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Van die redakteur

Die wêreld is ons
woning nie
B

y die belewing van die korona-pandemie
wat oor die aarde spoel, met al die gevolge
daarvan, hoedat ’n hele wêreld tot stilstand kom
en soveel strukture, besighede ensovoorts, ineenstort terwyl mense in hulle duisende sterf,
het die gedig van Totius by my opgekom: “Die
wêreld is ons woning nie.”
Die gebroke wêreld
Natuurlik het Totius gedink aan die sondegevalle,
gebroke wêreld, die wêreld van sonde en
verganklikheid en aftakeling en die dood. In
dieselfde gedig skryf hy: “En nou dit stil word
op die straat, dink ek hoe die middag laat ’n lyk-

Die wêreld is ons
woning nie
Die wêreld is ons woning nie.
Dit merk ek aan die son wat wyk,
en 'k merk dit aan die reier wat
mistroostig na die son sit kyk
op een been, in die biesievlei.
En is die laaste strale weg,
dan rys ’n koue op uit die vlei.
’n Koue gril deurhuiwer my;
en 'k sien dit dan in alle ding
wat in die skemer my omring:
die wêreld is ons woning nie.
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stoet uitgekom het daar waar nou die maan en
uil ontmoet. En ’k merk dit dan aan alle ding wat
in die aandstond my omring, die wêreld is ons
woning nie.”
Toekomsverwagting
En natuurlik het Totius ook geweet dat hierdie
aardse bestaan nie die einde is nie. In sy Versamelde Werke is net die volgende gedig, “Hulle
moes na die hemel”, geskryf na aanleiding van
die dood van twee van sy kinders op jong leeftyd. As kinderlik-gelowige teoloog kon hy die
waarheid bely dat die dood nie die einde is nie,
maar die deurgang na die ewige heerlikheid. Hy

Die wêreld is ons woning nie.
Dit sien ek as die bloedrooi maan
van agter veldstof opgegaan,
nog net die kerk se dak bestryk,
vanwaar ’n uil, misterie-stom,
sit na die maan se skyf en kyk.

Die wêreld is ons woning nie.
Dit voel ek as die wind ontwaak,
as die eikebome knars en kraak;
dit hoor ek in die ﬂaddering
van voëltjies wat hul vlerke slaan
teen die verwarde boomtakke aan.

En nou dit stil word op die straat,
dink ek hoedat die middag laat
’n lykstoet daar het uitgekom
waar nou die maan en uil ontmoet.

En as ek nader kom, dan vind
ek by die maan se wisselstraal
’n nes vol kleintjies deur die wind
omlaaggeslinger, dood, verplet.

En 'k merk dit dan aan alle ding
wat in die aandstond my omring:
die wêreld is ons woning nie.

Ek voel dit dan aan alle ding
wat in die nagstond my omring:
die wêreld is ons woning nie.
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Van die redakteur

het ook geskryf: “In die sterwensuur kom Hy na
ons toe, neem ons na Hom toe en lei ons in die
heerlikheid in.”
Hierdie woorde eggo die woorde van ons Here
Jesus Christus Self in Johannes 14:2, 3: “In die
huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit
nie so was nie, sou Ek vir julle gesê het dat Ek
gaan om vir julle plek te berei? En as ek gegaan
en vir julle plek voorberei het, kom Ek weer en
sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan
wees waar Ek is” (Direkte Vertaling).
Op 30 Junie 1953, baie kort voor sy eie dood, skryf
Totius in potlood met ’n bewende hand agter in
sy Psalmboek: “Daar sal geen doodsvrees wees
nie. My Verlosser sal my tegemoet kom en lei
na die heerlike geweste van die Drieënige God,
van sy engele en gesalfdes. Laat my dierbares
deur Gods genade tog die pelgrimspore volg.
Ja, ook alle gelowiges. Genade, alles genade.”
Die wêreld is ons woning nie, omdat die hemel
ons bestemming is, die Vaderhuis met sy baie
woonplek, waar Christus vir ons plek berei.
Hemelvaart
Daaraan dink ons in besonder as ons in hierdie
dae die hemelvaart van ons Here Jesus Christus
herdenk. In Sondag 18 van ons Heidelbergse
Kategismus bely ons op grond van tekste soos
onder andere Romeine 8:34, Hebreërs 4:14 en
9:24 dat Hy vir ons daar ten goede is.
Ook in Sondag 18, vraag/antwoord 49, bely ons
so heerlik: “… dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat ons ons
menslike natuur in die hemel as ’n betroubare
waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy
lede, na Hom toe sal neem. Ten derde dat Hy
sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie
se krag ons soek wat daar bo is, waar Christus
aan die regterhand van God sit, en nie wat op
die aarde is nie.”
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Vanuit die hemel regeer Hy oor alle dinge, stort
Hy deur sy Gees die hemelse gawes in ons, sy
lede, uit en beskerm en bewaar Hy ons met sy
mag teen alle vyande (Sondag 19).
Ons tydelike woning tog sinvol
Wat ’n heerlike en troosryke belydenis, veral in
die tyd waarin ons leef. Want alles wat ons mag
glo en bely maak ons bestaan in hierdie wêreld
(wat nie ons woning is nie) tog sinvol en ryk aan
betekenis.
Dit is die werktyd van die Heilige Gees in ons
lewens. Hy maak ons Christus en al sy weldade
deelagtig deur die ware geloof wat Hy in ons
harte werk. Deur sy Woord en sakramente,
maar ook deur lyde en beproewinge, versterk
en louter Hy ons geloof, lei Hy ons op die pad
van die heiligmaking.
Dit is ook ons werktyd in sy kerk en koninkryk,
toegerus deur die Gees. Nietige instrumente,
maar tog deur Hom geroep om ons roeping te
vervul, sy evangelie uit te dra en uit te leef, die
kruisbanier van Christus seëvierend deur die
strate van hierdie wêreld te dra. Ons arbeid in
die Here is nie tevergeefs nie (1 Kor. 15:58).
Die hiernamaals
En dan volg die slottafereel van die drama
van hierdie wêreldgeskiedenis. Christus is die
Herskeppingsmiddelaar. Op die dag van die
laaste oordeel sal hierdie ou aarde deur vuur
vergaan, die vuur van die oordeel, maar ook die
vuur wat reinig.
“Kyk, Ek maak alles nuut”, sê Hy wat op die
troon sit (Op. 21:5). Dan word hemel en aarde
een (Op. 21:1-3), ’n nuwe hemel en ’n nuwe
aarde, ons woning tot in alle ewigheid, vir altyd
by die Here. CFCC
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Uit die Woord
Ds. D Laufs (Dirk) (emeritus)

VADER ... en óók ...
KONING
Lees: Matteus 6:5-15
Teks: Matteus 6:9, 10
“…ons Vader … laat u koninkryk kom.”

W

anneer in hierdie gebed ons HERE as “Vader” aangespreek moet word, begryp ons redelik goed wat hiermee bedoel word. As dit egter verder duidelik word dat Hy óók
ons “Koning” is, kom ’n ander, dikwels verwaarloosde faset van
HOM na vore. ’n Faset wat ons ooglopend minder of selfs verkeerd verstaan en uitlewe.
Kom ons kyk daarom opnuut na hierdie tweërlei fasette, naamlik
dat Hy ons “Vader” is, maar óók ons “Koning”.
Vader (en Vaderhuis)
Dat ons in God opnuut ’n Vader het – deur Christus – en dat Hy
ons arme sondaars opnuut in sy Vaderhuis intrek, is een van die
diepste vertroostinge van ons verlossing: “In u huis, daar bly ek al
my dae” (Ps. 23:3) … “daar waar U vir my ’n woning maak” (Ps.
84:2).
By ons Vader, in sy Vaderhuis, ervaar ons diepe vrede en vertroosting. Hy laat ons weer aan sy tafel sit en ons mag van al die
oorvloedige liefdesgawes daarop gebruik. By Hom is daar nooit
’n gebrek aan voedsel vir ons vermoeide siele nie. Deur sy Woord
en Gees voed en versadig Hy ons én versterk ons ook telkens
met die tekens van die gebreekte liggaam en vergote bloed van
sy Seun.
Die geborgenheid van gelowiges in die huis van hulle Vader is
onbeskryﬂik heerlik. Daarom is en bly samekomste in sy Vaderhuis
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elke Sondag vir ons as gelowiges so ’n onontbeerlike
weeklikse gebeurtenis. Ons
wat geestelik vermoeid en
belas is, word nie net opnuut
gevoed en versterk deur sy
Woord en Gees nie, maar
ons word ook as ledemate
van sy liggaam opnuut deur
sy liefdesband aan mekaar as
broers en susters gebind.
In sy Vaderhuis ervaar ons
daarom telkens ’n vrede en
geluk wat nêrens anders op
hierdie sterwende aarde te
vind is nie.
Koning (en koninkryk)
Met “Laat u koninkryk kom”
word egter dadelik duidelik dat
ons nou nie meer binne die
grense van sy huisgesin is nie.
Die grense word nou drasties
verskuif, want sy koninkryk
ken mos nie grense nie. Dit
kan nie binne menslike grense
ingeperk word nie. Die rustige,
huislike atmosfeer maak nou
plek vir beweging … “Vader”
word “Koning”, en “kind” word
“soldaat/onderdaan”.
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Uit die Woord
Hierdeur wil ons Here ons
leer dat ons as verlostes
nie nét in die rustigheid van
die Vaderhuis kan terugtrek
nie … nee, daar wag ook ’n
wyer taak. Die lekker veilige geborgenheid van ons
Vaderhuis moet natuurlik
ons bron van geestelike krag
en versterking bly, maar dit
mag nooit nét daarby bly nie.
Hierdie geestelike krag moet
aangewend word in die stryd
teen Satan. Só is daar mos vir
ons elkeen tydens ons doop
gebid: “… dat U hierdie kinders
met u Heilige Gees wil regeer
sodat hulle in Jesus Christus
moedig teen die sonde, die
duiwel en sy hele ryk kan stry
en oorwin …”
Die stryd teen Satan
Hierdie “stryd” word nie met
pistole en kanonne geveg nie;
nee, met ’n wapen oneindig
magtiger: gebed. Dit is die
magtigste wapen wat ons ooit
van ons Here kon ontvang:
“Leer ons, Heer, u regte weë
…”

oorwinning vir ons Koning gesmaak kan word. Maar hiervoor
moet innig en aanhoudend bly bid word. Hierdie insigte kom nie
vanself nie. Uit ons eie het ons baie mooi-klinkende voornemens
hieroor, maar dit gaan nooit tot werklike aksie oor nie. Dit kan
ook nie, want dit is nie biddend van Hom afgesmeek en denkend
beplan en aangepak nie, en sal daarom altyd maar net by ’n
gepraat bly.
Waar staan u met betrekking tot ú taak in sy koninkryk?
Die insigte in die stryd vir ons Koning se ryk hier op aarde kom nie
vanself nie. Ons Here beveel ons: “Bid daarvoor!” Nie só dat jy
net nou en dan hiervoor bid as ’n krisis in jou huis of gemeente of
omgewing ontstaan nie. Nee, bid deurgaans hiervoor, met ander
woorde: aanhoudend! Hierdie ernstige en aanhoudende gebed is
die enigste manier waardeur Hy ons oë vir nuwe aanvalstegnieke
teen Satan oopmaak. Dit is die enigste vertrekpunt vir ons leërmag
as ons, as sý strydkorps, Satan die hoof wil bied.
x Het u gemeente al hierdie doelwit biddend aangepak?
x Het u kleingroep/wyk (of ouderdoms- of belangegroep) al
aanvalsmetodes en nuwe verrassingstegnieke teen Satan
beplan en in werking begin stel … vir die werkendes én
die jeug én die bejaardes én hulle wat nog daar buite in
die donker van eiegeregtigheid vasgevang is?
Die sukses van sy leërmag lê nie in ons mooi voornemens nie,
maar in ons biddende volharding om sy leiding en begeleiding …
tot met die oorwinning. Mag ons nie dalk eendag skokkend verras
word deur te hoor “Jy was in my Vaderhuis (kerk) waar Ek jou
gevoed en versterk het, maar ek het jou niks van hierdie krag in
my koninkryk sien aanwend nie … Gaan weg van My … Ek ken
jou nie.” DK

Deur ons gebede te verhoor,
open Hy telkens ons oë vir
nuwe moontlikhede om Satan
te beveg en keer op keer sterker weerstand teen elke nuwe
set van hom te kan bied. Ons
Here wys aan sy kinders die
maniere om Satan in sy stellings te verras nog voordat hy
tot aksie kan oorgaan. Hy gee
aan ons nuwe insigte oor hoe
om Satan se toevoerlinies af
te sny … om hom en sy magte
te isoleer, sodat op die ou end
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Redaksioneel

