang het. Sommige 
het verduidelikende aantekeninge gehad, terwyl ander slegs ’n 
skets was. Hierdie ontwerpe is aan die destydse staatsheraldikus 
voorgelê met die volgende verduideliking:

• Dit moet oorspronklik en heraldies korrek wees.
• Dit moet onmiddellik erken kan word as ’n kerk-embleem.
• Die moet uitdrukking gee aan die AP Kerk se eie aard, asook 

dat dit ’n Nuwe Testamentiese kerk is vol gens Openbaring 1:20.
• Dit moet uitdrukking gee aan die kerk se roeping om die lig 

van die evangelie in die duisternis van die wêreld in te dra.

Ná deeglike oorweging van al die ontwerpe en met inagneming 
van die vereistes, is die huidige embleem van die AP Kerk deur die 
Staatsdienskommissie vir Heraldiek goedgekeur en as aanbeveling 
aan die sinode van 1988 voorgehou. Tydens hierdie sinode is die 
embleem goedgekeur as amptelike embleem vir die AP Kerk.

Simboliek
Die wit neerdalende duif wat ’n swart binnesirkel binnedring, 
sim boliseer die Heilige Gees wat die lig in die duisternis van die 
wêreld indra. Dit word ondersteun deur die Griekse letters Alfa 
en Omega as simbole van Jesus Christus, die Eerste en die Laaste, 
die Begin en die Einde, as Koning van die Kerk. Die voorgestelde 
leuse, Lig in die duisternis, is gewysigd goedgekeur as die huidige 
Lig in Duisternis.

Daar word dikwels aantygings gemaak dat die AP Kerk se em-
bleem sekere tekens van die Vrymesselary bevat. Uit bogenoemde 
is dit duidelik dat sulke aantygings ongegrond is. Dit word verder 
ondersteun deur die feit dat die AP Kerk haar tydens Sinode 1999 
sterk teen Vrymesselary uitgespreek het. 

LIG IN DUISTERNIS

Simbole en embleme in die AP Kerk
Hul herkoms en betekenis

Enkele konsepvoorstelle vir ’n embleem (1988)
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APA Akademie – wapen  
(Ds. Henri Scherman)
Die embleem van die Afrikaanse 
Protestantse Akademie (APA) is 
’n wapenskild. Die wapenskild 
word deur silwer geboë lyne in 
drie gedeel. Die lyne het geen sim-
boliese bete kenis nie. Die funk-
sie is heraldies, aangesien kleure 
soos rooi, blou en swart volgens 
heraldiese reëls nie aan mekaar 
mag raak nie.

Wanneer die wapenskild van voor aanskou word, is die silwer 
Hugenotekruis1 (Maltese kruis2) links bo op ’n koningsblou ag ter-
grond. Die Maltese kruis vorm die basis van die Hugenotekruis. 
In die wapenskild van die APA word slegs van die basis gebruik 
gemaak, aangesien die volledige Hugenotekruis meer ruimte 
in beslag sou neem of klein sou vertoon. Dit dui op die Franse 
Hugenote wat na Suid-Afrika gekom het en waarvan ons afstam, 
asook die invloed van hulle geloof wat ons ook het as deel van 
ons gods diens tige erfenis.

Regs bo is ’n goue, klimmende leeu3 op ’n rooi/oranje agtergrond. 
Dit is bekend dat die klimmende leeu ’n bekende Nederlandse 
simbool is. Dit verteenwoordig dus ’n ander deel van ons her-
koms asook die gereformeerde invloed wat vanuit die Nederlan-
de die Suid-Afrikaanse kerklike samelewing rigtinggewend 
beïnvloed het.

In die middel onder is ’n silwer neerdalende duif, simbool van 
die Heilige Gees, op ’n swart agtergrond. Dit is ook presies die-
selfde duif en agtergrond as op die AP kerkverband se embleem. 
Daarmee word die historiese verbintenis tussen die APA en die 
AP Kerk aangedui. Die neerdalende duif is ook deel van die vol-
ledige Hugenotekruis.

’n Wit banier kom aan die onderkant van die skild voor. Dit is in 
drie dele gevou, waarvan die dele aan die kante ewe groot is en 
op dieselfde vlak is, terwyl die middelste deel kleiner en op ’n laer 
vlak is as dié aan weerskante daarvan. Drie woorde verskyn op 
die drie dele. Dit is veronderstel om so gelees te word: WOORD 
– WAARHEID – LIG. Dit hou verband met Jesus Christus as die 
WOORD, WAARHEID en die LIG. Dit het ook betrekking op 
die etos en wêreldbeskouing waarmee die APA tersiêre opleiding 
benader. Die WOORD is die vertrekpunt. Dit is die WAARHEID 
en werp LIG op ons lewenspad.

Logo van die AP Akademie 
(Annami Bruwer)
Gedurende Junie 2016 is ’n span wat spe sia-
liseer in transformasie- en veranderlike be-
stuur van besighede, projekte en instellings, 
genader om die markposisionering van die 
Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) te 
evalueer. Die voorgestelde doelwit daarvoor 
was om binne ses maande (10 Augus tus 2016 
tot 10 Februarie 2017) oor die mees kritieke 
tyd wanneer nuwe studente in skryf, die nuwe 
APA korporatiewe ID, met no dige bemar-
kings materiaal en bemar kings netwerk, aan 
die publiek bekend te stel. 

Die proses vir die ontwerp van ’n embleem 
is met versigtigheid gedoen, sodat die nuwe 
korporatiewe identiteit ’n sigbare ver teen-
woor diging sou wees van ’n hedendaagse 
ont werp, waarmee vernuwing en ’n mo der-
ne toon aangegee word. Drie verskillende 
ont werpe, met variasies op elk, is ontwerp. 
Interne sowel as eksterne marktoetse is daar-
na gedoen, waarvan die onafhanklike uit slae 
’n bepalende faktor was. Die goedgekeur de 
voorstel het 47% van die respondente- stem 
getrek.

Die beskrywende woorde wat met die em-
bleem ontwerp van die logo in ag geneem is, 
was: skoon lyne, vars, nuut, eenheid, mo dern, 
sterk teenwoordigheid, konsekwentheid, tyd-
loos, standvastig, beskermde persoon/individu, 
ewigheidswaarde, kwaliteit en koninkryk.

Die logo is ’n moderne uitbeelding van die 
af or ting APA. Die driehoekige figure (grys) 
stel die twee A’s voor terwyl die reg ter sy van 
die eerste “A” ’n ander kleur is, om saam 
met die sir kel in die middel, die P van APA 
te vorm.

__________________________________________________________________________
1 af.wikipedia.org/wiki/Hugenotekruis
2 en.wikipedia.org/wiki/Maltese_cross
3 nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_leeuw LIG IN DUISTERNIS
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Rokkies wou sy dra, maar niemand kyk daarna ...
Lokkies dra sy nou, met strikkies bont en blou.
Met rok en lok getooi, lyk die nooi nou baie mooi,  
die kêrels kom flikflooi by die haarlok, rooirok nooi!
Nou maak sy vir haar klomp kêrels bymekaar,  
en kyk hoe staan hul daar na rok en lok te staar.

Klere as simbool van sonde teen God en ons 
sondige aard
’n Voordrag van dié tradisionele Afrikaanse volksliedjie, 
laat gewoonlik nie die wenkbroue lig nie. By dieper na-
denke besef ons egter gou dat, hoe onskuldig of speels 
dit op die oor af klink, die lirieke ’n bepaalde simboliek 
aangaande kleredrag en uiterlike versiering verklap. 
Dit is so dat klere, buiten die funksies van bedekking 
en beskerming, ook dien tot versiering van die liggaam. 
Ongelukkig gebeur dit gereeld dat sodanige versiering 
hand-uit ruk en gevolglik ’n onverskilligheid jeens of 
’n afwesigheid van ons Christelike aard en roeping laat 
deurskemer. 

In 1 Timótheüs 2:9 laat die apostel Paulus hom uit oor 
die kleredrag van die vrou en skryf onder meer dat die 
vrou se kleding haar beskeidenheid (terug ge hou den- 
 heid) en ingetoënheid (selfbeheersdheid) moet weerspieël. 
Hy wys hiermee nie uiterlike versiering af nie. Vroue 
moet egter só aantrek dat hulle daarmee getuig dat 
Christus hul Heer en Meester is en dat hulle nie aan-
trek ter wille van modevoorskrifte of uit selfverheerli - 
king nie.

Die apostel Petrus (1 Petr. 3:3, 4) skryf op dieselfde trant 
dat innerlike versiering, wat die vrug van die bekering 
is, God meer behaag as uiterlike versiering, waarmee 
die wêreld beïndruk word.

In 1 Timótheüs 2:9 leer die apostel verder dat vroue 
be hoorlik geklee (klere se funksie as bedekking) moet 
wees. Hierdie beginsel is af te lei vanuit die verhaal van 
die sondeval van die eerste mensepaar.

Voor Adam en Eva se ongehoorsaamheid, was 
hul naakt heid eens met hul geluksalige toestand. 
Ná hul on ge hoor saamheid word hulle egter be-
wus van hul naaktheid, voel skaam daaroor en 
gebruik aanme kaar gewerkte vyeblare as skorte 
om hul naaktheid te bedek en as erkenning van 
hul sondigheid (vgl. Gén. 3:7). 

Vir God het die skorte egter nie gedeug nie en Hy maak 
vir hulle rokke van vel en trek dit vir hulle aan (vgl. Gén. 
3:21). Hieruit lei ons af dat God van ons ver wag om 
goed en behoorlik geklee te wees en dat Hy naakt heid 
en skamele kleredrag afeur, aldus die gereformeerde 
teoloog, PJ de Bruyn1.

Klere as simbool van genade van God en ons 
geheiligde aard
Dié met helder witte klere staan daar voor die Heer se 
troon. Voor die hoë God en Here, dáár verskyn hul won-
der skoon. ... met hul klere rein gewas en bevry van elke 
las (Ges. 387:1, 3).

De Bruyn skryf verder dat ons kleredrag ’n unieke be-
te kenis het deurdat dit heenwys na Christus en sy ver-
lossingswerk. Soos wat God ná die son deval die gevalle 
mensepaar se sondige naaktheid self weggeneem het en 
hulle self geklee het met behoorlike klere, net so neem 
Christus “ons vuil sondekleed weg en skenk ons in die 
plek daarvan die heilige klere van geregtigheid wat 
Hy vir ons verwerf het” (vgl. Sag. 3:4; Openb. 3:5; 7:9). 
Wanneer gelowiges klere dra wat skraps, suggestief en 
seksueel-prikkelend is, ontstaan die vrae: Waarom doen 
ons dit? Is ons dan nie nuutgemaak nie? (vgl. 2 Kor. 5: 17).

Die Bybel gee nie bindende voorskrifte aangaande klere-
drag, soos die lengte van ’n rok of langbroekdra by vroue 
nie, maar dit lê beginsels neer oor hoe ’n gelowige se klere 
moet lyk sodat dit pas by sy geheiligde aard (vgl. Kol. 

Ons ís wat ons aantrek!
Charlotte Möller

_______________________________________________________________
1 De Bruyn, PJ. 1975. Die Christen en Kleredrag. Pro Rege: Potchefstroom.

SEPTEMBER 2019  15



3:12, 14). Die liggaam van ’n gelowige word ’n tempel 
van God genoem (vgl. 1 Kor. 6:19) en daarom moet sy 
kleredrag daarvan getuig dat die Gees van God in hom 
woon. Kenmerkend van sodanige kleredrag is dat dit 
behoorlike bedekking aan die naakte liggaam bied en nie 
die aandag vestig op die uiterlike van die gelowige nie. 

