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van die redakteur

God is in beheer
Die kerk van die eerste 

eeue het ’n belydenis 
gehad: “Jesus Kurios”, 

wat beteken: “Jesus is die Here” 
(vgl. Rom. 10:9; 1 Kor. 12:3; 
Fil. 2:11). Hierdie belydenis was 
nie net gel dig op die eng gods-
diens tige terrein van die lewe 
nie. Dit het ook ’n baie duidelike 

politieke kon notasie gehad. Ons moet dit sien teen die 
agtergrond van die Romeinse keiser wat hom self tot 
Kurios verklaar en laat vereer het. 

Die vroeë kerk het dus met hierdie belydenis gesê: 
Jesus is Here, nie die keiser nie. Dit beteken nie dat hulle 
die keiser nie erken het nie. Hulle het die owerheid 
gehoorsaam in sake wat nie in stryd met God se wil was 
nie. Maar hulle het nie deelgeneem aan die keiserverering 
wat van hulle verwag is nie. En daarvoor het duisende 
van hulle in die bloedige en wrede vervolging van die 
eerste eeue met hulle lewens geboet.

Jesus is die Here. Hierdie belydenis is vandag meer as 
ooit waar. Jesus het, nadat Hy deur sy kruis en opstan-
ding die magte van die bose oorwin het, opgevaar na 
die hemel en aan die regterhand van God gaan sit. Hy 
sit daar as die Hoof van sy kerk, deur Wie die Vader 
alles regeer (HK vr/antw. 50).

Hierdie waarheid moet vir ons as gelowiges per-
spek tief gee in Suid-Afrika waar die gevaar van “keiser-
verering” nie net denkbeeldig is nie. Hoe duidelik 
het ons dit nie gesien in die lofredes ná die dood van 
oudpresident Nelson Mandela nie, waar hy in uit sprake 
selfs met Jesus vergelyk is. 

In Die Burger van 16 Desember 2013 het selfs 

iemand soos Adam Small hom baie sterk uitgespreek 
teen die indruk wat geskep word dat Mandela foutloos 
was, ’n soort uitverkorene van God, en uitsprake dat 
Man dela soos Dawid ’n man na God se hart was.

Jesus is die Here. Ons moet hierdie perspektief in 
die aanloop tot die verkiesing van 2014 behou, waar 
verkiesingskoors (soms grens dit aan waansin) die land 
beetpak en soveel mense hulle heil by politieke partye of 
leiers soek. Nie die ANC of EFF of DA of watter party 
ook al, nie Zuma of Malema of Zille bepaal wat in Suid-
Afrika gebeur nie. God regeer deur Jesus Christus. Hy 
sit bo die stormgeweld van ’n waansinnige wêreld (Ps. 
93). Hy fl uit vir die vlieë en die bye en die magtigste 
leier is magteloos (Jes. 7:18). Hy gebruik magte soos 
’n skeermes om sy oordele oor koninkryke te voltrek 
(Jes. 7:19). 

Die waansin wat ons in ons tyd al hoe meer beleef, 
is die waansin van die duiwel wat weet dat hy min tyd 
het (Op. 12). God is besig om die weefwerk van die 
tapisserie van die wêreldgeskiedenis te voltooi. As ons 
van onder af kyk, sien ons die rafels (’n beeld van wyle 
prof. Fanus du Toit) en lyk alles sinloos en deurmekaar. 
Maar wanneer ons deur die geloof kyk, van bo af kyk, 
sien ons die patroon.

Hierdie perspektief gee troos en rus en uitsig. Dit 
gee geloofskrag en daadkrag. Dit maak ons nie passief 
en moedeloos nie. Ons word deelgenote, soldate in die 
triomftog van Jesus Christus. Ons vervul ons roeping 
in sy krag. Dit stempel ons deelname aan die politiek, 
ons getuienis teenoor owerheid en onderdaan, soos dit 
onder andere in die onderskeie artikels in hierdie uit-
gawe uitgespel word. Ons is in sy diens op elke terrein 
van die lewe – Jesus, die Here. CFCC

wat 
(vgl.
Fil. 
nie 
dien
nie. 
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Uit die Woord

Jesus op 'n tweetal
Dr. PW (Pieter) Bingle (emeritus) (Parow)

Teks: Matteus 27:17

Pontius Pilatus hou verkiesing. Die keuse is: “Wie wil 
julle hê moet ek vir julle loslaat: JESUS BARABBAS 

of JESUS CHRISTUS?”