Fopnuus uit die
Bybel
D

aar was nog altyd mense wat die Bybel
misbruik het om allerlei aﬂeidings te
maak, verskynsels te verklaar, ensovoorts. Hulle
doen dit deur tekste buite konteks te “verklaar”,
ander tekste letterlik te verklaar sonder om die
spesiﬁeke genre (bv. digterlike stof) in ag te
neem, ensovoorts.
In die tyd wat ons nou beleef, met die Covid
19-virus wat oor die aarde spoel, vlam hierdie “misbruik” van die Bybel opnuut op. Op
WhatsApp en ander sosiale media word dit versprei en duisende mense koop dit vir soetkoek.
Een voorbeeld
So ontvang ek enkele dae gelede ’n klankopname
van ’n boodskap van ene Heidi Mitchell. Sy verwys onder andere na Jesaja 45:2, 3 waar ons
lees: “So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores,
vir wie Hy as heerser aangestel het, aan wie
Hy nasies onderwerp en voor wie Hy konings
hulle wapens laat neerlê, voor wie Hy deure
oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie: Ek
self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelykmaak.
Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van
yster stukkend kap. Ek sal vir jou skatte gee wat
in die donker gebêre word, die rykdomme wat
weggesluit is, sodat jy kan weet dat Ek die Here
is, dat Ek jou op jou naam geroep het, Ek, die
God van Israel.”
Eintlik verwys Mitchell net na hierdie teks om aan
haar eie boodskap gewig of “geloofwaardigheid”
te verleen. Want van Skrifverklaring kom daar
niks tereg nie. Volgens haar sou sy van God ’n
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boodskap ontvang het. In hierdie boodskap sou
God vir haar gesê het Hy gaan (ná die koronakrisis verby is) nuwe handelsroetes oopmaak,
nuwe strategieë vir besighede na vore laat kom,
verborge skatte laat ontdek, ensovoorts. En dit
alles vir sy volk.
Maar wat meer is, dit gaan alles hier in SuidAfrika begin. Ons gaan op die voorpunt wees,
die eerste land, die prototipe. So fokus sy haar
hele boodskap op die materiële, die ﬁnansiële,
besighede wat gaan opbloei, ensovoorts.
En die verskriklike ironie is dat sy blykbaar nooit
raakgelees het dat ons hier met ’n woord van
die Here aan Kores te doen het, hy wat God
nie eers geken het nie (vs 1, 5). Dit gaan alles
oor haar boodskap wat sy dan op kunsmatige
en onbeholpe wyse aan ’n Bybelteks koppel. En
hoeveel mense aanvaar dit as ’n Bybelse waarheid?
Wat die Bybel is en nie is nie
Die Bybel is nie ’n boek gevul met orakelspreuke
nie. Die Bybel is God se openbaring aangaande
Homself en sy verhouding met en handelinge
in/met sy skepping en in besonder die mens.
Hierdie openbaring trek saam in Christus, die
Woord (Joh. 1) wat vlees geword het. Elke teks
en elke teksgedeelte verkondig Christus as Verlosser en Regter. Die Bybel kan voorgestel word
met die beeld van ’n sirkel waarvan elke straal
verbind is met die middelpunt. En hierdie middelpunt is die Kruis en Opstanding van Jesus
Christus.
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Redaksioneel
Die Bybel is ook nie ’n boek wat gegee is om
al ons “nuuskierigheid” te bevredig nie, ook
nie ’n “handboek” vir geskiedenis of biologie of
wiskunde, ensovoorts, nie. Ons mag die Bybel
nie “oorvra” nie. In Artikel 2 van ons Nederlandse
Geloofsbelydenis bely ons dat God Hom deur
sy Woord nog duideliker en meer volkome aan
ons bekendmaak, “en wel so veel as wat vir
ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die
saligheid van hulle wat aan Hom behoort”.
Hoe moet ek die Bybel lees?
U weet waarskynlik ook dat daar mense is wat
die gewoonte het om elke oggend die Bybel
(amper soos ’n pak kaarte) op enige plek oop
te maak en dan kry hulle op daardie plek ’n
“boodskap” vir die dag. Dit is skrikwekkend.
Ander lees weer net die “mooi stukkies” en leef
so met ’n verskraalde Bybel en daarom ook ’n
verskraalde boodskap.
Om die Bybelse verkondiging reg te verstaan,
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moet die Bybel reg gelees en verklaar word. Ons
praat van Bybelse hermeneutiek. Dit beteken
onder andere dat jy ’n teks of teksgedeelte in
die onmiddellike en wyer verband moet lees en
nie met “los” tekste werk wat jy aan mekaar ryg
soos sommige van die sektes doen nie.
Dit beteken ook dat jy rekening hou met die
lyne wat deur die Bybel loop. Ons praat van
“openbaringshistoriese” lyne. Dit beteken ook
dat jy rekening hou met die tipe stof in die Bybel,
byvoorbeeld historiese stof, profetiese stof,
digterlike stof. Daar is ook Bybelstudiemateriaal
beskikbaar wat ’n hele Bybelboek aan die orde
stel – om maar enkele sake te noem.
Die bedoeling van ons omgang met die Bybel is
om te groei in ons kennis van God, veral soos
Hy Homself in sy liefde en genade in Christus
openbaar, en so te groei in ons saligmakende
geloof. Lees gerus weer Vraag/Antwoord 21 van
ons Heidelbergse Kategismus. Wat ’n genade
dat die Here so met elkeen van ons praat. CFCC
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Brandpunt
Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

Sorg vir die gemeente deur
skuldbelydenis en versoening
Een van die belangrikste middels om die hele
gemeente te versorg, is deur die liturgiese handeling
van skuldbelydenis en versoening. Die doel van die
versorging en opbou van die gemeente deur hierdie
liturgiese handeling is versoening met God en met
mekaar deur die herstel van verhoudinge. Die sonde
van die gemeente as geheel en die sonde van lidmate
werk verwoestend in op hierdie verhoudinge en dit moet
voortdurend herstel word deur belydenis van skuld en
sekerheid van vergewing en versoening. Omdat die
gemeente die liggaam van Christus is, raak die een lid se
sonde ook die ander.
Om op die pad van vergewing en genesing te gaan,
behoort die hele gemeente gesamentlik in ’n liturgiese
handeling sondes te bely. Sondes wat die hele gemeente
raak, is die sonde van koudheid en louheid in die diens
van die Here en die medelidmaat, byvoorbeeld dat die
gemeente nie genoegsaam na mekaar omsien nie, te veel
na binne gerig is en nie die evangelie met alle mag in
woord en daad uitdra nie.

Gefokus op die verlossing deur Christus
ie hart van die Christelike godsdiens is dat God Jesus
Christus gestuur het om die sondige mens van sy sondesmet, van sy sondige gedagtes en dade te verlos. Daarom is
die handeling van berou, skuldbelydenis, vergifnis, absolusie
(vryspraak), en versoening noodsaaklik in die samekoms van
die gemeente. So word daar in die erediens vir die genesing,

D
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vir die gesonde lewe van die
gemeente en vir ’n lewende
verhouding tot God ruimte
gemaak. Omdat hierdie handeling op die verlossingswerk
van Christus gefokus is, kan
lidmate met vrymoedigheid
daaraan deelneem.
Die handeling van skuldbelydenis en versoening is gegrond in die gereformeerde
belydenisskrifte, onder andere
Artikels 14, 15, 17, 20-22 van
die Nederlandse Geloofsbelydenis, Sondae 2-6 van die
Heidelbergse Kategismus en
in Hoofstukke 2, 3 en 4 van
die Dordtse Leerreëls.
Waarom ontbreek daar dan
tydens eredienste ’n duidelike
afsonderlike handeling van
skuldbelydenis en versoening in sommige van ons gereformeerde kerke? Dalk is
dit omdat predikante glo dat
skuldbelydenis en versoening
genoegsaam aan die orde kom
in die prediking, die gebruik van
die sakramente en gebede.
Die reformatore, onder andere
Calvyn en sy geesgenote, het
die verootmoedigings-, skuldbelydenis- en versoenings-
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Brandpunt
diens as afsonderlike handeling teruggebring in navolging
van die apostoliese vaders
van die vroeëre eeue.
Onder invloed van die Rasionalisme daarna is alle klem op
die prediking geplaas en het
skuldbelydenis en versoening
as afsonderlike handeling in
die erediens feitlik oral verdwyn.
Skuldbelydenis en verootmoediging
God neem die inisiatief
om die gemeente te lei tot
skuldbelydenis. Trouens, God
vergewe sondaars nie op
grond van hulle skuldbelydenis
nie. Juis sy genade om met
ons te versoen, gee die
vrymoedigheid aan die gemeente om tot die liturgiese
handeling van skuldbelydenis
te kom. Dawid, wat eers sy
sonde probeer wegsteek het,
kom in Psalm 51 tot berou en
skuldbelydenis net op grond
daarvan dat God hom in sy
groot genade opgesoek het.
God die Heilige Gees bring
die gemeente onder die besef dat hulle in die heilige
teenwoordigheid van God
verkeer, en Hy neem die
skille van selftevredenheid
weg en laat die gemeente
tot waarneming en insig van
hulle sonde en skuld kom.
Omdat die Gees liefde in ons
harte uitstort, word die wond
van gekrenkte liefde, wat diep
in gemeentelede se harte toegegroei het, oopgemaak. Dit
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bring die sondaars tot opregte berou, rou pyn voor God Wie se
liefde hulle gekrenk het. Berou en skaamte voor God kom tot uiting in sug en treur wat oorgaan in verootmoediging.
Ootmoet is die teenoorgestelde van hoogmoed, maar dit is meer
as om net nederig voor God te wees. Dit is ’n gebroke gees, ’n
gebroke en verslae hart (Ps. 51:19). Die gesindheid lei tot opregte en soms pynlike belydenis van sonde. Sondebelydenis is
pynlik, omdat die gemeente as’t ware voor God sterf deur hulle
eie selfregverdiging, allerlei verskonings en verplasing van skuld
af te lê. Die wreedheid en boosheid van sonde en nalatigheid
behoort in duidelike woorde voor God gebring te word. ’n Vurige
belydenis van skuld dui aan dat die gemeente daarna smag en
gereed is om vergifnis te ontvang.
Vergifnis en vryspraak
Vergifnis is om genade en vryspraak te gee aan mense wat ernstige onreg gepleeg het. Die krag en genade wat die gemeente in
vergifnis ontvang, behoort die gemeente aan te moedig om ook
die sonde van die gemeenskap, die land en sy mense voor God
te bring.
Die handeling van vryspraak (absolusie) is bediening van die
evangelie, aangesien dit God is wat deur sy Woord en Gees vergewing van sonde bewerk. God het die prerogatief om sonde
te vergewe en Hy oefen die krag uit deur die verkondiging van
die evangelie. Wanneer die liturg uit ’n Skrifgedeelte (soos 1 Johannes 1:9) die vryspraak lewer, is dit nie bloot ’n belofte van
vergewing nie, maar bewerk die God van die Woord vergewing.
Die herontdekking en herinstelling van die openbare absolusie
in die liturgie van ons kerke verenig ons met die historiese reformatoriese kerk se liturgiese teologie, soos onder andere die teologie van Calvyn en Ursinus.
In die Heidelbergse Kategismus, Antwoord 84, bely ons: Volgens
die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en
afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes waarlik
deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so
dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ’n ware
geloof aanneem.
Versoening is meer as net die wegneem van dit wat in ’n verhouding
skade aangerig het. Dit skep ’n nuwe verhouding wat in Christus
geheilig is, want die Heilige Gees vernuwe deur versoening die
verhouding van die gemeente met God en met die naaste. DK

9

Fokus
Prof. GJC Jordaan (Gert) (emeritus)

Korona en die tekens
van die tye
Gaan die korona-pandemie die einde van die wêreld beteken? Is Covid-19 die teken van
die eindtyd? Hierdie vrae het in die afgelope maand of wat op verskillende maniere by
ons opgeduik. Saam met die vrae het ook verskillende antwoorde gekom, merendeels via
inskrywings op Facebook, Twitter en die elektroniese media. Sommige is van mening dat
die pandemie beteken dat die einde nou hier is. En dan is daar weer ander wat sê dat die
pandemie niks met die eindtyd te doen het nie. Te midde van sulke verwarrende opinies
moet gelowiges, soos in alle sake, ook nou vra: Watter lig kry ons in die Bybel hieroor?

God is in beheer
n die eerste plek leer
die Bybel ons dat daar
niks is wat buite God se wil
gebeur nie. Ja, sonder die wil
van God sal daar selfs nie ’n
haar van ’n mens se kop af
val nie (Luk. 21:18). Daarom
bely ons in Sondag 10 van
die Heidelbergse Kategismus
dat God ons so regeer dat
gesondheid en siekte en
alle ander dinge “ons nie
per toeval nie, maar uit sy
Vaderhand toekom”. Dit geld
ook vir die korona-pandemie
en al die ellende wat daarmee
saamkom.

heer of sy heerskappy staan, is dus onwaar en moet sonder meer
verwerp word.

Daarom kan ons die koronapandemie nie los van God
se almag en voorsienigheid
probeer beskou of verstaan
nie. Enige gedagte dat hierdie
pandemie buite God se be-

Daarom moet ons bereid wees om ons deur die Here se Woord te
laat lei en antwoorde in die lig daarvan te soek (2 Pet. 1:19). Het
die korona-pandemie gekom om ons nederig te maak, om ons
geloof te versterk, of dalk om ’n ander rede?

I
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Natuurlik beteken dit nie dat God die oorsprong van siekte of van
die kwaad is nie. Die Bybel maak God immers aan ons bekend as
volkome goed en as die bron van alle goeie dinge (Ps. 36:6-11;
100:5; Jak 1:17). So bely ons ook in Artikel 1 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis. God is goed en by Hom is daar nie ’n sweempie
van enige kwaad nie. Hy is ook nie die oorsaak van ellende nie.
Tog laat Hy toe dat allerhande ellende oor ons kom, soos die korona-virus in ons tyd. Dié toelating, besef ons dan, kan nie anders
as goeie toelating wees nie – Hy laat dit toe vir ons ten goede.
Hoe so? Die Bybel wys ons dat die Here swaarkry soms toelaat
om gelowiges nederig te hou (soos die apostel Paulus in 2 Kor.
12:7-10), of om hulle geloof te beproef en te versterk (Jak. 1:2-3).
Ons sukkel dikwels om in te sien of te begryp hoe die swaarkry
ons ten goede kan wees.