’n Ander gereformeerde teoloog, JH van Wyk2, skryf 
dat mense argumenteer dat dit nie oor klere gaan nie, 
maar oor die hart en nie oor wat die mens aantrek nie, 
maar oor wat hy doen. ’n Skrapsgeklede gelowige sou 
haar self dus kon verdedig dat, alhoewel sy die nuutste 
skrapse modeneigings volg, sy steeds Christen in woord 
en daad is. Die ironie hierin is dat ’n gelowige Christen 
nie veronderstel is om aandag op haarself te vestig nie, 
maar dat haar uiterlike ’n spieëlbeeld van haar geheiligde 
innerlike moet wees. “Ons uiterlike klere verraai dik-
wels ons innerlike en die taal wat ons klere praat, is 
’n openbaring van ons verborge motiewe en beoogde 
doelstellings”, aldus Van Wyk.

Tim Challies3, ’n protestant-gereformeerde skrywer en 
ouderling verbonde aan die Grace Community Church 
in Toronto, Kanada, skryf dat sondige mense graag 
die aandag op hulself gevestig wil hê en dat hulle baie 
keer hul kleredrag as middel tot dié doel gebruik. As 
geheiligdes moet die teenoorgestelde egter kenmerkend 
van ons gedrag én kleredrag wees – dit moet die aandag 
op God laat fokus en wys dat ons ons naaste nie met 
seksueel-prikkelende kleredrag wil verlei tot afvalligheid 
van God se gebod nie.

Pa, Ma, hóé lyk ek?
... en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as 
jy in jou huis sit en op pad is en gaan lê en as jy opstaan 
(Deut. 6:7). 

Die gereformeerde Amerikaanse teoloog RC Sproul4, 
skryf dat hy gedurende sy bediening menigmaal ge-
lo wi ge ouers hoor sê het dat hulle nie godsdiens met 
hul kinders bespreek nie, aangesien die kinders self tot 
eerlike geloof moet kom en nie daarin beïnvloed moet 
word deur hul ouers se indoktrinering nie. Hierdie is 
’n onbybelse siening, aangesien God in die eerste plek 
eis dat ons Hom bo alles moet liefhê, maar daarna ge-
bied dat ons ons kinders dag en nag in sy gebooie moet 
onderrig (vgl. Deut. 6:5, 7). Verder verbind doopouers 
hul self deur hul doopbelofte daartoe om hul kinders te 
onderrig aangaande die eise van God se Woord en om 
vir hulle ’n voorbeeld in die uitlewing daarvan te stel 

(vgl. die doopformulier). Verbondsouers wat self erns 
maak met die eise en beloftes van die Bybel sal weet 
watter kleredrag paslik is en sal hulle kinders in voor-
beeld daarin voorgaan. 

Die Afrikaanse idioom die appel val nie ver van die boom 
af nie, getuig van ’n belangrike, ondergewaardeerde 
waar heid – soos die ouer, so die kind. Dit lê dus voor 
die deur van ware gelowige ouers om self eers te weet 
wat dit beteken om gereinig te wees deur die bloed van 
Christus en geheilig en verseël te wees deur die Heilige 
Gees. Die gevolg van hierdie wete kan nie anders as om 
vrug op talle terreine te dra nie, ook op ons kleredrag. 
Na ons goeie voorbeeld, sal ons kinders gou leer dat jy 
ís wat jy aantrek.

Slenterdrag nou ook kerkdrag?
Die wêreld se geykte oral-in-omloop-refrein “ons moet 
aanpas by veranderde tye”, is besig om ’n skare van vol-
ge linge bymekaar te maak. Gelowiges spring nie hierdie 
vuisgebalde aanhitsing vry nie. Ons en ons kinders word 
daagliks daarmee gekonfronteer om ook gelykvormig 
(dieselfde) te word aan die wêreld se veranderde waardes 
– ook op die gebied van kleredrag. Ons “gemaklike” 
kerkdrag verklap dikwels hoe moeilik dit is om stand 
te hou teen hierdie aanslag.

As konserwatief-gereformeerdes stry ons hard om midde 
’n gevalle en sondige wêreld wat al hoe meer neig tot 
sinkretisme (die vermenging van verskillende gods diens-
te), steeds toegewyd te leef na ons Calvinistiese erfenis. 
Hierdie stryd hou allereers die geloof in die drie-enige 
God en die suiwer verkondiging van die Woord in, 
maar dit het beslis ook betrekking op hóé en wát ons 
aantrek wanneer ons opgeroep word om die erediens 
op ’n Sondag by te woon. Geen steen word onaangeraak 
gelaat wanneer ons spandeer aan glansdrag nie, maar 
kan dieselfde gesê word van ons toegewydheid wanneer 
ons aantrek vir die erediens?

Paulus skryf dat ons nie gelykvormig moet wees aan 
die wêreld nie, maar dat ons deur die vernuwing van 
ons gees kan weet hoe God van ons verwag om te lewe 
(vgl. Rom. 12:2). Mag die Here, deur die vernuwende 
werking van sy Gees, gee dat ons anders as die wêreld 
sal glo, dink en doen, maar ook sal lyk.
_______________________________________________________________
2 Van Wyk, JH. 1998. Etiek in eenvoud. Gesprekke oor morele vraagstukke. 

Potchefstroomse Teologiese Publikasies: Potchefstroom.
3 https://www.challies.com/articles/modesty-matters-what-not-to-wear/
4 https://www.ligonier.org/blog/divine-mandate-parents/
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Die modebedryf se aggressiewe aanval
Op die mees onwaarskynlike plekke word ons deesdae 
die teiken van ’n herlewing van die “ou wêreldse” hei-
den praktyke van liggaamskending. Die verlokking met 
ringe in die gesig en op die lyf, tatoeëring en ander in-
gry pende liggaamlike veranderings, is meer as maar net 
’n hedendaagse kamma-kultuur binne die modebedryf. 
Dit is alles deel van ’n modebedryf wat naels wys vir die 
kerk van Christus.

Julle mag ... geen snye in julle vlees ... en geen ingeprikte 
tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here (Lev. 19:28).

’n Teleurstellende swye
Ongelukkig swyg die meeste kerkleiers oor die adder in 
die boesem, selfs terwyl Christen-jeugleiers en teologiese 
studente swig voor die verleiding om hul liggaam deur 
allerlei menslike ingrypings te verander.

Hulle mag op hul hoof geen kaalte maak ... en in hulle 
vlees geen insnyding maak nie. Heilig moet hulle aan hulle 
God wees en die Naam van hulle God nie ontheilig nie ... 
daarom moet hulle heilig wees (Lev. 21:5-6).

Moenie soos die wêreld wees nie 
Die verontskuldiging maar almal doen dit hou nie 
stand om Christene se aandadigheid aan praktyke van 
lig gaam skending goed te praat nie. Die feit dat hierdie 
prak tyke onder heidene voorkom, moet ons juis ernstig 
op roep om nie aan só ’n wêreld gelykvormig te word 
nie. As gelowiges word ons opgeroep om heilig te wees 
– toegewy aan God en anders as die wêreld. 

Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, 
’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te ver kon dig 
die deugde van Hom wat julle uit die duisternis ge roep 
het tot sy wonderbare lig (1 Petr. 2:9).

Respek vir die liggaam as tempel van die Heilige Gees 
Die Bybel leer baie duidelik dat ons ons liggame moet 

respekteer, aangesien ons ook na die liggaam aan God 
behoort, wat dit gemaak en deur sy Seun se bloed gekoop 
het. Daarom kan ons nie na willekeur daarmee omgaan 
nie. Ons liggaam is die woonplek van die Heilige Gees 
en daarmee moet ons God verheerlik.

Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? 
... Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die 
Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat 
julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. 
Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat 
aan God behoort (1 Kor. 6:15, 19-20). 

Skending van die liggaam
Die Bybel vertel aan die ander kant ook hoe heidene hul 
liggame skend. Só het die valse profete van Baäl hulleself 
volgens hul gebruik met swaarde en spiese stukkend ge-
kerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het (1 Kon. 18:28); 
die duiwelbesetene van Gádara “homself met klippe 
stukkend” geslaan (Mk. 5:5) en die Ismaelitiese mans, 
volgens hul gebruik, “goue ringe” (Rigt. 8:24) gedra.

’n Teken van slawerny
In die Bybel is die deurboring van ’n oor ’n openbare 
aanduiding van permanente slawerny. Net ná hul uittog 
uit Egipte, het Aäron die Hebreërs aangesê om die goue 
ringe wat aan die ore van hulle vroue, seuns en dogters 
was, af te ruk (Ex. 32:1-3).

Afgode waarvan afstand gedoen moet word
Nadat God Jakob beveel het om na Bet-el toe op te trek 
om daar te gaan woon en vir Hom ’n altaar te bou, 
het Ja kob sy ganse huishouding opdrag gegee om “die 
vreem de gode wat onder julle is” te verwyder en hulle 
te rei nig en ander klere aan te trek (Gén. 35:1-2). Hulle 
het die vreemde gode en die “ringe aan hulle ore” vir 
Jakob gegee en hy het dit begrawe (Gén. 35:4). 

Heidense praktyke
Ons sien dieselfde reaksie by heidenvolke wanneer hulle 

Liggaamskending – 
’n Terugkeer na die heidendom? *

Dr. Peter Hammond
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die evangelie aanneem. Vanaf Papoea- Nieu-Guinee tot 
by die Amasonewoud bedryf hei den volke prak tyke van 
liggaamskending, soos oor- en neus ringe, tongversie-
rings, veelvuldige insnydings en tatoeëring. Ons vind 
dit ook in Afrika en Asië. Sodra hulle hul tot Christus 
bekeer, kom die gewoonte om die liggaam te verander, 
tot ’n einde. Dit, terwyl talle Wes ter linge hul vergryp aan 
New Age-godsdienste, liggaamskending en okkultisme.

Jy moet die Here jou God vrees en Hom dien; ... Julle mag 
nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat 
rondom julle is nie – want die Here jou God is ’n jaloerse 
God by jou – sodat die toorn van die Here jou God nie 
teen jou ontvlam nie ... (Deut. 6:13-14). 

Tot vryheid geroep
Dit is heeltemal onvanpas vir ’n gelowige man om ’n oor-
ring – ’n teken van slawerny – te dra. Wat aanvaarbaar 
is vir ’n vrou, is nie noodwendig ook aanvaarbaar vir ’n 
man nie. Wêreldse gebruike kan selde deur Christene 
na gevolg word.

Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie 
julle vryheid as ’n aanleiding vir die vlees nie, maar dien 
mekaar deur die liefde (Gal. 5:13). 

Wêreldse modenukke en -giere
’n Heersende, algemeen-aanvaarde modenuk of -gier 
moet die rooi lig vir Christene laat flikker om nie daaraan 
mee te doen nie. Ons word opgeroep om anders te wees 
– om God ook deur ons liggaam te verheerlik.

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van 
God, dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en 
aan God welgevallige offer – dit is julle redelike gods-
diens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie 
... (Rom. 12:1-2).

Respek of rebellie?
Ons liggaam maak saak. Dit moet aan God gewy word 
as ’n heilige offer, op ’n wyse wat Hom behaag. Ons mag 
nie heidenpraktyke van liggaamskending navolg nie. 
Om ons liggaam te vermink met insnydings spreek van 
oneerbiedigheid jeens die Heilige Gees, aangesien Hy 
in ons woon. Om ons liggaam permanent te vermink, 
is oneerbiedige opstand teen ons Maker en Verlosser. 

Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge 
om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer 
teen die siel (1 Petr. 2:11).

Om die Here te vergeet
Die Bybel beskryf ’n prostituut ook as een wat haar met 
haar neusring en haar halssierade versier ... maar My het 
sy vergeet ... (Hos. 2:12).