Die een kandidaat, Jesus Barabbas,  was ’n berugte 
ge vangene (Matt. 27:16). Hy is volgens die Romeinse 
wet skuldig bevind. Hy het aan ’n opstand teen die Ro-
meinse regering deelgeneem (Mark. 15:7). Alhoewel hy 
waarskynlik moord gepleeg het, was hy vir die Jode ’n held.

Die gepeupel is net op die hiér en die nóú ingestel. Daarom is Barabbas 
hulle man. Hy is immers ’n man van die praktiese politiek. Barabbas was 
in die Jode se vryheidstrewe (“struggle”) ’n vryheidsvegter. Johannes sê 
in sy Evangelie dat Barabbas ’n “rower” was (vgl. Joh. 18:40). Watter 
kri minele rekord Barabbas ook al gehad het, toe Pilatus hom op die 
twee tal geplaas het, was hy – wat die Jode betref – ’n vryheidsvegter en 
’n simbool van vryheid.

Die ander kandidaat, Jesus Christus,  die Seun van God, het geen 
kriminele rekord van watter aard ook al nie. Daarom kon Pilatus Hom 
ook nie skuldig bevind nie. Hy vra ook: “Watter kwaad het Hy dan 
gedoen?” (27:23).

Wat ’n ongelyke tweetal! Die ironie blyk ook daaruit dat juis Barabbas 
skuldig was aan die misdryf waarvan Jesus onskuldig beskuldig was.

’n Ander opmerklikheid is dat hierdie verkiesing met Paasfees saam-
geval het – Paasfees wat aan die eksodus herinner – die vrylating en 
uittog van die Jode uit die slawerny in Egipte. Dit was die gebruik dat 
elke jaar met Paasfees iemand vrygelaat moet word. Pilatus het gedink 
dat hy hom op dié gebruik moet en kan beroep om Jesus vry te laat. Sy 
strategie om dit reg te kry, was dan om ’n swak kandidaat, ’n kandidaat 
met ’n kriminele reputasie, teen Jesus op die tweetal te stel.

Hierdie “verkiesing” wat Pilatus uitgeskryf het, was ’n uitweg wat hy 
pro beer soek het. Hy het nie kans gesien om Jesus wat die Christus is, 
te veroordeel nie. Hy het egter ook nie die moed gehad om Hom vry te 
laat nie, want dan sou hy ongewild by die volk wees. Hy skuif sy ver-
antwoordelikheid af deur die gepeupel te laat kies.

Wat ’n dwase tweetal! Die Nederlandse teoloog Klaas Schilder sê 

hiervan: “Dit is die lof van die 
sotheid.” En die dwaasheid blyk 
nie eers toe die uitslag van die 
“verkiesing” bekend geword het 
nie. Die dwaasheid gryp na hart 
en verstand reeds toe die tweetal 
ge formuleer is.

Wat ’n vernedering moes hier-
die tweetal nie vir die Here Jesus 
gewees het nie! Hy is op ’n tweetal 
met ’n berugte en kriminele ge-
van gene vanweë moord – soos 
simbolies verpersoonlik in die 
per soon van Jesus Barabbas, 
om naamlik bevry te word van die 
Romeinse “regime” deur die mag 
van geweld en die swaard.

Valse vryheid teen ware vry-
heid

So staan die volk dan voor die 
keuse wat in hierdie tweetal vervat 
is: valse vryheid, verpersoonlik 
in Barabbas, en ware vryheid 
– soos verpersoonlik in die Per-
soon van Jesus Christus. Hy is 
nie net simbool van vryheid nie, 
maar Hy is Sélf die Vryheid en 
die Verlosser uit die slawehuis 
en oorheersing van iets méér en 
veel erger as die Romeinse juk. 
Hy verlos van sonde.

Met Jesus op die tweetal, 
saam met Barabbas, gebeur 
eint lik iets nog veel erger as met 
Judas se verraad. In hierdie ver-
kiesing – Jesus of Barabbas 
– verraai nie net één nie, maar 
almal vir Jesus.

