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REDAKSIONEEL

In die kerklike geskiedenis van Suid-Afrika het sending-

werk dikwels ’n slegte smaak in baie Afrikaner-Christene 

se monde gelaat. Die rede hiervoor is omdat dit so dikwels 

vir politieke agendas misbruik is waardeur die Afrikaner 

se saak en sy bestaansreg bedreig is. Tydens die vestigings-

jare van die AP Kerk het dit gelei tot wat prof. Izak Brink 

in die hoofartikel noem “... ’n onverstaanbare emosie 

rondom sake soos sending en evangelisasie. Dit het soms 

gevoel asof die bestaan van die kerk bedreig word deur 

by hierdie sake betrokke te raak. [Daar] moes paaiend en 

versigtig getrap word om almal gelukkig te hou.”

Ten spyte hiervan en in die lig van die klag dat die 

AP Kerk om politieke redes gestig is deur lidmate wat 

“klaar het met sending” en hulle van swart mense wou 

distansieer (vgl. Elkeen, oral GESTUURDE, bl. 7), het 

die AP Kerk sy beleid ten opsigte van die sendingop-

drag duidelik in die sinodale publikasie Elkeen, oral 

GESTUURDE geformuleer. Hierdie beleid is al deur 

sommige teoloë buite die AP Kerk as van die “suiwerste” 

sendingbeleide beskryf, maar dan ook met die aanklag: 

As julle maar net wil doen wat julle op skrif bely.

Praat ’n mens met kerkrade en lidmate oor sending, 

is daar veral een vraag wat orals gehoor word: Waar 

moet ons sendingwerk doen: nét onder ons eie mense; 

éérs onder ons eie mense of óók onder ons eie mense? 

Waar moet die klem val?

Nét ons eie mense?

In artikel 3.3 van Die Kerkorde verwoord die AP Kerk 

haar roeping om “kerk van Christus onder die Afrika ner-

Boerevolk naas ander volkere” te wees. Hierdeur word 

’n duidelike en primêre adres vir die evangeliebediening 

van die AP Kerk aangedui. Dit skep soms verkeerdelik 

die indruk dat die AP Kerk haar slégs met die Afrika-

ner volk moet bemoei.

Buiten hierdie roepingsbewustheid is daar ook ander 

faktore wat die sienswyse, dat ons slegs onder ons eie 

mense werksaam behoort te wees, versterk. Die grootste 

hiervan is sekerlik die regering se blatante onwilligheid 

om hom óók oor armblankes te ontferm. Daar is uitson-

derings, maar as dit nie vir organisasies soos Volkshulp 

2000 en Helpende Hand was waardeur Afrikaners vir 

hul eie mense verantwoordelikheid neem nie, sou die 

nood al baie groter gewees het.

Die vraag is egter of hierdie roepingsbesef en die 

sosio-ekonomiese omstandighede waaronder ons volk 

gebuk gaan, op een of ander manier ons Koning se opdrag 

om dissipels van “al die nasies” te maak, neutraliseer?

Éérs ons eie mense?

Wanneer die onhoudbaarheid van die eerste argument 

ingesien word, word daar dikwels aangevoer dat ons ’n 

verantwoordelikheid het om éérs na ons eie mense om 

te sien. Waarom wil ons onder ander mense sending- en 

evangelisasiewerk gaan doen as daar soveel Afrikaners 

is wat nie meer die Here dien, glad nie in Hom glo of 

selfs nog nooit van Hom gehoor het nie? Moet ons nie 

eers na die “verlore skape van die huis van Israel” gaan 

nie? Solank as wat daar nood onder ons eie mense is, is 

ons verantwoordelikheid tog hier.

Indien hierdie standpunt konsekwent deurgevoer 

word, kom dit in wese ook op die eerste standpunt neer 

aangesien die werk onder “ons eie mense” tot met die 

wederkoms nooit klaar sal wees nie. Waar laat dit ons 

dan met “al die nasies”? Wie sal dan die evangelie na 

húlle bring?

Óók ons eie mense?

Wie egter die Bybelse sendingopdrag eerlik bestudeer, 

sal deur die Gees oortuig word dat die kerk nie ’n 

“óf-óf ”-benadering tot sending behoort te volg nie, maar 

eerder ’n “en-en”-benadering. Die Here Jesus se opdrag 

in Handelinge 1:8 maak dit duidelik: ... en julle sal my 

getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. Die teks 

sê nie “net in Jerusalem” of “eers in Jerusalem” nie. Om 

geroepe te voel om ’n spesifi eke bevolkingsgroep met 

die evangelie te bedien, is dus in lyn met die Bybelse 

opdrag, maar mag nie daartoe beperk word nie.

Mag hierdie uitgawe waarin die klem op die groot 

opdrag van ons Here Jesus geplaas word, ons inspireer 

om werklik elkeen, oral ’n gestuurde te wees. L
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Nét, éérs of óók – 
waar moet die klem val?

Ds. Schalk Strauss
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Ontmoet vir Melaney Luwes ...

AMPTELIK

LERAARS
Beroepe ontvang
• Ds. MJL Jordaan (Standerton) na Bothaville.
• Ds. PJ Möller (Groblersdal) na Bothaville.
• Ds. PS Steyn (Biesiesvlei/Ottosdal) na Bothaville.

Beroepe aanvaar
• Ds. MJ Mattheus (Tzaneen) na Steynsburg.

Beroepe bedank
• Ds. AJ Ferreira (Hoedspruit) na Lydenburg.
• Ds. NJ Grobler (Rustenburg) na Leeudoringstad.
• Ds. RK Combrink (Bethlehem) na Benoni/Kempton Park.
• Ds. MJL Jordaan (Standerton) na Bothaville.
• Ds. PJ Möller (Groblersdal) na Bothaville.

Emeritus tree fi naal af
Ds. HE von Wielligh (Gobabis) het op 8 Augustus 2018 
finaal afgetree.

ADRESVERANDERINGE
AP KERK BRONKHORSTSPRUIT: 
Kassiere: Michelle van Niekerk, selnr.: 084 652 9985
Skriba/saakgelastigde: Michelle Prinsloo, 
selnr.: 083 460 1731
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GEMEENTENUUS:
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nie, anders moet dit weer oorgetik word.

3. Foto’s moet van goeie gehalte wees. 
Grootte: 1 Mb. Stuur asb. per e-pos.

Op 1 Oktober 2018 het Melaney Luwes se borrelende 

per soonlikheid die Gemeenskaplike Kerkkantoor kom 

ophelder toe sy vir haar eerste dag van werk aangemeld 

het. Sy is in die plek van mev. Tissa van Lille, wat einde 

2018 afgetree het, aangestel. 

Melaney is egter nie onbekend in die kerkkantoor 

nie. Sy behartig sedert 2012 Die Boodskapper se setwerk. 

Sy het grootgeword in Leandra en matrikuleer aan die 

Hoërskool Hoogenhout in Bethal. Sy verwerf haar B.A. 

Visuele Kommunikasie-graad in 2007 by Open Window 

School of Visual Communication. Sy het heelwat ervaring 

in die uitgewersbedryf en het vir die laaste paar jaar haar 

eie onderneming, Two Potatoes, bedryf. Ons is opge won-

de om haar hier te ontvang en wens haar alle sterkte toe. 

Ons het die volgende twee vrae aan haar gevra:

Waarom is dit vir jou belangrik om by Lig in 

Duis ternis betrokke te wees?

Dit is ’n ongeloofl ike groot eer en ek voel geseënd om hier 

te wees. Om daagliks in ’n werksomgewing deur God 

en sy Woord omring te wees, is ’n bederf wat nie almal 

beskore is nie. Ek besef as jy hier 

werk, is jy in die kollig. Dwight 

Moody het dit goed gestel: Uit 

100 mense sal een die Bybel lees, 

maar die ander 99, die Christen. 

Met die fokus op sendingwerk in 

hierdie uitgawe, is hierdie woor-

de nog meer waar. God plaas ons waar ons die beste vir 

Hom kan werk. Ek glo dit is waarom ek vandag by Lig 

in Duisternis sit en ek is gereed om te woeker!

Wat is jou visie vir Lig in Duisternis?

Ek sal baie graag wil sien dat Lig in Duisternis se pu bli-

kasies baie meer mense bereik – selfs buite ons kerkver-

band. Tegnologie vergemaklik hierdie taak en daarom 

is ons reeds besig om ons publikasies te verwerk sodat 

ons dit op Amazon beskikbaar kan stel. Volgens my is 

die kernwoord vir Lig in Duisternis se toekoms “uit-

breiding”: uitbreiding van ons gemeentes, uitbreiding 

van die ryke leesstof wat ons het en bo alles, uitbreiding 

van God se koninkryk. L
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ONTVANG DIE WOORD

Ons dra ook verantwoordelikheid 
vir die bose dade van bose mense

Ds. Sarel Roets

ONTVANG DIE WOORD

Gelowiges beleef ’n allesomvattende aanslag. Die min ste 

gevaarlik is die aanslag op ons besittings en ons lewens. 

Erger is dat ons waardes en norme wat uit ons geloof 

voortspruit, bedreig en vernietig word. Selfs dit is nog 

nie die ergste nie. Ons mense se verhouding met God 

is tans die allergrootste krisis.

Die seën wat ons van God ontvang, het in baie gevalle 

te doen met die werk wat ons vir Hom doen. Om sen-

dingwerk, evangelisasiewerk en diens van barmhartig-

heid te doen, is van waarde vir ander mense. Hierdie 

liefdeswerk is egter baie beslis ook tot ons eie seën. My 

liefde vir God word onder meer uitgeleef in my liefde 

vir ander mense en my gepaardgaande goeie dade. Dit 

is hoe God Hom en sy wil vir ons, aan ons openbaar.

Met dit in gedagte, is baie mense so arrogant om te dink 

dat hulle verhouding met God reg is, al stel hulle nie 

regtig belang om God in liefde en opregte nederigheid 

te leer ken en dien nie. As ons om ons kyk, sien ons 

dat dit ’n baie algemene probleem is – ook onder ons 

volk. Ons behoort daarom die vinger na onsself te wys 

en saam met Hoséa angstig uit te roep dat ons volk ten 

gron de gaan weens ’n gebrek aan kennis en dat God ons 

daar om gaan verwerp (Hos. 4:6). Kla ons net of doen 

ons iets hieraan?

Soos Paulus kan ons sekerlik ook sê: ... die verlange van 

my hart en die gebed wat ek tot God ... doen, is tot hul le 

(my volk Israel) redding (v. 1) en tog is daar ook van ons 

volk se mense wat God met ywer dien (v. 2). On gelukkig 

moet ons saam met Paulus verder hartseer verklaar dat 

daar ’n gebrek aan insig oor God onder ons mense is 

(v. 2). Paulus het ook verklaar dat ons wat reeds vir so 

lank die geweldige voorreg het om God in ons huise 

en in ons kerke te ken, teen dié tyd reeds almal leraars 

behoort te wees. Is ons?

Skielik hoor ons dan in die oorverdowende, verleë stilte 

dat ons darem nie almal predikante, sendelinge of evan-

geliste is nie. In ’n dun stemmetjie kom dit dan verder 

van ons mense dat ons mos maar net almal soos ’n klein 

kindjie moet glo. Dit is net nog ’n bewys dat ons so op 

onsself ingestel is, dat ons regtig nie hoor en verstaan 

wat God oor Homself in die Bybel verduidelik nie en 

dalk nog minder hoe ’n mens se goeie verhouding met 

God moet lyk.

Laat daar by ons geen twyfel wees nie dat Christus se 

soenverdienste aan die kruis meer as genoeg was om ons 

van ons ontelbare sondes te verlos. Met sy kruisiging het 

God die vrede tussen ons en Hom herstel. Ons sonde 

hang nou nie meer soos ’n swaard oor ons koppe nie. 

Sou dit egter die totale en fi nale interaksie tussen God 

en mens wees, is groot gedeeltes van die Ou en Nuwe 

Testament dan eintlik heel oorbodig.

Hoor ook die ontstellende woord van die Here Jesus 

in Matthéüs 7:21: Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! 

sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy 

wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Om te glo en om gered te wees, het nie tot gevolg dat ons 

net moet weet van die Here Jesus se redding en verder 

nie veel hoef te doen nie. In Jakobus 2:20 word dit hard 

en duidelik gestel: Maar wil jy weet, o nietige mens, dat 

die geloof sonder die werke dood is? Dalk moet ons dan 

ook maar gaan kyk oor wat saakmakende werke is. Is die 

dinge wat ons vir God doen regtig iets wat saakmaak; 

iets wat tot God se eer strek? Is dit regtig saakmakend vir 

Sang: Ps. 138:1 en Ges. 42:1 en 2  •  Skrifl esing: Rom. 10:1-21

Teks: want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding ... Elkeen wat in Hom glo, 

sal nie beskaam word nie (v. 10-11).
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God as ons hard vir ’n basaar werk of om die kerkgebou 

en sy tuine mooi te maak? Sekerlik is dit nie verkeerd 

nie, maar dalk word dit verkeerd of selfs sonde as ons dit 

as genoegsame werk beskou. Die vraag is: Wat verwag 

God van ons?

Wat kan ons doen om God te verheerlik? Die Here Je-

sus het die antwoord persoonlik aan ons in Lukas 15:7 

gegee: Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in 

die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 

nege-en-negentig regverdiges wat die bekering nie nodig 

het nie.

Ons tema is duidelik: Ons dra ook verantwoordelikheid 

vir die bose dade van bose mense. Daar behoort by ons 

geen twyfel te wees nie dat dit met ons sleg gaan omdat 

die bose in ons land hoogty vier, omdat mense God nie 

ken nie of Hom nie hoog genoeg as God ag nie. Dáárom 

is Hemelvaart nie meer ’n vakansiedag nie, is aborsies 

wettig, is dinge soos moord, verkragting, roof en geweld 

algemene verskynsels. Intussen loop ons kerke leeg ...

Bose mense leef volgens wat hulle glo. Hulle glo nie in 

God nie en leef nie in die liefde van Jesus Christus nie! As 

die mense nie in God glo nie en nie ’n begeerte het om sy 

wil te doen nie, waarom sou hulle hul aan ons steur oor 

wat ons aan hulle voorhou as sonde? Sonder behoorlike, 

toegewyde sendingwerk deur elke gelowige in ons land, 

is ons inderwaarheid aandadig aan wat gebeur.

Jesus Christus se off er aan die kruis is genoegsaam dat 

alle sonde van alle mense vergewe kan word. Ons sondes 

word op grond van sy off er vergewe. Die probleem met 

bose mense is dat hulle God nie ken nie en dus nie vir 

Hom lewe nie en daarom bose dinge doen. Dit is net 

hier waar ons verantwoordelikheid ter sprake kom om 

aan hulle die liefdesboodskap van God te bring met die 

waarskuwing van die ewige dood vir ongelowiges. Ons 

is élkeen oral gestuur.

Kom ons hou op om met al ons vingers weg van ons-

self te wys as ons skuldiges soek. Ons het ons verant-

woordelikheid voor God versaak. Ons moet by die Here 

Jesus leer om te sê: Vergeef hulle, want hulle weet nie wat 

hulle doen nie en dan moet ons in liefde begin sorg dat 

hulle wel sal weet wat hulle doen.

Kom ons lees weer Romeine 10:12-14: Want daar is geen 

onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog 

is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep. 

Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal 

gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle 

nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie 

hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder 

een wat preek?

Die sendingvraag wat ons vandag moet antwoord, is 

dit: Word ons as gelowiges gehoor en gaan ons oral 

waarheen ons gestuur is? Die eerste paar treë van die 

“gaan”, is sommer in en om ons huise en werksplekke. 

Dit hang baie nou saam met ons teksverse. Doen en 

verkondig óns die goeie van God, doen óns iets om die 

bose teen te werk sodat selfs die bose mense gered kan 

word uit hierdie slegte, bose wêreld? 

As gelowiges wat reeds leraars behoort te wees, word ons 

vandag opnuut opgeroep met die woorde van Romeine 

10:9-10: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met 

jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal 

jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid 

en met die mond bely ons tot redding.

Reisigers wat op pad is na die ewigheid by God in die 

hemel, stap die pad belydend en getuig doodsveragtend 

juis daar waar die bose hoogty vier. Die bose dade van 

die bose mense bly ons verantwoordelikheid totdat ons 

die heerlike boodskap en liefde van God aan hierdie bose 

mense gebring het. Geredde mense sal nie ons goed roof 

en ons boere op hulle plase wreed vermoor nie. L
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ONDERSTEUN ONS BOEKWINKEL: Tel.: 012 362 1390 • E-pos: versending@apk.co.za

4  DIE BOODSKAPPER



’n Misplaaste roeping 
is ’n uitgestelde doodsvonnis

Prof. Izak Brink

’n Duidelike roeping

... maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 

julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel 

as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste 

van die aarde (Hand. 1:8). 

Hierdie woorde van die Here Jesus aan sy kerk kan 

be skou word as die grondslag van sy roeping vir die 

kerk. Met hierdie opdrag in die hart het die gelowiges 

die wêreld ingegaan en aan ander mense die boodskap 

van Jesus Christus vertel. Tot op hede is hierdie opdrag 

nog nooit herroep nie en is daarom steeds van toe pas-

sing op die kerk vandag. Die wyse waarop die opdrag 

ge hoorsaam is, mag dalk in die loop van jare verander 

het, maar nie die wese daarvan nie. Die opdrag kom op 

’n stadium in die geskiedenis toe mense óf nog nooit 

van die Here Jesus gehoor het nie, óf dat hulle Hom 

nog nie as Verlosser aanvaar het nie. Die arbeidsveld 

vir die apostels het na alle kante toe oop gelê. Veral die 

boek Handelinge vertel van die gehoorsaamheid van die 

apostels aan hulle opdrag en vervulling van hul roeping. 

Dit was egter nie net apostels wat gehoorsaam was nie, 

maar gewone gelowiges het ook betrokke geraak. Verge-

lyk gerus Handelinge 11: 19-21; 1 Korinthiërs 12:27-31 

en ander gedeeltes.

Die wêreldtoneel het sedertdien heeltemal verander en 

volke woon werklik oor die hele aarde heen met elkeen 

sy eie taal, kultuur en godsdiens. Die vraag wat dalk nie 

openlik gevra word nie, maar tog in die agterkop nes-

skop, is of die opdrag van Jesus Christus nog relevant is? 

Is dit prakties in ons dag om te dink die kerk moet die 

wêreld vol reis en mense oorhaal om na die evangelie te 

luister? Sou dit binne ons plaaslike omstandighede nog 

van toepassing wees as ons kan aanneem dat alle volke in 

Suid-Afrika al met die evangelie te doen gekry het en ons 

hoor dat amper tagtig persent van ons land se inwoners 

Christene is? Het die kerk nie nou by die punt gekom dat 

sy kan agteroor sit, hande vou en die weelde geniet van 

’n taak welgedaan nie? Al wat nou nog oorbly, is om die 

Woord te verkondig sodat die paar mensies wat nog in 

die kerk kom, kan hoor hoe om op die regte pad te bly.