Oordadigheid in uiterlike versiering
Om die aandag op onsself te vestig deur ons oordadige, 
uiterlike versierings volgens modevoorskrifte, hou nie 
stand met die Bybelse opdrag aangaande nederigheid 
(Spr. 21:4) en beskeidenheid (1 Tim. 2:9-10) nie.

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: ... maar die 
verborge mens van die hart in die onverganklike versiering 
van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor 
God (1 Petr. 3:3-4).

’n Herlewing van stambewussyn
Die hedendaagse obsessie wat baie mense met verande-
rings aan die liggaam het, is ’n herlewing van die gevoel 
dat ’n mens tot ’n stam/groep behoort. Hand-aan-
hand met dergelike bewussynsgevoel gaan ’n pynlike 
in lywingseremonie, waarná daar geïdentifiseer kan 
word met die stam of kleiner kultuurgemeenskap. Die 
Kacipo-volk in Soedan rek byvoorbeeld die onderlip en 
oorlobbe. Onder die Nubastamme van Soedan is veel-
vuldige oorringe, neusringe, insnydings aan die liggaam 
en liggaamsverf algemeen. Die Soedanese Dinka- en 
Nuerstamme word weer uitgeken aan ’n patroon van 
insnydings dwarsoor hul voorhoof. 

Onder die Hindoes is die voorkoms van neus-, naeltjie-, 
toon-, tong- en wenkbrouringe algemeen. Tatoeëring 
identifiseer weer die stamgenote van die verskillende 
stamme van die Amasonewoud. In Papoea-Nieu-Guinee 
word stamme onderskei deur middel van insnydings, 
tatoeëermerke en ander skendings aan die liggaam.

Seremoniële toetrede tot stamverband
Onder die stamme van Borneo simboliseer tatoeëer-
merke hoofsaaklik jagvernuf by mans (’n sigbare teken 
van sukses) en die volwassewording by vroue (soms ook 
hul stamstatus). Tatoeëring maak egter nie net deel uit 
van die seremoniële toetrede tot die stamverband nie. 
Buiten swartgemaakte tande en uitgerekte oorlobbe, 
is ingewikkelde tatoeëermerke op die vingers, hande, 
voor arms, dye, kuite en voete belangrike elemente van 
skoonheid vir vroue.

Wat beteken tatoeëring vir heidene?
Volgens Crispen Sartwell beskou heidene ’n tatoeëer - 
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merk as ’n komplekse teken. Behalwe dat dit maat skap-
like stand en seksualiteit simboliseer, hou dit spesifie ke 
betekenis in wanneer dit ’n dier, ’n mens of ’n ab strak te 
stam ontwerp uitbeeld. Die mees algemene redes agter 
die aanbring van tatoeëermerke is om mag en manlik-
heid te simboliseer ... Wat die tatoeëermerk egter bó alles 
simboliseer, is die mag wat die mens oor sy eie liggaam 
het ... Om tatoeëring te ondergaan, wys dat jy die nodige 
durf het om deel van die groep te word. Alhoewel dit 
nie die mees drastiese of pynlikste manier van inlywing 
by ’n groep is nie, simboliseer dit pyn en gevolglik jóú 
besluit om deel van die groep te word.

“Tatoeëring is dikwels ’n bonatuurlike ritueel in die meer 
tradisionele kulture en die tatoeëerder word gerespekteer 
as ’n priester of shaman” (Michelle Delio, Tattoo: The 
Exotic Art of Skin Decoration, p. 73).

Subkulture: Identifiseerders van die ware beskawing?
Op dieselfde wyse is wenkbrou-, neus-, bors-, maag-, 
tong ringe en veelvuldige oorringe aanduiders van sub kul-
ture (ondergeskikte kulture) in New York, Parys en ander 
hoofstede, van wat beskawing eintlik behoort te wees.

Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle, en hul 
sonde maak hulle bekend, soos Sodom, sonder om iets 
weg te steek. Wee oor hulle siel, want hulle doen hulself 
kwaad aan (Jes. 3:9).

Onderskeidende kenmerke
Dit is maklik om te onderskei tussen Christen en hei-
den in hierdie sendingvelde. Die heidene dra min of 
geen klere en hou hulle besig met ’n verskeidenheid 
van liggaamskendings en/of tatoeëring. Die Christene, 
aan die ander kant, word maklik uitgeken. Hulle is ten 
volle geklee en hou hulle nie op met enige liggaamlike 
veranderings nie.

Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar 
Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef 
ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad 
het en Homself vir my oorgegee het (Gal. 2:20).

Getuienis van bekering
Dit is natuurlik so dat van die ouer mense steeds bewyse 
– littekens en gate – van hul heidense verlede sal oorhou. 
Maar van oor-, wenkbrou-, neus- en allerhande ander 
ringe het hulle ontslae geraak. Die kinders is bevry van 
die ouers se heidense verminking. Dit is ongehoord 
in hierdie gebiede dat Christene vrywillig toegee aan 

liggaamskending of tatoeëring. In werklikheid is dit vir 
die nuwe Christene skokkend wanneer Westerse mans 
met lang hare en oorringe besoek aflê.

Julle is kinders van die Here julle God; julle mag julle ter 
wille van ’n dooie nie stukkend kerwe of ’n kaalte tussen 
julle oë maak nie. Want jy is ’n volk heilig aan die Here 
jou God ... (Deut. 14:1-2).

Die aanname dat alle mense gelyk is
Hoe verklaar ons die teenwoordigheid van hierdie hei-
dense praktyke onder gelowiges? Dit begin gewoonlik 
wanneer aanvaar word dat wat goed is vir die vrou, ook 
goed is vir die man. Aangesien dit aanvaarbaar is vir ’n 
vrou om ’n oorring te dra, moet dieselfde vir die man 
ook geld. In antwoord hierop begin sommige vroue 
om veelvuldige oorringe te dra. Aangesien talle mense 
dwarsoor die wêreld verskillende tipes ringe op verskil-
lende plekke dra, wat verhinder ons om dit ook te doen?

... weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyand-
skap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld 
wil wees, word ’n vyand van God (Jak. 4:4).

Wêreldse Christene
Aangesien talle Christene hulle ophou met heidense 
musiek, onsedelike kykstof en onchristelike tydverdryf, 
moet ons nie verbaas wees dat baie van die Christelike 
jeug nie meer anders lyk en optree as hul nie-Christen 
vriende nie. Die sedelose, bedwelmende en sielsvernie-
tigende verfoeisels wat kinders hoor, sien en raakloop, 
bied genoegsame rede vir hul afvallige optrede, wat selfs 
veroorsaak dat belydende Christene nou hul liggaam 
skend na die voorbeeld van heidense praktyke. 

Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie (Rom. 3:18).

Terug na die Woord van God 
Dit het tyd geword vir jeugleiers en predikante om 
ondersoek in te stel na wat die Skrif aangaande hierdie 
onderwerp leer, sodat hulle vrymoedig en standvastig 
daaroor kan preek en diegene wat hulle skuldig maak 
aan liggaamskending, tot inkeer kan roep. Ons moet 
die Woord van God ernstig opneem.

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons 
van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en 
laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring 
(2 Kor. 7:1).
_______________________________________________________________
1 Vertaal deur Charlotte Möller met vergunning van dr. Peter Hammond.
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BYBELWOORDBLOK:  
INTERESSANTHEDE OOR ’n MANTEL

LEIDRADE:

DWARS

1. Wie wikkel 
Hom in die 
ywer soos in 
’n mantel? 
(Jes. 59:15, 17).

6. Die kleur van 
die mantel 
(Ex. 28:31)

7. Hy het sy 
mantel 
geskeur  
(Job 1:20)

8. ’n Vriend 
van Job 
skeur ook sy 
mantel  
(Job 2:10, 12)

9. Wat het Elia 
toegedraai? 
(1 Kon. 19:12)

10. Kunstige 
maak van 
kledingstukke 
(Ex. 39:22)

14. ’n Ou profeet 
wat ’n 
mantel dra  
(1 Sam. 28:14)

16. Dawid sny ’n 
stukkie van 
hierdie man 
se mantel af  
(1 Sam. 24:5)

18. Draai dit en 
jou skande 
toe soos in 
’n mantel  
(Ps. 109:29)

DWARS (vervolg)

19. Wat is op die mantel 
neergegooi? (Rigt. 8:25)

20. Wat het die volk 
onder andere in hul 
mantels toegebind? 
(Ex. 12:34)

23. Watter vriend van 
Daniël is met sy 
mantel gebind?  
(Dan. 3:21)

25. Wat het Saul van 
Samuel se mantel 
afgeskeur?  
(1 Sam. 15:27)

26. ’n Ander vriend van 
Job skeur ook sy 
mantel (Job 2:10, 12)

AF
1. Die tekstuur van die mantel  

(2 Kon. 1:8)

3. Hy skeur sy mantel weens 
verslaentheid (Esra 9:3)

4. Om iets te omhul (Ps. 109:29)

5. Derde vriend van Job  
(Job 2:10, 12)

11. Wie werp die rooi mantel om 
Jesus? (Mt. 27:27, 28)

12. Knaphandig gemaak (Ex. 28:4)

13. Hy het ook ’n mantel gedra  
(Dan 3:21)

14. Klokkies en granaatjies is 
daaraan vasgewerk (Ex. 28:34)

15. ’n Vriend van Daniël (Dan 3:21)

17. Wie gee vir Dawid sy mantel?  
(1 Sam. 18:4)

20. Hy dra ’n mantel van fyn linne  
(1 Kron. 15:27)

21. Wie het die mantel opgetel?  
(2 Kon.2:14)

22. Op wie is ’n mantel gewerp?  
(Mt. 17:28)

24. Hy slaan op die water  
(2 Kon. 2:8)

Teks & uitleg: Daleen Pienaar 2019 Celebrabimus te in aeternum – Ps. 79:13
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Aan die ander kant moet hierdie ruimte nie met onno-
dige tierlantyntjies en opgesmukthede, steur of afbreuk 
doen aan die gewyde en stemmige atmosfeer nie. So da-
ni ge atmosfeer is bevorderlik, maar ook noodsaaklik om 
die gemeente se innerlike gevoelens ten opsigte van hul 
eerbetoon, skuldbesef en dankbaarheid oor die vergifnis 
van sondes, voor die Here te lê.

Vrymoedigheid tot uitlewing van genoemde innerlike 
gevoelens word makliker verkry waar die kerkruimte 
effe afwyk van ’n eenvoudige vierkantige of reghoekige 
vertrek, waarmee die gemeentelid oorbekend is by die 
werk of huis. Dit kan verkry word deur verskillende 
oop ruimtes, asimmetries, op só ’n manier met mekaar 
te verbind dat dit die gemeentelid se gedagtes vestig op 
dít wat buite sig is en wat anders is as sy alledaagse be-
lewenisse. Onverwagse ligspeling en indirekte beligting 
kan hier met groot vrug gebruik word.

Praktyke wat verband hou met die ontwerp en bou van 
kerke, moet teologiese vereistes voorop stel.

Binne die protestantse kerkruimte is dit belangrik om 
die tweegesprek-karakter van die erediens te behou. Die 
plek van die preekstoel teenoor die orrel, orrelpype of 
ander musikale toebehore is belangrik. Die prediker, 
as spreekbuis van God, inisieer die gesprek tusen die 
Here en die gemeente. Sy woorde moet daarom duidelik 
gehoor kan word. Die gemeente antwoord met gebed, 
sang, skuld- en geloofsbelydenis. Die orrel, orrelpype 

en ander musikale toebehore is deel van die gemeente 
se antwoord en is ondergeskik aan die Woordverkon-
diging. Dit moet dus nie agter die preekstoel geplaas 
word nie, wat ’n verkeerde oorgeërfde gebruik van die 
Rooms-katolieke Kerk se sakramentsteologie is. 