Die tweetal is dan so:
Barabbas met sy revolusie  

of J

D 
ge va
wet 
mein
waa
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Uit die Woord

van geweld.
Jesus met sy evangelie van versoening.
Barabbas is vleeslik. 
Jesus is geestelik.
Barabbas is in die lyn van Lameg en Kain. 
Jesus is in die lyn van Abel en Set.
Barabbas, die man van geweld wat ander offer. 
Jesus, man van vrede en versoening, wat Homself offer.
Barabbas bal vuis en is ’n man van die swaard. 
Jesus verkondig die krag van die Woord.
Barabbas, man van selfverlossing. 
Jesus, Middelaar van verlossing deur genade.

Die vervloeking is die keuse vír of téén Jesus. Jesus Christus moes 
nooit op ’n tweetal gekom het nie, want niemand is met Hom te vergelyk 
nie. Al sou Jesus die meerderheidstem in die “verkiesing” behaal het, 
dan nog was dit vir Hom ’n vernedering.

Eers was dit  Jesus bó Barabbas – toe Pilatus gesê het: “Ek vind 
geen skuld in die Man nie.”
Toe word dit  Jesus náás Barabbas – Jesus op die tweetal.
Die einde was  Jesus ónder Barabbas – toe die gepeupel skreeu: 
“Ons wil Barabbas hê.”

Ons moet God ewig dankbaar wees dat sy eniggebore Seun die 
tweetal verdra het en bereid was om die sogenaamde “nederlaag” teen 
Jesus Barabbas te aanvaar. So het Hy ons Verlosser geword. As Seun 
van God was Hy almagtig genoeg om dit te weier. Maar Hy hét nie, 
want Hy het die opdrag van sy Vader gehoorsaam om ons Verlosser te 
wees.

Wie huiwer nie by die gedagte dat ekself nie beter is as die gepeupel 
of Barabbas nie? Teenoor die Here Jesus kan ’n mens nie neutraal wees 
nie – soos Pilatus probeer het om te wees. Dit is óf Jesus Christus óf 
Jesus Barabbas. “Wie nie vir My is nie, is teen My”, het die Here Jesus 
gesê. Laat ons daarop bedag wees dat hierdie “verkiesing” ’n valse keuse 
aan ons voorhou. My saligheid word nie bepaal of ek my kruis trek nie, 
maar of God in Jesus Christus sy kruis maak vir my. En Hy het sy kruis 
gemaak omdat Hy bereid was om dit in gehoorsaamheid aan sy Vader 
se wil te doen. Die Here Jesus Christus het sy kruis vir my gemaak. God 
het vir my en jou gekies. Dit is God se groot sondaarliefde.

Hier is ons by die kern van die evangelie. Hier is God-se-genade-
alleen aan die werk. Ons verlossing is 100% daarin geleë dat die Here 
Jesus Hom die uitslag van die “volkstemming” laat welgeval het en die 
plek van Barabbas ingeneem het. Hierdie persoonsverwisseling – Jesus 
Christus in die plek van Jesus Barabbas gekruisig, en Barabbas in die 
plek van Jesus vrygelaat – is die hart van die evangelie en die kern 
van Jesus Christus se Middelaarswerk. O, die onbegryplike omruiling! 
God se genade is inderdaad onbegryplik. Maar tog ook inderdaad aan-
grypend! Mag dit ons opnuut tot ’n dankbaarheidslewe aanspoor!

Barabbas se naam is ’n leuse, 
’n slagspreuk vir ’n verkiesing, 
vir ’n politieke partyprogram. Die 
volksfantasie bevorder Barabbas, 
die berugte, tot ’n volksheld van 
die Joodse vryheidsideaal. Maar 
hy stel teleur, want hy is ’n vry-
heidsvegter op die korttermyn. 
Daarteenoor is die Here Jesus 
se vryheid en vrede vir die lang-
termyn – tot in ewigheid vrede 
met God die Vader. Jesus bring 
ware vrede en vryheid.