Waarskynlik gaan ons nie almal by dieselfde antwoord uitkom
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nie; dalk gaan ons by glad geen antwoord uitkom nie. Dan moet
ons leer om te berus by die lig wat ons wel van die Woord kry.
Op pad na die wederkoms
Maar dan leer die Bybel ons van nog ’n ander belangrike rede
waarom die Here ellende oor die wêreld laat kom. In die boek
Openbaring word die sluier vir ons gelig oor wat in die eindtyd sal
gebeur. Veral Openbaring 6 is in hierdie opsig baie verhelderend.
In hierdie hoofstuk beskryf Johannes ’n visioen waarin hy sien
hoe die Lam van God, dit is Christus, die seëls van die boek van
die eindtyd oopmaak. By die oopmaak van die eerste vier seëls
kom daar elke keer ’n perd uit, telkens as teken van groot magte
wat in die wêreldgeskiedenis na vore tree.
Vir ons onderwerp is veral die derde en die vierde perde van
belang. Die derde perd is ’n swart perd, as simbool van ellende
en hongersnood wat oor die wêreld kom, so erg dat die kos
gerantsoeneer sal moet word (Op. 6:5-6). Die vierde perd is vaal
van kleur, met die dood as ruiter. Aan hom is mag gegee oor ’n
kwart van die aarde om mense met onder meer hongersnood en
pes dood te maak (Op. 6:8). As ’n mens so na hierdie visioene
kyk, is die ooreenkoms met die korona-pandemie ooglopend duidelik.
Maar terselfdertyd is dit duidelik dat Openbaring 6 nie net op ons
in die 21ste eeu betrekking het nie. Daar het immers al veel erger
pandemies in die wêreldgeskiedenis plaasgevind, soos die Swart
Dood (builepes) waaraan ongeveer 75 miljoen mense wêreldwyd
tussen 1340 en 1350 gesterf het, en die Spaanse Griep van 19181920 wat die dood van bykans 50 miljoen mense veroorsaak het.
Die vaal perd hardloop dus nie net een keer en daarmee klaar
nie. Dit mag vir ons lyk of die perd by wyse van spreke nou in
die wêreld losgelaat is, maar ons besef ook dat dit nie sy eerste
hardloop is nie, en of dit sy laaste hardloop gaan wees, kan geen
mens weet nie. Dit is immers in die Here se hande.
So moet ons die vier perde van Openbaring 6 verstaan. Geweld,
oorlog, hongersnood, pessiektes, groot menseslagtings en sterftes, dit vind alles van tyd tot tyd in die wêreldgeskiedenis plaas,
maar altyd onder Jesus Christus se beheer. Hy laat dit telkens
toe sodat daarmee nog ’n deel van die wêreldgeskiedenis op pad
na die voleinding kan ontvou. Sulke rampe gebeur immers net as
Hy, die Lam van God, die boekrol oopmaak vir een van die perde
om te hardloop.
Wanneer ons dan oor die sin en doel van Covid-19 worstel, leer
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die Bybel ons dat dit gebeur
net in sover die Here Christus
dit toelaat, en dat Hy dit laat
gebeur as nog ’n hoofstuk in
die ontvouing van die wêreldgeskiedenis op pad na die
voleinding.
Waarskuwings
Daarmee saam dien rampe
soos hierdie wat die wêreld
tref, ook as waarskuwings dat
die eindoordeel beslis aan die
kom is. Vir ’n mensdom wat
in die waan leef dat daar tog
nooit enige oordeel oor die
sonde gaan wees nie, is dit
nodig om van tyd tot tyd na
die werklikheid teruggeruk te
word. In sy profetiese rede
gebruik die Here Jesus die
mense se ongeërgdheid in die
tyd van Noag as waarskuwing.
“In die dae voor die sondvloed,”
sê Hy in Matteus 24:38, “het
hulle geëet en gedrink, getrou
en in die huwelik uitgegee,
tot op die dag dat Noag in die
ark gegaan het, en het dit nie
verstaan voordat die sondvloed gekom het en almal
weggevoer het nie.”
Ook die apostel Petrus skryf
oor die spotters wat die eindoordeel wil aﬂag met die argument dat die wêreld deur die
eeue maar dieselfde bly en dat
die wederkoms tog nooit sal
plaasvind nie. Sulke spotters
se mond word gestop telkens
wanneer die Here een van
die perde van Openbaring 6
deur die wêreld laat hardloop.
Met Covid-19 word selfs die
rykes en magtiges van die
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wêreld gekonfronteer met die
weerloosheid en nietigheid
van die mens. Dié pandemie
is vir die mens van die 21ste
eeu nog ’n waarskuwing van
die dag wat sal kom wanneer
die sondaars van die aangesig
van die Here sal wil wegkruip,
en uitroep: “Berge val op ons
en heuwels bedek ons” (Op.
6:15-16).
Die teken van die vyeboom
Die korona-virus is dus ongetwyfeld ’n teken van die eindtyd. Maar is dit ’n teken dat
die einde nou in ons tyd ﬁnaal
aangebreek het of gaan aanbreek?
Uit al die bostaande oorwegings is dit duidelik dat dit nie
die geval is nie. Natuurlik kan
die wederkoms vandag nog
plaasvind. Maar dit kan ook
eers oor ’n duisend jaar van
nou af gebeur. “By die Here is
een dag soos duisend jaar en
duisend jaar soos een dag,”
skryf die apostel Petrus (2
Pet. 3:8; Ps. 90:4). Nie een
van ons kan sê wanneer nie.
Die Here Jesus het uitdruklik
gesê: “Van dié dag en dié uur
weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar
net my Vader alleen” (Matt.
25:36).
Niemand weet nie. En tog laat
die Here in sy genade ons nie
in die duister nie. Hy gee vir
ons tekens, handvatsels om
aan vas te hou, waaruit ons
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kan weet: die Here kom beslis, en gou ook. In Matteus 24:32 verduidelik die Here Jesus dit met die voorbeeld van ’n vyeboom wat
bot. “Wanneer sy takke sag word en sy blare uitbot, weet julle dat
die somer naby is.” Ons kan met sekerheid weet die somer is op
hande, al kan ons nie die presiese dag en datum sê nie. “So weet
julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat die tyd naby is,
voor die deur.”
Ons hier aan die begin van die 21ste eeu sien dus in die koronapandemie met al sy ellendige gevolge ’n vyeboom aan die bot. Dit
is vir ons in ons tyd ’n teken dat die Here se wederkoms voor die
deur is, al kan ons nie sê presies wanneer nie.
Dit is vir ons ook ’n teken dat die Here tot tyd en wyl Hy kom, ten
volle in beheer is en dat Hy besig is om die wêreldgeskiedenis
oop te vou op pad na die voleinding en die eindoordeel. Ja, wanneer Hy kom, sal Hy oordeel tussen die lewende en die dode.
Vir elkeen wat in goddeloosheid volhard, is dit daarom ’n teken tot
verskrikking; maar vir elkeen wat in die geloof aan Jesus Christus
vasgryp, is dit ’n blye teken.
So dien die korona-pandemie tot aansporing van die gelowiges
wêreldwyd om te roep, met volharding, saam met die Gees van
Christus te roep: “Kom, ja kom, Here Jesus!” DK
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Ds. C Aucamp (Cassie) (Andeon)

Covid-19: die roeping
van die kerk
C

OVID-19 het letterlik alles verander: ons
gesinslewe, ons skole, ons samelewing
en natuurlik ons kerke. Wat is dan die roeping
van die kerk in hierdie tyd van pandemie en inperking?
Presies dieselfde as in enige ander tyd! Die
roeping van die kerk kom van ons Here Jesus
Christus: om die Woord te verkondig, om Jesus
se lammers te laat wei, om liggaam van Christus
te wees; om priesterlik na mekaar om te sien.
Ook om sout vir die aarde, lig vir die wêreld te
wees. Om die liefde van Christus konkreet en
sigbaar te maak daar waar Hy ons geplaas het,
om die Woord uit te dra sodat almal wat aan
Hom behoort (Hand. 19:10) dit kan hoor en tot
sy liggaam gevoeg kan word.
Wat egter ingrypend verander het, is die omstandighede waarin die roeping uitgeleef moet word
en die middele en ruimte wat daarvoor beskikbaar is:
x Die omstandighede? Die COVID-19 virus wat
op ’n massale en onsigbare skaal ons mense
se gesondheid en lewens bedreig.
x Die middele en die ruimte? Die inperking, wat
die normale wyse van kerkwees ingrypend
verander het.
Die omstandighede: die bedreiging van die
virus
Mense is bang, onseker. Beelde van siekes,
koorsig en kortasem, en van pasiënte wat in totale afsondering sterf, laat die keel toetrek. Ook
gelowiges raak bekommerd oor hulle lewe en
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dié van hulle kinders, party ver in lande waar
die pandemie sy duisende verslaan.
Dit is daarom nodig om aan die kinders van die
Here die ware troos in Christus te bring. Is dit
nie ’n bedekte seën dat ons juis in hierdie tyd
van pandemie die lyde en oorwinning van ons
Here Jesus Christus kon gedenk en verkondig
nie?
Die pastorale begeleiding met die Woord is hier
uiters belangrik. Daar is twee moontlike reaksies
waarteen ons moet waak – ’n oordrewe paniek
wat maak dat ons paniekbevange besluite neem
en in vrees begin lewe. As gelowiges is ons geloof en hoop mos in God Drie-enig geanker!
Die ander reaksie is een van ontkenning, wat ’n
onverantwoordelike reaksie is. Ook spore van ’n
voorspoedsteologie wat mense ongeërg maak,
met ’n misplaasde beroep op byvoorbeeld
Psalm 91. Ons moet aan die kinders van die
Here ons burgerlike verantwoordelikheid, gehoorsaamheid aan die owerheid verkondig, en
bowenal die eis van die sesde gebod om in liefde
nie die lewens van ander of myself onverskillig
in gevaar te stel nie.
In hierdie tyd is ’n suiwere omgang met die Skrif
in sy verband so noodsaaklik.Te dikwels gaan
mense met die Skrif om soos met Siener van
Rensburg se geskrifte. Die almanak word afgetik by elke profesie van die Bybel. (Sien hier
die redakteursartikel “Fopnuus uit die Bybel”
in hierdie uitgawe.) Tog kan ’n pandemie soos
hierdie nie van sy apokaliptiese betekenis
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as deel van die vyeboom wat bot (Mark. 13)
losgemaak word nie, nie om ons nuuskierigheid
te bevredig nie, maar om juis dit te doen waarmee Christus sy profetiese rede begin en afgesluit het: Waak, wees gereed! In hierdie tyd
moet die evangelieboodskap van geloof, liefde
en hoop by ons mense tuisgebring word. (Hoop
in hierdie geval juis die beklemtoonde laaste).
Dan natuurlik: voorbidding. Die gebede van
God se kinders kan nooit ingeperk word nie.
Laat ons met groot versugting bid vir hulle wat
dierbares verloor het, hulle wat siek is, vir ons
owerheid wat ’n bykans onmoontlike taak nou
moet verrig, vir ons gesondheidswerkers in
die voorlinies. En laat ons bid dat die Here wat
steeds in beheer is hierdie ramp van ons afweer
en hierdie pes wat in die donker wandel, tog
stuit. En mag ons dan die vrede ervaar wat alle
verstand te bowe gaan, omdat ons weet aan
Wie ons ons toevertrou het.
Die inperking: Ander middele en ruimte
Kom ons sê dit vooraf: Juis uit inperking het die
Here die kosbaarste skatte vir ons geskenk:
Dawid se Psalms in die grot van Adullam; Paulus
se briewe uit die tronk in Rome; Johannes se
Openbaring van die Here as banneling op die
eiland Patmos. Die inperking kan en mag die
werk van die Here nooit stuit nie.
Die einste inperking bring deur die elektroniese
media wonderlike geleenthede na vore. Eredienste wat voorheen deur 200 lidmate in die
kerkgebou en 50 oor die internet besoek is, trek
nou kykersgetalle van duisend en meer. Predikante kommunikeer nou daagliks met ’n hele
gemeente. Gebede oor ’n foon of ’n WhatsAppvideogreep bereik ons Vader ook. Lidmate se
lief en leed word daagliks met mekaar gedeel.
Laat ons die Here dank vir hierdie geleenthede
en laat elke gemeente dit ten volle benut. En
moet tog nie ons meesal ouer lidmate vergeet
nie, wat dalk net met ’n SMS, ’n telefoonoproep
en die radio bereik kan word. Op hierdie wyse
kan ons kerke, wat dikwels na binne gekeer is,
op ’n besondere manier uitreik na buite, en kan
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die Gereformeerde prediking ver buite die vier
mure van die kerkgebou inslag vind.
Hiermee egter een belangrike waarskuwing.
Ons mag nie die “E-reformeerde Kerk” word
nie. Daarmee bedoel ek: Midde-in hierdie andersoortige bediening moet die plaaslike gemeente steeds opgebou en versorg word, en
die eenheid van die gemeente gekoester word.
Spreek af dat op dieselfde tyd na dieselfde
erediens gekyk of geluister word; hou ’n virtuele
preekbespreking daarna. Sorg dat die katkisasie
so ver moontlik volgens rooster voortgaan. Moenie dat die weeklikse nuusbrief nou in die slag
bly nie, maar stuur hom elektronies uit. Ook
die normale funksionering van die kerkraad en
kommissies moet voortgaan. Kortom: Rig die
inperkingsbediening so in dat elke gemeente
daarna steeds ’n hegte eenheid bly.
Die inperkingstyd plaas ’n besondere verantwoordelikheid op ons diakonieë. In ons gemeenskappe is daar groot nood. Werk gerus in
die verband saam met organisasies soos Helpende Hand om behoeftiges te bereik. En in die
gemeente: Juis nou moet ons diakens sorg dat
nie een deur armoede en (veral) eensaamheid
van die geloofsgemeenskap vervreem raak
nie. Onthou: ’n kospakkie mag volgens die
regulasies by ’n behoeftige afgelewer word.
Die ekonomiese tol wat die inperking eis, kan
onverwagte name op die diakens se versorgingslys plaas. En die gemeente: Doen maar
’n internetbetaling in die plek van die kollektes
vir die diens van barmhartigheid wat in die slag
gebly het.
Mag ons tog weer saamkom
Ons is die Here dankbaar vir al die middele
wat Hy gee dat sy diens kan voortgaan. Laat
ons voluit daarvan gebruik maak. Maar laat,
soos die wildsbok van Psalm 42 wat smag na
die helder waterbeke, by ons des te meer die
verlange wees om, wanneer die Here hierdie
onheil by ons verby laat gaan het, weer met die
stem van jubel en lof op te trek na die woonplek
van God, te midde van die feestelike skare. DK
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JG Noëth (Hannes) (Uitvoerende Direkteur: Helpende Hand