In die proses van oorvereenvoudiging, word simboliek 
dikwels afgeskeep en moet maar tevrede wees om aan 
die agterspeen te suig. Daar kan heelwat meer bereik 
word deur weer die belangrikste Protestantse kerklike 
simbole subtiel terug te bring. In die laaste honderd 
jaar het dit reeds met die nagmaalstafel en doopvont 
gebeur ná die sogenaamde reformatoriese besinning 
in kongresse oor protestantse kerkgeboue vanaf 1894. 

Protestantse simbole sluit byvoorbeeld dinge soos die 
kruis, doringkroon, Christusmonogram, Oranté2, vis, 
lam, duif, adelaar, leeu asook simbole van gelykenisse, 
soos die saaier, visserskuit, staf, olielamp, kruik, beker, 
brood, koringaar, druif en selfs die Woord en lig in.

Die kerkruimte en simbole moet stemmig en beskeie, 
sonder prag en praal wees. Tog moet dit ’n gevoel van 
grootsheid en harmonie skep, wat die gelowige tot self-
beskouing en selfondersoek sal lei – ontbloot voor God 
en afgesonder van die wêreld daar buite.

Kerkakoestiek is ’n belangrike element wat in ag ge-
neem moet word wanneer ’n kerkruimte beplan word. 
Goeie akoe stiek vereis ’n gemiddelde naklanksperiode 

Argitektoniese simboliek  
in Protestantse Kerke
Koos Reyneke1

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Koos Reyneke het sy argitektuur-skripsie oor protestantse kerkbou en -argi tektuur in 1971 gedoen. Sy skripsiekerk is “wonderbaarlik” in Môrewag, Kroonstad, 
gebou. Daarna is reeds meer as sewentig kerke deur hom ontwerp, waaronder die AP Kerke op Groblersdal en Naboomspruit. Hierdie artikel is ’n kort opsom-
ming van skripsieverwante aspekte met bykomende stawings uit ondervinding tydens die ontwerp en bou van dié 70 kerke.

2 ’n Figuur wat met oop arms staan om die vrede van die siel te simboliseer. 

Kerkargitektuur behoort eietydse uitdagings, faktore en vereistes in ag te neem wanneer argitektuur en teo-
logie ontmoet gedurende die “tweegesprek” van die Here met sy gemeente. Hierdie tweegesprek vra meer as 
net ’n skuur of ’n skoolsaal. Aan die een kant moet die atmosfeer van die ruimte waarbinne die tweege sprek 
plaasvind, bevorderlik wees vir sinvolle deelname ten opsigte van alle liturgiese gebeure.
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van 1,6 sekondes. Inagneming van hierdie vereiste sal 
die kwa li teit van begeleidingsmusiek, maar veral ge-
meentesang, bevorder. Belangriker is dat die prediker 
se boodskap nie ingeperk sal word deur onnodige eggo’s 
of naklanke nie.

Alhoewel die kerkgebou nie God se woonplek is nie, is 
dit die plek waarheen God ons oproep om Hom in aan-
bidding te ontmoet. Dit behels nie net die gees nie, maar 
ook die sensoriese. Kerkargitektuur het veel by te dra 
tot die grootsheid en heiligheid van hierdie ontmoeting. LIG IN DUISTERNIS

Luidens ’n berig op die webtuiste Creation.com 
(1 Augus tus 2019), het die 67ste vergadering van die 
Missouri‑sinode van die Lutherse kerk resolusie 5‑09A, 
getiteld To Confess the Biblical Six-Day Creation, aanvaar. 
Baie min of geen Christene twyfel daaroor dat die 
skepping ’n daad van God was nie, maar baie Christene 
is onseker oor die ouderdom van die aarde. In die lig 
hiervan is hierdie ’n baie belangrike besluit.

’n Belangrike onderdeel van die besluit is dat dit aan 
leraars opdrag gee om lidmate, veral die jeug, hieroor in 
te lig en hulle toe te rus om hulself te verantwoord ten 
opsigte van die Bybel se leer aangaande die skepping, 
asook die verhouding tussen geloof en wetenskap.

Hierdie standpuntinname gaan oor meer as net die 
skepping. Ten diepste word ’n bepaalde Skrifbeskouing 
daardeur bevestig. Hierdie besluit is ’n duidelike 
aanduiding dat die kerke erns maak met die gesag 
van die Skrif. Hierdie kerke se standpuntinname vir ’n 
sesdag‑skepping is dus ook aanduidend van wat hul 
standpunt oor sake soos selfdegeslag‑huwelike, aborsie 
en ander kontroversiële sake sal wees.

Dr. Matthew Harrison, voorsitter van die sinode, het 
gesê: “Ons probeer slegs sê wat die Bybel sê en om 
andersins te swyg. Dit is vir my moeilik om die Génesis‑
gebeure te glo, maar ek glo dit omdat ek glo dat dit die 
Woord van God is.”

S M E LT O O N D
•  September 2019  •

Missouri-sinode van die Lutherse kerk bevestig sesdag-skepping

Chi-Rho (Het jy geweet?)
’n Monogram is ’n motief waar twee of meer letters oor mekaar geplaas word om ’n mo-
tief te vorm. Die Chi-Rho-monogram is ’n bekende monogram wat die vroeë Christene 
ge bruik het om die Naam van Jesus te vorm en wat vandag steeds graag en met groot 
vrug deur die kerk gebruik word. Hierdie monogram is ’n samevoeging van die eerste 
twee Griekse letters van die naam Christus (χριστός), naamlik X (chi) en P (rho). 

NAZRANI (aldus Nasarener)
Simbole het die vermoë om mense se solidariteit met mekaar oor afstande heen suit te 
druk. ’n Tipiese voorbeeld hiervan is die simbool hiernaas, wat die letter “N” in Arabies 
is. Die letter staan vir “Nazrani” of Nasarener, die Arabiese woord vir Christen. Die 
terroristegroep ISIS het die teken vir eie gewin gekaap, deurdat hulle Irakese Christene 
se huise en besighede met dié teken gemerk het. Hierdie gemerkte Christene is dan deur 
hulle vervolg. Alhoewel dit ’n teken van vervolging geword het, het baie Christene hul 
Facebook-status aan dié teken verbind, om daarmee solidariteit met die pyn van hul 
broers en susters in Irak te verklaar.
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Die stigting van die Britse en Buitelandse Bybel ge-
noot skap in 1804, was die vrug van die gods diens-

tige her le wing in Engeland. ’n Sestienjarige Walliese 
mei sie, Mary Jones, was ná haar bekering op soek na ’n 
eie Bybel. Toe sy na ’n veertig kilometer lange staptog by 
eerwaarde Tho mas Charles aanklop, moes hy haar met 
skaam te mee deel: “Ek vrees, my kind, ek het nie ’n en ke le 
Bybel om af te staan nie.” Toe sy in trane uitbars, het hy 
sy eie Bybel vir haar gegee. Hierdie gebeure was die mo-
tive ring om te sorg dat Bybels makliker ver kryg baar is.

Binne twee jaar ná die stigting van die moeder ge-
nootskap (1806), is daar ’n besending Nuwe Testamente 
na Suid-Afrika gestuur. Dit was, sover bekend, die eers te 
voor beeld van Bybelverspreiding in Suid-Afrika deur die 
toedoen van die Genootskap. Drie jaar later word nog 
’n besending ontvang. Die keer 300 volledige Bybels en 
900 Nuwe Tes tamente. Hierdie eerste Bybels was egter 
Engelse ver ta lings, maar in ’n skrywe gedateer 30 Junie 
1810, word daar melding gemaak van die groot tekort 
aan Hol land se Bybels. Dit het die groot honger na By-
bels onder Suid-Afrikaners verwoord. Suid-Afrikaanse 
gelo wi ges sou hul eie behoefte moes begin aanspreek.

In ’n paragraaf uit die 1821-jaarverslag van die Brit-
se en Buitelandse Bybelgenootskap word die volgen de 
ge meld: “Your Committee have now the satisfaction to 
state that on the 23rd of August in the last year (1820) a 
Society was formed at the Cape of Good Hope under 
the designation of the South African Bible Society.”

Op 23 Augustus 1820 word die Britse en Buitelandse 
Bybelgenootskap, aanvanklik bekend as die South Afri-
can Bible Society, gestig. Dit was die amptelike begin van 
Bybelgenootskapwerk in Suid-Afrika en die plaaslike 
Bybelgenootskap het as ’n tak van die moedergenootskap 
in Engeland gefunksioneer.

Reeds vroeg in die Bybelgenootskap se bestaan is 
daar na gestreef om, soos wat die verslae weergee, “Bibles 
without note and comment” aan die gemeenskap van 
gelowiges beskikbaar te stel. Die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika (BSA) het ook spoedig die taak van ver sprei-
ding uitgebrei na die groot taak van vertaling. In die 

eerste eeu van die Britse en Buitelandse Bybel ge noot skap 
se bestaan, sou met reg verklaar kon word dat die be-
langrikste hoogtepunte met die vertaling van die Bybel 
saamhang. Hier word heel kursories op hoogtepunte 
ge wys: die Tswana Bybel – 1857 (deur Robbert Moffat 
ver taal en die eerste volledige Bybel vertaling in Suid- 
Afri ka, op twee na, die eerste in Afrika); die Xhosa 
Bybel – 1859; die Suid-Sotho Bybel – 1881; die Zoeloe 
Bybel – 1883; die Noord-Sotho (Pedi) Nuwe Testament 
– 1890; die Pedi Bybel – 1904; die Tsonga Bybel – 1907; 
die Afrikaanse Bybel – 1933; die Venda Bybel – 1936; 
die Swati Bybel – 1996, en verder ook Bybelvertalings in 
Na mibië (Nama, Herero, Kwanyama, Kwangali, Dhim-
ba) en die Afrikaanse Bybel in braille in 1941.

Sedert 1 November 1965, 145 jaar nadat die werk 
in Suid-Afrika ’n aanvang geneem het, funksioneer die 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika as ’n outonome lig-
gaam, onafhanklik van die Britse en Buitelandse By bel-
genootskap. Tussen 1965-1968 was die BSA betrokke by 
die vestiging van Bybelgenootskappe in ons buurlande 
Lesotho, Botswana, Swaziland en Namibië. 

Die Bybel het geïnspireer op talle samelewings ge-
biede. Dit was verantwoordelik vir die opbloei van die 
let ter kunde, kunste en argitektuur. Dit was die vonk 
ag ter ontdekkingsreise en wêreldsendings. Dit was ver-
ant woordelik vir die vasstelling van die oppergesag van 
die reg. Dit het die era van meelewing, liefdadigheid, 
vry heid en regverdigheid ingelei. Die meeste van die 
wê reld tale is eerste deur Christen-sendelinge neer ge-
skryf. Die eerste boek in die letterkundeskat van die 
mees   te van die wêreldtale, is die Bybel. Vandág is die 
BSA aktief in die hele Suid-Afrika en besig om steeds 
hul roeping uit te leef.

Die BSA handhaaf gesonde beginsels gerig deur 
Chris telike waardes, ten einde die mees effektiewe en 
doeltreffende diens te lewer. Die BSA bestaan om aan 
die kerk en al die inwoners van Suid-Afrika bekostigbare 
By bels te voorsien, vir elkeen in hul eie taal en in geskik-
te formaat, sodat almal die lewegewende boodskap van 
die Woord mag ervaar.

Die Bybel: Hoop vir almal
Ds. Carl Vermaak

LIG IN DUISTERNIS

BYBELGENOOTSKAP 200
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AP Akademie: Ons troetelkind
Vanoggend – 23 Junie – het ek ’n besondere hoogtepunt 
beleef by ons erediens. Die prediker was AP Kerk Orania 
se derde gemeenteseun, teologiese student Lourens du 
Preez. Die eerste is Jaco van der Merwe en die tweede 
is Wynand van der Westhuizen.