Jesus kies die kruis
Nóg ’n perspektief op hierdie 

moment van Jesus se lyde: Ba-
rabbas, die berugte sondaar, 
word losgelaat. Hy word vrygelaat 
... op grond van Jesus wat na die 
kruis gaan. 

In sy breedste perspektief ge-
sien, het wat hier tussen Barab-
bas en Jesus gebeur, betekenis 
vir die ganse mensdom. Soos 
Ba rabbas genade ontvang het 
on  danks homself, so is daar ge-
na de by die Here Jesus vir wie 
dit maar in die geloof wil aanvaar 
(vgl. Joh. 3:16).

Elke keer as ek my kruisie 
moet trek, moet ek daaraan dink 
dat Jesus Christus sy kruis vir my 
gemaak het. Uiteindelik kom dit 
daarop aan dat ek dit in die geloof 
van harte moet aanvaar.

Waar trek ek my kruis?
Hoe dikwels plaas ons die 

Here Jesus in die gewone gang 
van sake in die samelewing op ’n 
tweetal! Dit is ons sondige aard ... 
selfs in die partypolitiek deur teen 
die universele en ewige waardes 
van God se koninkryk te kies. 

Wat stem u en ek op die stem-
briewe wat daagliks aan ons voor-
gelê word? DK
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Redaksioneel

Calvyn, die eerste gebod 
en die owerheid

Ons staan aan die vooraand van nog ’n verkiesing in 
Suid-Afrika. Elke party het sy verkiesingsmanifes 

bekend gemaak, en daarmee saam pragtige (en dikwels 
onhaalbare) beloftes van wat elke party in die volgende 
termyn gaan doen. So word ’n nuwe owerheid binnekort 
verkies.

Vir ons as gelowiges is ’n sleutelvraag in hierdie tyd: 
Wat eis God van die owerheid? En wat kan ons daarom 
ook van die owerheid eis?

In hierdie opsig is die gedagtes van Johannes Calvyn 
steeds relevant. Ons beperk ons hier tot enkele gedagtes 

rondom die Eerste Gebod: Jy mag geen ander gode voor 
my aangesig hê nie.

Dit is vooraf belangrik om daarop te wys dat die 
hele wet van God volgens Calvyn se oortuiging vir alle 
mense geld en nie net vir die gelowiges nie. Hy gebruik 
die uitdrukking dat dit “op die harte van alle mense 
ingegraveer en afgedruk is” (Inst. 2,8,1). Hy grond sy 
oortuiging op die feit dat daar in elke mens ’n bewussyn 
van die Godheid is (sensus Divinitatis), en dat die saad 
van godsdiens (semen religionis) in elke mens se hart 
aanwesig is, waaroor hy in die eerste hoofstukke van sy 
Institusie skryf.
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Redaksioneel

Wat die wet van God in sy ge heel betref, begin dit 
in die Eerste Tafel, met die betoning van eerbied en 
diens aan God. “Diens aan God is trouens die eerste 
hoeksteen van geregtigheid ... Watter soort ge reg tigheid 
is dit in elk geval as jy jou medemens nie met diefstal 
en roof kwel nie, maar intussen die majesteit van God 
deur jou god delose heiligskennis van sy heerlik heid 
beroof? As jy jou liggaam nie met hoerery besoedel nie, 
maar in tussen die heilige Naam van God met jou laster 
ontheilig? As jy jou medemens nie vermoor nie, maar 
jou intussen inspan om die gedagte aan God dood te 
maak en uit te blus? Daarom loop mense tevergeefs 
met ’n geregtigheid te koop wat sonder eerbetoon 
aan God is. Dit bevat niks minder skyn as wanneer 
hulle met ’n liggaam sonder ’n kop loop en pronk 
nie. Godsdiens is nie alleen die belangrikste deel van 
geregtigheid nie, maar ook die siel daarvan waardeur 
dit ten volle asemhaal en lewe. Want sonder die vrees 
vir God bewaar mense ook onderling nie billikheid en 
lief de nie.” So skryf Calvyn (Inst. 2,8,11).