Die korona-pandemie en
die werk van ons diakens
T

en tye van die skryf van
hierdie artikel is die handbriek
van die wêreld opgetrek vanweë die
korona-pandemie en wêreldwyd is
daar nog stilstand, onsekerheid en
meer vrae as antwoorde. Van China
het hierdie virus en daarmee saam
die verwarring, onsekerheid en verandering oorgespoel – na Italië,
Frankryk, Amerika en natuurlik ook
Suid-Afrika.
Vyf weke is ons nou reeds in grendelstaat met geen aanduiding wat
die impak van die virus op die toekoms van Suid-Afrika gaan hê en
hoe dit hier gaan uitspeel nie. Ons
kan wel met oortuiging een saak
ongetwyfeld insien: die ekonomiese
impak daarvan, op die hele wêreld,
maar ook in Suid-Afrika is tans
bykans onberekenbaar hoog. Dit
gaan oor ekonomie, dit gaan oor
besighede, maar dit gaan ook oor
gesinne, individue en natuurlik dan
lidmate van ons gemeentes.

en welsynsgroepe wat die nood aanhoor en aanspreek en
probeer antwoord.
Anders as welsynsdienste en maatskaplike sorg met ’n
unieke aanslag en werkswyse, is barmhartigheid wel ook
die kerk se groot opdrag. Daardie taak en rol dra God aan
sy kerk op. In Christus is aan die mens barmhartigheid
betoon en die kerk se roeping is onder andere om
barmhartigheid te leef.

Hoe en waar moet ons diakens en
die diaken-amp staan in die midde
van so ’n korona-krisis?

Hierdie taak word in besonder opgedra aan die toesig van
die diakens. Nie om alles self te doen nie, maar om toe
te sien dat dit gebeur. Die beginsel van barmhartigheid is
dat alle barmhartigheid moet wees in Christus, want wat is
daar wat jy het wat jy nie ontvang het nie (1 Kor. 4:7)?

Die wonderlike amp van die diaken
Tans is daar duisende organisasies

Deur die diakens ontvang die gemeentes dus ’n besondere
taak en opdrag wat barmhartigheid aan die gemeente, die
gelowiges en die samelewing bedien.
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Van die begin van die instelling van die amp van
die diaken in Handelinge 6 het die diaken dus ’n
wonderlike taak en opdrag om gestruktureerd die
gemeente voor te gaan in die bediening van die
liefdesdiens en die uitleef van barmhartigheid.
Waar diakens werk en hulle roeping uitleef, sal
’n gemeente ﬂoreer in die liefde van Christus, in
gemeensaamheid en omsien na mekaar. Waar
diakens se roeping nie getrou uitgeleef word
nie, sal dit maklik sigbaar word en aanvoelbaar
wees in die gemeente en later ook in die gemeenskap.
Hierdie amp waarin die diaken geroep is om die
warmte en die liefde van Christus te laat leef, is
nie gebind aan konteks, tyd of omstandighede
nie. Daarom, as ons vra na die werk van die
diaken in die korona-pandemie, hoef ons nie
nuut te dink oor die werk van die diaken nie.
Ons moet wel prakties en nuut dink oor hoe om
dit uit te leef in hierdie onbekende konteks met
ander uitdagings.
Die opdrag van die diaken
Die opdrag van die diaken is baie duidelik en
vervat in die formulier vir die bevestiging van
diakens:
x almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges
en alle mense te bewys;
x deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een
deur armoede, eensaamheid, ouderdom,
siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie;
x die middele wat gegee word tot diens van dié
wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met
wysheid bestee en met vertroosting uit die
Skrif uitdeel.
Ten spyte van die korona-pandemie bly die opdrag van die diaken dieselfde. Ons kan dit nie
verander as gevolg van konteks nie. Tog moet
ons prakties en sterk nadink oor die uitleef daarvan in die tyd wat ons nou beleef. Natuurlik bring
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die virus bepaalde uitdagings, in besonder ook
aan die diens van die diakens.
Die korona-pandemie en die eerste opdrag
van die diaken
Die korona-pandemie maak dit vir die diakens
in praktyk onmoontlik om almal tans te besoek.
Wel, ﬁsies ja en in persoon. Maar die virus keer
nie die diaken om aktief juis nou lidmate te besoek en in te loer op wyses wat beskikbaar is
nie, byvoorbeeld oproepe, deel van inligting,
Whatsapp-gesprekke en watter kreatiewe
wyses ook al.
Realiteit is – dit klink so vanselfsprekend – die
vraag is of ons diakens dit doen? Hulle moet
steeds mense besoek, al is dit virtueel en op
hoogte wees hoe dit met lidmate gaan en meer
nog, ook lidmate moet aangemoedig word tot
daadwerklike liefde.
’n Moeilike opdrag in ons tyd, tog steeds die
opdrag aan ons geroepe diaken – spoor mense
aan tot daadwerklike liefde. Nie as die virus verby is of as ons sekerheid het of die toekoms
aan ons bekend is nie, nee. Nou. Lidmate moet
tydens die virus opgesoek word en aangespoor
word tot daadwerklike liefde. Al is die besoek
anders as waaraan ons gewoond is. Tegnologie
laat vir ons deure oopgaan en maak besoeke
moontlik. En wanneer die grendelstaat opgehef
word, moet ons juis moeite maak hiermee. Om
almal op te soek. Om almal aan te spreek tot
daadwerklike liefde.
Hier moet wel ’n belangrike saak ook aangeraak
word oor die werk van die diaken, naamlik die
opdrag van liefde aan medegelowiges en alle
mense. Dikwels word die diakenamp vereng en
vernou tot medegelowiges en word “alle mense”
uit die opdrag uitgelaat.
Die opdrag van die diaken is duidelik dat gelowiges moet toegerus en opgeroep word tot
daadwerklike liefde aan medegelowiges en alle
mense. Laat ons dit nie nalaat nie.
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In kort, selfs in tye van die korona-virus, moet
die diaken steeds:
• lidmate opsoek, op watter wyse ook al;
• aanspoor tot liefde vir medegelowiges;
• aanspoor tot liefde vir alle mense.
Die korona-pandemie en die tweede opdrag
van die diaken
In die tweede plek is die opdrag van die diaken
om te kyk dat niemand vereensaam nie. Die
grendelstaat maak dit juis moontlik dat iemand
makliker kan vereensaam. Daar is baie redes
hoekom iemand kan vereensaam, ook deur armoede, ouderdom, siekte en/of watter rede ook
al – die realiteit is die Here wil nie dat iemand
vereensaam nie. Ons moenie wegraak van die
geloofsgemeenskap van die HERE Here nie.
Hy gee daardie opdrag aan die diaken: Hou die
gemeente bymekaar. Laat hulle na mekaar omsien. Laat hulle weet hoe dit met mekaar gaan.
Ons leef in ’n besondere uitdagende tyd van
individualisme, van selfoorlewing van selfonttrekking. Die opdrag is dat jy nie alleen reg
moet wees en gereed vir die dag van môre
nie, maar dat jy as individu ook deel vorm van
’n gemeenskap. Ons is daar vir mekaar. Die
korona-virus kan die verleentheid wees dat baie
mense vereensaam, dit kan ook die geleentheid
word vir die diakens om met die liefde van
Christus daadwerklik, ongeag omstandighede,
gemeentes te bind en ’n lig te wees binne ’n
gemeenskap.
Die korona-virus gee geleentheid aan ons diakonie om nuut te dink oor hoe om hulle besondere
amp so uit te leef dat mense nie vereensaam
nie.
Die korona-pandemie en die derde opdrag
van die diaken
Ook die derde opdrag aan die diaken kan in die
tyd van die korona-virus so mooi tot reg kom.
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Die diaken moet die middele wat hulle het,
sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met
vertroosting van die Skrif uitdeel. Die noodsaaklikheid van die diakenamp om getrou te
wees hieraan, was waarskynlik selde so dringend soos nou.
Die nood in die samelewing is tans geweldig.
Onder medegelowiges, maar ook onder alle
mense. Die diakens moet nou voorloop in die
samelewing in die hantering van hierdie nood.
Hulle moet die gemeenskap lei en begelei
oor hoe om in die lig van die Skrif uit te deel.
Daar is baie organisasies wat uitdeel, maar
baie doen dit sonder die vertroosting van die
Skrif. Dit is nou die tyd dat die diakens leer en
toerus en voorgaan oor hoe om uit te deel in
Christus, in die lig van die Skrif en vanuit die
Vaderhand van God. Die amp van die diaken
is hierin onmisbaar. Die kerk en die diakenamp
moet die pad wys en nie stilraak nie. Soms
voel dit of diakens net dink as die gesinne in
ons wyk en gemeente versorg is, is ons roeping
beantwoord. Ons maak die samelewing arm as
ons diakens nie die gemeenskap voortgaan in
barmhartigheidswerk nie.
Tereg het ds. JD Kestell in die vorige eeu gevra:
As die kerk nie voorloop nie, wie gaan ons dan
laat voorloop?
Ten slotte
Die amp van die diaken is ’n besondere amp.
Die bevestigingsfomulier leer wanneer diakens
dit doen, dien hulle die medelgelowiges en alle
mense; word die gemeente toegerus; kom die
liefde van Christus tot verheerliking, en skitter
die verheerliking van God in die wêreld.
Die wêreld kort dit tans, die pandemie verlam
die mense, die korona-virus maak uitdagings
baie. Armoede en nood is groot en gaan groter
word. Ons diakens is geroep om die verskil te
maak. ’n Groot taak, ’n wonderlike roeping, ’n
diens tot sy eer. Ons diakens mag juis nou nie
stilwees nie. DK

17

Fokus
Ds. C Aucamp (Cassie) (Andeon)

Die bediening van die
opgestane Here (1)
Skrifkommentaar oor die verskynings
ie prediking van die verskynings en die betekenis daarvan word in die Bybel self vir ons
beskryf. Die duidelikste gedeeltes is
die volgende:

D

Die herdenking van die heilsgebeure aan die
hand van die kerklike jaar is en bly vir die
kerk van die Here iets kosbaar. Dit dra vir my
persoonlik altyd die boodskap: Dit wat ons
gedenk, is werklik, dit het konkreet, prakties
hier op aarde gebeur, dis deel van ons aardse
almanak. So is ons nou in die 40 dae tussen
Jesus se opstanding en sy hemelvaart, ’n
tydperk wat ons kan noem “Die bediening van
die opgestane Here”. Kom ons probeer, tussen
die beskrywings van die vier Evangelies en ook
ander Skrifgedeeltes, ’n geheeloorsig kry oor
die gebeure daardie 40 dae, asook die inhoud
en betekenis van Jesus se prediking met die
verskynings.
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x In Handelinge 1:3 skryf Lukas oor
sy “eerste verhaal” (sy Evangelie)
aan Teoﬁlus: “Na sy dood het Hy
aan hulle met baie onbetwisbare
bewyse ook getoon dat Hy lewe.
In die loop van veertig dae het
Hy by verskeie geleenthede aan
hulle verskyn en met hulle oor die
koninkryk van God gepraat.”
x In Handelinge 10:40-42 sê Paulus
vir Cornelius: “God het Hom op
die derde dag opgewek en beskik
dat Hy sou verskyn, nie aan die
hele volk nie, maar aan getuies
wat deur God vantevore gekies is,
aan ons wat met Hom saamgeëet
en gedrink het nadat Hy uit die
dode opgestaan het. En Hy het
ons bevel gegee om met krag te
betuig dat dit Hy is wat deur God
bestem is as Regter van lewende
en dode.”
x In 1 Johannes 1:1, 3 skryf Johannes: “Ons het Hom self gehoor;
ons het Hom gesien en met ons
hande aan Hom geraak. Hy is die
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Woord, die Lewe ... Hom wat ons gesien en
gehoor het, verkondig ons aan julle sodat
julle aan ons gemeenskap deel kan hê.”
x Dan natuurlik 1 Korintiërs 15 waar Paulus
die mense aan wie Jesus verskyn het as getuies roep dat Jesus opgestaan het en dat
Hy lewe: “Hy het aan Sefas verskyn, daarna
die twaalf, daarna aan meer as 500 broers
tegelyk, van wie sommige al dood is maar
die meeste nou nog lewe. Daarna het Hy aan
Jakobus verskyn en toe aan die apostels.”
Die openbaringsmomente
Uit hierdie Skrifgedeeltes kan ons die volgende
openbaringsmomente van die verskynings onderskei. Dit word op verskillende maniere met
die verskynings openbaar:
x Sigbare bewys dat Jesus opgestaan het. Hy
was dood, en Hy lewe.
x Hierdie opstanding was liggaamlik: hulle het
saam met Hom geëet en gedrink. Hulle het
aan Hom geraak.
x Dat Hy die Lewe is en die lewe skenk.
x Hy het die koninkryk van God verkondig.
x In die koninkryk is Hy die Regter.
x Uit die verskynings self sal ons sien dat die
opgestane Here steeds die Herder is.
x Hy het beveel dat hulle aan wie Hy verskyn
het, van sy opstanding moes getuig.
x Hierdie getuies is deur God se beskikking
uitgekies; die 40 dae is deel van die heilsplan
van die Here.
Geheeloorsig oor die verskynings
Hier net ’n poging tot ’n chronologiese verloop
van sy verskynings. (In die volgende artikel bietjie
meer oor die betekenis van elke verskyning).
Die Bybel vertel in totaal van 11 verskynings
van Jesus:
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Die dag van die opstanding
1. Die vroue by die graf (Matt. 28:9-10; Luk.
24:1-10)
2. Petrus alleen, iewers langs die pad (Luk.
24:30; 1 Kor. 15:5)
3. Maria Magdalena, by die graf (Joh. 20:1118)
4. Kleopas en sy mede-dissipel, op pad na
Emmaus (Luk. 24:13-35)
5. Die 11 sonder Tomas, in die bovertrek (Mark.
16:14; Luk. 24:36-51; Joh. 20 :19-23)
Agt dae later
6. Tomas, saam met die 11, in die bovertrek
(Joh. 20:24-29)
Iewers in die loop van die 40 dae
7. Sewe dissipels by die see van Galilea (Joh.
21:1-23)
8. Oor die 500 broeders tegelyk (1 Kor. 15:6)
9. Jakobus, die broer van Jesus (1 Kor. 15:7)
10. Die dissipels op ’n berg in Galilea (Matt.
28:16-20)
Die Donderdag, 40 dae later
11. Die dissipels op die Olyfberg met sy hemelvaart (Luk. 24:50-53; Hand. 1:4-14)
Dan natuurlik, tien dae later, op die Sondag, die
50ste dag, met die Pinksterfees, is dit die uitstorting van die Heilige Gees, in Jerusalem.
Saam vorm hierdie 40 dae van die bediening
van die opgestane Jesus een van die rykste,
mees troosvolle dele van die Skrif. Nie net is
dit die bediening van die opgestane Jesus nie,
maar reeds die bedeling van die opgestane
Here, wat in beginsel aangebreek het toe Hy
aan die kruis alles volbring het.
In die artikel hierna kyk ons kortliks na die openbaringsmomente by die verskillende verskynings. DK

19

Fokus
Ds. C Aucamp (Cassie) (Andeon)

Die bediening van die
opgestane Here (2)
N

a die oorsigtelike blik op Jesus se verskynings gedurende
die 40 dae ná sy opstanding en die openbaringsmomente
wat die verskynings kenmerk, kan ons nou baie kortliks kyk na
die verskillende verskynings self, en hoe daardie momente deurbreek in die verskynings.

Die vroue (Matt. 28:9-10; Luk. 24:1-10)
Vier vroue, Maria, die vrou van Klopas, Maria Magdalena, Salomé
en Johanna van Gusa kom na die graf om Jesus se liggaam met
speserye te versorg. Hulle sien die steen weggerol, en die leë
graf, en ’n engel verkondig aan hulle dat Jesus lewe. Hulle het
geglo, en bang maar baie bly gehardloop om die dissipels te vertel. Dan verskyn Jesus self aan hulle. Jesus, die Herder, sien
hulle angs, en troos hulle: Moenie bang wees nie. En hulle kry
die eerste opdrag om te getuig: Gaan sê vir my broers ... So
weerklink die eerste getuienis oor sy opstanding.

opgestaan en aan Simon verskyn. Paulus sê dit ook baie
kort in 1 Korintiërs 15:5: Hy
het aan Sefas verskyn. Met
hierdie verskyning sien ons by
uitstek die Goeie Herder wat ’n
verlore skaap opsoek. Jesus
sou daardie aand vir Petrus
sien saam met die 11, maar
Hy soek sy gevalle dissipel
alleen op. Petrus wat Hom
verloën het en by die kraai van
die haan bitterlik gehuil het
... hy word sekerlik in hierdie
herderlike verskyning opgetel
en herstel.

Petrus (Luk. 24:30; 1 Kor. 15:5)
Drie keer lees ons daarvan. Eers in die engel se opdrag aan die
vroue: Gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus. Dan die dissipels wat
in Lukas 24:34 aan die Emmausgangers sê: Die Here het waarlik

Maria
Magdalena
(Joh.
20:11-18)
As Maria Magdalena in vertwyfeling terughardloop na
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die graf, verskyn Jesus aan
haar. Weereens Jesus die
Herder: Waarom huil jy? En
dan neem Hy haar droefheid
weg deur haar op haar naam
te roep: Maria. En sy herken
Hom: Rabboeni. As Hy vir
haar sê: Moet My nie vashou
nie, want Ek het nog nie na
my Vader toe opgevaar nie,
gee Hy nie net herderlik vir
haar die regte perspektief nie,
maar verkondig Hy reeds die
koms van sy koninkryk, met
sy hemelvaart. Ook sy kry die
opdrag om te vertel: Gaan sê
vir my broers: Ek vaar op na
my Vader toe, wat ook julle
Vader is, na my God, wat ook
julle God is. Verkondiging:
mense deel in die koninkryk
wat Hy bring, en dis God se
koninkryk.
Die Emmausgangers (Luk.
2413-35)
Kleopas en nog ’n dissipel is
met teleurgestelde, ontnugterde verwagtings op pad na
die dorpie Emmaus, 12 km
van Jerusalem: Ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel
sou verlos. Maar die hoop is
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verbrokkel voor die kruis van Golgota. Jesus, vir hulle ’n vreemdeling in Jerusalem omdat Hy hulle oor die gebeure uitvra, kon
daar en dan hulle teleurstelling weggeneem het: Kyk, dis Ek! Maar
hier is Hy die Herder-leraar wat uit al die geskrifte vir hulle aantoon dat die Messias eers moes ly om in sy heerlikheid in te gaan
(weereens ’n verkondiging van sy koninkryk). Die Herder vertroos
en bou op met die Woord, al die geskrifte. Hulle herken Hom as
Hy aan tafel die brood breek en dank en vir hulle gee, maar hulle
harte was brandend toe Hy vir hulle die Skrifte uitgelê het.
Die 11 dissipels sonder Tomas (Mark. 16:14; Luk. 24:36-51;
Joh. 20:19-23)
Uit Handelinge 1:13 blyk dat dit in die bovertrek moes wees. By
die verskyning staan twee dinge voorop: weereens Jesus die
Herder. Hulle is beangs, uit vrees vir die Jode is die deure gesluit.
En as Hy deur die toe deur in hulle midde staan, is sy woorde vir
die bevreesde groepie: Vrede vir julle. En ook hulle het nie geglo
nie (nie net die afwesige Tomas nie), en Hy wys vir hulle sy hande
en sy voete en sê: Dis Ek self. Voel aan My.
Dan ’n kragtige getuienis van sy liggaamlike opstanding: ’n Gees
het tog nie vleis en bene soos wat julle sien dat Ek het nie. En
dan, nadat Hy hulle ook uit die Skrifte onderrig het, die uitstuur:
Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle. Hulle sluit hulle toe
uit vrees. Jesus stuur hulle uit.
Die 11 met Tomas by (Joh. 20:26-29)
Dit gaan nie by hierdie verskyning oor die ongelowige Tomas nie,
al die dissipels het eers nie geglo nie (Mark. 16:14). Dit gaan
oor Jesus wat die fondamente van sy kerk lê, want Tomas, een
van die 12, was (eers) nie daar nie. Ook Tomas moes ooggetuie
van sy opstanding wees. Jesus se woorde: Omdat jy gesien het,
Tomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog
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geglo het, is nie in die eerste plek ’n verwyt aan
Tomas nie, maar die proklamering van sy koninkryk waaraan mense voortaan deel sal kry,
nie uit aanskoue nie, maar deur geloof. En
daarvoor moes Tomas getuie wees.
Sewe dissipels by die see van Galilea (Joh.
21:1-23)
Eers herken die dissipels nie die vreemdeling
op die strand nie. Maar as Hy, soos die dag toe
Hy hulle vissers van mense gemaak het (Luk.
5:10), hulle leë nette oorvol maak, is dit die
dissipel vir wie Jesus baie lief was, Johannes,
wat Hom eerste herken, aan sy manier van
doen: Dit is die Here.
Dan weereens: die bewys van sy liggaamlike
opstanding as Hy saam met hulle die brood en
die vis eet op die strand; Jesus, die Herder, wat
eenkant, alleen deurdring tot Petrus se hart (Het
jy My lief); Jesus die stuurder, wat Petrus in sy
amp herstel met die opdrag: Laat my lammers
wei. Pas my skape op; Jesus proklameer weer
sy koninkryk: Totdat Ek kom (vs 22).
Die 500 broers tegelyk (1 Kor. 5:6)
Waar en presies wanneer in die 40 dae dit
gebeur het, weet ons nie. Die belang van hierdie
verskyning? Weereens: dat hulle getuies sou
wees van sy opstanding; van wie die meeste nog
lewe. Dis asof Paulus sê: Gaan vra hulle. Hulle
kan eerstehands getuig: Jesus het opgestaan
en Hy lewe.
Jakobus, sy broer (1 Kor. 15:7)
Net die kort mededeling deur Paulus: Daarna
het Hy aan Jakobus verskyn. Ook ’n verskyning
wat Jesus die Herder openbaar. Sy broers het
nie in Hom geglo nie (Joh. 7:5). Jesus soek sy
broer Jakobus alleen op, en Jakobus word die
leier van die kerk in Jerusalem en die skrywer
van die Jakobusbrief.
Die dissipels op ’n berg in Galilea (Matt.
28:16-20)
Jesus het reeds op die dag van sy opstanding
hierdie afspraak gemaak met die opdrag aan
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die vroue: Gaan sê vir my broers hulle moet na
Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien.
Hier val die fokus sterk op die proklamering van
sy koninkryk (Aan my is gegee alle mag in die
hemel en op aarde); op die groot opdrag om te
verkondig (Gaan dan na al die nasies en maak
hulle my dissipels; 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), en weereens die herderlike sorg en
versekering (Onthou, Ek is by julle al die dae
tot die voleinding van die wêreld – ook natuurlik ’n verkondiging van die volle koms van sy
koninkryk).
Die dissipels op die Olyfberg met sy hemelvaart (Luk. 24:50-53; Hand.1:4-14)
Weereens ’n herderlike regstelling. Die dissipels
dink in terme van dae (in hierdie tyd); hulle beperk die koninkryk tot Israel en hulle wil passief
kyk hoe dit gebeur. Jesus haal hulle van die
pawiljoen af (Julle sal my getuies wees), nie net
in Israel nie maar in Jerusalem, Judea, Samaria,
tot in die uithoeke van die wêreld. Dit gaan hulle
nie uit eie krag doen nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
In die herderlike reghelp van die dissipels lê ’n
magtige koninkryksprediking: die bedeling van
die Heilige Gees, en tot die uithoeke van die
wêreld.
En dan, as Hy van hulle opgeneem word, die
twee manne in wit klere wat die ﬁnale volheid
van sy koninkryk verkondig met die wederkoms:
Hierdie Jesus ... sal net so terugkom soos julle
Hom na die hemel sien opvaar het. En intussen
... die dissipels, getuies van sy werk en by uitstek sy opstanding (sien Hand. 1:22; die dissipel
in Judas se plek moet saam met hulle getuies
wees van sy opstanding).
Hiermee is die bediening van die opgestane
Jesus op aarde voltooi. Van nou af is sy bediening uit die hemel deur sy Heilige Gees tot met
sy wederkoms. Dis die tyd waarin ons leef. DK

Mei 2020

Fokus
Prof. PH Fick (Rikus) (Rektor: Aros, Pretoria)

Bedieningsnood in die
Afrika-konteks en feesviering
(2006 – 2012)
Die geskiedenis van die TSP (13)
Simposium oor die leerinhoude van teologiese
opleiding is op 19 Junie 2007
by die TSP gehou. Daar was
’n groot aantal predikante,
waaronder kuratore, teenwoordig. Sake wat bespreek
is, was onder andere die
praktiese kwessies eie aan
Afrika en Suid-Afrika, kontekssensitiewe
bedieningsopleiding, die missionêre roeping
van die kerk en die versterking
van die geestelike verhouding
tussen dosente en studente.
In die lig van die besluit van
die Sinode van 2003 “dat onderneem word om dringend
en ernstig te herbesin oor
opleiding van predikante
in die GKSA, in die lig van
die kritieke bedieningsnood
in veral swart, landelike en
‘township’-gemeentes”,
het
daar ook ’n uitvoerige rapport
by die Sinode van 2009 hieroor gedien.