Die Skriflesing was 1 Korinthiërs 15:1-26. Wat ’n deeg like 
preek, met ’n besonder goeie voordrag! Ek glo groot en 
klein was aangegryp. Ek was so oorweldig deur dank-
baarheid. Natuurlik ook dankbaarheid vir die besondere 
opleiding wat hy van ons professore ontvang. Die AP 
Kerk het ontstaan weens die ontsporing op teologiese 
terrein; die probleem het nie by lidmate of by predikante 
begin nie, maar by die teologiese opleiding.

Daarom het hierdie jong kerk met amper niks in die 
koffers nie, besluit om dadelik te begin met ’n eie teo-
lo giese opleiding (’n duur onderneming sonder ’n sent 
van buite). Die eerste sinode het in November 1987 so 
be sluit – en die teologiese opleiding het in 1988 begin, 
al was daar toe net een enkele student wat reeds die 
BA- studie afgehandel het en gereed was om dadelik met 
Teologie te begin. Ek het beswaar gemaak en gedink 
ons moet maar ’n bietjie wag. Prof. Lubbe het egter met 
beslistheid gereël: Daar is ’n student en die wa sal begin 
loop! Die Sinode het die besluit eenparig geneem! Ook 
ons lidmate het volle ondersteuning gegee, en dié wa 
loop nou al vir meer as 30 geseënde jare! 

Deur die Akademie lewer hierdie jong, klein kerkie 
wêreldwyd ’n groot en positiewe bydrae , want die Here 
het vir ons werklik voorsien in besonder goed toegeruste 
professore. Hulle lewer diens van kwaliteit na binne en 
na buite. Dit was al ons voorreg in Orania om twee keer 
teenwoordig te kon wees in ’n erediens wat deur twee 
professore gelei is.

By die eerste sinode is al besluit om die teologiese op-
lei ding die troetelkind van ons kerk te maak en daag-
liks daar voor te bid. Langs hierdie weg herinner ek aan 
daar die besluit en ek roep elke lidmaat op om asseblief 
u me dewerking in getrouheid te gee. Onthou die opdrag 
van ons Meester in Matthéüs 9:37-38: Die oes is wel groot, 
maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat 
Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.

Dan mag ons ook met dankbaarheid as oesters weet 
dat Hy gesê het: Ek sal my gemeente bou en die poorte 
van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Om die kerk 
van die Here te bou, is nie mensewerk nie – genadiglik 
doen Hy dit self. Ons is egter sy instrumente. Hy roep 
en stuur die arbeiders om sy oes in te samel – mense uit 
die duisternis te roep tot sy wonderbare lig (1 Petr. 2 :9).

Dit bring my by ’n belangrike punt. Ek het die indruk 
dat die predikantsamp vandag nie altyd hoog aangeslaan 
word nie. Die ergste waarvan ek gehoor het, is dat ’n 
ouderling daarmee spog dat hy al drie (jong) predikante 
uit die bediening weggewerk het! Menige predikant kan 
vertel van onaangename omstandighede wat uit sulke 
gesindhede voortvloei. Ek wil pleit vir ’n liefdevolle 
en waarderende benadering in die verhouding met 
ons leraars.

Die Here Jesus leer ons hoe die gesindheid moet wees 
teen oor sy gestuurdes. Ons lees in Matthéüs 10:40: Wie 
jul le ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang 
Hom wat My gestuur het.

Dawid stel vir ons ’n besondere voorbeeld. Lees gerus 
1 Samuel 24. Al wil Saul vir Dawid ombring en al het 
Dawid die beste geleentheid om hom op Saul te wreek 
daar in die grot in die nag, sny Dawid net ’n slip van 
Saul se mantel af. Selfs daaroor voel hy skuldig omdat 
hy sy hand teen die gesalfde van die Here gelig het (vgl. 
1 Sam. 24:6-7). 

Ek is dankbaar dat die AP Kerk die beroepstelsel hand-
haaf, met die gedagte dat die Here self die persoon stuur 
wat Hy vir die gemeente as leraar wil gee. In my jare van 
bediening het ek baie beroepe ontvang – by ’n besondere 
geleentheid selfs 13 in ’n ry! Deurgaans het ek ervaar hoe 
Hy sake hanteer – vir gemeente, maar ook vir die leraar.

As u dus ’n leraar beroep, besef mooi waarmee u besig 
is. As die Here dan ’n leraar stuur, behandel hom soos 
ons Meester sê. Want ... hy is die gesalfde van die Here 
(1 Sam. 24:7).

Ds. Adam Boshoff (AP Kerk Orania)
(Brief verkort)

BRIEWE
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Ouma Hannatjie was ons kleinkinders se inspirasie en voorbeeld. Voor 
hanekraai was sy reeds op haar knieë voor God vir elkeen van ons. Sy het 
hard gewerk en was ’n voorslag skrywer – haar stokou tikmasjien het nooit 
gerus nie. Haar eerste kinderverhaal het in Goue lint, my storie begint, 
verskyn. Later het ’n tienerboek en ook haar gewilde 
dagstukkieboek vir vroue, Christen-vrouwees vandag, 
die lig gesien. Sy het vir die weeklikse koerant Brits 
Pos ’n vroue rubriek geskryf. Sy het ook ’n diereboek 
geskryf en elke prentjie daarin eiehandig geteken.

Ouma Hannatjie het elke taak voluit aangepak. 
Sy was ’n uitstaande gasvrye vriendin en kennis. Sy 
het jou nooit laat gaan sonder lekker gebak, biltong 
of ’n lekker stukkie wildsvleis nie. Sy was stylvol, 
verfynd en ’n voorbeeld.

Ouma was só ’n gelowige 
kind van die Here. Selfs agt jaar 
gelede toe haar gesondheid ons 
almal groot laat skrik het en 
sy baie groot operasies moes 
ondergaan, het die beproewing 
haar geloof steeds sterker 
gemaak. Sy het die Here aanhou 
dien deur almal om haar in die 
Silwermed- versorgings oord te 
inspireer, van God te leer en vir 
elkeen te bid. Sy was geliefd waar 
sy gekom het. Ouma se Sondag 
was vir haar ’n groot dag, want sy 
kon kerk toe gaan! Sy het God se 
wonderwerk in en met haar lewe 
met almal gedeel.

Ouma se oproep op jou 
verjaars dag sou telkens die 
eerste oproep op jou spesiale dag 
wees – dan het Ouma vir ons 
gebid. Ouma het nooit gekla nie, 
maar opgekyk na waar haar hulp 
vandaan kom. Rus sag Oumie – 
dankie vir so ’n mooi en lang 
lewe waarin ons kon deel.

Al ons kleinkinders

HULDEBLYK:  
Hannatjie Schoeman
19 NOVEMBER 1931 – 22 MEI 2019

Tannie Hannatjie Schoeman was ons geliefde ge beds tannie, sy het vir elke 
saak en elke lidmaat en familie lid gebid. Sy het na aan die Here geleef, en 
sy het met die mooiste vriendelikheid en warmte graag vir jou vertel van 
die wonderwerke en genade van die Here. 

Sy was ’n verfynde vrou. Sy het haar besig gehou met opvoedingswerk 
deur middel van die wonderlike stukke wat sy gepubliseer het. Bybelstories, 
dierestories en vrou-wees inspirasie. Haar publi kasies is graag op ons kerk 
se bestelvorm aangedui en by ons kerkkantoor verkoop.

Tannie Hannatjie het nooit gekla nie, sy was tevrede met hoe God oor 
haar lewe besluit het, maar sy het gekies om Hom te gehoorsaam en te 
dien en het nie opgehou om oor sy werk te praat nie. 

Sondae was vir haar so wonderlik om kerk toe te gaan, sy was gedurig 
in gebed ook vir die bedienaars van die Woord. Sy was geliefd in ons ge-
meen te en spesiaal vir elkeen van ons. Ons mis haar in die kerk en ons 
mis haar oproepe en opbeurende gesprekke. Sy het ons verseker dat ons 
as se blief net nie moet ophou bid nie. Sy het selfs elke oggend alleen in 
haar kamer in die Versorgingsoord, lofliedere gesing tot eer van die Here. 
Die per soneel het soveel respek vir haar gehad en net geluister na haar 
vreug de om die Here te dien.

Tannie Hannatjie, dankie vir ons nalatenskap: Wandel in die geloof. Die 
Woord bou ons geloof daag liks, ons lewe deur geloof, nie deur dit wat ons 
sien nie. Ons het ’n verantwoordelikheid teenoor ons nageslag om hulle te 
wys hoe om geloof te behou selfs as dit nie maklik is nie. Soos wat ons in 
2 Kor 5:7 sal lees. Ons mis tannie Hannatjie, maar ons gun haar die rus.

AP Kerk Potchefstroom
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ASJAS
Eerstejaars- en 
Studentekamp
18-23 Januarie 2020

ASJAS is die AP Kerk Pretoria‑Oos se 
Studentejeugaksie en die geestelike 
tuiste van studente in Pretoria. Dit 
is die plek om geestelik te groei en 
toegerus te word vir ons daaglikse 
lewe. Hier word vriendskappe 
gesmee wat ’n leeftyd sal hou tussen 
mense wat dieselfde dink en glo as jy.

Dit is weer daardie tyd van die 
jaar waar ons opgewonde word 
om ons toekomstige eerstejaars 
te ontvang en deel van ons ASJAS‑ 
familie te maak. Dit begin alles 
met ’n wonderlike kamp wat eers 
werklik suksesvol sal wees as ons 
al die voornemende eerstejaars van 
Pretoria op die kamp kan kry. Dit is ’n 
gulde geleentheid vir ouer en nuwe 
studente om te ontmoet en om ons 
identiteit as Christenstudente te bou. 

Die kamp vind plaas 18‑23 Januarie 
2020 te Esperanza, tussen 
Viljoenskroon en Vredefort. 

Die koste is R900,00 per persoon 
wat vervoer vanaf die AP Kerk 
Pretoria‑Oos, verblyf, kos en so 
meer insluit. 

Kom geniet dit saam met ons. 

Vir meer inligting en 
inskrywingsvorms kontak:

Marina Kapp (saakgelastigde) 
kerkkantoor: 012 361 7574 of 
admin@apkpo.co.za

ds. Attie Boshoff: 071 229 3035 of 
attie.boshoff@apk.co.za

DIE AFRIKAANSE 
PROTESTANTSE 
AKADEMIE MSW

Registrasienommer: 2002/031756/08.
By die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ’n 

privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die 
Hoër Onderwyswet van 1997.

Registrasiesertifikaat Nr. 1999/HE08/001

Kinderevangelisasiekursus  
(22-26 Julie 2019) gekanselleer

Geagte belangstellende kursusganger,

Ds. Marius Storm en sy gesin het baie slegte nuus ontvang. 
Sy oudste dogter, Marna, is in die afgelope twee weke of wat 
met lewermetastase (kankeruitsaaiings in die lewer) gediag-
no seer. Hulle is nog besig met intensiewe toetse om die tumor 
te lokaliseer, voordat ’n behandelingsplan geformuleer kan 
word. Dit is, soos mens kan verstaan, ’n uiters spanningsvolle 
tyd vir die familie. In die lig daarvan het ds. Storm en sy vrou, 
Amanda, die moeilike besluit geneem om hulle besoek aan 
Suid-Afrika af te stel ten einde hulle dogter by te staan. Dit is 
dus iets wat die Here oor hulle pad gebring het waaroor hulle 
geen beheer het nie.

Ek het ds. Storm laat weet ons mense sal uit die aard van die 
saak teleurgesteld wees, maar dat ons hulle situasie ten volle 
verstaan. Sy eerste prioriteit is nou die ondersteuning van sy 
dogter en haar gesin. Ek glo u sal met my saamstem.