Wat die Eerste Gebod betref, kan Calvyn se stand-
punt soos volg opgesom word: Daar is net een God, 
die Drieënige God wat Homself in sy Woord aan ons 
open baar. Hierdie God het die reg en die gesag om ge-
hoorsaamheid te eis aan sy wet wat in die harte van alle 
mense ingegraveer is en in besonder in die Tien Ge-
booie gegee is. Die beheersende beginsel van die Eerste 
Gebod is dat God alleen aanbid moet word soos Hy in 
sy wet beveel, en dat ons van alle skyngode en afgode 
moet afsien.

Hierdie gebod geld ook vir die ower heid. Die ower-
heid is deur God ingestel en is ’n dienaar van God 
(Rom. 13:1, 4). As dienaar van God moet die owerheid 
nie net die wet van God gehoorsaam nie, maar dit 
ook toepas. En hierdie plig van die owerheid geld ten 
opsigte van altwee tafels van die wet. 

Calvyn wys daarop dat selfs hei dense skrywers nie 
oor die plig van die owerheid geskryf het sonder om by 
die godsdiens en die aanbidding van God te begin nie. 
“So het hulle almal erken dat geen burgerlike rege ring 
gelukkig saamgestel kan word tensy ’n mens eers sorg 
vir godsvrug nie; en dat wette verkeerd is as hulle God 
se reg verontagsaam en slegs mense se belange ter harte 
neem” (Inst. 4, 20,9).

Dit is daarom die plig van die owerheid om God 
se eer te be skerm en staande te hou omdat hulle sy 
verteenwoordigers is en deur sy weldadigheid regeer. 
Cal vyn noem dit dwaasheid wat wil hê dat owerhede 
“hulle slegs op die regspraak tussen mense moet toe-
spits sonder om hulle oor God te bekommer. Net asof 
God ower hede in sy Naam aangestel het om geskille op 
aarde te besleg, maar dit wat inderdaad by verre van die 
grootste belang was, agterweë gelaat het, naamlik dat 
Hy suiwer volgens die gebod van sy wet gedien moes 
word” (Inst. 4,20,9).

Dit is wat God van die owerheid eis. Gelowige 
kie sers behoort hier oor te besin en in die aanloop tot 
die verkiesing met politieke partye en leiers hieroor 
in gesprek te tree, selfs voordat hulle oor brood-en-
bottersake (lone en dienslewering, ens.) met die ower-
heid praat.

Kan ons dieselfde van die owerheid eis as God? Ons 
leef immers al hoe meer in ’n godsdienstig-pluralistiese 
wêreld. Daaronder verstaan ons dat alle godsdienste as 
gelyk beskou word, nie net voor die reg nie, maar ook in 
die teologiese en fi losofi ese sin van die woord. Volgens 
hierdie opvatting kan een godsdiens nie as meer waar 
beskou word as ander godsdienste nie. Die Christelike 
godsdiens kan hiervolgens nie daarop aanspraak maak 
dat ons die enigste ware godsdiens is en dat Jesus 
Christus die enigste en volkome Verlosser is nie.

Wat die owerheid betref, het die Nederlandse 
teoloog Van Ruler al in 1973 geskryf dat die erkenning 
van hierdie godsdienstige pluralisme ’n radikale 
verskuiwing in die opvatting van die owerheid gebring 
het. Die staat erken nou, volgens Van Ruler, nie net 
God nie, maar ook die nie-god, die vakuum, die groot 
X.

Hierteenoor moet ons die waarheid stel dat God nie 
verander het nie. Sy wet het ook nie verander nie en 
geld ook vir die wêreld van 2014. Dit bly ons roeping 
om hierdie enige ware God wat Hom in Christus 
geopenbaar het, te verkondig. Ons moet voortgaan om 
die owerheid met God te konfronteer deur hulle voor 
die eis van die Eerste Gebod te stel, en hulle op te roep 
om sy eer te beskerm en sy Koninkryk bo alles te soek. 
Die stem van die kerk mag nooit stil word nie. CFCC
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Brandpunt

Vrees God 
Eer die keiser

Prof. PP (Paul) Krüger (Teologiese Skool)

In 1 Petrus 2:17 lees 
ons: “Vrees God. 