’n

dente wat by die Teologiese Skool en die Fakulteit Teologie
van die NWU aanmeld, nie aanvaar kan word nie, omdat hulle
matriekuitslae te swak is. Tot op daardie stadium is sulke studente
weggewys met die advies om eers hulle matriek te verbeter. Dit het
egter geblyk dat hierdie persone nie weer terugkeer nie, tot groot
skade vir die kerke. Aangesien toelatingstandaarde nie verlaag
kan word nie, word daar besluit om ’n brugkursus in teologie in te
stel, en die Sinode versoek die Dagbestuur van die Fakulteit om in
oorleg met die Uitvoerende Komitee van die Senaat so ’n kursus
te ontwikkel. Sulke studente sal dan voorwaardelik as NWU- en
Kandidaatstudente tot die eerste semester toegelaat word en
registreer dan vir die brugkursus. Hulle sal ook die gebruiklike
keuringsproses ondergaan. Studente wat albei semesters van
die brugkursus slaag, ontvang volle matrikulasievrystelling, en
indien die geselekteerde modules van die BTh ook geslaag
word, ontvang hulle toelating tot die res van die BTh- en Kandidaatsprogram sonder dat verdere vereistes gestel word. Die
Sinode van 2009 wys verder deputate aan vir hulp aan kerke met
die uitdra van die evangelie in die lig van al die sinodale besluite
in hierdie verband, en versoek ook die professor in Missiologie, die Senaat van die TSP en die Kuratorium om die gesprek
voort te sit oor die missionêre gerigtheid van die totale teologiese
kurrikulum. Mukhanyo Theological College, College ya Mojadi,
Nqutu Reformed Seminary en die Center for Reformational
Urban Ministry in Africa (CRUMA) word ook versoek om met hierdie deputate saam te werk in die ontwikkeling en aanbieding van
teologiese vakke.

Swak matriekuitslae
Die rapport het onder andere
daarop gewys dat baie stu-

2009 – feesjaar
2009 was ’n besondere feesjaar. Die GKSA het ’n geskiedenis van
’n eeu-en-’n-half gevier, en die Teologiese Skool 140 geseënde
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jare van die opleiding van bedienaars van die Woord. Die
Kuratore het al in Junie 2004
kennis geneem van die besluit
van die Bybelgenootskap om
voort te gaan met ’n nuwe
brontaalgerigte vertaling van
die Bybel in Afrikaans waarby
van die professore aan die
TSP vir die daaropvolgende
tien jaar waarskynlik betrokke
sou wees. Die Kuratorium
het hom in beginsel bereid
verklaar om professore van die
TSP vir hierdie vertaalprojek
beskikbaar te stel. Die Sinode
van 2009 neem kennis dat die
volgende professore betrokke
is: proﬀ. JJ Janse van Rensburg, GJC Jordaan, PP Krüger, HF van Rooy en FP Viljoen. Die Administratiewe
Buro word versoek om in die
begroting voorsiening te maak
vir locum tenentes om die professore in staat te stel om die
vertaalwerk af te handel.

ooreengekom dat ’n gedeelte van die grond tussen die Administratiewe Buro se geboue en die Geref. Kerk PotchefstroomNoord aan die NWU verkoop word. Die drie partye (GKSA, Geref.
Kerk Potchefstroom-Noord en die NWU) het die koopkontrak op
23 Oktober 2008 onderteken. Die koopprys vir dié deel van die
GKSA se grond het R958 400 beloop waaruit ’n bedrag van R415
200 aan die NWU geskenk is. Hierdie gebou, tesame met die
TSP-gebou, sou in die totale behoeftes vir die akkommodasie
van die TSP en Fakulteit Teologie voorsien. Na voltooiing het die
personeel van die Teologiese Skool en die Fakulteit Teologie op
1 Maart 2010 oorgetrek na die nuwe gebou, en dit is op 7 April
2010 amptelik in gebruik geneem.

Volgens ’n verslag van die
Deputate Historiese Sake
by die Sinode van 2009 was
die voortgesette betrokkenheid van die NWU by die Burgersdorpse Kultuurhistoriese
Museum onseker. Daar is
egter met dank kennis geneem van die herinrigting
van die uitstalling rondom die
ontstaan van die Teologiese
Skool te Burgersdorp, wat op
24 Oktober 2008 feestelik in
gebruik geneem is. Hierdie
projek is deur die NWU onder
leiding van br. Jaap Verhoef
onderneem.

Die leerstoel vir Kerk- en Dogmageskiedenis was al vir ’n geruime
tyd vakant en die doseerlading is om die helfte deur proﬀ. JM
Vorster en CFC Coetzee behartig. Die Breë Kuratore is op 20
Junie 2007 opgeroep vir ’n beroepingsvergadering en ds. PH Fick
van Komatipoort is as professor in Kerk- en Dogmageskiedenis
en Latyn beroep. Hy is op 25 Augustus deur emeritusprofessor L
Floor bevestig. Prof. A le R du Plooy het op 31 Desember 2009
geëmeriteer. Op 11 November 2009 is dr. J Smit van Rustenburg
as professor in Kerkreg en ds. LH Moretsi as professor in Ou
Testament beroep. Laasgenoemde se leeropdrag sou egter 50%
Ou Testament en 50% Semitiese Tale behels. Prof Smit is op 31
Januarie en prof. Moretsi op 30 Januarie 2010 bevestig. Tydens
’n Beroepingsvergadering op 18 November 2010 is dr. PC van
der Walt van Pietersburg-Suid as professor in Ou Testament
beroep. Hy is op 5 Februarie 2011 deur sy skoonvader, prof. Jaap
Helberg, bevestig. Prof. BJ de Klerk het op 31 Desember 2010
geëmeriteer. Op 18 November 2010 is dr. G Breed van Randburg
as professor in Praktiese Teologie beroep. Hy is op 5 Februarie
2011 bevestig. DK

Na vele beraadslaging is daar
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Die Sinode van 2009 het ook met kommer kennis geneem van
die feit dat al hoe minder Koreaanse studente in Potchefstroom
kom studeer. Die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands kry opdrag
om hieraan aandag te gee en die aangeleentheid verder in
samewerking met die Teologiese Skool te hanteer. Daar word
ook aanbeveel dat kontak opgeneem word met oudstudente uit
Korea, sodat voornemende studente gemotiveer kan word om
aan die TSP te studeer. Ds. Ben Fourie het in Oktober 2010
’n besoek aan Korea afgelê en verskillende deputate ontmoet
om hieroor te beraadslaag. Die uitnodiging is opnuut aan hulle
gerig om nagraadse studie aan die TSP aan te pak. Kontak met
die Koreaanse kerke in Bloemfontein en Midrand word ook in
samewerking met die Deputate Ekumenisiteit Binnelands onderneem.
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Fokus
Ds. GP van Rhyn (Gerhard) (Komatipoort)

God het die kerk gekies (2)

Efesiërs 1:1-14

Wie is die kerk en hoe moet ons
kerk wees? Hierdie is die twee
vrae wat die brief aan die Efesiërs
beantwoord. Nes die res van die
Woord, is die brief aan die Efesiërs
nie net vir hulle bedoel gewees nie,
maar vir die Here se kerk van alle
tye en plekke. Hierdie brief begin
op ’n merkwaardige manier: God
se lof word besing vir die verlede,
die hede en die toekoms van die
kerk. Was jy al so opgewonde om
iets met iemand te deel, dat jy
skaars asemhaal om alles net uit
te kry? Kinders kry dit dikwels
goed reg. Hulle borrel oor wanneer
hulle iets vertel! Dit is wat hier
in Efesiërs 1 gebeur. Paulus is so
meegevoer deur God se genade
dat hy oorborrel van woorde van
lof aan God. Vers 3-14 is ’n lang
sin in die oorspronklike taal. ’n
Lofsang wat amper nie einde het
nie. ’n Lofsang oor wie die kerk
is. Oor ons identiteit. Oor ons
verlede, ons hede en ons toekoms.
’n Lofsang wat beklemtoon dat alles
net genade is. In Efesiërs 1 maak
God dit duidelik dat die kerk gekies,
gered en gemerk is.

Ons is verlos
In Efesiërs 1:7 staan: “Deur die bloed van sy Seun is ons
verlos ...” Ons is verlos. Die woord wat hier met verlos
vertaal word, is dieselfde woord wat gebruik was vir die
loskoop van ’n slaaf. Ons is deur Jesus se kosbare bloed
losgekoop van die sonde en die dood. Ons is nie meer
slawe van die sonde nie. Ons behoort nou aan die Here.
Ons oortredinge is vergewe kragtens die ryke genade
van God. Ons verdien die ewige, regverdige straf op
ons sonde, maar God wys sy genade aan ons in Jesus
Christus. Hy gee vir ons die teenoorgestelde van wat ons
verdien.

In hierdie tweede artikel gaan ons
stilstaan by ons hede: Ons is verlos
deur die Seun.

God se plan van redding vir sy kerk staan van ewigheid
af vas. In Efesiërs 1:9 en 10 staan: “Hy het kragtens
sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan
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ons bekend gemaak en dit deur Christus tot
uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor
bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in
die hemel en alles wat op die aarde is, onder
een hoof te verenig, naamlik onder Christus.”
Dwarsdeur die Ou Testament belowe God
redding en dan op die tyd wat Hy daarvoor bepaal
het, maak Hy die geheimenis bekend: Redding
is slegs in Jesus Christus. Die evangelie gaan
nie in die eerste plek oor die mens nie, maar oor
Jesus Christus. Ons kan so maklik dink alles
draai om ons, maar God se plan is om alles
onder Christus se Koningskap te plaas.
Ons sien dit reeds in die kerk: Mense wat
vreugdevol saam onder sy Koningskap lewe.
Met die wederkoms gaan almal en alles onder
sy Koningskap wees.
Verlossing beteken dat mense wat eers ver
van God af was, nader gebring word aan
Hom. Mense wat nie deel van sy volk in die
Ou Testament was nie, word deelgemaak van
sy volk. God het dit so bestem en Hy laat alles
volgens sy raadsplan gebeur.
Ons verlossing is iets waarin ons geen rol speel
nie. Voordat ons verlos was, was ons slawe van
die sonde en die dood. ’n Lyk kan nie op sy eie
uit die dood opstaan nie. Net so min kan iemand
wat dood in die sonde is, homself red.
Dit is slegs deur Jesus Christus wat ons
verlos word. Ons het nie ons verlede
bepaal nie – die Vader het ons gekies.
Net so bepaal ons nie ons hede nie –
ons is verlos deur die Seun.

met God kan lewe op die manier wat Hy sê.
Ons word verlos sodat ons kan doen wat God
ons gee om te doen. Ons word verlos sodat ons
elkeen ons hele lewe kan gebruik om te wys dat
Jesus ons Koning is.
Dankbaar!
Ons is gered deur die Seun. Weereens is dit
iets om oor dankbaar te wees. Weereens is dit
iets om God oor te prys. “Daarom, moet ons,
die eerstes wat ons hoop op Christus gestel
het, die grootheid van God prys.” Om God te
prys, beteken om aan God te gee wat Hom
toekom. Dit beteken om Hom as waardevol te
ag en sy Naam groot te maak. Ons doen dit op
verskillende maniere: Ons sing voluit tot sy eer
in die erediens, ons wys met ons lewens dat Hy
in die middelpunt van alles staan, ons besluite
word deur Hom bepaal en sy eer weeg vir ons
swaarder as ons eie gemak.
Die daad van verlossing wys hoe groot God se
heerlikheid en genade is.
Waar die lofsang begin het met die kerk se
verlede, gaan die lofsang voort met die kerk se
hede: Ons is verlos deur die Seun. Ons kan nie
anders as om God daarvoor te prys en as mense
wat aan die Here behoort te lewe nie! Vervolg

Ons word nie verlos om te lewe soos
ons wil nie. Die Here het die prys
betaal om ons los te koop en nou
behoort ons aan Hom. God het ons
gekies om heilig en onberispelik voor
Hom te wees. Alles word onder Jesus
Christus se Koningskap geplaas. Ons
word verlos sodat ons in ’n verhouding
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SKOLE
Die skole doen baie
moeite om hulp te
verleen aan ons
leerders tydens die
grendeltydperk.
Hou asseblief ons
onderwyspersoneel
en leerders in u
gebede.

TRANSORANJE INSTITUUT
VIR BUITENGEWONE
ONDERWYS

Geagte Dominee
Die jaar was skaars aan die gang,
toe kom alles tot stilstand.
Gedurende hierdie grendeltyd het
my hart uitgegaan na die
minderbevoorregte kinders in ons
skole wat nie deur Projek Volmagie
gehelp kon word nie. Kinders wat
elke dag by die skool ten minste ’n
broodjie ontvang het, is nou
afhanklik van ander weldoeners.
Wanneer die skole heropen, gaan
ons voort met hierdie belangrike
projek. Skenkings van
niebederfbare voedsel word egter
dringend benodig.
Die winter lê nou voor en dieselfde
kinders moet weer hulp ontvang
met warm klere. Projek Warmlyfie
benodig skenkings van truie en
baadjies.

Die Gebaretaalkoor van Transoranje-skool vir Dowes tydens
hul optrede by Geref Kerk Pretoria-Montanapoot.

Sterkte waar u ook in u eie
gemeenskap soveel nood moet
hanteer.