Ek bied dus die AP Akademie se verskoning aan dat die kursus 
nie sal voortgaan nie. Nie een van ons dosente het die kundig-
heid van ds. Storm en sy vrou ten opsigte van dié onderwerp 
nie. Ons kan dus nie sommer vir hulle instaan nie. Ons sal met 
ds. Storm-hulle onderhandel oor ’n ander moontlike datum 
en u op hoogte hou. Diegene wat alreeds ’n deposito betaal 
het, kan net vir ons hulle bankbesonderhede stuur, sodat ons 
’n terugbetaling kan maak.

Weer eens, baie jammer, maar dankie vir u begrip. Kom ons dra 
die Storm-familie in ons gebede.

Akademie-groete,
JAE Adendorff
Dekaan Teologie
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Die kamp het Donderdagoggend 
21 Maart met ligdag begin toe ’n 
klomp opgewonde kinders op die 
busse gewag het. Ds. Attie het met 
sy bus gery om kinders in Pretoria- 
Wes op te laai en ’n klompie 
kinders is deur die Potchefstroom- 
tak met ’n minibus vanaf Orkney 
en Vierfontein aangery.

By die kampterrein aangekom, het 
ds. Attie se passasiers hul bagasie 
afgelaai en toe dadelik begin speel, 
terwyl ons gewag het dat die ander 
groepie by ons aansluit. Toe die 
kamp voltallig is, het oom Jaques 
die kinders ingedeel in groepies 
saam met elkeen se groepleier. Hulle 
sou die res van die week daardie 
oom of tannie se verantwoordelik-
heid wees in alles wat gedoen word.

Terwyl die kinders gespeel het 
saam met die ooms en tannies, 
was daar ander ooms en tannies 
wat hard aan die werk was agter 
die skerms. Hulle was die “addo’s” 
(addisionele lede). Hulle moet 
sorg dat allerlei ander take gedoen 
word. Hulle het die voorrade en 
toerusting afgepak, die markiestent 
waaronder ons geëet het, opgeslaan 
en ons eerste middagete voorberei.

Daarna het die kamp op ’n 
reëlmatige patroon voortgegaan. 
Die dag het begin met ’n 
opblaassessie vir die personeel, 
waar ons geopen het en die dag se 
program en Bybelstudie bespreek 
het. Die “addo’s” het dan ontbyt 
gemaak en die groep leiers het 
die kinders gaan wakker maak. 
Teen agtuur het ons ontbyt geëet, 
waarna dit tyd was vir Bybelstudie. 
Daarna was dit og gend aktiwiteit en 
daarna swemtyd.

Die Bybelstudie is die kern en die 
belangrikste doelwit van die kamp. 
Met elke kamp werk die geestelike 
leier ’n Bybelstudieprogram uit, 
gewoonlik aan die hand van ’n 
tema. Elke groepleier behandel 
dan die Bybelstudie met sy/haar 
kinders. Hierdie kamp se tema was 
die lydensweg van Jesus Christus.

Teen middagetetyd het ’n groep 
mense van een van die gemeentes 
in die omgewing vir ons middagete 
gebring. Almal wat al by so ’n 
kamp was, sal weet dat ’n mens 
lekker eet. Ons is baie dankbaar 
dat ons so getrou ondersteun 
word. Ná middagete was dit tyd 
vir middagaktiwiteit. Daarna het 

die geestelike leier of een van die 
ander personeellede dikwels ’n 
praatjie gelewer.

Daarna was dit storttyd en singtyd 
totdat aandete gereed was. Aandete 
is weereens voorsien deur gemeen-
tes. Ons het die aandaktiwiteit 
gedoen en daarna was dit slaaptyd 
vir die kinders. Die personeel het 
dan “afgeblaas” deur af te sluit en 
die dag se leed en vreugdes te deel.

Dit was ’n heerlike kamp vir beide 
personeel en kinders, al was die 
personeel maar uitgeput ná die 
kamp. Hoe kan dit dan anders as 
daar aktiwiteite is soos waterkaske-
nades, boeresport, inkleur met 
splinternuwe inkleurpotlode wat 
joune is om huis toe te vat, skattejag 
en vele meer? Die belangrikste was 
egter dat die kinders die evangelie 
tydig en ontydig gehoor het. 
Elke personeellid het die voorreg 
gehad om vir ’n hele week lank 
met hierdie kinders besig te wees 
en hulle te begelei in dissipelskap. 
Wat ’n voorreg! 

Ons wil weereens dankie sê aan 
elkeen wat dit moontlik gemaak 
het. Soli Deo Gloria!

Kinders van die Lig – Maartkamp 2019
Deur die genade van die Here kon Kinders van die Lig weer die afgelope Maart-vakansie ’n kamp vir 
laerskoolkinders aanbied. Daar kon 41 kinders op hierdie kamp geneem word, wat van 21 tot 27 Maart 
gestrek het. Die kamp is op die perseel van CVO Kleinfontein gehou. Ds. Attie Boshoff was die geestelike 
leier vir die kamp en die kampleier was Jaques Powell.
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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

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

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

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

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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BRAKPAN

Goeie Vrydag in die Buitelug
Die AP Kerk Brakpan moes op Vrydag, 19 April 2019, van sy Oase 
se afdak gebruik maak, aangesien die struktuur van die kerkdak 
as onveilig verklaar is. Daar moes ook reëlings getref word om die 
Nagmaal te bedien. 

Soos gesien kan word op die foto’s hiernaas, het alles glad verloop. 
Ongeveer 140 stoele, die orrel, klankstelsel en kateder en natuurlik 
die nagmaaltoebehore – is alles aangedra.

Ds. Van Staden het ’n gepaste boodskap uit Lukas 23 gebring en die 
nagmaal is bedien. Vir die gemeente was dit natuurlik vreemd, maar 
nogtans aangenaam om in die buitelug ’n erediens te kon bywoon.

Johan van Tonder

BRONKHORSTSPRUIT

Huldeblyk: Charlie Antonie Keyter 
11 Mei 1935 – 28 Junie 2019
Namens die kerkraad en gemeente van die AP Kerk Bronkhorstspruit, 
’n kort eerbetoon aan oom Charlie Keyter. Graag bring ons vandag 
hulde aan ’n broer wat vir ’n baie groot deel van sy lewe vir die 
gemeente en vir ons kerkverband gestry en gewerk het.

• Oom Charlie en tannie Anna was stigterslede van die gemeente.
• Hy skenk die grond om die pastorie en kerk op te bou en was ook 

byna elke dag besig met die bou en lê van elke steen op die terrein.
• By elke projek was oom Charlie betrokke: die haal van stene, ons 

eerste banke op Rust de Winter, basaars en feeste.
• Vir bykans 20 jaar dien hy op die kerkraad.
• In die amp van ouderling woon hy verskeie ringsvergaderings en 

sinodes by en dien ook op enkele sinodale kommissies.
• Hy was altyd deeglik bewus van elke lidmaat se welstand en het nooit geskroom om te help waar 

moontlik nie.
• Vir jare dien hy as koster, kolporteur en ook voorsitter van die eiendoms‑ en finansiële kommissie.
• Hy bedien elke amp wat hy beklee met oorgawe en onderskeiding, tot eer van sy hemelse Vader.
• Sy hand en sak was altyd oop vir sy kerk en hy los enkele maande gelede die gemeente se laaste 

jarelange lening af.

Oom Charlie se afsterwe laat ’n leemte in die hart van ons gemeente. Dit was ’n voorreg om hom te 
kon ken en om jare saam met hom te kon dien en werk in ons gemeente. 

Namens die kerkraad ons innige simpatie aan die familie.

Kobus van der Linde
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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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FRASERBURG

Basaar
Die AP Kerk Fraserburg het op 31 Mei 2019 ’n 
basaar gehou. Ds. Jan Fourie het die basaar 
om 8:30 met Skriflesing en gebed geopen. 

Die gemeente het al weke voor die basaar 
begin met die bewerking van die vleis, asook 
die hantering van bestellings vir maalvleis en 
boerewors. Die dames het al weke voor die tyd 
heerlike kleinkoekies en beskuit gebak. Daar 
was ook braaivleis, pannekoek, poedings, 
groot koeke, terte en vele, vele meer tydens 
die dag van die basaar te kope.

Ons het weereens ’n baie suksesvolle basaar 
gehad. Alle eer en dank aan ons hemelse 
Vader. 

Dirk van Schalkwyk 
(Foto’s ds. Jan Fourie)

BRAKPAN

50 Goue jare
Op 5 Julie 1969 is twee jongmense (19 en 20 jaar 
oud) in die eg verbind. Vandag, 50 jaar later, is hulle 
steeds ’n voorbeeld van liefde, geduld en genade. 

Oom Johan en tannie Martie van Tonder het op 5 Julie 
2019 hulle goue huweliksherdenking gevier met ’n 
groot fees in die AP Kerk Brakpan se Oase. Daar is tot 
ná middernag gekuier rondom ’n groot vuur saam met 
familie en vriende. Die egpaar Van Tonder is destyds 
in die NG Kerk Brakpan‑Wes getroud en het al die 
jare in Brakpan gewoon, waar hulle dogter en twee 
kleinkinders ook skoolgegaan het en steeds woon. Die 
egpaar is tans werksaam as die kerk se koster‑egpaar 
en oom Johan is die saakgelastigde: Administratief. 

Die gemeente is dankbaar vir hulle harde werk in die 
gemeente en hulle is werklik geliefde staatmakers in 
Brakpan. Geen versoek is ooit te veel moeite nie en 
hulle help altyd met ’n glimlag. Ons dank die Here vir 
50 jaar van seën en genade.

Ds. Riaan van Staden

Die twee glimlagte waarvoor 
almal in ons kerk baie lief is

Ds. Riaan van Staden stel ’n 
heildronk op die egpaar in
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Gemeentenuus

KEMPTON PARK

Nuus
Op Sondag 26 Mei 2019 is verskeie 
kerkraadslede bevestig. Dit is die meeste 
kerkraadslede in ’n lang tyd. Daar is nou 
ses ouder linge en agt diakens. Daar is nege 
wyke, daarom behartig van die ouderlinge 
twee wyke en een diaken twee wyke. 

Daar is twee gevalle waar pa en seun op die kerkraad dien: Hannes 
Jansen van Vuuren (ouderling) en sy seun Hanno Jansen van Vuuren 
(diaken en in matriek) en Marius Bouwer en sy seun Kobus Bouwer, beide 
diakens. Br. Marius en sy seun Kobus is al geruime tyd op die kerkraad. 

Ons is sowaar bevoorreg om so ’n ywerige kerkraad bymekaar te hê.

Marietjie Snyman
A

N
TW

O
O

RD
E:

 JU
LI

E/
AU

G
U

ST
U

S 
20

19
, B

L.
 1

0

32  DIE BOODSKAPPER



GEORGE

AP Kerk George groei!
Die Here se genade oor ons gemeente is be son‑
der groot. Dit gaan nie net goed in ons ge meente 
nie, dit gaan uitstekend! Die groei wat ons in ons 
gemeente ervaar, is nie die toedoen van die mens 
nie, maar absoluut die genade van God. 

Die goeie nuus in ons gemeente beteken goeie 
nuus vir ons kerkverband en stel ons kerk‑
verband in ’n positiewe lig. Ten spyte van die 
slegte nuus wat ons daagliks in die lewe ontvang, 
is hierdie ’n welkome verandering. Ons beleef 
herlewing in ons gemeente hier op George; 
dit voel byvoorbeeld weer soos toe ek 19 jaar 
gelede by die gemeente aangesluit het. Daar 
was verwagtinge, toekomsplanne, opwinding, 
vurige gelowiges. Kan julle dit glo, ons beleef dit 
weer so in 2019. Ongelooflik, positief. 