Eer die keiser.” Hierdie 
aan wysing is na ons 
gevoel nie sonder 
pro bleme nie. God 
het tog naby gekom 
deur sy Seun en deur 
sy Gees wat in ons 
woon, sodat ons Hom 

Abba, Vader kan noem (Rom. 
8:15; Gal. 4:6). Waarom vir Hom 
bang wees? Die opperheersers 
van die Romeinse Ryk, die kei-
sers, het soveel korrupsie en on-
sedelikheid bedryf dat min van 
hulle werklik eer waardig was. 
Tog hoor ons: “Vrees God. Eer 
die keiser.”

In ’n tyd waar God toenemend in 
ons samelewing as die produk van 
die mens se verbeelding afgemaak 
word en ons ’n president het wat 
in persoonlike gesprekke, in die 
media en in beeldende kunste die 
voorwerp van spot geword het, 
is dit belangrik dat ons hierdie 
woor de goed verstaan. Eintlik 
moet ons die hele vers lees. Dit 
begin met die woorde: “Julle 
moet alle mense respekteer.” 
In die grondtaal word dieselfde 
woord gebruik as wat ten opsigte 
van die keiser gebruik word: eer. 
Ons moet God vrees, die keiser 
eer – maar eintlik gaan dit oor ’n 
le wensbenadering: alle mense 
moet met respek behandel word.

Respek
Die ou Bybelvertaling (1933/53) gebruik nêrens die woord respek nie. 

Dit is egter ’n geskikte woord om ’n hele reeks woorde in die grondtale van 
die Bybel saam te vat wat op ontsag, agting, bewondering, beleefdheid 
en eerbied dui. Daar is wel ’n graadverskil tussen die verskillende woor-
de:

Aan die een kant is daar  vrees. ’n Slaaf vrees sy eienaar. Ons 
moet God vrees. Al is hierdie vrees by die ware gelowige nie ’n ver-
lammende bangwees nie, kan ons die element van heilige ontsag 
nie daaruit haal nie. Die vrees van die Here is nie bloot die dien van 
die Here nie, al word vrees soms wel met dien vertaal. In Hebreërs 
12 word ons herinner dat God ons as sy kinders behandel. Dit sluit 
ontsag in: “(O)ns het aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons 
het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan 
die hemelse Vader onderwerp en lewe nie?” (Heb. 12:9). Ons moet 
God dien met eerbied en vrees soos Hy dit wil, “want ons God is ’n 
verterende vuur” (Heb. 12:28-29). Ons vrees God omdat Hy ontsag-
wekkend is, oneindig groter en sterker as ons. Hy is die kenner van 
die harte en ons moet aan Hom rekenskap gee. Dieselfde geld ook 
vir Jesus Christus in sy heerlikheid. Toe Hy aan Johannes op die 
eiland Patmos verskyn het, het Johannes aan sy voete neergeval en 
bly lê soos een wat dood is (Op. 1:17). Telkens as God aan mense 
ver skyn het, moes Hy hulle gerusstel: Moenie vrees nie! Vrees is die 
natuurlike reaksie op God se verskyning, maar hierdie vrees moenie 
’n blinde angs word nie.

Aan die ander kant is daar  eerbied. Ons moet alle mense met eerbied 
en respek behandel, sonder om vir hulle bang te wees. Ons moet hulle 
menswees erken – dat hulle, selfs al is hulle misdadigers – na God 
se beeld geskep is. Sonder hierdie tipe eerbied of respek kan geen 
verhouding met ’n ander persoon gebou word nie. Respek beteken 
dat jy iemand ernstig neem, sy/haar privaatheid respekteer en sy/
haar positiewe eienskappe erken. Eerbied vir ’n persoon beteken 
dat jy versigtig te werk gaan met feite wat hom/haar in ’n slegte lig 
kan stel, want die liefde bedek baie sondes (1 Pet. 4:8; 1 Kor. 13:7). 
Selfs waar dit nodig is om straf uit te deel (bv. teenoor ’n kind of ’n 
vol wasse oortreder), moet dit steeds met eerbied gepaard gaan.
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Brandpunt

Een van die kenmerke van ons tyd is gebrek aan respek – teenoor God 
én teenoor ons naaste. Dit is waarna hierdie Brandpunt-artikel kyk.