Posbus 13383 Hatfield 0028
Duxburyweg 174 Hillcrest
Pretoria
Tel: 012-362 0660
Epos: toibo@imagniet.co.za
Epos
Webwerf:
W
We
b
www.toibo.org.za

Transoranje Instituut
ABSA
Reknr: 020 840 145
TOIBO het ’n toekenning van die Nasionale Raad van en
vir Persone met Gestremdhede ontvang. TOIBO is
aangewys as een van die tien beste organisasies sonder
winsbejag in Gauteng vir die verkope van
Loslitdagplakkers gedurende 2019.
Die ondersteuning van gemeentes en die publiek het
hierdie toekenning moontlik gemaak. Baie dankie!
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Lief en Leed
Simpa ebetuiging aan …
• Mev. Karyna le Roux, eggenote van ds. Pieter le Roux
van GK Wonderboompoort, met die afsterwe van haar
moeder

Gelukwense aan …
• Ds. Peter en Hes e Venter van GK Vanderbijlpark
Trinitas met die geboorte van hulle seuntjie
• Ds. Peet en Heleen Coetzee, emerituspredikant van GK
Potchefstroom, met die geboorte van hulle kleindogter
• Prof. Gert en Mariaan Breed, Teologiese Skool
Potchefstroom, met die geboorte van ’n
kleindogter
• Prof. Risima Hobyane, Teologiese
Skool Potchefstroom, wat aangewys is as
Direkteur van die Skool vir An eke Tale en
Teksstudie by die Fakulteit Teologie vanaf
1 Mei 2020

Hartlike gelukwense aan die volgende predikante/professore met hulle verjaardae in Mei
2 Mei: Ds. BCG Fourie (Ben) – GK Kameeldri
2 Mei: Ds. MJ Lourens (Thys) – GK Nelspruit/Barberton
5 Mei: Ds. L du P van der Vyver (Wicus) – GK Silverton
5 Mei: Dr. JV Fatuse (James) – GK iBhayi
5 Mei: Ds. N Boy (Neville) – GK Thabazimbi
11 Mei: Ds. CJ Malan (Neels) – GK Bethulie
12 Mei: Ds. LJ Erasmus (Lou) – GK Naboomspruit
12 Mei: Ds. OA Oosthuizen (Ockert) – GK Rustenburg-Wes
15 Mei: Ds. GJ Dhlamini (Jan) – GK Khunwana
16 Mei: Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) – GK Tsumeb
17 Mei: Ds. HJP de Beer (Hendrik) – GK Magol
18 Mei: Ds. SP Mentjies (Petrus) – GK Monyakeng
18 Mei: Ds. DJ Maritz (Daniël) – GK Pretoria-Brooklyn
18 Mei: Ds. MW Kruger (Thinus) – GK Newcastle
21 Mei: Ds. JL van der Schyﬀ (Jannie) – GK Welkom
21 Mei: Ds. AH Steyn (Abel) – GK Lydenburg
21 Mei: Ds. G Janse van Rensburg (Gerhard) – GK DurbanNoord
25 Mei: Dr. HPM van Rhyn (Malan) – GK Pretoria-Noord
25 Mei: Ds. TF Dreyer (Thomas) – GK Randburg
26 Mei: Ds. GP van Rhyn (Gerhard) – GK Koma poort
28 Mei: Ds. W Jobse (Wilhan) – GK Jeﬀreysbaai
Hartlike gelukwense aan die volgende emeri /emerituseggenotes/-weduwees met hulle verjaardae in Mei
1 Mei: Dr. GJ van Wyk (Gerrie) – GK Rustenburg
2 Mei: Prof. HJG du Plooy (Heilna), eggenote van prof. A le
R du Plooy (Dries) – TSP
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2 Mei: Ds. JF Mouton (Koos) – GK Potchefstroom-Mooirivier
3 Mei: Ds. H Dijkstra (Hessel) (83) – GK Groblersdal
4 Mei: Dr. F van der Walt (Frans) – GK Bellville-Oos
4 Mei: Mev. L Tiemensma (Leoné), eggenote van ds. EJ
Tiemensma (Eddie) – GK Kemptonpark
6 Mei: Mev. M Companie (Marlene), eggenote van ds. B
Companie (Ben) – GK Westdene
7 Mei: Mev. JS Viljoen (Hannetjie), weduwee van ds. JH
Viljoen (Hannes) – GK Pretoria-Noord
7 Mei: Mev. MS Dlamini (Maureen), weduwee van ds. MJ
Dlamini – GK eKwandeni
10 Mei: Mev. S Droomer (Sandrina) (81), eggenote van ds.
N Droomer (Nardus) – GK Die Kandelaar
11 Mei: Ds. PA Smit (Peet) (87) – GK Daspoort
13 Mei: Mev. MC van Wyk (Ria) (82), eggenote van prof. JH
van Wyk (Amie) – TSP
13 Mei: Ds. NG Laubscher (Nic) – GK Buﬀeldoorns
13 Mei: Mev. JL de Kock (Venita), eggenote van dr. DJ de
Kock (Danie) – GK Krokodilrivier
14 Mei: Mev. HM Bingle (Marianne) (81), eggenote van dr.
PW Bingle (Pieter) – GK Kaapstad
17 Mei: Ds. MP Lekgetho (Philip) – GK Boikhutso
20 Mei: Mev. C Spoelstra (Chris) (92), eggenote van prof. B
Spoelstra (Bouke) – TSP
20 Mei: Ds. PA Coetzee (Peet) – GK Potchefstroom
21 Mei: Dr. J le Roux (Johann) – GK Pretoria-Brooklyn
22 Mei: Mev. S Miskin (Sonja), eggenote van dr. AG Miskien
(Arthur) – GK Rietvallei
23 Mei: Ds. PJ van der Walt (Pieter) – GK Bethlehem
23 Mei: Dr. IL Bekker (Izak) – GK Hartbeespoort
26 Mei: Mev. H Erasmus (He e), eggenote van ds. DJP
Erasmus (Danie) – GK Jeﬀreysbaai
27 Mei: Mev. A Vorster (Alet), eggenote van ds. RL Vorster
(Roelf) – GK Odendaalsrus
28 Mei: Mev. EM du Plessis (Bessie) (87), eggenote van ds.
AJ du Plessis (Alwyn) – GK Stellenbosch
29 Mei: Mev. LJ Kruger (Louise) (95), weduwee van ds. GHJ
Kruger (Gerrit) – GK Durban
29 Mei: Mev. RA de Klerk (Ria) (86), weduwee van ds. PB
de Klerk (Bouie) – GK S lfontein
29 Mei: Mev. SL van der Walt (Susanne) (82), eggenote van
ds. PJJ van der Walt (Phillip) – GK Brits-Wes
29 Mei: Dr. FRP de Bruyn (Frans) (82) – GK Klerksdorp
29 Mei: Mev. SA Labuschagne (Alice), eggenote van dr.
GCP Labuschagne (Gerrie) – GK Vleuels
30 Mei: Mev. AM de Klerk (Annatjie) (84), weduwee van
ds. JJ de Klerk (Koos) – GK Boksburg-Suid
30 Mei: Mev. AJHM Myburg (Annatjie) (82), eggenote van
ds. A Myburg (Andries) – GK Pretoria-Annlin
31 Mei: Ds. CD Ja ha (Kiepie) – GK Heidedal

Mei 2020

Kerklike administrasie
Beroepenuus
Beroepe ontvang
x Ds. DJ Malan (Danie) van GK Uitschot na GK Daspoort
x Prop. J van Schaik (Hanno) na GK Burgersdorp
Beroepe aanvaar
x Prop. J van Schaik (Hanno) na GK Burgersdorp
Beroepe bedank
x Ds. FJ van Rensburg (Frikkie) van GK RustenburgNoordoos na GK To usdal

Adresveranderinge
GK Rustenburg-Noordoos (regstelling)
• Emerituspredikant: Ds. Lou Badenhorst, Lewerikstraat
10, Helikonpark, Randfontein. Sel: 082 732 4192.
E-posadres: leo.bee@vox.co.za
• Emerituspredikant: Dr. Callie Opperman se e-posadres het verander na: opperman.wc@gmail.com
• Emerituspredikant: Dr. Douw Breed se e-posadres
het verander na: douwbreed@gmail.com

OPROEP TOT VEROOTMOEDIGING EN GEBED, VOLGENS
KO, ART 66
In antwoord op twee KO, art 66-versoeke, vanaf GK Oranjerivier en GK Oos-Moot, om die uitroep van ’n Dag van
Verootmoediging en Gebed, oordeel die classis contracta
van Klassis Potchefstroom soos volg:
Die nasionale- en internasionale krisis wat deur die
Covid-19 pandemie veroorsaak is, veroorloof inderdaad
die versoeke om ’n Dag van Verootmoediging volgens KO,
art 66.
x Die huidige grendeltyd bring die volgende prak ese
uitdagings na vore:

2. Verder word ’n Dag van Verootmoediging, volgens KO,
art 66, uitgeroep op DV die eerste Sondag wat ons as
kerke in gewone eredienste kan vergader.
Met die oproep:
x

x

roep ons mekaar op tot ’n geloofsverklaring dat ons,
sou die wederkoms van ons Here Jesus nie eerder
gebeur nie, ons weer na aﬂoop van hierdie krisis as
kerke sal kan saamkom in erediens aan ons Here;
waak ons teen die verheﬃng van ’n spesiﬁeke dag
of handeling deur ons kerke, asof die Here nie in
sy genade uitkoms sal gee voor ons nie as kerke
vergader in verootmoediging en gebed nie.
Namens Korresponderende Kerkraad – Klassis
Potchefstroom

Ons eie TV-platform: http://www.glomedia.tv/

Die GKSA en die NHK het saam ons eie TV-platform geskep om goeie Christelike programme op
professionele TV standaard te vervaardig. Hoewel die vervaardiging eers vanjaar begin het, is baie ure
en baie soorte programme vir jonk en oud reeds beskikbaar. Programme word weekliks bygevoeg.

Ondersteun die inisiatief deur na www.glomedia.tv te gaan en aan te sluit.

a. daar is tans ’n verbod op die samekoms van mense;
b. die elektroniese hantering van hierdie saak d.m.v. internethulpbronne kan vir meeste kerkrade en gemeentes ’n
uitdaging wees;
c. in die huidige inperking kan ’n Dag van Verootmoediging
moeilik tot sy reg kom.

Jy kan ook armer gesinne borg of voorstelle maak deur ŉ epos te stuur na navrae@glomedia.tv

In vertroue op ons Hemelse Vader in wie se hand ons leef
en die ganse wêreld bestaan, besluit die classis contracta
van Klassis Potchefstroom daarom soos volg:
1. Aangesien ons ons verlossing in niks en niemand anders
soek as in Jesus Christus nie, word alle kerke en lidmate
van die GKSA opgeroep tot ’n tydperk van voortdurende
verootmoediging en gebed.
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kleinADVERTENSIES
Die Bemarkingsafdeling, DIE KERKBLAD, Posbus 20004,
Noordbrug 2522. Tel: 018 297-3989. Faks: 018 293-1042.
E-pos: wymiedup@gksa.co.za
TARIEWE:
Advertensies en kleinadvertensies: Op aanvraag beskikbaar.
Berigte: R0,20 per woord (min. R5,00) plus R2,20 per sen meterkolom vir ’n foto. BTW is ingesluit.
Volledige besonderhede is by bostaande adres beskikbaar.

VAKANSIE EN VERBLYF
NATALSE SUIDKUS
UVONGO: 12-bed vakansiehuis. Mooi see-uitsig, loopafstand
van strand. Alle geriewe. 3 Badkamers, ruim balkon, 9 X 5 meter.
TV, mikrogolfoond, ruim ys- en vriesgeriewe. Elrien Sel. 072 820
6948.
UVONGO: LA CRETE SANDS NO. 1. 6-Bed luukse en moderne
vakansiewoonstel met ’n 180º see-uitsig en brandersig. Slaap 6 persone; ’n braai-area op jou eie balkon; Toesluitmotorhuise; swembad;
TV, DSTV en beddegoed ingesluit by prys. Skakel Luzelle by 011
678 5440 of sel 083 326 6329; www.uvongoholidays.co.za
MARGATE: MARLICHT VAKANSIEWOONSTELLE. Aangename, see-uitsig verblyf in goed toegeruste 2-, 3- en 4-slaapkamer
selfsorgwoonstelle. TV en linne ingesluit. Gesellige, gesamentlike
braai-area langs swembad. Onderdakparkering. Perseel omhein met
elektriﬁsering en afstandbeheerhekke. “AA Highly Recommended
PLUS 3 Ster TGCSA” gradering. Skakel kantoorure vir verdere inligting en kleurbrosjure. Tel. 039 312 1052 of faks 039 317 1870.
E-pos: admin@marlicht.co.za Webbladsy: www.marlicht.co.za
AMANZIMTOTI – AFSAAL 602: Ruim 2-slaapkamerwoonstel
met see-uitsig. Toegerus vir 6/7 persone. Spesiale aanbiedinge buiteseisoen. Tel. 011 954 5288 of 082 335 7101.
DOONSIDE (SHANGRI LA): (Twee km suid vanaf Amanzimtoti.)
Twee- en drieslaapkamer vakansiewoonstelle vir tot 9 persone teen
die strand. Rustige omgewing, vriendelike kompleks, see-uitsig, beveiligde onderdakparkering, kleur-TV, ens. Braaiplek en swembad
op perseel. Privaatbesit, billike tariewe. Skakel asseblief 012 567
3933. Sel. 082 390 9465. E-pos: lettiefour@gmail.com
GLENMORE – MUNSTER (Naby Margate): 3-Slaapkamer
meenthuis in veilige, omheinde gebied. Naby strand. Groot balkon, 2
badkamers. Pragtige see-uitsig. Toegerus vir 7 persone. Buiteseisoen:
R650 per dag (minimum 5 dae). Ander tye se tarief op aanvraag.
Skakel 084 504 6640.
MANABA BEACH/MARGATE: Ithaca-woonstelle is stapafstand
van Lucien- en Margatestrand geleë. Dit is 'n oopplanwoonstel wat 4
slaap (2 volwassenes en 2 kinders). Geriewe hier te kry is 'n swembad,
kinderspeelarea, braaigeriewe en ook ander ontspanningsgeriewe.
Stap afstand van Manaba Spar. Vir meer inligting en foto's, kontak
Ester by 073 268 0336.
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NATALSE NOORDKUS
LICORNA BEACH, UMHLANGA ROCKS, NOORDKUS:
Volledig gemeubileerde luukse vakansiewoonstelle te huur. Skakel
Durban 031 561 2344 of 031 561 2986. Onmiddellik beskikbaar.