Kom ek deel met julle die bewyse wat gedurende 
die afgelope ses jaar in die gemeente 
gebeur het. 

Ons lidmaatgetal in 2013 was 71 belydende 
lidmate. Ons staan tans op 127 belydende 
lidmate (90% groei). Ons verbondsonderrig 
het in 2013 uit slegs 11 dooplidmate bestaan. 
Tans in 2019 is daar 21 dooplidmate. In 2013 
was ons maar 4 wyke. Ons is besig om vir 
wyk 7 te beplan. Op Sondagoggend 16 Junie 
2019 het die gemeente vir die eerste keer ’n 
eie leraar (ds. Hano Jones) wat al 5 jaar in 
die gemeente werksaam is, bevestig sonder ’n 
bedieningsooreenkoms of om ’n kombinasie met 
’n ander gemeente te vorm. 

Die kerkraad het in 2013 uit een ouderling 
en twee diakens bestaan. Tans bestaan die 
kerkraad uit ses ouderlinge en vyf diakens 
(drie teenoor 11 kerkraadslede). Dit beteken 
300% groei in die kerkraad. Statistieke vertel 
nie leuens nie en ek glo dat selfs die besoekers 
en vakansiegangers kan getuig dat hulle net 
warmte, oorweldigende liefde, omgee en ’n 
aansteeklike atmosfeer beleef waar gelowiges 
die Here met hart en siel wil dien.

Ondanks die moderne tegnologiese ontwikkeling 
en middele wat ten opsigte van kerksang gebruik 
word, bly ’n boek in die hand nog die heel beste 
– ’n kosbare kleinood. Ons ervaar elke Sondag 
hoe die gemeente tydens eredienste hartlik en uit 
volle bors al die liedere wat opgegee word, sing. 
Besoekers en vakansiegangers praat met lof 
van die pragtige gemeentesang van die AP Kerk 
George. Onthou, die Here God wil hê dat ons 
Hom met woord en lied moet loof en prys. Dit is 
die Here God wat ons die gawe gee om te kan 
sing, veral in die erediens. 

En dan ter afsluiting ... Waar hoor ’n mens nog 
van kerkraadslede wat aanbied om langer in die 
amp te dien, omdat hulle daar kameraadskap en 
broederlike eenheid en liefde ervaar! Die gedagte 
agter hierdie bydrae is om ons goeie nuus te deel 
en ons positiewe kerkwees by die AP Kerk George 
bekend te maak. Oor vyf jaar skryf ek weer ... 
met nóg beter nuus en nóg beter statistieke!

Dawie Claassen 

RUSTENBURG

Doop
Op Sondag 7 Julie 2019 is Ariana Domenica, die 
dogtertjie van Wynand en Corné Cornelius gedoop. 

Op die foto is hulle saam met ds. Nico Grobler wat 
die doop bedien het. 

Micky Badenhorst
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WAARHEEN NOU? – Abrie Oosthuizen
Afrikaners verkeer lank reeds in ’n knyptang van 
wanhoop. Die tyd het nou aangebreek om te beplan, 
en daadwerklik te werk, vir ’n beter toekoms. Om dit 
te kan doen, moet die Afrikaner weet waarvandaan hy 
kom, waar hy nou is, en waarheen hy wil gaan. In die 
lig hiervan moet ons as Afrikaners ophou om mekaaar 
moedeloos te praat; ons moet bid asof alles van God 
afhang en dan begin werk asof alles van onself afhang.

PRYS: R250,00 plus koerier koste
BESTEL: per e-pos: oostak@bewarea.co.za  

of telefonies: 082 555 9986  
(ook beskikbaar by M&M Boekhandel, 
Bloemgate Sentrum Bloemfontein)

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
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LEONARDVILLE

Nuus uit die Kalahari
Deur die Here se genade woel en werskaf ons 
hier in die rooi Kalahari!

Belydenis van geloof
Ons het die voorreg gehad om ses katkisante te 
hê wat in November 2018 in die openbaar be‑
lydenis van geloof kon aflê! By die preekpunt op 
Leonardville self was daar drie katkisante: Annari 
Smit, Corné Esterhuyzen en Christelle Brandt. 
Tiaan Brandt het ook op Leonardville belydenis 
van geloof afgelê, nadat hy sy afrondingsjaar 
in die AP Kerk Potchefstroom deurloop het. En 
dan het ons nog twee jongmanne gehad wat 
belydenis van geloof by ons Aranos‑preekpunt 
afgelê het: Louis Viljoen en NJ Binneman.

Hengeltoer
Ons bied jaarliks ’n hengeltoer na Hentiesbaai 
aan – normaalweg gedurende Maart. In 2020 
sal dit die 10e toer wees wat ds. Albert Boshoff 
aanbied. Die datum is vasgestel vir 3 tot 15 
Maart 2020. Sou u belangstel, kan u ’n e‑pos 
stuur na albert.boshoff@apk.co.za.

Toere deur die Namib
Vanjaar het ons die eerste keer twee toere deur 
die Namib‑gedeelte van ons gemeente aan‑
gebied. Dit het plaasgevind in Maart en April. 
Toerlede het op Mariental saamgetrek aan die 
begin van die toer. Daar is besoek afgelê by die 
Hardapdam en ons het ’n klein kykie gekry op die 
besproeiingskema onder die dam. Van Mariental 
is via Gibeon na Saddle se Gat in die Swartrand 
gery, waar die Truter‑familie die toerlede ontvang 
het. Van hier af is na die “Vloe re” gery waar die 
Verwey‑familie die toerlede ingewag het. Vanaf 
die “Vloere” is via Duwisebkasteel en Betta gery 
na Tolous Lodge waar die Cornelissen‑familie 
die toerlede getrakteer het. Van hier af was ’n 
dagbesoek aan Sossusvlei – tot by die Dooie 
Vlei – en die Sesriem‑“canyon” gebring. So hier 
en daar was dit wel nodig om die voertuie se 
viertrek‑vermoëns in te span. Almal het hulle 
eie kamp toerusting gebring, maar ons lidmate 
van die Maltahöhe‑wyk, wat die lede van 
Mariental‑wyk ook betrek het, het vir die innerlike 
versterking gesorg. 

Ons het alreeds navraag gekry vir ’n soortgelyke 
toer in 2020! As u sou belangstel kan u ’n e‑pos 
stuur na bennie.cornelissen@gmail.com.

Basaar
Ons het die einde van April 2019 ’n wonderlik‑
geseënde basaar op Mariental gehou. Ten spyte 
van die heersende droogte en eintlik min mense 
wat die basaar besoek het, was ons stom‑
verbaas oor genadeseëninge op stoflike gebied!

Veiling
Elke maand het ons ook die geleentheid om die 
kos‑verkope te hanteer by die NLA‑veiling op 
Aranos. Tesame met die Expo wat die Aranos 
Boerevereniging aangebied het (waar ons ook 
braaivleis en pannenoek en jaffels kon aanbied) 
en enkele plaasveilings (waar ons pannekoek, 
jaffels en braaivleis kon aanbied), seën die Here 
ons met fisiese seëninge!

AP Kerk Leonardville verjaar
Op 16 Junie 2019 was die AP Kerk Leonardville 
28 jaar oud! Sedert Februarie 2019 het ons ook 
lidmate op Gobabis onder ons vlerk geneem – 
daar word een maal per maand ’n erediens om  
12:00 by Huis Deon Louw op Gobabis aange bied.

Vir ryke seëninge en groot genade bring ons aan 
ons Hemelvader al die lof en eer en dank!

ds. Albert Boshoff

Saam met ds. Albert Boshoff staan Anneri 
Smit, Corné Esterhuyzen en Christelle Brandt

Ds. Albert saam met Louis en NJ
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IN ONS GESKIEDENIS

Drie minute in September verander Suid-Afrika 
se geskiedenis – Dr. Pieter Mulder

Die klokkies lui skerp deur die hele parlementsgebou. Dit beteken dat die sitting binne‑
kort gaan begin. My ma, Suzanne, sit in die Volksraadsaal se galery. Daar is afwagting in 
die galery en in die Volksraadsaal waar my pa, Connie, as parlementslid sit. Dr. Verwoerd 
praat vanmiddag. Daar word verwag dat hy belangrike aankondigings gaan maak oor 
Suid‑Afrika se verhoudinge met sy swart buurstate.

Enkele dae vantevore het die eerste minister van Le‑
sotho, Leabua Jonathan, ’n historiese eerste besoek 
aan Suid‑Afrika gebring. Ná drie ure van private ge‑
sprek voering tussen mnr. Jonathan en dr. Verwoerd, 
is ’n gesamentlike verklaring uitgereik waarin groter 
wedersydse vriendskap en samewerking tussen die 
lande in die vooruitsig gestel is.

Doktor en mevrou Verwoerd kom net voor 14:00 by 
die parlement aan. Dr. Verwoerd gaan sit in sy sitplek 
terwyl mev. Verwoerd met die hysbak opry na die 
galery toe. Die klokkies lui steeds. Dit is 14:14, Dinsdag 
6 September 1966. My ma sien hoe ’n parlementsbode 
vanaf die Volksraadsaal se deur dwars oor die vloer na 
dr. Verwoerd stap. Sy onthou die donker krulhare. Die 
meeste bodes in die parlement is ouer, grys persone. 

Bodes bring gewoonlik boodskappe na parlements‑
lede. Dr. Verwoerd glimlag en steek sy hand uit na die 
man om die briefie te neem. My ma kan nie verstaan 
waarom die man skielik dr. Verwoerd met sy vuis op 
die bors slaan nie. Met die derde vuisslag sien sy die 
dolk in sy hand. Vier keer steek hy dr. Verwoerd in die 
bors kas voordat van die parlementslede en veiligheids‑
personeel hom van dr. Verwoerd afruk. Dr. Verwoerd 
word geelwit in sy gesig terwyl sy kop vooroor sak.

Mev. Tinie Vorster en van die ander vroue keer dat 
mev. Verwoerd by die deur na die galery inkom. Sy 
vra: “Is dit my man?” 

Mev. Verwoerd beskryf dit só in haar eie woorde 
in haar dagboek:

Onmiddellik dink ek hy het ’n hartaanval gekry, na 
aanleiding van ’n pyn in die sy wat hy ’n tydjie gelede 
gehad het. Ek stap toe dadelik na sy kantoor, mev. Vors-
ter ook, menende hulle sal hom daarheen dra om op ’n 
dokter te wag. Toe ons deur die wandelgang loop, sien ek 
hulle hou ’n man (Tsafendas) vas met bloed oor sy gesig. 

Toe vra ek: ‘Wat het gebeur?’ 
En sy sê: ‘Hy is gesteek.’ 
In die kantoor sê ek vir haar: ‘My geloof is sterk, ek 

voel net soos die vorige keer, hy sal regkom. Ons moet 
net bid.’ Ons kniel toe en sy (mev. Vorster) bid hardop – 
amper te ontsteld, het ek gedink.

“Ná ’n rukkie, toe hulle hom nie bring nie, sê ek ek wil 
na hom toe gaan. Ons stap toe na die Raadsaal en hulle 
laat my alleen toe. Ek sien hom in sy bank sit, gesteun 
deur ander, geelbleek, bloedloos. Ek loop agter hom 
om, vat aan sy kop, klam – ek weet nie of ek hom verder 

aangeraak het nie, ek dink ek het hardop gesê: ‘My skat!’ 
en ‘Here, help!’ 

Iemand was besig met mond-tot-mondasemhaling, 
ek dink dr. Morrison. Ek voel skielik in die pad en loop 
weer kantoor toe. Hulle sê hulle kry ’n ambulans om 
hom hospitaal toe te neem. Ek wag om te hoor watter 
hospitaal. Hulle bring vir my tee. Eindelik kom die berig: 
Groote Schuur Hospitaal. Ons is daarheen. 