God op ons vlak?
Omdat God selfs ons binneste ken, kan ons na Hom toe gaan net 

soos ons is. Op baie plekke in die Bybel lees ons dat Hy ’n afkeer het 
van uiterlike skyn en leë seremonies. In die Ou Testament is wel allerlei 
handelinge voorgeskryf hoe ’n mens tot God moet nader, byvoorbeeld 
dat jy eers kulties rein moes wees. Dit is in Christus vervul. Op grond 
van sy verlossing het ons vrymoedigheid om tot God te nader – om die 
heiligdom in te gaan (Heb. 10:19).

Dit beteken egter nie dat ons God op gelyke vlak kan ontmoet nie. 
God is nie ons speelmaat nie. Dit moet baie duidelik uitkom in die manier 
waarop ons óór Hom en mét Hom praat. As ons feestelik in die erediens 
saamkom, moet dit vir almal duidelik wees dat daar heilige ontsag, ware 
Godsvrees is.

Dit sê iets vir ons  gebede. Daar word nie vir ons in die Bybel ’n 
ge bedshouding voorgeskryf nie. In die kultuur van die ou Israeliete 
het jy eerbied betoon deur neer te val – plat op die grond te val. In 
Europa is gekniel as teken dat jy jou aan die heilige God onderwerp. 
Neerval en neerkniel is natuurlik ook gedoen as jy voor ’n aardse 
koning verskyn. Dit het jou respek en vrees uitgedruk. Om op te 
staan, is ’n teken van respek in ons tyd. As ons bly sit as ons bid, 
is dit nie noodwendig verkeerd nie, maar dan moet ons houding en 
gesindheid dié wees van groot ontsag. As dit bloot uit gemaksug is, 
doen dit nie reg aan die eer van die Here nie. Wat vir die erediens 
geld, kan ’n mens ook na ons persoonlike gebede deurtrek. Hoe ons 
bid, wat ons sê en ook ons gebedshouding verraai dikwels wat ons 
van God dink.

Ons  kleredrag sê baie oor ons houding teenoor ’n meerdere. Daar 
is geen vaste voorskrifte oor die tipe klere wat jy moet aantrek as jy 
saam met ander die Here aanbid nie. Daar word eerder in die Skrif 
teen uitspattighede gewaarsku wanneer ons onsself versier (vgl. 1 
Pet. 3:3). En tog sal ons nie voor ’n regter of hoë regeringsamptenaar 
in slenterklere verskyn nie. Die vraag wat ons as lidmate en veral as 
voorgangers moet vra, is of ons kleredrag in die amptelike ontmoeting 
tussen God en sy gemeente van eerbied getuig. Elke tyd het sy eie 
gebruik en kodes oor wat van eerbied getuig. Ons moet dus nie gister 
se modes op vandag probeer afdruk nie. Tog vertel ons klere iets van 
’n innerlike gesindheid. Dit sê of ons God hoog ag – hoër as enige 
persoon op aarde.

Hulle wat oor ons gestel is
Die vyfde gebod stel dat ons ons vader en moeder moet eer. Die woord 

wat gebruik word, dui op gewig. Om hulle te eer, beteken om hulle nie 
goedkoop te maak in jou gesprekke en deur die manier wat jy teenoor 
hulle optree en oor hulle dink nie, maar om hulle hoog te ag, gewig te 

gee. Dit geld vir almal wat oor ons 
gestel is, byvoorbeeld die leiers in 
die kerk (1 Tim. 5:12, 17). Dit geld 
ook ten opsigte van die regeerder 
van die land en sy amptenare.

Ons het die voorreg en verant-
woordelikheid om te stem. Ons 
mag ook geldige kritiek uitoefen 
teen magsmisbruik. Trouens, 
ons móét opkom vir die regte 
van hulle wat onderdruk word, 
ge minag word, nie die nodige 
diens te en mid dele ontvang om 
’n eerbare lewe te lei nie. Die 
eis bly egter: “Eer die keiser.” 
God het dit so beskik om ons 
deur spesifi eke mense te regeer 
(vgl. HK v/a 104; Rom. 13:2, 3). 
Dit geld vir die huidige president 
van die land. Dit geld vir die wet-
gewers en amptenare wat ons 
soms mateloos kan frustreer. Dit 
geld vir die dosent en onderwyser 
wat dalk sy/haar bes doen, óf 
wat dinge nalaat en onregverdig 
optree. Dit geld vir die baas by die 
werk wat so onredelik kan wees.