So ’n misplaaste roeping hou nie rekening met die wese 

van God se opdrag nie. Hy stuur sy kerk uit in die wêreld 

om die bose se werking in mense se lewens te beveg 

omdat daar ’n oorlog tussen die lig en die duisternis 

woed. Hou die AP kerkverband hom hiermee besig? 

Hou u gemeente en uself u daarmee besig?

’n Gevaarlike praktyk

As emeritus predikant moet ’n mens seker baie beskei-

denheid aan die dag lê wanneer jy wil praat oor wat jou 

opval in die kerk. Om net stil te bly, is sekerlik ook nie ’n 

verantwoordelike ingesteldheid nie. Wat dus hier geskryf 

word, is met berou in die hart oor verlore geleenthede 

en met kommer oor verloregaande roepingsvervulling. 

’n Kerk wat nie gehoorsaam bly aan die volle opdrag van 

God en so sy roeping nakom nie, sal nie as kerk oorleef 

nie. Ja, dit kan selfs sterker gestel word deur te sê: mag 

nie as kerk oorleef nie. 

Gedurende die vestigingsjare van ons kerk was daar ’n 

onverstaanbare emosie rondom sake soos sending en 

evan gelisasie. Dit het soms gevoel asof die bestaan van die 

kerk bedreig word deur by hierdie sake betrokke te raak. 

In plaas daarvan dat oor die roeping gepraat was, moes 

paaiend en versigtig getrap word om almal gelukkig te 

hou. Vandag kan tereg gevra word of daardie benadering 

nie dalk die begin van stagnasie en wegkwyning was nie? 

Terugskouend was dit op daardie stadium strategies goed 

om jouself neutraal te posisioneer, maar is dit vandag 

werklik nog nodig? Ons het selfs op sinodes aanbeveel 

om nie ander mense oor te haal na ons kerk nie, want 

wat iemand glo, is immers privaat. Dit het daartoe gelei 

dat gemeentes saamgebind was deur die wete dat hulle 

bedreig word, maar so is ’n veilige en tog gevaarlike tuiste 

geskep. Om onder sulke omstandighede na mekaar te 

keer en ’n hegte geloofsfamilie te word, is wel baie goed 

te verstane. 

HOOFARTIKEL
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Dit laat weer die vraag ontstaan of ons wel in sulke om-

standighede nog ons roeping vervul as kerk van Jesus 

Christus. ’n Bediening wat ingestel is op homself, maak 

tog nie ruimte vir enige iemand wat nie deel van die 

klein groepie vorm nie? 

Tydens die broederlike gesprek by ’n sinode ’n klompie 

jare terug, is ’n uitdaging aan die kerkrade gestel. Hulle 

was gevra om te vergelyk hoeveel tyd word tydens hulle 

ver gaderinge bestee aan sake soos die tuin, kerkgebou, 

fi  nansies, amptenare, basaars en ander fondsinsame-

lings projekte teenoor die geestelike stand in die gemeen-

te en hulle taak as kerk wat om vervulling roep? Dit is 

te betwyfel of die uitdaging veel verder gegaan het as 

die mure van die vergadersaal. Die rede vir so ’n onge-

toetste bewering kan dalk gevind word in die jaarlikse 

gemeentestatistiek. Die getalle krimp en krimp teen ’n 

verontrustende spoed. 

Wat kan in sulke omstandighede maklik gebeur? Ons 

weet tog dat selfs in die pragtigste gesin ook soms stru-

welinge kom. In gemeentes is dit dieselfde; struwelinge 

kom, met die gevolg dat teleurgesteldes eenvoudig die 

kerk verlaat. ’n Gemeente wat nie omgee oor die sonde 

wat in die wêreld waarin hulle leef aan die gang is nie, 

sal ook hul eie foute toesmeer. Daar sal noodwendig in 

kleiner gemeentes leiers na vore tree wat al meer mag 

gaan kry as daar nie nuwe lidmate betrek word nie. 

Waar mense voortdurend net op mekaar aangewese 

is om te bestaan, sal die toepassing van tug ook op die 

agtergrond gestoot word. In ons kerkverband gebeur dit 

reeds op baie plekke dat kerkwees bestaan uit ’n leraar 

op ’n Sondag en ’n noodwiel in geval van ’n begrafnis 

(daar is nogal van die klein gemeentes wat onder hier-

die omstandighede hulle roeping wel vervul). In groter 

gemeentes sit daar baie mense op ’n Sondag in die ere-

diens, maar ongelukkig is dit nie eens die helft e van 

die wat daar moes wees nie. Die grootste taak van baie 

kerkrade is om geld te kry om die bediening in stand 

te hou. Kom ons onthou dat dit nie nodig is nie, want 

God sal sy kerk in stand hou. 

Hierdie dinge wat vir ons nie onbekend is nie, is die 

gevolg van ’n kerk wat met ’n misplaaste roeping worstel. 

Waar ’n kerk nie meer na buite gerig is nie, word selfge-

rigt heid sy grootste vyand en dan volg sy noodwendige 

einde. Ons taak is om die wêreld in te gaan en mense 

met die evangelie van Jesus Christus te konfronteer. In 

ons dag het die heidenwêreld tussen ons kom woon. 

Ons werk elke dag saam met ongelowiges. Op hulle 

moet ons gerig wees. Ons kan ons soms verlustig in die 

son de wat ander begaan sonder om daaraan te dink dat 

God ’n weg daaruit beskik het en dit aan ons toevertrou 

het om die wêreld kundig te maak. L
IG

IN DUISTERN
IS

Li Yingqiang, ouderling van Early Rain 
Covenant Church (China), het hierdie 
brief aan die kerk geskryf kort voor sy 
inhegtenisneming in Desember 2018. 
Hier volg ’n kort uittreksel1:

Dank die Here! Met 2018 wat ten 
einde snel, het die Here aan ons ’n 
beloning gegee in die vorm van hier-
die grootskaalse vervolging. Petrus sê: 
Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur-
gloed van vervolging onder julle wat 
tot julle beproewing dien ... julle [moet] 
bly wees ... As julle beledig word oor die 

Naam van Christus, is julle gelukkig, 
omdat die Gees van die heerlikheid en 
van God op julle rus ... (1 Petr. 4:12-14).

Is julle bly? Verheug julle jul daarin 
dat julle ly ter wille van Christus en 
sy kerk? Besef julle dat ons geseënd 
is? Die Here is besig om vandag die 
skatte van die hemel oor ons uit te 
stort! Hy is besig om op ons swakke-
linge sy vertroosting uit te stort. Die 
van ons wat in die voorste linies van 
die geestelike stryd staan, sal groot 
geestelike rykdom ontvang! 

Dank die Here dat Hy by ons is in 
hier die moeilike tyd. Dank die Here 
dat Hy ons laat opgroei volgens sy 
Woord. Dank die Here dat Hy ons 
hier deur in die geloof oefen en ons 
deur middel van hierdie vervolging 
vorm. Mag die Here aan ons groot 
vreugde en ’n onbeweeglike hoop 
gee en mag Hy ons versterk deur ons 
vertroue op Hom!
________________________________________________________

1 Volledige brief: http://www.chinapartnership.
org/blog/2018/12/how-the-church-should-
face-persecution-a-handwritten-letter-from-
early-rains-last-elder
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Elkeen, oral GESTUURDE
1

1. WAT IS SENDING?

1.1 Omskrywing

Vanuit die Heidelbergse Kategismus, Sondag 21, kan 

ons sending soos volg omskryf:

Sending is die handeling van die drie-enige God, Vader, 

Seun en Heilige Gees, met die wêreld waardeur Hy uit 

die ganse mensdom vir Hom ’n kudde deur sy Woord 

en Gees vergader, deur wie Hy sy Woord aan die gevalle 

wêreld laat verkondig, die gemeenskap van die heiliges 

uit alle nasies en volke tot stand bring en diens aan 

die wêreld in sy nood laat lewer vir die uitbreiding en 

opbouing van God se koninkryk onder mense tot aan 

die voleinding.

In aansluiting hierby het die Sinode (1991) besluit: 

“Om dat die AP Kerk, ’n kerk van Jesus Christus en ’n 

gere for meerde kerk is, moet gehoorsaamheid aan die 

laaste opdrag van Jesus Christus uitgaan van en onder 

toesig staan van die plaaslike kerkraad.”

1.2 Belangrike uitgangspunte

1.2.1 Betrokkenheid van God

Sending hoort primêr tot God se betrokkenheid by die 

wêreld. God die Vader het die wêreld so liefgehad, dat 

Hy sy eniggebore Seun gestuur het sodat elkeen wat in 

Hom glo die ewige lewe kan hê (Joh. 3:16). Jesus Christus 

as die Gestuurde by uitnemendheid, het aan sy dissipels 

ge sê: Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 

20:21). Eers moes hulle wag op die Heilige Gees en toe 

hulle Hom ontvang het, kon Hy voortgaan met sy werk, 

deur die kerk, dit is die liggaam van Christus op aarde.

Die kerk (gemeente) is dus die kanaal waardeur die liefde 

van God by die wêreld uitkom. Soos die Seun gestuurde 

van die Vader was, is die kerk gestuurde van die Seun.

1.2.2 Versameling uit alle nasies

Die doel van God se sending is die versameling van sy 

kerk uit alle nasies en volke om te verkondig die deugde van 

Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonder-

bare lig (1 Petr. 2:9). Die belangrikste sendingmetode is 

om die evangelie aan lede van ’n volk te bring, wat dan 

in hulle volk bly, om daar kerkvormend op te tree sodat 

die kerk van Christus in volksverband kan verinheems. 

Uit alle gelowiges van volke en nasies word dan die Kerk 

van Jesus Christus gevorm.

1.2.3 Elkeen in sy eie taal

Die doel van die sending met die vestiging van kerke 

onder volkere, is dat elkeen in sy eie taal die groot 

dade van God kan hoor en ook weer verkondig (Hand. 

2:8, 11), sodat elkeen sy aanbiddingsbehoeft e onder sy 

volks genote kan bevredig. Die sendingtaak onder die 

onbereikte groepe is die verantwoordelikheid van al die 

kerke van Christus.

1.2.4 Uitbreiding van die koninkryk

Die einddoel van die sending is die uitbreiding en op-

bouing van die koninkryk van God. 

1.2.5 Drie dimensies

Die sending het drie dimensies, naamlik die verkon di-

ging van die Woord, die stigting van die gemeenskap 

van die heiliges en die diens aan ’n gemeenskap in nood 

(kerugma, koinonia en diakonia). Die verkondigings as-

pek is die hart van die sendingtaak.

1.2.6 Alles aan God onderwerp

Die sendingtaak sal eers voltooi wees op die laaste dag 

wanneer alles aan God onderwerp sal wees en Hy alles 

in almal sal wees (1 Kor. 15:28).

2. DIE KERK AS MISSIONÊRE GEMEENTE

2.1 Taal van die hart en die mond

Uit die oorvloed van die hart spreek sy mond (Lk. 6:45). 

Wat in die hart is, kom uit en wat uitkom, is ’n bewys 

van wat in die hart is. As dit egter nie die geval is nie, dan 

is die taal van die mond nie die taal van die hart nie en 

hierdie tweetaligheid is nie die taal van die gelowige nie 

en dus ook nie die taal van die kerk van Jesus Christus nie. 

2.2 Die stigting van die kerk

2.2.1 Tale en tonge

Die Heilige Gees kom onder die teken van vurige tonge 

(Hand. 2:3-4). Hy veroorsaak dus dat die tonge van hulle 

in wie Hy kom, losraak en in beweging kom. Gevolglik 

is vurige tonge die teken van die Heilige Gees en bewe-

gende tonge die gevolg van sy koms.

2.2.2 Vurige en bewegende tonge

Uit bogenoemde blyk duidelik dat Christus, wat die 

Hei lige Gees beloof en gestuur het, sy kerk nie as ’n 
______________________________________________________________
1 Ui  reksels uit die amptelike sendingbeleid van die AP Kerk soos goedgekeur 

tydens die Sinode van 1991.
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me diterende, mistiek-peinsende liggaam gestig het 

wat êrens in ’n beskermde verborgenheid haarself in 

stille afsondering aan sy Hoof moet wy en daar soos 

’n rustig-brandende kersvlammetjie ongemerk moet 

uitbrand nie. Nee, sy kerk word met die teken van 

vurige en bewegende tonge gestig. Dit is ’n kerk van 

besielde skares wat ... oor die groot dade van God spreek 

(Hand. 2:11).

2.2.3 Beloft e en vervulling

Dat die kerk hier inderdaad iets het om te sê, is tegelyk 

vervulling van ’n beloft e en gehoorsaamheid aan ’n op-

drag: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 

julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel 

as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste 

van die aarde (Hand. 1:8). Dat dit die kerk is wat dit hier 

sê, is eweneens ’n beloft e wat in vervulling gegaan het, 

want dit was die Here Jesus wat gesê het: Jy is Petrus, en 

op hierdie rots sal Ek my gemeente bou ... (Mt. 16:18).

2.3 Die opdrag aan die kerk

2.3.1 Poort en paspoort

Die belydenis dat Jesus die Christus is (Mt. 16:16), is die 

poort van toegang tot die kerk van Christus. Daarsonder 

kom niemand ooit in sy kerk nie, al is ons ook binne die 

mure van die kerk. Hierdie belydenis is ook ’n paspoort 

wat voortdurende verblyf in sy kerk verseker.

2.3.2 Daadwerklike gehoorsaamheid

’n Herhaling van die belydenis is ook daadwerklike 

gehoorsaamheid. Ons moet geleer word om alles te 

on derhou wat die Here Jesus ons beveel het (Mt. 28:19). 

2.3.3 Hart met Gees vervul

Dat die belydenis sal deurwerk in my eie lewe, is die eerste 

aspek van die opdrag van Christus, terwyl die tweede 

daarin bestaan dat dit ook na en in ander sal deur werk. 

Die geheiligde lewe het ’n Geesvervulde hart tot gevolg 

en waar die hart van vol is, loop die mond van oor.

2.3.4 Getuig van Waarheid

Die kerk getuig nie net van feite nie, maar van dié waar-

heid. In haar getuienis teenoor die wêreld is die kerk nie 

slegs verslaggewer nie, maar ook werwer. Werwer, omdat 

die ganse wêreld tot aan sy uiterste grense verower moet 

word vir die koninkryk.

2.4 Die sending van die kerk na die wêreld

2.4.1 Opdrag en bestemming

Met ’n duidelike opdrag stuur Christus sy kerk tot ander. 

Daarom kan en mag sy kerk nie in rustige stilte wag tot 

ander na hom toe kom nie. Nee, hy moet na hulle toe 

gaan. Hy ontvang van Jesus Christus ’n baie duidelike 

opdrag en ’n defi nitiewe bestemming – die wêreld. Dit 

was ook die bestemming waarheen Jesus deur sy Vader 

gestuur is. Ons moet sy sending voortsit: Soos die Vader 

My gestuur het, stuur ek julle ook (Joh. 20:21).

2.4.2 Die mens in sy nood

Die wêreld is die mens in sy nood. Nie sy materiële, 

eko nomiese of selfs geestelike nood nie, maar sy nood 

aan God.

2.5 Waar is hierdie wêreld?

Waar die wêreld is, daar moet die kerk wees, want daar 

moet van Jesus Christus se liefde vir die mensdom, sy 

verlossing van die mens van die wêreld en sy eiendoms-

reg op die wêreld, getuig word. Die wêreld is aanwesig 

buite die grense van die kerk: Hulle wat die evangelie van 

Jesus Christus nog nooit gehoor het nie, of wel gehoor 

het, maar nog nie as verlossingsboodskap aanvaar het 

nie – hulle is sonder God. Buite die grense van die kerk 

kan dus beteken buite en ook binne die grense van ons 

land. Daarheen is die kerk gestuur.

2.6 Belangrikste konklusies

2.6.1 Elke gelowige bely

Pinkster maak van elke gelowige ’n belydende Petrus. 

Die vurige tonge van die Heilige Gees het bewegende 

tonge tot gevolg. Ek kan nie stilbly nie. 

2.6.2 Sendingveld buite die grense

Pinkster stuur die belydende Petrus om deur die herha-

ling van sy belydenis, ook ander tot belydende Petrusse 

te maak. Die gelowige word as sendeling na die sen-

dingveld buite die grense van sy kerk en selfs buite die 

grense van sy land gestuur.

2.6.3 Gestuurde kerk

Pinkster maak dus van die kerk in sy wese ’n gestuurde 

kerk, d.w.s. sendingkerk. Pinkster laat ons besef dat 

Christen-wees gelyk is aan sendeling-wees. 

Oral waar ek met geloofsoë die nood van ’n mens sonder 

God sien en daar getuig van die verlossing in Christus, 

daar is ek besig met sendingwerk. Die bewoënheid oor 

die nood van ’n wêreld wat God nie ken nie, is nie die 

voorreg van slegs enkele sogenaamde “sendingvriende” 

nie, maar dit is die heilige roeping van die ganse kerk en 

van elke lidmaat afsonderlik. Die sending is derhalwe 

Vervolg op p. 24
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Baie kerke, leë eredienste, weinige Christuspreke

Wanneer ons oor sendingwerk in Duitsland vertel, hoor 

ons dikwels vrae soos: “Sendelinge na Duitsland?” “Die 

land van Luther en die Reformasie, ’n sendingveld?” Baie 

toeriste vertel van al die Duitse kerke en al die groot en 

indrukwekkende katedrale, sommige uit die Middeleeue.

Die geskiedenis van die Reformasie en die Christelike 

kultuur in Duitsland word wel waardeer. In 2017 was 

daar byvoorbeeld talle nuusberigte en dokumentêre 

programme op radio en televisie asook verskeie boeke, 

artikels en ook heelwat televisiefi lms – alles oor die 

tema: Reformasie 500. Die kalenderhoogtepunt daar-

van was 31 Oktober, presies 500 jaar ná die dag waarop 

Martin Luther in 1517 sy 95 Stellings teen ’n kerkdeur 

in Wittenberg vasgeslaan het. 

Tereg sou ’n mens egter kon vra wat ná 500 jaar nog van 

Luther se boodskap en die Reformasie se herontdekking 

van die Woord oorgebly het. Baie feeste is met groot 

fan fare gevier. ’n Groot bohaai is gemaak van Luther 

as volksheld, taalpionier en baanbreker op verskeie 

terreine. Natuurlik was daar ook diegene wat probeer 

het om soveel negatiewe dinge as moontlik oor hom op 

te diep – dan is dit makliker om die protestantisme in 

die besonder of die kerk in die algemeen te beswadder.

Was Luther welkom by die Reformasieherdenkings?