WESKAAP / TUINROETE
STRAND/BLOUBERG/GORDONSBAAI/STELLENBOSCH/
BETTIESBAAI/WATERFRONT/BELLVILLE/KAAPSTAD:
Vakansieverhuring van woonstelle, huise heeljaar en Desember!
Kontak 083 313 4215 of cosybeach@absamail.co.za
STELLENBOSCH: KIERIE KWAAK selfhelpeenhede en gastehuis
(2, 3 en 10 persone) geleë op ’n plaas buite Stellenbosch.
Skakel Sonja of Koos van Zyl: faks/tel 021 883 3163 / 082 551 4784
of www.kieriekwaak.co.za vir verdere inligting.
GLENTANA: Ruim selfsorgwoonstel, baie netjies en volledig toegerus, TV, ens. Slaap 4/6; 80 m vanaf see. Skakel 044 879 1381 of
082 871 5859.
GLENTANA: Strandhuis met 4 slaapkamers, 4 badkamers, ens
in lieﬂike omgewing. Toegerus vir 9 persone. Loopafstand vanaf
swemstrand. Fantastiese uitsig oor die see en swemstrand. Buiteseisoen: R650 per dag (minimum 5 dae). Ander tye se tarief op aanvraag: skakel 084 504 6640.
PLETTENBERGBAAI: Strandhuis, 5 min. se stap na hoofstrand.
Slaap 9. Minimum 2 nagte. Skakel 021 913 5552 of 084 503
5552.
BELLAIR, BELLVILLE: 2-slaapkamerhuis in baie rustige omgewing (en ’n hanetreetjie van GK Bellville-Oos), te huur vir korttot mediumtermyn. Slaap 5/6 persone. Ekstra geriewe: ten volle
toegeruste kombuis met wasmasjien, WiFi, DSTV (premium) en
privaat geslote agtertuin met oordekte stoep en braaiput. Maandelikse
tariewe ook beskikbaar. Vir meer inligting kyk op https://www.
wheretostay.co.za/blackwoodcottage of skakel gerus, Ingrid 072 573
0667 of 021 910 2260 / ingridkl@iafrica.com
BELLVILLE LOEVENSTEIN: Selfsorgeenheid vir twee persone.
Te huur vir kort- of mediumtermyn. Baie sentraal. Stil omgewing.
Veilige parkering. Naby 5 hospitale. Maklike toegang tot N1 en stad.
Baie naby Universiteit Stellenbosch Bestuurskool, Tygervallei. Skakel
Anton by 082 777 7599 of 021 913 0736 vir meer inligting.
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OOSKAAP
GRAAFF-REINET: KADASH GASTEHUIS op die plaas Damesfontein. Moeg van die gejaag? Ons bied u: rus en vrede, ’n gerieﬂike
gastehuis, kaggelvuur-aande, plaasmuseum, fossiele, bossiepad, wandelpaaie ... Karoostilte. U is baie welkom! Kontak Marguerite by tel/
faks 049 845 0253, sel 082 4130 579. Webbladsy: www:kadash.
co.za
BOKNESSTRAND: DOPPERSNES op Boknesstrand. 2-slaapkamerhuis met 2 badkamers asook ’n 2-slpk woonstel met 1 badk.
8 minute se loop vanaf swemstrand. Derde eenheid met ekstra 2
beddens. Verhuring regdeur die jaar. 50% afslag vir senior burgers
(buiteseisoen). Kontak Callie van der Merwe by 082 784 4519 of
082 565 7982.
Naby Haga Haga/ Oos-London: 16 Chalets beskikbaar in veilige
afgeleë privaat natuurreservaat, stap see toe, strandmeer. 6-Slaper,
2-slaapkamer, badkamer en toegeruste kombuis. In Aprilvakansie
is chalets R900 of R1000 per nag. Buiteseisoentariewe ook beskikbaar. Pragtige kampterrein met 63 staanplekke met groot, skoon
ablusieblok. Strand is absoluut veilig, ideaal vir aandvisvang.
Facebookblad: @Bosbokstrand. Skakel Lorna by 043 841 1644 of
SMS 082 951 4747.

KAROO
COLESBERG: KAROO HUISE. Oornag in gerestoureerde dorpshuise, nasionale gedenkwaardighede met antieke meubels. Die
gerieﬂike huisies is selfsorgeenhede, geleë in ’n stil straat. TV, braaigeriewe en veilige parkering. Restaurante binne loopafstand. Kontak
T Vorster 051 753 0582; e-pos: hvzvorster@absamail.co.za; web:
www.karoohuise.co.za
COLESBERG: OUDE HOSTEL. Luukse kamers met privaat
badkamer en TV. Billike prys, veilige parkering, swembad. Tel. 051
753 0131.
COLESBERG: GUINEA-FOWL GASTEHUIS. Geleë in stil omgewing, weg van hoofstraat, veilige parkering op die erf. Alle kamers
het eie buitedeur en eie badkamer. TV in gesamentlike sitkamer vir
gaste. Billike tariewe. Stapafstand van eetplekke. Koﬃe- en teegeriewe in elke kamer. Skakel Jan en Louise Augustyn by tel/faks 051
753 0197 of 082 899 3964.

MPUMALANGA
DULLSTROOM: Volledig toegeruste 5-slaapkamerhuis op ’n
plaas, 10 km vanaf Dullstroom. Ontbyt op aanvraag. Visvang, stap,
ens. Skakel Sarie 082 550 1126.

SABAAN VAKANSIE-OORD: is geleë op ’n subtropiese plaas in die
Sabie-riviervallei, sentraal en net 35 km vanaf die Kruger Nasionale
Park en die asemrowende mooi panorama-roete (bv. God’s Window,
watervalle en vele meer). 22 gerieﬂike, toegeruste selfsorgeenhede elk
met ’n privaat braai-area en parkeerplek. Slaap in totaal 135 gaste,
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wat ideaal is vir skoolgroepe / kerkgroepe & funksies. Spyseniering
op aanvraag. Skakel gerus 071 545 0155 / 061 477 8339.

VRYSTAAT
BLOEMFONTEIN OORNAG: Luukse oornagwoonstel met veilige parkering, TV. Skoon en netjies. Gasvrye en rustige atmosfeer.
Skakel 051 522 6035 of 082 726 9959.
BLOEMFONTEIN: Selfsorg oornagkamers elk met: minikombuis
en badkamer, lugreëling, braai- en vriesgeriewe, TV, veilige onderdakparkering. Slaap 1-4 en 1-5 persone, naby N1. Skakel Piet of Belie
by 051 433 2635 of 072 342 7530.
BLOEMFONTEIN: MERWEDE GASTEKAMERS, privaat en
veilig, naby hospitale en universiteit teen bekostigbare tariewe.
Kontak Callie en Maretha van der Merwe by 082 565 7982 of 082
784 4519.
BLOEMFONTEIN: KOMWEER B&B. Naby N1, N8 en hospitale. Veilige onderdakparkering. Navrae: Tel 051-522-3778, faks
0866 708 251, Sel 083 709 0684. E-pos: ventersg@mweb.co.za,
webblad: www.komweer.co.za
MIDDENDEEL GASTEPLAAS: Middendeel Gasteplaas, 100 km
vanaf Bloemfontein en 75 km vanaf Kimberley. Geskik vir kerkkampe en familiebyeenkomste. Slaap 30 persone. Kontak Callie van
der Merwe by 082 784 4519.

ALLERLEI
OPMETINGSINSTRUMENTE: Bukswaterpasse (automatic
levels), teodoliete, meetwiele, laser vir konstruksie, RTK, GPS, Total
Stations. Protea Geomatics: Tel. 011 976 2070. Sel 083 259 8931 of
083 265 7272. E-pos: sales@protsurv.co.za
BINDWERK: Flinke bindwerk van hoogstaande gehalte. Dienste
sluit in die:
x Inbind van proefskrifte en verhandelinge
x Herstel van ou of beskadigde boeke
x Inbind van tydskrifte, sowel as
x Gespesialiseerde binddienste
Kontak Lukas van Vuuren, tel. 011 477 4183.
DIE POTCHEFSTROOMSE MANNEKOOR bied 7 CD’s te
koop aan met meer as 160 mannekoor snitte van geestelike-, Kers-,
FAK- en sekulêre liedere daarop. Pryse wissel van R50 tot R100.
Ons bied spesiaal aan ’n gratis R50 CD as jy twee CD’s neem. Skakel
Babs Brouwer by 083 306 4525 of by babsbrouwer@mweb.co.za
WATERWYS: Geologies en Geoﬁsies. Jare ervaring in vier ou provinsies en vier Afrikalande. Johan Barnard Pr Ing. Sel: 082 967
4627. E-pos: waterwys2@gmail.com
Gratis: 143 uitgawes van Die Kerkblad. Almanakke volledig 2002
tot 2019. U betaal slegs posgeld.
Dries van der Walt: e-pos dries@wolﬁes.co.za

31

kleinADVERTENSIES
BOEKE deur prof. VE d’Assonville:
Pryse sluit nie verpakkingskoste en posgeld in nie. ’n
Standaard afleweringsfooi van R100 word gehef vir
’n bestelling tussen 1 en 10 boeke, binne die grense
van Suid-Afrika.
Bestel by: Marnix, Posbus 4045, Mokopane, 0060.
Tel: 082 441 5461 (Millie Wyma).
E-posadres: milliewyma@ballmail.co.za of www.
marnix.co.za
Dit is Totius (Biograﬁe, hardeband, 284pp. met
50 foto’s) R75
SJ du Toit van die Paarl (Biograﬁe, hardeband,
450pp. & 50 foto’s) R150
Bloedrivier (Een van die grootste dramas in Afrika – keerpunt van ’n beskawing. Gelamineerde sagteband, 70pp. met foto’s) (Ook in Engels) R60
Die Groot Diamantroof (Anneksasie van die Vrystaatse diamantvelde. Gelamineerde sagteband, 116
pp. met foto’s) R130
Die Van der Merwes van Middendeel (Geskryf
saam met Nico vd Merwe. Gelamineerde sagteband,
166pp. met foto’s) R150
Generaal de Wet in die Vredefortkoepel (Gelamineerde sagteband, 240 pp. met ou foto’s tydens
die oorlog en moderne foto’s van die plekke vandag)
R150
Kruger en Rhodes (Die berugte Jameson-inval
in 1896 en die aanslag van Milner teen Transvaal
in 1899. Gelamineerde sagteband, 82pp. met foto's)
R40
Majuba (Ongelooﬂike Boere-oorwinning oor GrootBrittanje op 27 Feb. 1881. Gelamineerde sagteband,
75pp. met foto’s) (Ook in Engels) R40
Op die Bodem van die Vaaldam (Dramatiese
geskiedenis van ’n Boereplaas wat in 1936 deur die
Vaaldam se waters toegestoot is. Die aangrypende
episodes van hierdie mense in die Anglo-Boereoorlog,
die krygsgevange- en konsentrasiekampe en die

32

Rebellie van 1914 saam met Genl. de Wet. Gelamineerde sagteband, 211pp. 55 foto’s) R100
“O Vaalrivier… Broederstroom!” (Rebellie 1914.
Gelamineerde sagteband, 148 pp. met foto’s) R135
Totius se Oorlogsdagboek (Die digter Totius se
ervarings as Kaapse rebel 1899-1900. Gelamineerde
sagteband, 72pp. met foto’s) R40
Calvyn verdedig sy stad (Die geskiedenis rondom een van Calvyn se belangrikste geskrifte, sagteband, 16pp.) R5
Die boek Openbaring (Lig van God se Woord op
wêreldgebeure. 2de nuutverwerkte uitgawe. Gelamineerde sagteband, 250pp.) R90
The Book of Revelation (Gelamineerde sagteband, 126pp.) R90
Die koms van Christus en die Antichris (Die
kerk wag elke dag op die koms van Jesus Christus.
Die Antichris is egter alreeds daar, maar word tans
nog teëgehou totdat die Evangelie klaar verkondig
is. Kardinale vrae beantwoord. Gelamineerde sagteband, 104pp.) R60
Die Psalms sing van Christus (’n Dagboek oor
die Psalms wat ons van God se beloftes verseker.
Gelamineerde sagteband, 194pp.) R90
Gereformeerde Doopsformulier (God se beloftes en eise aan ons. Hardeband, 114pp.) R10
Bakens vir die Kerkgeskiedenis (Die geskiedenis van die kerk van Pinkster tot by die 17de eeu.
Hardeband, 102pp.) R10
Kerk op die Wit Hooglande (’n Gedenkboek
oor die Gereformeerde Kerke in Kenia met volledige
doopregisters. Hardeband, 128pp. met baie foto’s)
R50
Eugène Marais en die Waterberge (Onbekende
voorvalle met mense, diere en plante. Gelamineerde
sagteband. 76pp. met gekleurde foto’s) (Ook in Engels) R100
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BOEKE BY DIE ADMINISTRATIEWE
BURO
R100.00
(posgeld en verpakking
uitgesluit)

R135.00
(posgeld en verpakking
uitgesluit)

R17.00
(posgeld en verpakking
uitgesluit)

R35.00
(posgeld en verpakking
uitgesluit)

Bestel by: Administratiewe Buro, Afdeling Publikasies, Posbus 20008,
Noordbrug 2522; faks 018 293 1042; e-pos bestellings@gksa.co.za

PretoriaFM se volgende
gesprek met die redakteur van
Die Kerkblad vind DV plaas
op Sondag 7 Junie 2020 om
07:45. U kan na PretoriaFM
luister op 104.2 / 106.6 MHZ; of
TV-oudiokanaal 887.
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