Ek word na die Superintendent se kantoor geneem, 
waar hulle my voorstel aan ds. Kinghorn, wat vroeër 
Els-hulle se predikant in Pinelands was. Hy kom staan 
by my en kyk my in die oë, maar sê niks. Toe sê ek: ‘Wil 
u my iets sê, Dominee? Is dit verby?’ 

‘Ja, Mevrou,’ sê hy. Toe gaan ons huis toe.
Hansard is die woordelikse verslag van alles wat 

in die Parlement gebeur. Die Hansard‑verslag van 6 
Sep tember 1966 is waarskynlik die kortste verslag 
in die geskiedenis van die Parlement. In kolom 2087 
staan daar: 

Gebed – 2.40 nm.
Die Minister van vervoer (Minister Ben Schoeman):
Meneer die Speaker, ek het nog nie amptelik van die 

hospitaal verneem of die Eerste Minister nog lewe nie; ek 
glo nie. Ek wil dus op hierdie tydstip onbestrede voorstel –

Dat die Raad nou verdaag.
Goedgekeur. Die Raad verdaag om 2.43 nm.
Drie minute wat Suid‑Afrika se geskiedenis veran‑

der het.
In dieselfde parlementsgebou het die Britse eerste 

minister, Harold Macmillan in 1960 sy bekende “Winde 
van verandering”‑toespraak gehou. In sy reaksie daar‑
op het dr. Verwoerd gesê: 

Die neiging in Afrika dat volke onafhanklik word en, 
terselfdertyd, die behoefte om aan almal reg te laat ge-
skied, beteken nie net om regverdig teenoor die swartman 
van Afrika te wees nie, maar ook om regverdig teenoor 
die witman van Afrika te wees.

Vandag is hierdie stelling in Suid‑Afrika steeds waar. 

Betsie Verwoerd bygestaan by 
die begrafnis deur haar oudste 
seun, dr. Wilhelm Verwoerd.

Dr. Verwoerd en hoofman 
Leabua Jonathan van Lesotho

LIG IN DUISTERNIS
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Simbole is deel van ons 
alledaagse lewe. ’n Simbool is 
’n voorwerp of ’n prentjie met 
’n boodskap. Dink by voorbeeld 
aan jou skoolklere. Jou skoolklere 
is ’n simbool wat vertel dat jy 
aan ’n spesifieke skool behoort. 
Jou skoolklere sê ook hoe jy oor 
jou skool voel – daarom dat die 
skoolhoof so gereeld sê dat jy jou 
skoolklere met trots moet dra!

Daar is baie verskillende simbole. 
Pa en ma se trouringe is simbole. 
Dit vertel ons dat hulle getroud is. 
Die ligte van ’n verkeerslig is ook 
simbole – een sê stop, die ander 
pasop en die laaste een sê ry. 
Ander simbole is weer so oud dat 
ons hulle nie eers meer raaksien 
nie – dink byvoorbeeld aan die 
weerhaan op die kerktoring. Hy 
help ons om die windrigting te 
lees, maar hoekom ’n haan? Lank 
gelede is die vorm van die haan 
gekies om ons aan die verhaal 
van Petrus te herinner – hoe hy 
drie keer gesê het dat hy die Here 
Jesus nie ken nie (Lk. 23:54-62), 
maar ook hoe die Here hom 
vergewe het (Joh. 21:15-22). 
Daardie haan vra jou die heeltyd: 
“Is jy besig om Jesus Christus te 
verloën of nie?”

Rondom ons is daar baie simbole. 
Sommige is prakties (stoptekens). 

Sommige is net vir die mooi 
(’n hangertjie met ’n blommetjie). 
Ander het weer ’n spesiale 
betekenis waarvan net ek weet en 
dan is daar ook statussimbole – 
hulle wys byvoorbeeld hoe “cool” 
ek is (bv. die nuutste selfoon). 
Almal is egter simbole – hulle 
dra ’n boodskap oor. Ons almal 
gebruik simbole om iets van 
onsself te sê. Gaan kyk ’n bietjie 
wat jou kamer van jou sê!

Ons as Christene moet twee 
belangrike riglyne oor simbole in 
gedagte hou. 

1. Wat beteken die simbool en 
wat sê dit van my?

2. Is dit tot eer van my hemelse 
Vader?

Wat beteken die simbool en 
wat sê dit van my?
As Christene moet ons weet dat 
daar baie simbole is en dat almal 
’n storie het. Jy moet seker maak 
dat jy met daardie simbool se 
storie kan saamleef. Kopbeen-
prentjies is byvoorbeeld baie 
gewild by sommige kinders. Ek 
weet jy dink dit is “net ’n prentjie”, 
maar die simbool vertel dat jy 
dink dat die dood, geweld en 
boosheid mooi of aantreklik is. 
Is jy seker jy kan met daardie 
boodskap saamleef?

Aan die ander kant is daar 
weer ander simbole wat mooi 
betekenisse het, byvoorbeeld 
die kruis wat ons herinner aan 
die prys wat Jesus Christus vir 
ons betaal het. Jy moet seker 
maak dat jy met die verhaal agter 
hierdie simbool kan saamleef. 
Soms kan daardie kruis teen jou 
getuig, byvoorbeeld: “Kan ’n 
kind van God regtig so praat?” 
of: “Kan ’n kind van God hierdie 
storie kyk?” As jy ’n kruis dra 
sonder dat jou lewe bevestig dat 
jy ’n kind van God is, dan getuig 
daardie kruis dat jy ’n leuenaar en 
skynheilig is.

Is dit tot eer van God?
Bedink die dinge wat daarbo 
is, nie wat op die aarde is nie 
(Kol. 3:2). Wat gebeur daarbo? 
Dit is waar God se troonkamer is. 
Dit is waar God se wil volmaak 
gebeur, daarom dat ons in 
die Onse Vader bid: Laat u wil 
geskied, soos in die hemel, net so 
ook op die aarde …

Met hierdie vers in gedagte, dink 
ek dat ons onsself met simbole 
moet omring wat ons gaan help 
om ons gedagtes op te lig, sodat 
ons dit wat daarbo is, sal bedink.

Groete,
ds. Henning Dafel

Antwoorde (Bybelwoordblok bl. 3):  
1. Haan; 2. Adelaar; 3. Patrys; 4. Gans; 5. Diere; 6. Verbond; 7. Pelikaan; 8. Aasvoëls; 9. Visvanger; 10. Berge; 11. Uil;  

12. Mossie; 13. Versadig; 14. Valk; 15. Hen; 16. Naels; 17. Kraai; 18. Voedsel; 19. Kwartel; 20. Swawel; 21. Wyser; 22. Reier

Simbole
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K l e u r  v o l g e n s  n o m m e r  i n

Kleur die prentjie in volgens die volgende sleutel (as jy nie die kleur het nie kan jy ’n ander kleur gebruik):

Rooi

Donkerblou

Blou

Oranje

Donkergroen

Ligte grys

Ligte bruin

Geel

Bruin

Donkergrys

Pers

Ligte groen

Ligte blou

1 4 7 10 12

2 5 8 11 13

3 6 9

U
it

: S
un

d
ay
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ch

o
o

lZ
o

ne
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o
m

. . . my boog gee Ek in die wolke; dit sal ’n teken wees van die verbond tussen My en die aarde -- Génesis 9:13.

Verbond van God met Noag
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Christelike Simbole 
Christene is gedurende die eerste driehonderd jaar ná 
Christus se geboorte swaar deur die heidene vervolg. 
Om mekaar te kon uitken, het hulle van die heidene 
se simbole oorgeneem, maar aan hulle ’n Christelike 
betekenis gegee. Vir hulle het daar die simbole dus nie 
meer ’n heidense betekenis gehad nie.

Die Latynse kruis  
Dit is die kruis wat deur die Christene 
van die Westerse wêreld vanaf die 
vierde eeu n.C. gebruik is. Dit is gebruik 
saam met die uitspreek van die woorde 
– In die Naam van die Vader, en van die 
Seun, en van die Heilige Gees.

Die Konstantynse Christusmonogram 
Keiser Konstantyn word in 312 n.C. die 
alleenheerser van die Romeinse Ryk. 
Hy het baie gedoen om die Christelike 
godsdiens wettig te maak, sodat 
Christene nie meer vervolg is nie. Die 
Christusmonogram was vir Christene ’n 
belangrike simbool om aan te dui dat 
die Christelike godsdiens nou vry was.

Die Christelike pentagram  
Vir die Christene het hierdie ster 
met vyf punte – een punt wys na 
bo – hulle herinner aan die vyf wonde 
van Christus (spykerwonde aan die 
hande en voete en spieswond aan die 
sy). Alhoewel hierdie teken deur die 
vroeë Christene gebruik is, word dit 
maklik met die satanistiese pentagram 
(onderstebo) verwar.

Die heksagram of Dawidster  
Hierdie ster het ses punte en kom 
voor op die Joodse vlag. Omdat die 
heksagram uit drie duidelike driehoeke 
bestaan, het die vroeë Christene dit 
gebruik as simbool van die Drie-
eenheid, in wie se Naam iemand 
gedoop is.

Die vis 
Die vis is die oudste van alle Christelike 
simbole. Gedurende die vervolging van 
die vroeë Christene, het hulle hierdie 
teken gebruik om mekaar uit te ken, 
deur dit sommer met ’n toon in die stof 
te teken.

Die anker 
Die vroeë Christene was bang om 
kruise voor hul heidense vervolgers te 
dra. Hulle het ’n kruis binne die simbool 
van ’n anker geteken. Daarmee het 
hulle gesê dat hulle hoop in Christus 
geanker is.
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Sataniese Simbole
Satan staan altyd vir die teenoorgestelde as 
waarvoor Christus staan. Die simbole wat sy 
navolgers gebruik, het dus altyd die teenoorgestelde 
betekenis as die simbole wat deur Christene 
gebruik word.

Die sataniese kruis van verwarring 
Met hierdie kruis sê sataniste dat 
Christus se kruisdood nie die waarheid 
is nie en dat daar geen krag in sy 
kruisdood is nie.

Die sataniese onderstebo kruis  
(ook “Peace”-teken) 
Met hierdie kruis sê sataniste 
dat Christus nie bestaan nie en 
bespot hulle Hom en sy navolgers. 
Die “peace”-teken stel ’n gebroke 
kruis voor.

Teken van die kerk van Satan  
Die kerk van die sataniste word deur 
hierdie teken aangedui.

Die sataniese pentagram  
Sataniste se pentagram het twee 
punte wat na bo – na die hemel – wys. 
Dit dui op hul opstand teen God. Die 
drie punte wat na onder wys, sê dat 
hulle nie glo dat daar ’n Goddelike 
Drie-eenheid is nie. Dit beeld ook die 
sataniese bokkop uit: Die boonste twee 
punte stel die horings voor, die twee 
aan die kant stel die ore voor en die 
onderste een stel die bokbaard voor.

Anargie-teken 
Sataniste gebruik hierdie simbool om 
te wys dat hulle geen respek vir reëls, 
veral die reëls van God het nie. Dit is 
’n teken van hul opstand teen God se 
gesag. Hulle staan vir wetteloosheid 
en wanorde. 

Die sataniese S-teken 
Die letter S staan vir Satan, maar stel 
ook die sataniese weerligstraal voor. In 
Lukas 10:18 lees ons dat die satan soos 
'n bliksem(straal) uit die hemel geval 
het. Sataniste sien hierdie teken as 
’n simbool van die bonatuurlike krag 
van Satan.

Die sataniese bokhorings 
Sataniste gebruik hierdie teken om uit 
te roep dat Satan hul gelukbringer is. 
Hulle laat die naels van die uitstaande 
vingers groei, vyl dit skerp en verf dit 
dan swart.
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