Was daar iets te hoor of te sien van wat Luther verkondig 

en geskryf het? ’n Bekende Duitse historikus het tydens 

’n radio-onderhoud opgemerk dat hy bekommerd is 

dat Luther nie tuis sou gevoel het by die meeste Refor-

masieherdenkings nie. Oor Luther as bedienaar van die 

Goddelike Woord en sy boodskap is weinig gesê, dikwels 

niks nie. In Wittenberg waar daar deur die loop van die 

jaar verskillende opelug-eredienste gehou was, is baie 

oor en van Luther gehoor, maar die genade van Christus 

se vrye guns alleen, soos deur Luther herontdek, is nie 

gehoor nie.

Wittenberg, Duitsland, Europa – DONKER

Skaars 12% van alle Wittenbergers beskou hulself as 

Chris tene – die gevolg van onder meer veertig jaar van 

kom mu nisme tydens die tyd van Oos-Duitsland (1949-

1989). Ook in die weste van Europa, trouens in die hele 

Eu ro pa, is die situasie nie veel beter nie. Onlangse en 

ge reel de kontak met sendelinge in onder meer Italië, 

Frank ryk, Swede, Slowakye, Pole en Roemenië bevestig dat 

Europa – die tweede bakermat van die Christendom naas 

die Midde-Ooste – ontwikkel het tot een groot sen ding-

veld. Dit is ironies dat daar nou vanaf Afrika sendelinge 

ge stuur word na Europa, waarvandaan oor eeue heen 

duisende sendelinge na die res van die wêreld gestuur is.

Wat vir Wittenberg geld, is inderdaad in die res van 

Duits land ook waar. Duitsland is geestelik baie don-

ker. Volgens ’n bekende internasionale studie deur die 

Uni versiteit van Chicago in 2008, glo slegs 8% van die 

bur gers in die ooste van Duitsland en ook maar net 

32% in die weste van Duitsland in ’n persoonlike God, 

wat nog te sê van God in Christus, soos Hy Homself in 

sy Woord openbaar. Dele in Oos-Duitsland is volgens 

dieselfde studie die mees ateïstiese streek in die wêreld.

Dít alles bring een van die Reformatoriese Teologiese Se-

mi narie (RTS) se gasdosente daartoe om te sê: Die enkele 

mees oortuigende rede waarom enige Christen sending 

in die buiteland behoort te ondersteun, is die geloof aan 

Christus se sendingopdrag. Sommige wêreldstreke het egter 

strategiese betekenis. Duitsland is die geografi ese spilpunt 

van Europa. As daar ’n sterk getuienis in hierdie land gebied 

word, stuur dit belangrike seine na die hele kontinent. ’n 

Teologiese inrigting soos die RTS is ’n belangrike vastrap-

plek tot die opbou van belydende kerke met reformatoriese 

geloof in ’n gebied wat deurtrek is van duisternis.

Kinders sonder die evangelie

Volgens onlangse statistiek van ’n bekende evangeliesa-

siebeweging gaan sowat 94% van alle Duitssprekende 

DUITSLAND AS SENDINGVELD

Sending in die land van die 
Reformasie?

Dr. Victor E. d’Assonville1

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Dr. d’Assonville is werksaam by die Reformatoriese Teologiese Se mi narie. Sy persoonlike besonderhede is soos volg: vicdas@rtsonline.de. Tel. +49 175 506 3249.
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kinders in Europa nooit kerk toe nie en ’n verdere 

sowat 3% miskien een keer per jaar (tydens Paasfees 

of Kersfees). Besef ons die implikasies as 94% van alle 

Duits sprekende kinders nooit die evangelie hoor nie?

As mense nie meer kerk toe gaan nie, waar sal hulle van 

Christus hoor? Onwillekeurig skiet Romeine 10:9-17 ’n 

mens te binne: Elkeen wat die Naam van die Here aan-

roep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in 

wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo 

van wie hulle nie gehoor het nie? ... Die geloof is dus uit 

die gehoor, en die gehoor is deur die woord van Christus. 

[... woord van God.]

Soos die Luthervertaling sê: ... Die geloof kom uit die 

preek, die prediking egter deur die Woord van Christus.

’n Duitse professor aan ’n gereformeerde fakulteit in 

Oos-Europa beaam dit: Die toekoms van die Christelike 

kerk word wesenlik bepaal deur dit wat gepreek word. 

Die kerke verval omdat die nuwe teologie om die mens 

in die middelpunt draai. Ons het dringend die RTS nodig 

wat toekomstige predikante leer om die Woord van God 

weer reg te verkondig.

Teologiese opleiding as sendingprojek

Op hierdie punt kom die raakvlak met die ondersteu-

ning van sendingwerk in Duitsland vanuit Suid-Afrika. 

Dit gaan hier spesifi ek oor ons betrokkenheid by en 

verantwoordelikheid vir die RTS. By die RTS word baie 

belangrike pionierswerk gedoen om predikante (as  ’t 

wa re sendelinge) vir Duitsland op te lei. 

Die RTS is ’n teologiese seminarie (teologiese skool), 

ge trou aan die kernbeginsels van die Reformasie. In 

teen stelling met ander teologiese fakulteite of kweek-

sko le in Duitsland, handhaaf die RTS die belydenis 

dat die Heilige Skrif die Woord van God is (vgl. N.Gb. 

Art. 3). Getrou aan die Skrift uurlike beginsels van die 

Re formasie, is die doel by die RTS om op die hoogste 

stan daard onderrig aan teologiese studente te bied.

Oor hierdie opleiding getuig ’n oudstudent soos volg: 

Die akademiese standaarde aan die RTS het my oortuig 

om daar teologie te studeer, gekombineer met die gere-

formeerde karakter en die uitgesproke erkenning van 

die Skrif as Woord van God. Die besondere gemeenskap 

tussen studente en personeel sowel as die beklemtoning 

in die opleiding om sendelinge te word en om voorbereid 

te wees vir die bediening van die evangelie, is spesiale 

karaktertrekke van studie aan die RTS ...

Die doel van hierdie opleiding is om die kerk van Chris-

tus in Duitsland en die Duitssprekende wêreld ooreen-

komstig die Skrif te hervorm en die evangelie uit te dra. 

Hoog gekwalifi seerde dosente en gasdosente – elkeen ’n 

internasionaal erkende spesialis op sy terrein – verskaf 

hierdie teologiese en geestelik-gerigte opleiding soos 

wat dit noodsaaklik is vir die lewenslange roeping om 

predikant, sendeling of evangelis te wees. 

Sendelinge vir Duitsland

Met dankbaarheid kan berig word dat die teologiese 

opleiding die afgelope klompie jaar wonderlik geseënd 

was. Om enkele voorbeelde te noem: Drie voormalige 

studente is al as sendeling-predikante in Duitsland 

bevestig. Vyf alumni het ook al by oorsese universi tei-

te verdere studies (o.m. meestersgrade in die VSA en 

Ne derland en ’n doktorsgraad in SA) voltooi en twee is 

tans met doktorsgrade in Nederland besig.

Sending-ondersteuning

Omdat studiegelde hoogstens ’n klein deel van die uit-

gawes vir onderrig, administrasie, biblioteekpersoneel, 

ensovoorts, kan dek en omdat die RTS nie fi nansieel 

deur die staat gesteun word nie, is hierdie sendingini-

sia tief ten volle op die steun van vriende en donateurs 

aangewese. Ons probeer in die buiteland (Nederland, 

VSA, Kanada, Australië, ens.) mense daarvan oortuig 

hoe dringend Duitsland Duitse sendelinge nodig het 

wat in Duits teologie studeer (benewens RTS-studente 

met Koreaans, Spaans of Portugees as moedertaal) en 

geroepe tot sendingwerk onder Duitssprekendes is.

’n Uitspraak deur die voorsitter van die RTS se raad, ’n 

Ne derlandse teoloog, som dit op: In die relatief kort ge skie-

denis van die RTS het ons ervaar hoe die Here ons werk seën. 

Deure gaan oop. Ons studente begeer om in die ko nin kryk 

van Christus diensbaar te wees. Almal van ons, lede van die 

Raad, personeel en gasdosente streef daarna om Christus 

te dien en om uit te reik na die mense van Duitsland en 

die Duitssprekende wêreld met die kosbare evangelie van 

red ding. Doen asseblief mee met u gebede en ondersteuning!

Die VSOD (Vereniging vir Sending onder Duitsspre-

kendes) is in Suid-Afrika verantwoordelik vir die insa-

me ling van donasies om die sendingwerk in Duitsland 

te ondersteun. 

Besonderhede: Selfoon: 082 532 1620 • Faks: 086 262 

0326 • e-pos: admin@vsod.co.za • www.vsod.co.za 

Rekening: ABSA spaarrekening, Rekeningnommer: 

9317 604 596, Tak: Ben Swartstraat. L
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APA verwelkom nuwe rektor

Gee vir ons ’n kort oorsig 

oor u akademiese loopbaan.

Ek het aan die Hoërskool Brand-

wag in Benoni gematrikuleer. 

Daarna het ek die volgende grade 

met lof verwerf: BA (UP), BA 

Honneurs in Grieks en Semitiese 

Tale (UP), BTh  (APA) ’n MA in 

Antieke Tale (UP), DLitt (Grieks) 

(UP; 2007) in die Patristiek (die 

studie van die kerkvaders).

Ek was bevoorreg om al by ver-

skeie nasionale en internasionale 

kongresse as spreker op te tree 

– onder meer in New York en 

Chicago – en het verskeie artikels 

in wetenskaplike en kerklike 

tydskrift e gepubliseer. Ek dien tans 

in verskeie openbare posisies as 

vakspesialis, raadgewer, voorsitter 

of lid. Ek was ook by die Bybelge-

nootskap van Suid-Afrika betrokke 

by die vertaling van die Bybel in 

Afrikaans – ’n Direkte vertaling 

wat DV in 2020 sal verskyn. Ek is 

sedert 2001 leraar (met beperkte 

opdrag) van die AP Kerk Wonder-

boom in Pretoria.

Ek is getroud met Marianne en 

ons het twee kinders, Gerrit jr. (12) 

en Marizelle (11).

U het u opleiding as 

predikant aan die APA 

voltooi. Wat beteken dit 

vir u om nou as rektor 

van dieselfde instelling 

te dien?

Ná dertig jaar is ons deur die 

genade van die Here tans in die 

bevoorregte posisie om ’n tweede 

geslag voltydse dosente aan die 

APA in diens te hê. Ek wil graag 

erkenning gee aan die kollegas en 

professore wat die pionierswerk 

gedoen het met die APA die af-

gelope jare. Dit is vir my ’n groot 

voorreg om betrokke te kan wees 

by die opleiding van die leraars 

van die AP kerkverband. 

Ek is vanjaar reeds 21 jaar by 

die APA betrokke: as student, 

deel tydse dosent en professor in 

Teologie. Om hierdie rede is ek 

nederig-dankbaar dat ek deel kon 

wees van die beplanning en groei-

pyne van die APA die afgelope 

jare en van die opwindende nuwe 

fase waarin die APA beweeg. Dit 

is uiters belangrik om mense in die 

bestuur te hê wat bekend is met die 

etos en doelwitte van die APA en 

hulle vereenselwig met die reforma-

toriese grondslag en lewensbeskou-

ing van die APA. Ek sal uiteraard 

nie die instelling alleen kan uitbou 

nie en daarom is ek dankbaar dat 

ons deur die voorsienigheid van ons 

hemelse Vader besonder begaafde 

en bekwame dosente en personeel 

het. Dit is vir my ’n belangrike 

mikpunt om deur die volgende paar 

jaar daarop te fokus dat die APA ’n 

huishoudelike naam word onder 

behoudende studente wat op soek 

is na ’n alternatief vir die kwynende 

standaarde en politieke inmenging 

by staatsuniversiteite. 

In watter mate gaan u 

steeds betrokke wees by die 

Fakulteit Teologie?

Volgens aanbeveling van die Se-

naat gaan ek my betrokkenheid tot 

Grieks as voorgraadse vak beperk. 

Ek bly dus steeds voltyds betrokke 

in die Fakulteit Teologie soos 

voorheen.

Waarom dink u is die 

Afrikaanse Protestantse 

Akademie so ’n belangrike 

instelling binne ons huidige 

konteks in Suid-Afrika?

Ek wil graag verwys na ’n opmer-

king wat die bekende CS Lewis 

gemaak het oor die Britse 

Aan die einde van 2018 het prof. Koos Adendorff  – ná 10 jaar – sy 

fi nale termyn as rektor van die Afrikaanse Protestantse Akademie 

(APA) voltooi. In sy plek het die Senaat prof. Gerrit Smit as rektor 

aangewys. Ons het vroeër ’n bietjie met hom gesels:

1.

2.

3.

4.
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onderwysstelsel in die 1940’s. Hy 

het gesê dat die samelewing van 

die onderwys verwag om manne 

en vroue met integriteit en inbors 

te lewer, maar die stelsel het die 

hart van die mens kom uitruk, 

terwyl hulle steeds verwag die 

organe moet werk. Hiermee het hy 

bedoel dat daar so ’n verwydering 

gekom het tussen waarheid en 

wetenskap dat die wetenskap 

meen hulle het nie waarheid of 

geloof nodig om wetenskap te 

beoefen nie. Ongelukkig is dit 

selfs waar van baie teologiese 

fakulteite vandag dat die teologie 

as wetenskap beoefen word, 

maar die geloofsvertrekpunt nie 

noodwendig belangrik is nie. 

Die APA kan ’n besondere bydrae 

lewer omdat ons glo dat die ou 

spore van die gelowige vaders 

deur die eeue heen die weg wys 

waarop ons die geloofspad moet 

loop – wel in ’n ander konteks 

as hulle, maar met dieselfde 

beskouinge oor geloof, waarheid 

en wat reg en verkeerd is. In 

hierdie opsig het die APA ’n 

dringende en relevante boodskap 

vir Suid- Afrika en sal elke student 

wat aan die APA studeer het, 

kan getuig dat die lief de vir die 

reformatoriese erfenis en die 

geloof as grondslag, aan hulle 

toerusting bied waarmee hulle by 

skole, kerke en in die openbaar 

die samele wing met Christelike 

waardes kan konfronteer. 

Hier moet die APA toenemend 

’n groter rol speel om die 

samelewing te help reformeer. 

Die kerk en die skool is van 

die belangrikste plekke waar ’n 

samelewing sy wortels reg moet 

snoei om burgers met integ riteit 

en ’n liefde vir die waarheid te 

kweek. Ek is van mening dat die 

APA een van baie min instellings 

is wat tans ’n gesonde fondasie 

het en dus in die posisie is om 

dit te kan vermag. Ten spyte van 

die fi nansiële beperkinge (omdat 

ons geen staatsubsidie ontvang 

nie, en ook nie wil ontvang nie) is 

die APA in ’n bevoorregte posisie 

deurdat ons steeds getrou gebly 

het aan ons roeping as gelowiges 

en die seën van die Here oor 

die afgelope 30 jaar beleef het. 

Ek glo van harte die APA is in 

staat om ons voorouers se ideaal 

van ’n Christelike universiteit te 

help uitbou. 

Watter doelwitte stel u vir 

uself en die APA in die 

vooruitsig gedurende u 

ampstermyn?

Die vereistes van die onderwys-

owerhede raak by die dag strenger 

en veral privaat instellings soos 

die APA ploeg ’n geweldige groot 

persentasie van ons begroting in 

die instandhouding van registrasie 

en akkreditasie in. Daar is gereeld 

nuwe vereistes waaraan voldoen 

moet word. Elkeen wat met so ’n 

instelling te doen het, sal besef 

dat die man-ure, tyd en geld wat 

benodig word om so ’n instelling 

te bedryf, enorm is. Ek wil dus 

graag in my ampstermyn veral 

fokus op die uitbreiding van 

die fi nansiële ondersteuning 

vir die APA. Ons het reeds die 

afgelope jare ongeveer 1 000 grade 

toegeken. Ek dink ons alumni 

behoort ’n baie groter rol by die 

APA te speel. Ek sal baie graag 

wil sien dat hulle help om die 

ideaal van ’n vrye Christelike 

Universiteit ondersteun deur 

bydraes en ander hulp. Toe ons 

onlangs ander universiteite in die 

VSA besoek het, het ons gesien dat 

privaat instellings daar klasgelde 

en subsidies as ’n klein deel van 

hulle begroting beskou, terwyl 

donateurs wat ingekoop het in die 

belangrikheid van die saak van 

Christelike onderrig help om die 

instelling te dra en uit te bou. 

In die tweede plek wil ek graag in 

my ampstermyn die verhouding 

tussen die APA en die AP Kerk 

versterk. Talle vereistes van die 

onderwysowerhede het die nou 

bande tussen die APA en die AP 

Kerk losgewikkel en hoewel ek 

besef dat dit nie anders kon nie, 

wil ek my graag beywer om veral 

die bande tussen die teologiese 

fakulteit en die AP Kerk te ver-

sterk. Deur staatsinmenging het 

talle kerke al hulle greep op hulle 

teologiese opleiding verloor met 

die gevolg dat daar by sekere 

teologiese fakulteite dosente is wat 

dinge leer wat in stryd met die 

Skrif en die leer van hulle kerk is. 

’n Kerk wat dit toelaat, ondermyn 

homself en die dood is in die pot. 

Daarom stel ek dit as my ideaal 

dat die APA se teologiese fakulteit 

aan alle vereistes van die staat sal 

voldoen sover as wat dit moontlik 

is, maar nooit ten koste van die 

verhouding met die AP Kerk nie. 

In die derde plek glo ek dat die 

APA ook op ander wetenskap-

like terreine behoort te fokus 

indien ons werklik ’n rol in die 

reformasie van die samelewing 

in Suid-Afrika wil speel. Ek dink 

bv. veral aan die terreine van die 

regte, joernalistiek, sielkunde, 

landbou, ekonomie en uiteindelik 

ook die natuurwetenskappe as 

terreine waarop die APA moet 

fokus as ons werklik die Suid- 

Afrikaanse samelewing met die 

bevryding van Christus en die 

ryke tradisie van die Christendom 

wil reformeer. L
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SENDING IN DIE STAMLANDE:

Nederlandse Kinderevangelisasie 
Aksie (NKA)

Voorregte bring verantwoordelikhede!

Jan van Riebeeck en sy volgelinge het in 1652 die Woord 

van God uit Nederland na Suid-Afrika gebring. Wat 

’n voorreg vir ons land om so in aanraking met die 

evan gelie te kom. Tans is ons almal besorg oor ons eie 

land en die verwikkelinge wat op geestelike en morele 

gebied plaasvind. Wat ons nou in Suid-Afrika ervaar, 

is egter lankal in Europa aan die gang. Die situasie het 

so verander in ons voormalige stamland dat dit ons 

verantwoordelikheid geword het om die onvervalste 

Woord van God na Nederland terug te neem. Europa 

word die grootste “post-christelijke” sendingveld ter 

wêreld en watter harde grond word dit nie om op te saai 

nie. Die liberale, vrysinnige Skrifb eskouing in ons land 

het sy wortels in Nederland.

In 1982 het ds. Marius en Amanda Storm ’n roeping 

ont vang om die evangelie na Europa te neem en veral 

na ons stamland, Nederland. Ons roeping was om die 

gebroke mure van ons voorgeslag te gaan herbou deur 

middel van kinderevangelisasie. In 1992 het ons met 

ons drie jong kinders na Nederland verhuis om daar te 

werk. Dit het begin met kinderwerk, maar het later ook 

uitgebrei na die volwassenes en deur die Here se genade 

is daar groot seën op die werk.

Die NKA is ’n verteenwoordigende komitee vir die ge-

meentes en individuele gelowiges in Suid-Afrika wat ds. 

Marius en Amanda Storm se bediening in Nederland 

ondersteun. 

Wie is IKEG?

IKEG (Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap) 

is die Nederlandse tak van CEF (Child Evangelism Fel-

lowship). CEF werk internasionaal in byna alle lande 

van die wêreld. IKEG werk al 70 jaar in Nederland, 

het ’n behoudende geloofsverklaring en verkondig die 

suiwer evangelie. Ds. Storm was sedert sy aankoms in 

Nederland direkteur van IKEG.

IKEG – doel en werkswyse

Hulle streef om: 

• Nie-gelowige kinders (en hulle gesinne) met die 

evan gelie te bereik.

• Die wat bereik word, te ondersteun sodat hulle gees-

telik kan groei.

• Hulle dan by Bybelgetroue kerke te laat inskakel. 

• Lidmate van Bybelgetroue kerke aan te moedig, toe te 

rus en te ondersteun om hul evangelisasieroeping – 

veral onder ongelowige kinders en tieners – te vervul.

• Om die volwasse gelowiges op te bou in die geloof 

en te grondves op die Woord van God.

IKEG streef sy doel na deur: 

• “Goeie nuus-” en kerklike kinderbybelklubs, ope lug- 

byeenkomste (foto 1), saamtrekke, skool by een koms te 

en kampe te hou. 

• Bybelgetroue evangelisasiemateriaal te ontwikkel en 

te versprei. 

• Werkers op te lei vir evangelisasiewerk onder kinders 

en tieners.

1 2 3 4

Ds. Marius en Amanda Storm
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Huidige situasie

Ds. Marius en Amanda se oorspronklike verant woor de-

lik heid het onder meer organisatoriese en admi ni stra tie-

we verpligtinge, die bekendstelling van IKEG, op leiding 

en direkte kinderwerk ingesluit. Vanaf 2009 het ds. Ma-

rius se bedieningsgerigtheid stelselmatig verander. Hy 

het hom al hoe meer op toerusting en opleiding toegelê.

Die verandering is deur verskeie faktore teweegge bring, 

onder meer die groot behoeft e aan nuwe geestelike leiers 

en werkers. Die deurslaggewende was egter die oor tui-

ging wat in ds. Marius gegroei het dat dit die wil van 

die Here is dat hy sy tyd en energie aan die toe rusting 

van kinderwerkers en ander gelowiges moet wy (foto 

2). Dit is noodsaaklik om ’n nuwe geslag leiers op ’n 

Bybelgetroue en diepsinnige manier toe te rus om weer 

op hulle beurt die evangelie aan ’n verloregaande Europa 

te verkondig. Hy is betrokke by die Gospel for Euro pe 

en Filadelfi a Bybelskole wat Nederland en Euro pa as 

fokus het. 

Ná onderhandelinge en gesprekke met belanghebben des 

het die bestuur van IKEG besluit om hom van sy admi-

nistratiewe verantwoordelikhede as direkteur vry te stel 

en aan hom toestemming te gee om hom op toerusting 

en opleiding toe te lê. In die praktyk beteken dit dat hulle 

bediening tans op twee bene staan (foto 3): 

• Eerstens is hy betrokke by die opleiding van kinder-

werkers en ander gelowiges wat die evangelie aan 

kinders verkondig. 

• Tweedens bied hy die Veritas-kursus aan, waarvan 

hy die leier in Nederland is.

Wat is Veritas? 

Veritas is ’n Bybelkursus, ontwikkel deur dr. Bennie 

Wolfaardt en sy vrou Moira. Dit is ’n Bybelgetroue kursus 

in eksegese en het ten doel om gelowiges en leiers toe te 

rus om die Woord van die Here reg te verstaan – om dit 

reg uit te lê en toe te pas. Hierdie kennis om die Woord 

van God korrek te verklaar, is op die oomblik ’n groot 

behoeft e in Nederland omdat kerke en gemeentes al 

hoe verder van die waarheid van die Bybel wegbeweeg 

en al hoe meer onder die invloed van humanisme en 

sekularisme kom. Die aanbieding van Veritas word in 

Bybelskool-, gemeenteverband en in kleiner groepies 

ge doen. Omdat die opleiding van Veritas uit verskillen de 

modules bestaan, kan die belangstellendes persoonlike 

begeleiding ontvang. Dissipelskap en leierskapsontwik-

keling staan egter sentraal! Die vestiging van Veritas in 

Nederland was vir ons ’n groot uitdaging en het gegroei 

tot ’n kursus wat deur 16 jongmanne (foto 4) saam met 

ds. Marius aangebied word en reeds 500 mense in agt 

jaar opgelei het. 

Besoek aan Suid-Afrika DV in Julie-Augustus 2019

Aangesien ds. Marius en Amanda beplan om geduren-

de Julie tot September kerke en hulle ondersteuners in 

Suid-Afrika te besoek, is ds. Marius gevra om ’n Kin-

der evange li sasie kursus by die AP Akademie in Pretoria 

aan te bied. 

Onderwerpe wat behandel sal word, is onder meer: 

Wat is die evangelie? Hoe lê ek dit aan ’n kind uit? Kan 

kinders werklik tot geloof kom? Hoe leer ek Bybeltekste 

vir kinders? Hoe bied ’n mens ’n Bybelles vir kinders 

aan? Hoe bereik ’n mens die kinders in jou buurt? ’n 

Strategie hoe ’n gemeente kinderevangelisasiewerk kan 

gebruik om uit te reik na hulle omgewing en nog meer.

Die datums is DV: 22-26 Julie 2019. Enige iemand wat 

belangstel, is welkom. Die kursus is bedoel vir ouers, 

ver bondsonderrigvoorgangers, studente, kerkraadslede 

en predikante.

Kontakpersoon: Prof. JAE (Koos) Adendorff  

(koos.adendorff @apa.ac.za).

Wil u nie betrokke raak nie?

Die Bybel leer ons dat gelowiges die voorreg en verant-

woordelikheid het om mee te werk aan die verkondiging 

van die evangelie. Die gemeente in Filippi het vir ons ’n 

navolgenswaardige voorbeeld gestel deur die manier 

waarop hulle: 

• Vir Paulus gebid (1:19), 

• hom moreel (2:19-30) en 

• fi nansieel (4:15-20) ondersteun het.

Daarom het ons die vrymoedigheid om u te 

nooi om by die NKA betrokke te raak. Wil u nie 

asseblief vir die Storms en die aksie voorbidding 

doen en as dit moontlik is, die bediening in 

Nederland fi nansieel ondersteun nie? Indien wel, 

kontak dan: Ds. Barend Hefer: (heferbj@gmail.

com) of Wilna Smit: (wilna.smit@mweb.co.za). 

U kan ook persoonlik met ds. Marius en Amanda 

kontak maak: stormpies@gmail.com. L
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ONS GESELS MET ...

Paul FerreiraPaul FerreiraPaul FerreiraPaul Ferreira

Paul en Toni Ferreira is sendelinge 

in Nepal. Tydens hul onlangse 

besoek aan Suid-Afrika het ons 

die voorreg gehad om met Paul te 

gesels.

Wanneer en hoe het die 

Here julle geroep om by 

sen dingwerk betrokke 

te raak?

In 2001 het ek werklik die Here vir 

die eerste keer in my lewe beleef. 

Dit was tydens ’n preek. Die skille 

het van my oë afgeval en van daar-

die dag af lees ek die Bybel omtrent 

net in ’n sendingkonteks – God se 

hart vir ongeredde mense. Ek het 

toe na ’n Bybelskool in Witrivier 

genaamd Africa School of Missions 

gegaan. Ek het ’n jaarprogram daar 

gaan doen en ook my vrou daar 

ontmoet. Ek het dit van die begin 

af vir haar duidelik gemaak dat ek 

’n baie sterk sendingroeping beleef. 

Ons het toe besluit om die pad 

saam te stap. Toni het medies gaan 

studeer om haarself voor te berei 

vir die sendingveld.

Nadat sy haar studies voltooi 

het, het ons gaan kyk waar in 

die wêreld daar nog onbereikte 

groepe mense is wat nog nie die 

evangelie gehoor het nie. Ons het 

toe op Noord-Indië besluit en agt 

jaar gelede daarheen vertrek en 

was werksaam in Delhi, Kalkutta 

en Varanasi.

Julle is nou in Nepal. Hoe 

het dit gebeur dat julle daar 

uitgekom het?

Die Here is soewerein en Hy 

bestuur dinge, gebeure en selfs 

regerings se besluite om jou te 

kry waar Hy jou wil hê. Die nuwe 

president van Indië, Narendra 

Modi, is ’n baie sterk Hindu en het 

agtergekom dat baie Christene in 

die land werk en nie-winsgewende 

organisasies stig en dan die mense 

evangeliseer. 

Ná vier jaar waartydens ons die 

leiers opgelei het, moes ons die 

hele tyd ons visums verander om 

voort te kon gaan met die werk. 

Die regering het toe begin om al 

meer buitelanders uit die land uit 

te sit. Ek en Toni het besef ons 

sal ’n besluit moet neem. Óf ons 

bly en word deur die regering 

uitgeskop en mag vir tien jaar nie 

weer in die land inkom nie, óf ons 

stap self uit en dan kan ons steeds 

in en uit Indië beweeg.

Van daar is ons na Katmandu in 

Nepal waar ons ’n plaaslike pastoor 

met allerhande kontakte in Nepal, 

ontmoet het. Ons is nou twee en 

’n half jaar daar waar ons plaaslike 

leiers in die weste van Nepal oplei.

2.

1.

Paul en Toni Ferreira met hul drie kinders, Daniel, baba Timothy en Madison
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Vertel ons meer van 

julle benadering tot 

sendingwerk. Werk julle 

hoofsaaklik met plaaslike 

leiers met die doel dat die 

kerk sal verinheems?

Dit is ons hooff okus. Die probleem 

is egter dat die leiers yl versprei is 

en die bergagtige landskap toe-

gang tot Bybelskole baie moeilik 

maak. In die weste van Nepal is 

die naaste Bybelskool byvoorbeeld 

in Katmandu, maar dit is twintig 

tot dertig ure se ry met ’n bus. 

Daarom het ons besluit om na die 

weste te trek en daar opleiding te 

gee. Dáár is reeds gelowiges. Ons 

probeer hulle opbou, versterk en 

toerus om dissipels van mense te 

maak. Ons help hulle sodat hulle 

hul eie mense kan help en die kerk 

kan tuiskom binne hul eie kultuur. 

Ons getuig egter ook teenoor on-

gelowiges met wie ons te doen kry.

Julle is ook besig met ’n 

koffi  e-projek. Vertel ons 

meer.

Nepalese jongmense verlaat die 

land in groot getalle op soek na 

werk. Daar is dus niemand meer 

wat die lande bewerk nie, buiten 

vir die oumense. Ons het begin 

dink hoe ons deur middel van 

boer dery kan help met die situasie 

en om families bymekaar te hou.

Die weste van Nepal is redelik 

verlate, maar is baie goed geleë 

om koffi  e te kweek. Die klimaat 

is baie geskik daarvoor. In Mei-

maand (2018) het ons ’n kwekery 

met 3 000 boompies begin. So ’n 

paar maande gelede het ons die 

boompies opgeskuif na so 1 500 m 

bo seespieël. Ons doel is om met 

hierdie projek fondse vir die kerk 

te genereer sodat dit kan dien tot 

uitbreiding van die evangelie. Ons 

beleef egter ook hoedat die Here 

vir ons deur middel van hierdie 

projek deure oopmaak en geleent-

hede skep om die evangelie aan 

ongelowiges wat saam met ons aan 

die projek werk, oor te dra.

Vertel ons van die 

uitdagings wat julle as gesin 

beleef om vir die Here te 

werk? Dit kan nie maklik 

wees nie.

Sendingwerk klink altyd so ro-

manties, maar dit stel baie eise aan 

’n mens. Waar ons tans woon, is 

daar twee ander sendelinge, maar 

ons is die enigste Westerse gesin. 

Die klimaat is ’n uitdaging. Dit is 

baie warm. Daar is nie veel om te 

doen in ons dorp nie. Een van ons 

grootste uitda ging is die skoling 

van ons kinders. Skoolgaan in 

Nepal is nie maklik nie. Kinders 

gaan al van driejarige ouderdom 

af skool toe. Hulle leer nie om te 

speel of te dink nie. Alles moet net 

gememoriseer word. Kinders word 

gedissiplineer deur hulle voor hul 

maats te verneder. 

Die onderwys is van so swak 

gehalte dat jy nie eintlik jou 

kinders daarheen kan stuur nie. 

Ons gee tuisonderrig en Toni vat 

ons kinders so drie dae ’n week na 

die plaaslike skool om vir twee tot 

drie ure te sosialiseer. Selfs dit is ’n 

uitdaging. Ons dink tans daaraan 

om ’n Engelse leesgroepie te begin 

omdat die plaaslike kinders so ’n 

nood het om Engels te leer.

Verder is dit vir ons baie moeilik 

om vriende te maak in hierdie 

oorweldigende Hindu-wêreld. Dit 

veroorsaak dat dit soms baie alleen 

raak. Ons mis dit ook om saam 

met ons eie mense in ons eie taal 

en binne ons eie kultuur te aan-

bid. Die druk is ook groot om ’n 

gesonde balans tussen jou taak as 

sendeling, ouer en lewensmaat te 

handhaaf.

Ons bid al lank dat die Here vir 

ons ’n familie met kinders sal 

stuur, mense wat regtig geroepe is 

om saam met ons te werk.

Waar kry julle befondsing 

en hoe kan mense betrokke 

raak by julle bediening?

Dit kom uit verskeie oorde. 

Daar is ongeveer vyf tot ses 

Suid- Afrikaanse gemeentes wat 

help. Daar is ook individue en 

besighede met wie ons oor die 

jare verhoudings gebou het wat 

ons ondersteun. Baie van hierdie 

mense het ons selfs al in die veld 

kom besoek en elkeen van hulle is 

vir ons kosbaar. Ons probeer altyd 

die bande sterk hou.

Min AP kerke is in staat 

om ’n sendeling voltyds te 

onderhou. Watter raad het 

jy vir sulke gemeentes om 

ten spyte daarvan, tog by 

sending betrokke te raak?

Om die waarheid te sê, kan nie een 

van die gemeentes wat ons onder-

steun dit ten volle doen nie. Daar 

is egter ook ’n seën daarin, want 

nou kan soveel meer gemeentes 

’n aandeel hê in wat ons in Nepal 

doen. Ons is immers deel van ’n 

groter liggaam. Begin klein. Kry 

een sendeling wat julle onder-

steun. Ondersteun hom met soveel 

jy kan. Wees betrokke in hulle 

lewens. Indien enigsins moontlik, 

probeer hulle besoek. Behou die 

kontak en laat die sendeling ook 

gereeld by die plaaslike kerk kom 

terugvoer gee.

4.

5.

6.

7.

3.
L
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In Suid-Afrika word daar nie altyd besef dat omtrent 

twee-en-twintig Afrikalande as gevolg van die Franse 

kolonialisme tydens die negentiende en twintigste eeu, 

Frans as hulle (of een van hulle) amptelike taal het nie. 

Hierdie lingua franca op Afrikabodem maak dit dus 

moontlik om baie mense met die blye boodskap te 

bereik! In Suid-Afrika self is daar deesdae honderde 

duisende Kongolese, Burundese en ander Fransspre-

kende Afrikane wat bereik kan word (dink maar net 

aan al die motorwagte wat op die parkeerplek van jou 

naaste winkelsentrum werksaam is ...)

Foi et Vie Réformées is in die 1990’s deur ds. Aaron 

Kay a yan geïnisieer, nadat hy geëmeriteer het van die 

Back To God Hour (BTGH) – ’n Noord-Amerikaanse 

sen ding organisasie in die Chicago-omgewing, ver bonde 

aan die Christian Reformed Church in North America. 

Destyds het die NG Kerk met die BTGH saamge werk 

om die evangelie in die voormalige Zaïre (vandag die 

Demokratiese Republiek die Kongo) te help versprei, 

hoofsaaklik deur middel van kortgolfuitsendings. Dit is 

uitgesaai deur middel van ’n kragtige sender van Trans-

WêreldRadio ge baseer in Manzini, Swaziland. ’n Aantal 

onderrig boeke oor die Christelike geloof, Bybelstudies 

en gereformeerde teologie is ook deur ds. Aaron geskryf 

en wyd onder Afrika-luisteraars versprei. 

Mettertyd het hy die groeiende aantal luisteraarsgroepe 

self gaan besoek om hulle verder to onderrig en te be-

moedig. Hierdie aksies het toe aanleiding gegee tot die 

stigting van gereformeerde kerke in die Kongo en elders 

in Afrika. In die tagtigerjare het ’n klomp manne uit 

die Kongo gereformeerde teologie in Suid-Afrika kom 

studeer (eers by die Hammanskraalse Teologiese Skool 

en vanaf 1995 by Potchefstroom). Hulle dien tans as 

predikante in die Kongo. 

Reformed Faith and Life wat later gestig is, is die vrug 

van samewerking tussen belydende gereformeerde kerke 

in Noord-Amerika (beide VSA en Kanada) en plaaslike 

gemeentes van die GKSA. Ds. Eric Kayayan, seun van 

ds. Aaron, het hierdie sendingaksie einde 1998 – met die 

aanvang van sy eie bediening – oorgeneem. Hy dien tans 

as sendeling onder die toesig van die kerkraad van die 

Gereformeerde Kerk Rietvallei (GKSA) in Pretoria-Oos. 

Hy is in Frankryk gebore en het daar grootgeword. Frans 

is dus sy moedertaal. In 1988 het hy na Suid-Afrika 

geëmigreer en later teologie by die teologiese skool van 

die GKSA (by die voormalige PU vir CHO) gestudeer. 

In daardie tydperk het hy ook ’n M-graad in Frans oor 

die Franse teks van Johannes Calvyn se Institusie van 

die Christelike Godsdiens behaal. Sy belangstelling in 

Calvyn se werke en teologie het nooit opgehou nie en 

hy hou homself steeds besig met verdere studie oor dié 

Franse hervormer.

Ná 15 jaar van bediening in diens van Foi et Vie Réfor-

mées vanaf Suid-Afrika (eers Potchefstroom, toe Preto-

ria), het ds. Eric in 2014 saam met sy vrou Olga na Frank-

ryk teruggekeer. In oorleg met die Noord-Amerikaanse 

ondersteuningskomitee vir Reformed Faith and Life het 

die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Rietvallei 

aan hom opdrag gegee om dieselfde bediening vanuit 

Frankryk voort te sit, met ’n nuwe fokus op sosiale 

media vir die Franse bevolking (dus nie net Frankryk 

nie, maar ook Franssprekende gedeeltes in België en 

Switserland). Langs die alreeds operasionele webtuiste 

www.foi-vie.org.za (wat ’n Franse en ’n Engelse afdeling 

het), het hy met behulp van sy vrou ’n nuwe webtuiste 

begin ontwikkel, spesifi ek gemik op die Franse publiek: 

www.foietviereformees.org. Hy vervaardig kort ou dio-

programme (potgooie), video’s, kort of langer artikels 

en gebruik ook Facebook om hierdie materiaal verder 

SENDING IN DIE STAMLANDE:

Foi et Vie Réformées: ’n Media-
bediening in die Franse taal

Foi et Vie Réformées (in Engels: Reformed Faith and Life) is ’n gereformeerde 

mediabediening in die Franse taal wat die evangelie in talle Franssprekende 

lande deur middel van radioprogramme verkondig. Dit maak ook gebruik 

van ander media om die Woord in Frans te verkondig. Ds. Eric Kayayan
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te versprei (www.facebook.com/foietviereformees). ’n 

Aan tal Christelike radiostasies in Frankryk maak gebruik 

van sy potgooie, terwyl langer radioprogramme steeds in 

Fransspre kende Afrika uitgesaai word. Weeklikse uit saai-

tyd op laasgenoemde bly egter duur om te bekostig. Om 

jaar ná jaar in Abidjan, Kinshasa, Yaoundé, Kisangani, 

ensovoorts, op die lug te kan bly, kan nie sonder gereelde 

bydraes van kerke of individuele lidmate gebeur nie. 

Ds. Eric neem nou self sy potgooie en video’s op in sy huis 

in Frankryk. So word die koste vir ’n ateljee bespaar. Hy 

neem ook deel aan konferensies of gesprekke en word 

deur ’n klein span Franse gelowiges in sy werk onder-

steun. Staatsregulasies vereis dat sy bediening onder 

die bepalings van ’n tipiese genootskap in terme van 

Fran se wetgewing moet val. Nietemin word die kerklike 

toesig van sy bediening steeds deur die GK Rietvallei 

uitgeoefen. Daarom ook dat hy elke jaar in Januarie vir 

twee of drie weke na Suid-Afrika terugkeer om verslag te 

lewer oor sy werk en ook verteenwoordigers van ander 

ondersteunende gemeentes te ontmoet. Tydens hierdie 

besoeke word hy gereeld deur gemeentes uitgenooi om 

eredienste te lei en die Woord te bedien (natuurlik in 

Afrikaans). Kontak met die Noord-Amerikaanse kerke 

wat Reformed Faith and Life sterk ondersteun, word ook 

deurlopend behou, onder meer met ’n jaarlikse besoek, 

gewoonlik in September-Oktober.

Die aanwending van nie net radio-uitsendings en ge-

druk te literatuur nie, maar ook sosiale media, mag 

vreemd val op ore wat aan meer tradisionele kommuni-

ka siekanale dink wanneer van evangelisasie gepraat 

word. Die feit is dat hierdie nuwe “paaie” deur grense 

heen gaan, in besonder daar waar openlike evangelisasie 

verbied word (meestal lande met ’n Moslemregering 

of -meerderheid). Terwyl kortgolfuitsendings vandag 

weinig gebruik word – want luisteraars is geneig om na 

plaaslike radiostasies te luister – soek al hoe meer mense, 

ook in Afrika, na inligting via internet-platforms. Om 

na ’n potgooi op jou selfoon te luister, is ’n alledaagse 

ding om te doen. Om video’s op YouTube te gaan kyk, 

het vir etlike mense algemeen geword. In Frankryk 

gebruik radikale Moslemgroepe hierdie middele wyd 

om hulle propaganda te versprei. Daarom dat dit nie vir 

die verkondiging van die blye boodskap geïgnoreer of 

geminag mag word nie. In sy eie tyd het Paulus en die 

ander apostels die paaie van die Romeinse Ryk gebruik 

om van stad tot stad en van hawe tot hawe te gaan. 

Tog is hierdie paaie gebou en bewaar deur ’n korrupte, 

menslike bedeling waarvan die hoof, die keiser, selfs as 

god deur sy onderdane aanbid is! In sy voorsienigheid 

het die Here dit tog bepaal dat hulle vir ’n ander doel 

aangewend moes word, naamlik die verkondiging van 

die heerskappy van sy geliefde Seun ...

In dié opsig bly Paulus se woorde in Romeine 10:14-15 

vandag net so aktueel as tweeduisend jaar gelede: Hoe 

kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? 

En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor 

het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? 

En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? 

Soos geskrywe is: Hoe liefl ik is die voete van die wat die 

evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie 

van die goeie verkondig?

’n Preekbundel in Afrikaans van ds. Eric Kayayan met die 

titel “Onder die Vaandel van die Kruis” (21 preke) kan by 

die kerkkantoor van die Gereformeerde Kerk Rietvallei 

(tel.: 012 347 73 62) bekom word. Die opbrengs van die 

verkope gaan vir die bediening van Foi et Vie Réformées.

Donasies kan ook deur middel van inbetalings in 

die volgende bankrekening gedoen word:

Naam van rekening: Reformed Faith and Life

Bank: ABSA • Tak: Menlyn

Tjekrekening nommer: 404 8786 755 L
IG
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Die Afrikaanse Protestantse Akademie 
– Studenteverblyf

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

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

Dit is vir my ’n voorreg om iets van ons konferensie 

se sendingaktiwiteite in Paraguay met u te deel. Ons 

voor vaders het na Paraguay gekom op soek na ’n nuwe 

vaderland. Sending was dus nie hul belangrikste mo-

ti vering nie. Tussen 1920 en 1930 het verskeie groepe 

Men noniete vanaf verskillende plekke oor die wêreld na 

Paraguay geëmigreer. Heelwat van hierdie groepe was 

van Rusland afk omstig. Die groep waaraan ek behoort, 

het vanaf Kanada na Paraguay geëmigreer. Op hierdie 

tydstip het die Paraguaanse regering aan Mennoniete 

godsdiensvryheid verleen asook kwytskelding van mi-

li têre diensplig. Die Heilige Gees het dit van vroeg af 

dui delik gemaak dat hulle die goeie nuus van Jesus 

Christus moet verkondig.

Van die begin af is die sendingwerk deur die gemeentes 

self gekoördineer en uitgevoer. Die teikengroepe was die 

etniese groepe naby aan die nuutgestigte Mennoniete- 

kolonies. Daar was nog altyd goeie bande met hierdie 

naburige etniese groepe. ’n Klompie gemeentelede het 

die inheemse taal aangeleer en die Nuwe Testament vir 

hulle vertaal. In die groter konteks van die lewe het dit 

aan hulle ’n Bybelse waarde verleen. 

Sendinggeleenthede en aktiwiteite in Paraguay

Sendinggeleenthede en aktiwiteite in Paraguay is 

uiteenlopend:

1. Die inheemse groepe in ons onmiddellike omgewing.

2. Spaanse mense van Latynse herkoms.

3. Verskeie organisasies en instellings oor die hele land.

Ons kerke dra by tot hierdie werk deur donasies, op ge-

leide professionele persone, asook administrateurs en 

werkers in diens van ons kerke vir die onderskeie pro-

jek te te verskaf. Ons het ook ’n program vir vrywilligers 

waar mense op verskeie terreine kan uithelp. Aangesien 

daar daagliks nuwe uitdagings kop uitsteek, is daar baie 

geleenthede.

Co-operative Service Association between the Indi-

ge nous and the Mennonites (ASCIM)

ASCIM is die regsinstituut vir burgerlike verenigings in 

die kolonies en van die Duitse en inheemse gemeentes. 

Hierdie instelling werk slegs met die etniese groepe in 

die nabye omgewing van die Mennonitiese kolonies. 

Hulle spits hulle toe op die organisasie van nedersettings 

sodat hierdie groepe hul eie grond kan bekom en kan 

leer om selfonderhoudend te wees.

Tans is daar sewentien sodanige nedersettings. Hierdie 

nedersettings ontvang hulp ten opsigte van akkerbou en 

bees boer dery. Skole met klasse wat strek van voorskool 

tot hoërskool word gevestig, asook gesondheidsorgsen-

trums. Hierdie skole en gesondheidsorgsentrums word 

deur hulle eie mense vanuit die gemeentes beman. Daar 

is een sentrale hospitaal met ’n ambulansdiens.

Vrouens word geleer hoe om die huishouding te behartig 

en daar is ook ’n sentrale skool vir landbou asook ’n 

meganiese werkswinkel wat die onderhoud van al hul 

masjinerie behartig. In hierdie omgewing het ons on-

geveer 200 mense vanuit ons gemeentes in diens. Hierdie 

mense is aangestel en hul poste word gefi nansier vanuit 

SENDING IN DIE STAMLANDE:

Sendingwerk van die Menno ni-
tiese gemeentes in Paraguay

Ds. Anton Neufeld1

Geliefde broeders en susters, ons groet u van harte aangesien ons wêreldwyd aan mekaar verbind is deur Jesus 

Christus. As Bybelse groetwoord stuur ek graag vir u die volgende teksverse wat ook die grondslag van die 

gemeentes wat tot ons konferensie behoort se ssendingaktiwiteite vorm: 1 Korinthiërs 3:11; Markus 10:45 en 

2 Korinthiërs 5:14.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Ds. Anton Neufeld is reeds vir baie jare leraar in die Mennoni  ese gemeente van Lolita, Paraguay. Hy het drie dogters waarvan een met ’n Suid-Afrikaner ge-

troud is en lidmate van AP Kerk Groo  ontein (RSA) is. Ds. Neufeld is ’n derde geslag sendeling.
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ons gemeentes. Dan is daar ook ongeveer 200 werkers 

wat deur die staat gefi nansier word. Vir meer inligting: 

www.ascim.org.

 

Menno Indigenous Mission (MIM) 

Hierdie instelling is onlangs wettig geregistreer en staan 

die gemeentes en die leiers in bogenoemde nederset-

tings by ten opsigte van die promovering en oriënte-

ring van geestelike sake. Hierdie sendelinge word deur 

die gemeentes gekies en uitgestuur. Alle inheemse ge-

meenteleiers word ook jaarliks uitgenooi na ’n Bybelse 

konferensie. Dit is nog ’n terrein waar ons konferensie 

van gemeentes verantwoordelik is vir die befondsing en 

die voorsiening van werkers.

Voluntary Service of the Mennonites (SERVOME) 

Die belangrikste arbeidsveld van SERVOME is in Asun-

ción, die hoofstad van Paraguay. Dit is ook ’n regs-

instituut wat uitsluitlik deur ons gemeentes befonds 

word. Alle donasies en vrywilligers word deur hulle 

hanteer en georganiseer. Die meeste vrywilligers is 

jongmense uit ons gemeentes. Die doelwit is om uit te 

reik na kinders in armoede asook kinders uit gebroke 

huwelike of verhoudings en enkelma’s uit die minder 

gegoede gebiede. Vir hierdie doel is daar ’n koshuis 

vir kinders en ’n skool vir behoeft ige kinders. Verder 

word daar gepoog om befondsing vir hierdie kinders te 

bekom. SERVOME behartig ook arbeidsterapie in die 

regering se psigiatriese instelling. Vir meer inligting: 

www.servome.org.

Mennotika Hospitaal KM 81

Hierdie hospitaal is op die been gebring om mense wat 

aan melaatsheid ly, te help. Dit word gekoördineer deur 

die gemeentes en deur donasies befonds. Ons noem dit 

ons Meimaand-off ergawe. Almal in die gemeentes weet 

dat hierdie off ergawe uitsluitlik vir die werk in hierdie 

hospitaal gaan.

Die hospitaal is ook verantwoordelik vir die reël van ’n 

span bestaande uit mediese personeel en ’n leraar wat 

mense in afgeleë gebiede besoek. Die meeste mense met 

me laatsheid word uitgeskuif en leef in haglike omstan-

dig hede. Hulle sal nie sommer op hul eie hulp soek 

nie. Verskeie operasies word deur spesialiste in hierdie 

hos pitaal uitgevoer terwyl pasiënte nie daarvoor hoef te 

betaal nie. Die hospitaal het ’n beesplaas wat help om die 

onkoste te fi nansier. Baie mense word in aanraking met 

die evangelie gebring deur die aksies van hierdie hospitaal. 

Die hospitaal maak ook staat op personeel en vrywilligers 

wat daar kom werk, wat deur die gemeentes en vrywilligers 

gefi nansier word. Vir meer inligting: www.km81.org/en/.

Radio ZP 30 

Hierdie radiostasie is gestig en word steeds besit deur 

die verskillende verenigings en gemeentes. Dit is ’n 

Chris telike, Bybelsgeoriënteerde radiostasie wat in ver-

skillende tale uitsaai. Die administratiewe onkoste asook 

die personeel is nog een van die verantwoordelikhede 

van die verenigings en gemeentes van die Mennonitiese 

kolonies. Vir meer inligting: www.radiozp32.org.

 

My persoonlike oortuiging

Ek behoort tot die derde geslag wat met die jare in die 

gemeentes besig was met die missionêre arbeid soos 

hier bo uiteengesit. Die eerste Mennonitiese nedersetting 

is meer as negentig jaar gelede gevestig. Ek rig myself 

volgens Deuteronómium 4:37; 32:7 en Jeremia 6:16. 

Dit roep ons voortdurend op om die verlede in gedagte 

te hou en te vra na die ou weë ten einde die goeie weg 

te vind.

In ons sendingwerk, of dit nou hier op ons voorstoep 

is of in ’n meer afgeleë omgewing, is die opdrag altyd 

die selfde: Gaan uit en verkondig die evangelie. Ten einde 

’n duidelike koers te vind in die daaglikse arbeidsveld, 

maak ek gebruik van drie merkers. Wanneer drie mer-

kers in lyn is, is dit soveel meer akkuraat as wanneer 

net twee in lyn is. In ’n geestelike sin beteken dit dat ek 

die geskiedenis moet onthou, die teenswoordige moet 

erken en vir die toekoms moet mik. Dit is dus vir my 

baie belangrik om die dinge van ouds, soos uiteengesit 

in die genoemde Bybeltekste, te ken. As jonger geslag 

is dit belangrik dat ons gereeld navraag doen by vorige 

geslagte ten einde ons eie situasie beter te verstaan en om 

in staat te wees om ons toekomstige doelwitte vas te stel.

Ek (ons) het ’n geestelike, sosiale, kulturele en ekono-

miese skat van ons voorvaders geërf en ons is verant-

woordelik om dit aan die komende geslag toe te vertrou. 

Andersins staar ons dieselfde lot in die gesig as wat in 

Rigters 2:10-13 beskryf word – ’n geslag wat die Here nie 

ken nie. Ek wil graag bewaar, bou en aan die volgende 

geslag oordra. Ons voorouers het ons geleer dat die 

mens fundamentele ondersteuning nodig het ten einde 

selfonderhoudend te raak. Die sendingveld benodig alle 

soorte mense. Ons is almal geroep om die Here te dien.

Van harte gegroet met die woorde van 1 Johannes 3:18: 

... laat ons liefh ê ... met die daad en in waarheid. L
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Voordat ek enigsins verder praat oor my belewenis en 

uitdagings tydens hierdie eerste sewe maande in Botswa-

na – kom ons gesels eers oor waar dit alles begin het ... 

1. Dendron se roeping

Die Afrikaanse Protestantse Kerk Dendron het aan-

vanklik ’n preekpunt in Selibe Phikwe (Botswana) ge-

had. Die gemeente het die preekpunt op Selibe Phikwe 

vir baie jare bedien. Dit was ook in hierdie tyd dat die 

Independent Church of Francistown (ICF) met ds. Petrus 

van Rensburg kontak gemaak het. 

Die ICF het gehoor dat ds. Petrus in Selibe Phikwe preek. 

Die gemeente het gevra om moontlik ook bedien te 

word. Dit was moeilik om gereeld preke in Francistown 

te hou. Die ICF en eintlik die hele Botswana is in gees-

telike nood. Daar is ’n tekort aan goeie gereformeerde 

bediening. Daar is geestelike agteruitgang. Baie Euro-

peërs verheidens. Dit het baie duidelik geword dat hael-

geweer-bediening nie ’n langtermyn oplossing is nie. 

In AP Kerk Dendron is daar Timótheüs-groepies. Een 

van die groepies is die sending Timótheüs-groep. Hulle 

het bewus geword van die ICF se nood. Die saak het 

baie vinnig baie diep in die harte van die sendingroep 

gaan lê. Dit het vir die gemeente duidelik geword dat 

iets gedoen moet word om die ICF te help. 

Die kerkraad het besluit dat woorde in dade moet 

oor gaan: 

• Daar was ’n tyd dat teologiese studente van die 

Afri kaanse Protestantse Akademie in Francistown 

gepreek het. Dit het vinnig duidelik geword dat 

hierdie ook maar net haelgeweer-bediening was. 

• Voltydse bediening was nodig. AP Kerk Dendron het 

met die ICF rondom hierdie saak in gesprek getree. 

Daar moes ’n voltydse predikant beroep word. Die 

gesprekke was aanvanklik informeel. Later het dit na 

formele gesprekke ontwikkel. Daar was twee beroepe 

uitgebring waarvan nie een opgevolg is nie. 

Hierna het dinge op die ou manier voortgegaan. Die 

kerk raad van AP Kerk Dendron het besef dat dinge nie 

so kon aangaan nie. Die behoeft e is baie groot. Dinge 

was besig om in die ICF en by ander preekpunte agteruit 

te gaan. Daar was nie groei nie. Die kerkraad het besluit 

om self ’n predikant te beroep met die oog op die Bot-

swana-bediening ... en hier is ek in Francistown besig 

om te skryf oor die Botswana-bediening. God is goed. 

AP Kerk Dendron kon nou uiteindelik deur die genade 

van God ’n predikant na Botswana stuur. Die vraag is 

nou: “Hoe verder?” AP Kerk Dendron het ’n paar drome: 

• Dat die ICF uit sy nate sal groei en selfstandig genoeg 

sal wees om ’n eie predikant te beroep. 

• Dat die Orapa-preekpunt sal groei en self ook ’n 

self standige gemeente sal word. 

• Dat die Selibe Phikwe-preekpunt weer opgetel sal 

word. 

• Dat daar ander preekpunte sal ontstaan. Die be die-

ning in Botswana moet groei. 

• Dat meer predikante na Botswana beroep sal word. 

Daar gaan uiteindelik te veel werk wees vir een 

predikant om te hanteer.

• Deur die genade van God moet seuns van Botswana 

ook opstaan om teologie te gaan studeer. Dit sal die 

pro bleme rondom aansoeke vir werk- en verblyfs-

permitte uitskakel. 

My eerste jaar as gestuurde

Ds. Adriaan Botes

Teen die tyd dat u hierdie artikel lees, behoort ek al deur die genade van die Here tien maande in Botswana 

te wees. Tans is ek egter nou byna sewe maande in Botswana. Dit voel in werklikheid baie, baie langer. Baie 

dinge kan in sewe maande gebeur.
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2. My belewenis en uitdagings in die vreemde

Met my aankoms in Botswana het ek ’n kultuurskok 

beleef. Botswana is baie anders as Suid-Afrika. 

Ek het grootgeword aan die Oos-Rand en met my stu dies 

het ek baie tyd in Pretoria deurgebring. Ek is gewoond 

aan die infrastruktuur van Suid-Afrika. Tydens my eerste 

rukkie in Botswana het ek baie vinnig agtergekom dat 

Suid-Afrika se infrastruktuur, met al sy probleme, in 

’n heel ander klas as dié van Botswana is. Snelweë in 

Botswana is maar meestal enkelbaanpaaie. Daar is nie 

groot wandellane nie. Daar is nie teaters nie. Daar is 

nie fl ieks nie. Jy kry wel jou CNA, Mr Price, GAME, 

SPAR, ensovoorts, maar as jy by enige van hierdie plekke 

instap, kom jy gou agter dat die dinge wat jy gewoond 

is om net van die rak af te haal, nêrens in Botswana te 

vinde is nie! Algemene dinge soos ’n verskeidenheid van 

karton, gloeilampe, motortoestelle, rekenaarspeletjies, 

ensovoorts, is baie, baie skaars. 

Botswana het ook nie die politiese struwelinge wat ons 

in Suid-Afrika ervaar nie. Daar is nie kwade gevoelens 

tussen die mense wat in Botswana woon nie. Jy het te 

doen met Afrikaanssprekende mense wat nog nooit 

die politiese probleme van die afgelope meer as 50 jaar 

deurgemaak het nie. Dit is ’n heel ander mens as wat jy 

in Suid-Afrika sal raakloop. 

Die grootste belewenis wat ek baie vinnig meegemaak 

het, is dat daar nie gereformeerde kerke in Botswana is 

nie. Daar is kerke vir die Tswanabevolking. Baie van die 

kerke is eintlik sektes soos die Ou Apostels. Daar is orals 

charismatiese kerke wat soos paddastoele opspring en 

net so vinnig weer verdwyn. Mense word meegesleur 

deur allerhande dwaalleer en fabels en “Christelike 

bygelowe”. Daar word byvoorbeeld geleer dat as jy na  

se kere soort musiek luister, daar duiwels binne jou is. 

Hierdie duiwels moet dan uitgedryf word. Daar word 

geleer dat mense nie geel klere mag dra nie, want geel is 

die kleur van jaloesie. Daar is baie verwardheid onder 

gelowiges. Baie mense hoor wat die “kerke” sê en sien 

wat hulle doen en verloor dan belangstelling in die kerk. 

My eerste uitdaging was om net eers die mense in Bot-

swana te leer ken. Ek moet erken dat ek nog steeds besig 

is om te leer. Dit sal baie jare neem voordat ek kan sê: 

“So lyk die Botswana-mens”. 

Die ander uitdagings was om my werk- en verblyfs-

per mit goedgekeur te kry. Ons moes eers die ICF se 

pa pier werk in orde kry. Ons moes probleme uitsorteer 

en alle nodige dokumente vir die regering indien. Die 

Botswana- regering is baie bly en openhartig teenoor 

mense wat na Botswana toe kom om hulle te help 

ver be ter. Hulle is net skepties oor die feit dat ’n Afri-

kaans sprekende, blanke Suid-Afrikaanse predikant, 

gegewe Suid-Afrika se probleme, enige goeie dinge vir 

Botswana kán lewer. Baie mense in Botswana is bang 

dat die Suid-Afrikaners hulle bagasie en probleme na 

Botswana sal bring. Hulle is ongelukkig geregverdig 

in hulle huiwering. 

Deur die genade van God is die werk- en verblyfsper-

mit op 24 Oktober 2018 goedgekeur. Nou kan die werk 

werklik begin. Daar is baie werk om te doen in die ICF. 

Daar is potensiële preekpunte in Mahalapye en Pan-

damatenga. Orapa is ’n reeds bestaande preekpunt wat 

baie potensiaal toon. Jy sal jou hele lewe lank net die 

ICF kan bedien en sending in Francistown kan doen. 

Dan praat ons nog nie eens van al die werk wat by die 

preekpunte gedoen moet word nie. 

3. Raak betrokke 

Daar is verskeie maniere hoe u betrokke kan raak 

by die Botswana-bediening: 

• Begin deur vir ons te bid. Bid asseblief ook dat 

die seën van die Here op die Botswana- be die-

ning sal rus. 

• Daar kan fi nansieel bygedra word tot die Bot-

swana-bediening. Elke sent wat ons bymekaar 

kan kry, help om die Botswana-bediening te 

bevorder. 

• Elke kwartaal word daar ’n nuusbrief oor die 

Bot swa na-bediening uitgegee. Indien u graag 

die nuusbrief wil ontvang, doen gerus navraag 

by dendron@apk.co.za. 

Ten slotte

Dit is baie mooi om te sien hoe die evangelie begin om 

in die lewens van mense te werk. Die evangelie is tog 

lewend en kragtig. Ongeag hoe moeilik die werk in 

Botswana raak, watter uitdagings en hindernisse oor jou 

pad kom of hoe moeilik jou eie omstandighede word, 

God gee moed en genade in al hierdie omstandighede. 

Wanneer jy ervaar hoe mense nader aan die Here getrek 

word en wanneer jy sien hoe mense tot bekering kom, 

gee dit hoop vir alle hindernisse wat mag kom. L
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John Piper se boek Let the nations be glad wat in 1993 

vir die eerste keer gepu bli seer is, bly na my mening 

een van die beste teenvoeters vir ’n mensgesentreerde 

benadering tot sending, terwyl dit terselfdertyd die 

gereformeerde gemeenskap oproep tot ’n begeerte na 

wêreldwye evangelisasie.

Oorsig

Piper grond sending in aanbidding, gebed en lyding. In 

die boek leun hy sterk op die getuienis van die Skrif, 

maar ook op manne en vroue wat deur die geskiedenis 

ge hoorsaam was aan die roeping van God om die nasies 

bly te maak met die goeie nuus van die Verlosser.

Sending in diens van 

aanbidding

Eie aan Piper, begin hy die boek deur 

te fokus op die hoofdoel van die ge-

lowige, naamlik om God te verheerlik 

deur sy verlustiging in Hom. Volgens 

hom staan sen dingwerk ook in diens 

van hierdie aanbidding: Missions exist 

because worship doesn’t ... Worship, 

there fore, is the goal of missions (17).

Sending deur gebed

Hoofstuk twee wat fokus op God se 

oppergesag in sending deur middel van gebed, is kragtig 

genoeg om individue en kerke se gebedslewe te vernuwe. 

Die Christelike lewe is ’n stryd wat nie sonder die wapen 

van gebed aangepak kan word nie. Wanneer Piper ge-

matigde Christene oor hul sorgelose houding aanspreek, 

verduidelik hy waarom ons gebedslewe dikwels so ver 

te kort skiet. Een van die hoofredes, sê hy, is omdat 

ons geneig is om ’n operasionele tweerigtingradio in ’n 

huishoudelike interkomstelsel te verander. Voordat jy 

nie besef dat die lewe ’n stryd is nie, sal jy nie die doel 

van gebed begryp nie. Gebed is gegee vir die suksesvolle 

voltooiing van ’n oorlogsending. Ongelukkig vergeet 

miljoene Christene dat ons in ’n oorlog gewikkel is. Daar 

is geen dringendheid of waaksaamheid in ons optrede 

nie. Gevolglik span ons nie gebed in om die artillerie 

in ons stryd met die vyand in te roep nie, maar eerder 

om te vra vir groter gerief in ons huise.

Sending en lyding

Piper verduidelik Christus se roeping om Hom te volg 

en bereid te wees om te sterf. Hy wys hoe God die bloed 

van die martelare as die saad van die kerk gebruik. 

Uiteindelik wys hy hoe hierdie verhouding tussen sen-

ding en lyding geopenbaar is in die lewens van onder 

andere Henry Martyn, Richard Wurmbrand, Charles 

Simeon en andere. Ons lees ook hoe God die lyding 

van sy kinders gebruik het om die volke bly te maak 

in lande soos Soedan, Oesbekistan, Mosambiek en die 

Suidsee-eilande. 

Gesprek oor hedendaagse missiologiese uitdagings

Piper deins nie terug vir die uitdagings van 

ons dag nie. Die hoofstuk oor waarom die 

Here Jesus die enigste weg tot verlossing is, 

is seker een van die duidelikste verklarings 

wat ek nog raakgeloop het.

Daarna bespreek Piper die volkeredebat en 

beklemtoon hy die Bybelse opdrag om die 

evan gelie na elke nasie, volk, stam en taal te 

neem. Hierdeur beantwoord hy die vraag: 

Het sending ten doel om soveel as moontlik 

mense tot bekering te bring of om soveel as 

moontlik te bereik? Die Bybelse antwoord is 

dat God se sendingopdrag nie daaroor gaan 

om die getal bekeerlinge te vergroot nie. Dit is ten 

diep ste daarop gemik om elke bevolkingsgroep met 

die evangelie te bereik sodat God self vir Hom ’n volk 

uit die volke kan versamel.

Heelhartige aanbeveling

Sonder enige voorbehoud kan ek hierdie boek heelhartig 

aanbeveel vir elkeen wat ernstig is oor die sendingop-

drag. In die lig daarvan dat soveel moderne sendingak-

sies die kerk systap, sou ek graag wou gehad het Piper 

moes meer gemaak het van die sentrale plek wat die 

kerk inneem in God se plan om die volke van die aarde 

deur Abraham se nageslag te seën. Te dikwels voel dit 

asof sendingorganisasies die bruid is en die kerk maar 

net die strooimeisie.

Let the nations be glad – John Piper

Resensie deur Robin Weekes1

BOEKRESENSIE

______________________________________________________________

1 Resensie vertaal: h  ps://www.9marks.org/review/let-na  ons-be-glad/
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nie ’n selfstandige arbeid naas en dikwels “veel hoër” as 

die “gewone” gemeentelike werksaamhede nie, maar dit 

is die wesenlike roeping van die kerk van Jesus Christus.

3. DIE AP KERK SE SENDING

Ná die stigting van die AP Kerk het daar ’n opvatting 

van kritiese buitestaanders onder die aandag gekom, 

naam lik dat die lidmate van die AP Kerk “klaar het” 

met sending, aangesien die kerk dan juis gestig is omdat 

ge lo wige lidmate hulle wou distansieer van swartmense. 

So ’n opvatting is vals. Om alle onsekerheid uit te skakel, 

wil die AP Kerk hiermee sy standpunt oor die sending 

duidelik en kernagtig saamvat.

3.1 Gestuurde

Ons glo dat die kerk kragtens die sendingbevel (Mt. 

28:19), naas uitgeroepene (ekklesia), ook gestuurde 

(apos to los) onder die volke is.

3.2 Die volke

Ons glo dat die voorwerp van sending die volke is (Mt. 

28:19; Hand. 28:28; Dan. 7:14).

3.3 Godsvolk in elke volk

Ons glo dat die doel van die sendingbevel is om deur 

bekering van individue, die Godsvolk in elke volk aan 

die lig te bring (Efés. 3:5, 6). Volgens Openbaring 5:9; 

7:9; 21:3, 24 en 26, gaan die volke (dit wil sê die Godsvolk 

in elke volk) die ewigheid binne. By die hoofmomente 

van die vestiging van die kerk is volke betrokke (Hand. 

2; Mt. 28:19).

3.4 Kerk in volksverband

Ons glo dat die primêre sendingmetode dus die bring 

van die evangelie aan lede van ’n volk is; lede wat dan 

in hulle volk bly om daar kerkvormend op te tree en so 

die kerk van Christus in volksverband te verinheems.

3.5 Elkeen in sy eie taal

Ons glo dat afsonderlike, selfstandige kerke vir verskil-

lende volke gestig moet word, sodat elkeen in sy eie taal 

die groot dade van God kan hoor en verkondig (Hand. 

2:8,11) en sodat elkeen tussen sy eie volksgenote sy 

aanbiddingsbehoeft es kan bevredig.

3.6 “Gesamentlike sendingtaak”

Ons verwerp enige implementering van die “gesament-

like sendingtaak” deur die onderskeie kerke wat daarop 

uitloop dat ’n kerk sy eie sendingroeping verskraal tot 

oorbetaling van subsidies en dat hy sy eintlike sending-

taak afwentel op ’n ander kerk.

3.7 Allesomvattende taak

Ons beskou sendingwerk as ’n allesomvattende taak wat 

te make het met ongelowiges waar ook al.

3.8 Uitbreiding na buite

Waar ander kommissies werk aan die kerk se opbou 

na binne, werk die sendingkommissie aan die kerk se 

uit breiding na buite.

3.9 Dissipelskap

Sendingwerk is ’n wye begrip en daarbinne is ruimte 

vir spesialiswerk, asook werk deur gewone lidmate. 

Laas genoemde aspek is vir ons die belangrikste; daarom 

moet die beginsel van die dissipelskap van elke gelowige 

sterk verkondig en geleer word. 

3.10 Selfonderhoudend, selfuitbreidend en selfopbouend

Die AP Kerk sal in sy sendingarbeid nie kerke gaan 

stig onder ander volkere nie, maar slegs die evangelie 

aan hulle oordra. Bekeerlinge kan volgens eie besluit 

by bestaande protestantse kerke aansluit of hulself in 

huisgemeentes organiseer of uit eie geledere besluit om 

oor te gaan tot die stigting van ’n protestantse kerk in 

eie volksverband. ’n Kerk wat op dié wyse gestig word, 

behoort selfonderhoudend, selfuitbreidend en selfop-

bouend te wees.

3.11 Inheems

Die AP Kerk asook enige ander kerk wat as gevolg 

van sy werk tot stand mag kom, moet inheems wees. 

Vreemd heid in die kerk belemmer nie slegs die verdere 

uitdra van die evangelie nie, maar ook die mate waarin 

die Christen ’n tuiste binne die volk van God vind. Dit 

beteken die vryheid om jouself te wees in die plaaslike 

gemeente. Dit beteken ook ’n inheemse leierskap en wyse 

van inheemse aanbidding, inheemse leiding, inheemse 

kerklike werkswyse en ’n bedieningspatroon wat plaaslik 

bekostig kan word.

3.12 AP Kerk aanvaar Skrifopdrag

Die AP Kerk wil volledig kerk van Christus wees; daarom 

aanvaar hy sy Skrift uurlike sendingopdrag van harte. Hy 

kan dít ook nie uitstel of sy verantwoordelikheid beperk 

tot sy eie volksgenote nie. 

Vervolg vanaf p. 8

Elkeen, oral GESTUURDE 
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Wat doen jou kerk (gemeente) ten einde gehoorsaam te wees aan Matthéüs 28:19: Gaan dan 
heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en 
die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het? Of lewer sommer 
jou kommentaar oor sendingwerk in die algemeen.

Marelize Keyter:  Vandat hierdie inskrywing die eerste keer oor my Facebook-muur gerol het, spook dit by my! 
Hierdie is 'n baie moeilike en teer puntjie, juis omdat min van ons gehoorsaam is – bitter min.

O, daar is baie verskonings. Die feit bly staan: Ons is ongehoorsaam, punt. Ek sus my gewete, ek het darem vir 
my arbeiders Bybels in hul taal gekoop ... mmmm, en my daaglikse leef en lewe met hulle? Ek kan skaars getuig 
teenoor my eie kinders en vriende ... dalk omdat my lewe te wêrelds gerig is?

Hierdie vraag sny nie net naby die been nie, dit kap murg oop! Is die sendingveld ver of naby? Wat is die verskil 
tussen sending en evangelisasie? Is my kinders my eerste sendingveld? Of plaas die verbond en verbondsopvoeding 
hulle in ’n ander kategorie?

Ek wens ons had meer toerusting. Ek wens ons kon Bybelstudiegroepe, toerustingsaande en seminare gehad 
het waar ’n mens kon leer hoe om met ander gelowe (Jehovagetuies, SDA, Moslems, voorvaderaanbidders) te kom-
mu  nikeer. Dan tik die Here op my skouer: Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus was eenvoudige vissermanne. Hul 
toerusting was die Heilige Gees ... en ek kry skaam. (verkort)

Theresa Marais:  Ons gemeente het die voorreg om onder meer by ds. Marius Storm en sy vrou Amanda se sen-
dingwerk in Nederland betrokke te wees. 

Oor sending in die algemeen [reken ek dat een van ons] groot probleme ons gebrek aan kennis is (Hos. 4:6). 
Ons kan sending slegs aanspreek as ons die inhoud van ons Bybels leer ken en weer ’n hernude ontmoeting met die 
God van die Bybel het. Daaruit behoort ’n passievolle liefde vir ons naaste en die vreemdeling wat by ons aankom, 
te groei. (verkort)

Gerrie Kruger:  Ons gemeente (Kareedouw) probeer waar ons kan. Gebrek aan kundigheid, ervaring en inansies 
maak dit egter moeilik. Ons koop Bybels aan en deel dit in ons gemeenskap uit, ons het ook verskeie uitreikaksies. 
Een wat ons jaarliks tydens die Feestyd doen, is om in ons dorp se strate te loop en Kersliedere te sing. Ons het ook 
pas begin beplan aan ’n internasionale uitreikaksie. (verkort)

Henning Dafel:  Daar is ’n groot klomp geestelike hoogmoed ter sprake wanneer ons oor sendingwerk dink en 
praat, want: Hoe moet ons Christene te werk gaan om hierdie sondaars te red? 

Miskien is die grondliggende verandering waarmee ons moet begin eerder dat ons moet ophou om met ’n groep 
mense daar ver te werk (wat ons op ’n afstand kan hou) en dat ons eenvoudig moet begin vra: “Wie ken ek wat nog 
nie die evangelie het nie?” “Wie sê dat hulle die evangelie het, maar dit nog nie het nie?” (verkort)

Danilo Stoltz:  Wie gaan die mense “daar ver” bereik as ons net “hier naby” werk? Hoogmoed is ’n gesindheid. Dit 
kan tussen jou eie mense of tussen vreemdelinge wees. Handelinge 1:8 gee ’n gelykluidende opdrag: “... Jerusalem, 
sowel as Judéa, Samaría en die uithoeke van die aarde.” 

Wanneer ons gemeente uitreik na ander mense en ander lande word daar dikwels gevra: “Maar wat van ons 
eie mense?” My antwoord is eenvoudig: Doen die een sonder om die ander na te laat! Bereik albei: naby en ver; jou 
eie mense asook die vreemdes. My pleidooi is om op te hou praat en de inisies skryf oor sending en evangelisasie 
en die werk te begin doen. (verkort)

Riaan Joubert:  Die [sendingopdrag] eis dat die kerk in die individuele gelowiges uitgaan na die markplein, op die 
strate en in die stegies, in die fabrieke en op die landerye – oral waar die verlorenes hulle mag bevind – om dáár 
die blye nuus van redding en hoop te bring.

In my eie lewe was ek al in omstandighede waar ek as vreemdeling in die poorte van gemeentes aangekom het 
met ’n brandende begeerte om daar in die gemeenskap van gelowiges te deel. Afgesien van die gemeenskaplikheid 
in die erediens, is ek telkens daar weg sonder dat enigiemand selfs van my teenwoordigheid kennis geneem het of 
’n hand na my uitgesteek het. Wat sou so ’n ervaring sê van ’n gemeente se openheid teenoor dié wat van buite af 
by hulle die Lig kom soek? (verkort)

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

Hatfi eldtak: 335 545 • Direkte inbetaling: 632 005
By inbetaling: Verstrek die DB-nommer wat spesifi ek 

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

FEES- EN VAKANSIEDAE 2019
1 Januarie Nuwejaarsdag
21 Maart Openbare vakansiedag
6 April Van Riebeeckdag
19 April Goeie Vrydag
21 April Paassondag
22 April Gesinsdag
27 April Openbare vakansiedag
1 Mei Openbare vakansiedag
30 Mei Hemelvaart
31 Mei Republiekdag
9 Junie Pinksterfees
16 Junie Openbare vakansiedag
17 Junie Openbare vakansiedag
9 Augustus Openbare vakansiedag
14 Augustus GRA-dag
24 September Openbare vakansiedag
10 Oktober Krugerdag
27 Oktober Hervormingsfees
16 Desember Geloftedag

25 Desember Christusfees

26 Desember Openbare vakansiedag

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

DIENSTELYS
’n Nuwe afdeling wat voortaan in Die Boodskapper gaan verskyn – ’n dienstelys ter ondersteuning van ons eie 
lidmate. Die koste beloop R150.00 per kwartaal (3 uitgawes). Slegs vir AP kerklidmate. U verstrek net die tipe 
diens wat u lewer, area, naam, kontaknommer en e-posadres. Kontak Melaney Luwes, tel. 012 362 1390 vir 
volledige besonderhede/stuur ’n e-pos aan: boodskapper@apk.co.za. Voorbeeld:

DIENS AREA NAAM NOMMER E-POS
Bloemiste Durban Sannie Sakpas 031 987 6543 / 083 235 9387 blom@sanniesakpas.co.za
Loodgieter Pretoria Piet Pompies 012 345 6789 / 083 235 9387 info@pietloodgieter.co.za

BESTEK VIR BYBELKENNIS-EKSAMEN 2019
Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek
Graad 4 Génesis 11:1-9; 12:1-20 (20) Matthéüs 8 (20) Les 1-9 (10)
Graad 5 Deuteronómium 13-14 (20) Lukas 6 (20) Les 1-9 (10)
Graad 6 Josua 8 (20) Handelinge 10 (20) Les 1-9 (10)
Graad 7 1 Samuel 28 & 29 (35) Filippense 1-3 (35) Les 1-9 (30)
Graad 8 Ester 5-8 (35) 1 Petrus 1-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 9 Jeremia 46-48 (35) 2 Thessalonicense Les 1-9 (30)
Graad 10 Psalms 1-3, 8, 10 (35) Markus 3-4 (35) Les 1-9 (30)
Graad 11 Jesaja 1, 6 & 7 (35) Johannes 2-3 (35) Les 1-9 (30)
Belydende Job 1, 2 & 42 (35) Handelinge 17 & 18 (35) NGb Art 30-34 (30)
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Hoe werk dit?
Gegee: (1) ’n Groot vierkant (3x3) met 4 kleiner 
grys vierkantjies (ook 3x3). (2) 33 syfers is in die 
groot vierkant in verskeie selle gegee waarin 
die antwoorde (= eerste le  er van ’n woord) 
ingeskryf moet word. [Vb. M=34, A=7]. (3) ’n 
Tabel waarin die leidrade aangegee word en 
antwoorde aangeteken kan word. (4) ’n Totaal 
van 9 le  ers sal by herhaling deur die vierkant 
verskyn.

Gevra: (1) Vind die 9 le  ers wat benodig word 
om die vierkant te kan voltooi m.b.v. die leidrade 
en skryf hul op hul aangewese staanplekke op 
die vierkant in. Voltooi dan die blokkie soos 
ge vra in punt 2 & 3. (2) Elke skadublokkie moet 
na voltooiing al 9 le  ers bevat. (3) Voltooi die 
vierkant met die voorbehoud dat elke ry, kolom 
en kleiner 3x3-vierkante elk die 9 le  ers bevat.

No. LEIDRADE: ANTW.:
1. Stad in Sirië (Hand. 13:1) ...................
2. Staanplek van Israel (Núm. 33:29) ...................
3. ’n Off erplek vir Israeliete (Rigt. 2:5) ...................
4. Stad in Galásië (Hand. 14:1) ...................
5. Dorpie in SW van Asië (Hand. 27:7) ...................
6. Dorp naby Listre (Hand. 14:6) ...................
7. Sinoniem vir Kirjat-Jeárim (Jos. 15:9) ...................
8. Naam van ’n berg (Núm. 20:25) ...................
9. Eilandjie naby Kreta (Hand. 27:16) ...................
10. Stad in Macedonië (Filém. 1:1) ...................
11. Stad van Na  ali (1 Kon. 15:20) ...................
12.  Stad naby Hebron (Jos. 15:58) ...................
13. ’n Distrik in Galiléa (Mt. 4:25) ...................
14. ’n Rivier in Damaskus (2 Kon. 5:12) ...................
15. Geboorteplek van Joses (Hand. 4:36) ...................
16. Berg van seëninge (Deut. 11:29) ...................

No. LEIDRADE: ANTW.:
17. Stad van die Hewiete (Jos. 9:17) ...................
18. Ook “See van Galiléa” (Lk. 5:1) ...................
19. Stad met weiveld (Jos. 21:35) ...................
20. Medegevangene (Filém. 1:23) ...................
21. Stamvader van Christus (Mt. 1:3) ...................
22. Beeldediens (1 Petr. 4:3) ...................
23. Woonplek van Góliat (1 Sam. 17:4) ...................
24. Babiloniese afgod (Jes. 46:1) ...................
25. Man van gebed (Hand. 10:31) ...................
27. Seun van An  pater (Mt. 2:1) ...................
28. Christen van Korinthe (1 Kor, 16:17) ...................
29. Sagaría se vrou (Lk. 1:5) ...................
30. Koning van Sínear (Gén. 14:9) ...................
31. Salomo daar gesalf (1 Kon. 1:45) ...................
32. 1ste bekeerling uit Asië (Rom. 16:5) ...................
33. Dit moet verwerp word (1 Tim. 4:7) ...................

[B] DIE VERKLEURMANNETJIE
Hoe werk dit?
Verander telkens een woord in ’n ander deur slegs 
een le  er met ’n ander le  er te vervang. El ke ver-
andering moet telkens ’n geldige woord te weeg-
bring. Sommige teksverwysings word aangetoon 
as leidraad-hulpmiddels.

BYBELWOORDBLOK: A  UITDAGING MET ’N VIERKANT

Teks en uitleg: Daleen Pienaar 2018

Celebrabo te, Domine, toto corde meo – Ps. 9:2
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AP KERK BRAKRIVIER 
Besoekers en nuwe intrekkers asook vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens 

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

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

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

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

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

Annatjie Otto, 028 381 9940

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

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

na ure by tel.: 044 382 1510

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

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

AP KERK WARMBAD 
Eredienste 9:00, AP kerkgebou, 

h.v. Katjiepiering- en Huilboslaan
Navrae: 

Wilma Smith 014 161 0676 / 079 703 4304, 
Oudl. Willie Conradie 082 923 5935

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

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

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

AP KERK MOSSELBAAI 
Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons 

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

hospitaal is, kan ons ook kontak. 
Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 09:00 – 13:00.
Leraar: Ds. Dawie Pretorius, tel.: 082 771 7011, 

tel.- en faksnr.: 044 693 4674

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

vakansiegangers en belangstellendes 
om Sondae oggende die erediens om 

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

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

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

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

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

Feesnaweek
Die AP Kerk Brakpan het gedurende die naweek van 2 en 3 November 
2018 ’n besige fondsinsamelingsnaweek aangebied.

Die naweek het begin met ’n optrede van die sangers Du Preez Stoltz 
en die blinde Riaan Naudé. Twee van ons eie jong lidmate, Lizelle 
Maree en Jaco Pentz, het die voorprogram vir Du Preez gedoen en 
ons almal was verskriklik trots op die twee jongmense se talent. Dit 
was soveel meer as net ’n konsert, maar ’n Geesvervulde aand van 
wonderlike musiek en geestelike geselskap. Die ongeveer 160 mense 
teenwoordig was dit eens dat dit ’n hoogtepunt was wat nie gou vergeet 
sal word nie.

Ná ’n laat aand was dit weer vroeg uit die vere op Saterdag 
3 November, om reeds om 6:00 te begin om tente op te slaan vir die 
dag se Kersmark. Ook dit was weer eens ’n bewys van die Here se seën. 
Ten spyte van die koue weer (in November!) het meer mense as verwag 
kom deel in die pret, asook ons ongeveer twintig stalletjies ondersteun.

Daar is gedurende die dag ’n verskeidenheid van programme 
aangebied, soos ’n optrede deur ’n deel van Laerskool Môrewag se 
revuegroep, ’n vertoning deur ’n plaaslike hondeskool wat honde oplei 
om onder meer plofstof uit te snuffel, sangers, kleuterkaskenades, ’n 
inkleurkompetisie, veteraanmotors en nog meer. 

Riaan van Staden

Riaan Naudé, ds. Riaan 
en Du Preez Stoltz

Lizelle Maree

Jaco Pentz

WATERBERG (NYLSTROOM)

Wyse gryses
Die groep “Wyse Gryses” 
het hulle jaarafsluiting op ’n 
pragtige plaas “Tsekama“, 
net buite Nylstroom, gehou.

Dit was ook ’n geleentheid 
om al die “regtige Gryse 
Wyses” (miskien klink dit 
meer reg) bymekaar te kry. 
Op die foto is almal wat die 
rype ouderdom van 80 jaar 
verbygesteek het – sommiges 
net-net en ander al ver, behalwe die persoon heel regs in die agterste ry: dit is ds. Lourens Prinsloo. 
Hy het nog so ’n entjie om te gaan voordat hy onder die wyse gryses tel.

Stoffel Visser
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Die Afrikaanse 
Protestantse Akademie

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

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

Registrasiesertifi kaat Nr. 1999/HE08/001.

KONTAK ONS: 

Tel: 012 344 3960 • Sel: 082 327 3006

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

Geakkrediteerde Grade:

Ons ondersoek tans die moontlikheid van ’n Landbougraad.

Latyn kursusse: Vanaf 12 jaar en ouer.

B.Div. vir: 
Predikant

Jeugwerk

Berading

Evangelisasie

B.A. vir: 
Onderwys

Sielkunde

Arbeids verhoudinge

Redigering

NGOS: 
Nagraadse 

Onderwys sertifi kaat 

Senior en Verdere 
Onderrig- en 

Opleidingsfase

Studeer in Afrikaans!
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

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 0f 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

AP KERK GROTER DURBAN 

Alle besoekers, nuwe intrekkers en 
vakansiegangers (kom gerus in 

jul vakansieklere) van Scottburgh 
tot Stanger word uitgenooi na ons 
erediens op Sondae om 09:00. 

Adres: 
Titrenweg 240, Seaview, Durban

GPS-koördinate: 
-29,900517, 30,965079

Navrae: 
Ds. Johann Jacobs – 083 269 1188 

of Elsabé Roodt – 082 444 0860

ANTWOORDE: BLOKRAAISEL DES. 2018/JAN. 2019, p. 18

Ry 1, 1-5

Ry 2, 6-10

Ry 3, 11-15

Ry 4, 16-20
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GANSBAAI

Doop
Van Brakel en Marike Beukes se 
tweede dogtertjie, Mila Grace, is op 
14 Oktober 2018 gedoop. Oupa Van 
Brakel en ouma Felicity Beukes is baie 
dankbaar teenoor ons hemelse Vader 
om met ’n tweede kleindogter geseën 
te wees.

Op die foto is Van Brakel en Marike 
Beu kes met ousus Tatiana en klein Mila.

Felicity Beukes

BRITS

Belydenisafl egging
Op Sondag 11 November 
2018 het vyf van ons jong 
lidmate belydenis van 
geloof afgelê. Die diens was 
waargeneem deur dr. Frits 
Neveling wat ’n besondere 
boodskap gelewer het. 

Daarna is nagmaal bedien en dié nuwe lidmate kon dus vir die eerste keer ook nagmaal gebruik. 
Seën word hul toegebid vir die toekoms. Ons is baie trots op hulle!

Sandra Ferreira

MESSINA

GELOOFSBELYDENIS
’n Lidmaat van die AP Kerk Messina, Joline 
Broekman, het op Sondag 25 November 2018 
belydenis van geloof afgelê. Ds. Wynand van der 
Westhuizen het die geleentheid waargeneem. 

Baie geluk aan Joline. Die gemeente wens haar 
’n besonder geseënde geestelike lewensreis as 
lidmaat van die AP Kerk toe. Geluk ook aan Nico, 
haar eggenoot, met die groot stap in hulle lewens!

Rene Duvenage Ds. Wynand van der Westhuizen en Joline Broekman
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AP kerkdasseAP kerkdasse

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

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

Posbus 385, Shelley Beach, 4265

GRASKOP
Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld 

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

kan tot 1 volwassene of 2 kinders ekstra. 

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

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand. 2 Slaapkamer – 6 persone

See- en brander-uitsig van balkon. 2 x onderdak parkering

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

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

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

Kontak Hendrie: 072 932 1070

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

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

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

• Belastingkortingsertifi kate 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

Wag ’n bietjieshoek
Ramsgate – Margate

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

*pooltafels, *veilige parkering
Naby swemstrand, Billike tariewe

Skakel: Anna Stols 039 314 4220/082 823 0839

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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WAT DOEN MY KERK?

China-uitreik

Ds. Danilo Stoltz

In laat 1998 en 2001 was ek betrokke by die inneem 

van Bybels in China. China was toe nog baie geslote en 

die Bybel ’n verbode boek. Kerkleiers is tereggestel en 

ge lo wi ges was gereeld in tronke gesit. Ná die draai van 

die eeu het baie dinge in China verander: Hulle het ge-

reed gemaak vir die Olimpiese Spele van 2008 en wou 

’n beter beeld na die Weste uitstuur. Reëls vir kerke het 

ook begin “verslap” en daar was selfs sprake van gods-

diensvryheid in baie dele van China. 

In 2012 het ’n groep uit ons gemeente die noordooste 

van China besoek. Dit was my eerste besoek aan hier die 

land nadat die kerk meer vryheid begin ervaar het. Die 

doel van ons besoek in 2012 was om, saam met een van 

my Chinese Christen-vriende, ’n klompie gemeentes 

aan te moedig om nie die evangelie vir hulself te hou 

nie, maar om daarmee uit te reik. Oorspronklik het ek 

gedink dat ons fokus op China sou wees, maar toe ons 

by die gemeentes aankom, het ons besef dat ons op 

die grens van Noord-Korea is. Gou het ons fokus na 

Noord-Korea verskuif en het al die gesprekke met die 

kerkleiers in China gegaan oor hoe hulle die mense van 

Noord-Korea gaan bereik. Met ons vertrek in 2012 was 

’n paar projekte aan die gang en was daar vooruitsigte 

om nog projekte te loods, aangesien Chinese burgers van 

die min mense is wat visums kon kry om Noord- Ko rea 

op ’n gereelde basis te besoek. My laaste woorde aan een 

van die kerkleiers was dat ek hom nie sal vergeet nie en 

dat ek eendag weer sal terugkeer, as die Here wil.

Toe ons die besoek van 2018 begin beplan het, was die 

opgewondenheid groot om hierdie ou vriende te be soek 

en gemeenskap met hulle te beleef. Gedurende 2018 het 

dinge in China drasties en baie vinnig begin verander. 

Kerke se deure is deur die regering gesluit, kruise is van 

kerkgeboue afgehaal en verbrand en kerkleiers is weer 

in hegtenis geneem. Ons is gewaarsku dat dinge baie 

moeilik gaan vir die kerk in China.

Op 1 Desember 2018 het 11 lidmate van AP Kerk Die Kruis na China vertrek. Ons missie was om gemeentes te 

besoek en gelowiges in hulle stryd teen vervolging te bemoedig. Om hierdie uitreik beter te verduidelik, moet 

ek eers ’n bietjie agtergrond gee.

Vervolg op p. 36

Ons groep uit AP Kerk Die Kruis. Die lemmetjiesdraad net agter ons dui die grens van China aan. Aan die anderkant van die rivier is Noord-Korea.
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BALLITO
Luukse netjiese toegeruste 3 slaapkamerwoonstel. 

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

sekuriteitskompleks. Billike tariewe. Linne ingesluit.

Kontak Dina 012-662 5689 / 083 285 4738

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

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

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

OMVATTENDE WEBTUISTE
Besoek die omva  ende webtuiste 

www.potchefstroomintertv.co.za, 
Kyk dan die skakel “Kerke” – APK se nuus. Gemeentes is 
welkom om nuus te stuur na chrisclgreyling@gmail.com. 

Rekenaar en webtuiste is pas opgegradeer. 
Sien ook elke dag se weervoorspelling.

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.shangrilaholidayfl ats.co.za

SWAK SELFOONSEIN – 
GEEN VEILIGHEID

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

Skakel/Whatsapp Bernard 082 551 1656

SUIDKUS-ST. MICHAELS

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

R400 p/d buite seisoen

Skakel 079 477 3300

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

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

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N1, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978

Doelwitbeplanning vir 2019 
Sakemanne • Huisvrouens • Studente 
Leiers in die gemeenskap • Beraders

KONTAK: 
Tissa van Lille

Selnr.: 082 413 8291
www.exaltocounsellors.co.za

Voornemende en huidige 
KOVSIES 2019

Vind u geestelike tuiste en 
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei – Kontak ons by 082 614 5867
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Die Slag van Majuba – Dr. Pieter Mulder

Op 27 Februarie 1881 vind die slag van Majuba plaas. Die burgers van Transvaal verslaan die 
magtige supermoondheid van daardie tyd, Brittanje, oortuigend. In vandag se terme word 
Amerika, die supermoondheid van ons tyd, deur ’n klein onbekende landjie soos Estland 
oortuigend gewen. Wat erger is, is dat die ZAR se Boere al vier die veldslae van daardie 
oorlog gewen het, naamlik by Bronkhorstspruit, Laingsnek, Schuinshoogte en Majuba.

AANLOOP  In 1877 stuur lord Carnarvon, Britse mi-
nister vir kolonies, vir Theophilus Shepstone om die 
onwillige Transvaal as ’n Britse gebied te annekseer. 

Om bloedvergieting te vermy, stuur die Boere twee 
afvaardigings na Londen. Die Britte is onversetlik. In 
reaksie hierop word Transvaal se ona hanklikheid 
tydens ’n vergadering van 10 000 burgers in Desem-
ber 1880 by Paardekraal, uitgeroep. Hulle herstel die 
Volksraad en lê weer ’n gelofte af.

In sewe dorpe word die Britse soldate deur die Boere 
onder beleg geplaas. Die Britte stuur generaal Colley om 
Transvaal vanaf Natal deur Laingsnek in te val en so die 
anneksasie te herstel. Lanyon, die Britse administrateur 
van Transvaal, lig Colley in oor die Boere. Hy skryf: “Die 
Boere is morele papbroeke wat uitmekaar sal spat met 
die geringste vertoon van die Britse mag.” Dit veroorsaak 
dat Colley die Boere heeltemal onderskat. 

VELDSLAE  Op 28 Januarie 1881 probeer Colley met 
geweld die pad deur Laingsnek na Transvaal oopskiet. 
Die Britte loop hulle teen die Boere vas en die poging 
is ’n iasko vir die Britte. Elf dae later verloor Colley 
weer teen die Boere by Schuinshoogte. Om twee keer 
so te verloor teen die “backward boors”, was baie sleg 
vir Colley se reputasie. Hy was een van Brittanje se 
topgeneraals en ’n voormalige professor aan die Britse 
Militêre Akademie.

Hy besluit om Saterdagnag 26 Februarie die Ma-
jubakop te bestyg. Van bo-op die plat kop het hy beheer 
oor al die roetes na Transvaal. As Lanyon se advies reg 
is, sal die boere so groot skrik dat hulle vreedsaam 
uitmekaar huis toe sal spat.

Terwyl die Boere Sondagoggend godsdiens hou, 
word die Britte bo-op Majuba gewaar. Generaal Piet 
Joubert gee opdrag: “Haal die Engelse van die berg 
af.” Generaal Nicolaas Smit se strategie is eenvoudig, 
maar effektief. Die manne ouer as 50 kry opdrag om 
van onder af te skiet as ’n Engelsman op die berg sy 
kop uitsteek. Smit vra 150 jong vrywilligers om saam 
met hom die berg uit te klim. Van drie kante af kruip 
hulle van klip tot klip terwyl die ouer manne sorg dat 
die Britte moeilik op die jongmanne kan skiet.

Colley glo niemand sal sy troepe bo van Majuba kan a  kry 
nie. Hy tel dit reeds as ’n oorwinning. Om sy re pu tasie in 
Londen te red, stuur hy Sondagoggend 08:00 ’n telegram 
aan die Britse minister van oorlog: “Ons het gisteraand 
die Majubaberg beset. Ons kyk reg van bo op die boere 
se posisies onder ons.” Om 11:00 stuur hy nog ’n tele-
gram: “Boere skiet van onder, maar het hulle laer begin 
opbreek en begin wegbeweeg.” Toe gaan slaap Colley.

Toe die eerste Boere om 12:30 bo-op die berg uitkom 
en op die Britte begin skiet, moet Colley wakker gemaak 
word. Hy probeer die situasie red, maar die Britse sol-
date begin reeds holderstebolder na die ander kant van 
Majubaberg vlug waar hulle oor die kranse na onder 
spring. Colley self word bo sy regteroog dodelik getref. 

Om 14:35 stuur die Britse oorlogsverslaggewer, 
Carter, ’n telegram na Londen: “Ons manne is deur die 
Boere van die kruin van Majuba verdryf met baie groot 
verliese aan ons kant. Baie of isiere, sommige met baie 
hoë range, is dood of gewond.” Ná die slag sê generaal 
Joubert aan ’n moedelose Britse of isier op Majuba: 
“Wat anders het julle verwag as julle op ’n Sondag veg?”

AFLOOP  Die anti-Britse wêreld is beïndruk met die 
Majuba-oorwinning. Op Dinsdag 22 April 1884 klim Paul 
Kruger, generaal Nicolaas Smit en dominee SJ du Toit 
van die trein af in Parys, Frankryk. ’n Groot Franse skare 
verwelkom hulle entoesiasties. ’n Franse koor begin uit 
volle bors in Frans sing van die Transvaalse vierkleur. 

In Frans:  Les quatre couleurs de notre chere patrie 
 Flottent de nouveau sur le Transvaal.
In Afrikaans: Die Vierkleur van ons dierbaar land,
 Die waai weer oor Transvaal.

Ferdinand de Lesseps, bouer van die Suezkanaal, stel ’n 
heildronk op die Boere en hulle oorwinning by Majuba 
in. Later sou die beroemde graaf Otto von Bismarck 
die hoogste Duitse toekenning, die Duitse Adelaar, 
aan generaal Nicolaas Smit oorhandig. In Nederland is 
generaal Smit met die Orde van die Nederlandse Leeu 
vereer terwyl hy ook Portugal se hoogste toekenning 
ontvang het.
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Met ons aankoms op 2 Desember 2018 was die spanning 

van die gelowiges wat ons ontmoet het, amper tasbaar! 

Hulle het verduidelik dat ontmoetings met ons eintlik 

ontoelaatbaar was. As ons die gemeente en erediens wou 

besoek, moes aansoek gedoen word by die godsdiens-

departement van die regering. Die gemeentes het nie 

hiervoor kans gesien nie, want dit sou aandag trek en 

eindelose probleme vir die toekoms veroorsaak. Ons het 

in die geheim in hotelkamers en in eetplekke ontmoet 

wat aan gelowiges behoort het. Elke ontmoeting was 

emo sioneel. Trane het dikwels gevloei. Hulle trane oor 

dankbaarheid dat ons regtig teruggekom het soos ons 

gesê het en ons trane omdat ons so aangegryp is deur 

hulle moed en volharding!

Peter en Sunshine1 is die Chinese egpaar wat ons die 

eerste keer in 2012 ontmoet het en vir wie ons so graag 

weer wou gaan kuier. Sunshine vertel: “Ek het so een-

saam begin voel. Ons is onder geweldige druk en ons 

bediening kry swaar. Met julle besoek uit Suid-Afrika 

besef ek dat ons nie alleen is nie. Die Here het ons hier 

op die grens met Noord-Korea geplaas. Ons kan hulle 

elke dag sien, maar ons kan op die oomblik niks vir hulle 

doen nie. Dit breek my hart en ek bid onophoudelik vir 

hulle. Dankie dat julle so ver gekom het net om ons te 

kom besoek!”

Peter vertel: “Ons maak gereed vir wanneer Noord- 

Ko rea oopgaan om hulle met die evangelie te bedien. 

Ons hou aan bid dat die Here vir ons ’n pad sal maak 

en ons sal aanhou bid, al is dit tot ons grys is! As die 

re ge ring vir ons die deure toemaak, maak ons ons har te 

wyer oop.”

Wanneer ons vir hulle vra waarvoor ons vir hulle kan 

bid, verras en verbaas hulle antwoord. Hulle vra dat 

ons saam met hulle vir die mense van Noord-Korea sal 

bid, dat daar deure sal oopgaan om weer die evangelie 

in te neem en dat hulle nie sal ophou om ander mense 

te help nie.

Wat my aangryp, is dat hierdie mense, te midde van 

hulle eie krisis en tydperk van swaarkry vir die kerk 

in hulle eie land (China), besorg is oor die mense van 

Noord-Korea wat sterf van die honger omdat hulle nie 

kos het nie, maar ook geestelik dood is omdat hulle nie 

die Here Jesus ken nie.

Ons het gegaan om die Christene in die noordooste van 

China te bemoedig, maar ons het by hulle iets van die 

“opoff erende liefde” van die Here Jesus geleer. Ek kon 

leer hoe onselfsugtig hulle selfs in hulle gebede is. Hulle 

het nie net die hele tyd vir hulself en hulle slegte situasie 

gebid nie, maar het ook ander mense raakgesien en vir 

hulle omgegee. Ek het geleer dat ons grootste en enigste 

doel op aarde is om die Here te eer deur ander van Hom 

te vertel en sy evangelie te verkondig. Ek het besef dat as 

’n gemeente ophou om juis dit te doen, daardie gemeente 

haar bestaansreg verloor het. 

Daar is dalk gemeentes in Suid-Afrika wat ook by die 

Chris tene in China kan leer om op te hou om die hele tyd 

jou eie swaarkry en slegte situasie raak te sien en daaroor 

te kla. Elke gemeente kan weer selfondersoek doen om 

seker te maak of ons aan God se koninkryk meewerk 

en of ons ons eie klein koninkryke binne die kerk bou.

Die uitdaging vir ons gemeente in 2019 is om opnuut 

’n gemeente te wees wat God se lig in die duisternis laat 

skyn: in Kimberley, maar ook tot aan die uiteindes van 

die aarde!

Vervolg vanaf p. 33

China-uitreik

______________________________________________________________
1 Skuilname

Dié spesifi eke dag het ons op die grens saam met van die Chinese Chris-
tene vir Noord-Korea gaan bid. Die maksimum temperatuur was daardie 
dag -18 grade Celsius

Ds. Danilo Stoltz en ouderling Ronnie Rawlinson bid vir “Peter en Sun-
shine” saam met ons tolk en toerleier, “Johnny” in ’n hotelkamer.
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STUDIETOER NA EGIPTE & ISRAEL
Onder leiding van prof. Johan Bosman. Bespreek vroegtydig. 
Beperkte aantal sitplekke. Kontak johan.bosman@apa.ac.za

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

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

WIE? Teologiese studente en enige ander belangstellendes welkom – veral predikante met die oog op VTO-punte. 

WANNEER? (13 dae) DV – 27 September tot 9 Oktober 2019. 

VERWAGTE KOSTE? @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed. 

Die Kerkjaarboek 
2019 en 
Troos my volk 
kan steeds by 
Die Boekwinkel
bestel word.

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

My Kerknotaboek 
vir die erediens

– ds. Henning Dafel • Prys: R40.00

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

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

Die Erediens (Lewende Stene: 1)
– Prof. JAE Adendorff  • Prys: R30.00

Eerste uitgawe in ’n reeks getiteld Lewende Stene. 

Is die erediens nog belangrik? Hoekom volg dit 
’n bepaalde patroon? Wat is die sin van elke 

onderafdeling van die erediens?

Psalms en Gesange vir die AP Kerk
Prys: Grootdruk: R180-00 • Prys: Gewone druk: R135-00

Gebedsjoernaal:
Nader tot God

– Susan Grobler • Prys: R150.00

‘Nader tot God’ gee die leser geleentheid 
om doel bewus op verskeie onderwerpe 
in haar gebedslewe te fokus. Daardeur 

onstaan ’n diepe afhanklikheid van 
God en word jou verhouding met God 
versterk om meer en meer soos Hy te 
word. Dit bied jou die geleentheid om 

jou gebedslewe en Bybelstudie vir ’n jaar 
te beplan. Dit is ’n ideale geskenk vir jou 
spesiale gebedsvriedin. – Hester Boshoff 
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Die Here Jesus herhaal hierdie gedagte ’n hele 
paar keer in Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes. 
Matthéüs 20:28 sê dit selfs ’n bietjie sterker. 

... net soos die Seun van die mens 
nie gekom het om gedien te word nie, 

maar om te dien en sy lewe te gee 
as ’n losprys vir baie.

Die Here Jesus het die hemel verlaat en selfs 
toegelaat dat Hy aan ’n kruis vasgespyker en 
doodgemaak word sodat Hy verlore mense kan 
red. Alles wat die Here Jesus hier op aarde kom 
doen het, het dus om een saak gedraai: ons 
redding. Dit is ook die rede waarom Hy later uit die 
dode opgewek is en na die hemel opgevaar het.

Handelinge 5:31 – 
Hom het God as Leidsman en Verlosser 

deur sy regterhand verhoog om aan Israel 
bekering en vergifnis van sondes te skenk. 

Dit is ook die rede waarom Hy die Heilige Gees 
gestuur het – om ons te bekragtig om van hierdie 
redding te getuig: 

Handelinge 1:8 – 
... maar julle sal krag ontvang 

wanneer die Heilige Gees oor julle kom, 
en julle sal my getuies wees in Jerusalem 
sowel as in die hele Judéa en Samaría en 

tot aan die uiterste van die aarde. 

Laastens is dit ook die rede waarom die Here Jesus 
die kerk geplant het – sodat die kerk die boodskap 
van redding kan verkondig: 

Matthéüs 28:19 – 
Gaan dan heen, maak dissipels 
van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 
die Heilige Gees; en leer hulle om alles 

te onderhou wat Ek julle beveel het. 

Wanneer ’n mens die boek Handelinge lees, sien jy 
hoe dit lyk wanneer Christene deur die Heilige Gees 
gebruik word om van hulle Redder te getuig. 

By die Pinksterfees in Jerusalem het daar omtrent 
3 000 mense tot bekering gekom (Hand. 2:41). 

Daarna het die Here gereeld nog mense in 
Jerusalem tot bekering laat kom (Hand. 2:47).

Later hoor ons weer dat daar nog mense tot 
bekering gekom het sodat die gelowi ge manne 
omtrent 5 000 geword het (Hand. 4:4)! 

Selfs van die priesters in die tempel het ook tot 
bekering gekom (Hand. 6:7). 

Ons hoor dat die skare Filippus se boodskap baie 
ernstig opgeneem het in Samaría (Hand. 8:6). 

Ons lees dat baie in Joppe in die Here geglo het 
(Hand. 9:42). 

Daar het óók mense In Cesaréa tot bekering 
gekom (Hand. 10:44). 

Van Antiochië lees ons: En die hand van die 
Here was met hulle en ’n groot getal het gelowig 
geword en hulle tot die Here bekeer (Hand. 11:21; 
kyk ook Hand. 11:24). 

Ons lees dieselfde oor die stad Ikónium 
(Hand. 14:1).

’n Kerk (lidmate) wat deur die krag van die Heilige 
Gees lewe en wat die evangelie van Jesus Christus 
met opgewondenheid verkondig, kan verwag 
dat God hulle sal gebruik om mense tot bekering 
te bring.

Die Here Jesus sê vir ons ook soos wat Hy vir sy 
dissipels gesê het: 

Markus 1:17: 
... Kom agter My aan, en Ek sal maak 

dat julle vissers van mense word. 

Volg jy hom?

Jesus stuur jou ook!

NO. 130 • FEBRUARIE 2019
TEL. (012) 362 1390 • FAKS (012) 362 2023

POSBUS 25139 Monumentpark 0105

Markus 2:17: En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat 
gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat 
ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, 
maar sondaars tot bekering.

Groete, ds. Henning
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Is jy gered?
Het iemand jou al ooit gevra om hom te help om sy hart vir die Here Jesus te gee? 
Dit is nie so maklik nie, nê? Een van die maniere wat die Here Jesus self gebruik 
het om die evangelie te verkondig, is om by die wet te begin – Matthéüs 5-7.

As jy wil, kan jy op Youtube gaan kyk na honderde video’s waar die mense van 
The Way of the Master dieselfde manier gebruik. Hier is ’n voorbeeld daarvan:

Dit is ’n maklike patroon om die 
evangelie vinnig met ander te deel. 
Die heel beste manier om iemand te 
help om die Here Jesus te leer ken, is 
om hom of haar te vertel hoe jy die 
Here Jesus self leer ken en vertrou het 
(1 Petr. 3:15).

deur ds. Henning Dafel

Johan: Hier is ’n maklike toets 
waarmee jy kan meet of jy 
’n goeie of ’n slegte mens 
is. ’n Mens noem dit die 
tien gebooie. Het jy al ooit 
’n leuen vertel? 

Pieter: Ja, wie het nie?

Johan: Wat noem ’n mens iemand 
wat ’n leuen vertel?

Pieter: ’n Leuenaar.

Johan: Het jy al ooit iets gesteel?

Pieter: Nog nooit nie! 

Johan: Oppas, jy het nou net 
erken jy is ’n leuenaar!

Pieter: Nou maar goed! Toe ek 
klein was, het ek koekies 
gesteel!

Johan: Wat noem ’n mens iemand 
wat steel?

Pieter: ’n Dief!

Johan: Het jy al ooit iemand 
sleggesê?

Pieter: Ja, soms glip dit uit.

Johan: Die Here Jesus sê dat 
wanneer jy iemand slegsê 
dit so goed is asof jy 
moord pleeg. Wat noem 
jy iemand wat moord 
pleeg?

Pieter: ’n Moordenaar.

Johan: Volgens jou is jy dus ’n 
leuenaar, ’n dief en ’n 
moordenaar! As jy nou 
doodgaan, gaan jy hemel 
of hel toe?

Pieter: Ek gaan hemel toe.

Pieter: Ek dink so, want God is 
mos ’n liefdevolle God.

Johan: Net ’n slegte regter kan ’n 
misdadiger wat verdien 
om gestraf te word, 
vry laat gaan. God is ’n 
regverdige en ’n goeie 
Regter wat sonde haat. 
Kan jy dus die probleem 
raaksien?

Johan: Daar is net een manier. 
Iemand wat sonder sonde 
is, sal in jou plek jou straf 
moet dra. Slegs dan kan jy 
hemel toe gaan. God het 
jou so lief dat Hy sy Seun, 
Jesus Christus, gestuur 
het om in jou plek vir jou 
sonde te kom ly en sterf. 
Op die derde dag het Hy 
uit die dood opgestaan en 
so het Hy die dood oorwin.

Jy kan die ewige lewe nie 
verdien nie. Dit is God se 
geskenk aan almal wat 
hulself voor Hom verneder 
en na Jesus toe kom. Draai 
na God toe en maak staat 
op die Here Jesus (Hand. 
20:21). Hy sal jou sonde 
vergewe en jou ’n nuwe 
hart gee.

Johan

Pieter

Is jy ’n 
goeie mens?

Dink jy regtig dat iemand 
wat ’n leuenaar, ’n dief en 
’n moordenaar is, verdien 
om hemel toe te gaan?

Ek dink so! 
Ek is nie volmaak nie, 
maar ek dink nie ek is 

’n slegte mens nie.

Nou hoe kan 
iemand dan in die 

hemel kom?
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