Alle mense
Dié wat oor ons gestel is, het ons 

besondere respek nodig. En tog 
moet ons alle mense respekteer. 
In ’n tyd waar daar so min respek 
is, waar mense mekaar misbruik 
en slegsê, word Christene geroep 
om soos ligte in ’n donker wêreld 
te skyn, onder andere deur alle 
mense met respek te behandel. 
Selfs al verskil ons van mense 
en lewer ons kritiek, doen ons dit 
met respek.

Dit alles vra van ons wysheid. 
Die begin van kennis en wysheid 
is om die Here te vrees (Spr. 
3:7). Ontsag vir mense begin by 
die heilige ontsag vir God, by die 
vrees van die Here. DK
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Die roeping tot deelname 
aan die politiek

Ds. Cassie Aucamp (Bergsig/Andeon)

Natuurlik kan so ’n onderwerp nie 
sonder ’n prinsipiële besinning en 

Skrif tuurlik begronding oor roeping en 
koninkryk en die gelowige se plek in 
die samelewing aangepak word nie, 
en sal ek graag enkele beginsellyne wil 
trek. Nou is hierdie artikel egter deel 
van ’n baie praktiese en konkrete tema: 
Algemene Verkiesing 2014, met die 

duidelike byvoeging dat “veral op die praktiese faset 
van die tema gelet word”. Boonop opgedra aan die 
uwe, wat self vir ’n paar jaar binne-in die enjinkamer 
van die praktiese politiek gestaan het! Ons gaan dus 
ook bietjie kyk na kruisie-trek in die Suid-Afrika van 
2014.02.03

Oor die prinsipiële lyne behoort ons vanuit Skrif en 
Belydenis saam te stem. Oor die praktiese wil ek met 
eerbied amper soos Paulus in 1 Korintiërs 7:12 sê: Dit 
sê ek, nie die Here nie. Tog glo ek dat ook die konkrete 
van wat ek en jy met Verkiesing 2014 aanvang, nie los 
te maak is van ons verantwoordelikheid as Christene 
in hierdie land nie. Ek wil die prinsipiële riglyne onder 
die volgende drie begrippe probeer saamvat:

Roeping 
Koninkryk 
Politiek 

Roeping
Dit is ’n woord wat vandag, in Suid-Afrika in elk geval, 

al hoe minder gehoor word. “Roeping” staan meesal 
nie op die voorgrond as besluit moet word oor “bly of 
gly”, oor waar ek werk en wat ek doen nie. Helaas ook 
bitter selde in my daaglikse keuses of my deelname 
aan kultuur en my betrokkenheid in die samelewing. 
Die Skrif is tog duidelik: benewens God se roeping tot 
geloof en bekering (of juis ook deel daarvan?), het ek 
ook as gelowige ’n roeping tot diensbaar wees in en 
betrokke wees by hierdie wêreld. Gereformeerdes is 
nie wêreldmydend nie, maar het nog altyd baie van 
die roeping van die gelowige en die kerk in die wê-
reld gemaak. Daarom ’n vraag wat verantwoording 

eis: Is my lewe bloot belange-gedrewe binne ’n ver-
bruikerskultuur, of is dit ook roepingsgedrewe, gedryf 
deur dit wat ek glo waartoe die Here my in sy koninkryk 
geroep en getaak het?

Koninkryk
Hiermee bedoel ons gewoon elke terrein waaroor 

die Here heerskappy voer. En dit sluit huisgesin 
en skool, dorp en gemeenskap, land en politiek in. 
Die evangelie raak immers die hele lewe. “Jesus is 
die Here!” (Rom. 10:9; 1 Kor. 12:3). Christus is die 
Heerser, het die seggenskap, nie net oor die kerk nie, 
maar ook oor die ganse lewe in al sy fasette. God het 
Homself so in sy Woord en sy werke geopenbaar as 
die God wat oor alles en almal rageer, oor die hemel 
en die aarde, oor die siel en die liggaam, oor die kerk 
en oor die samelewing. Geen duimbreedte van die 
same lewing mag aan die heerskappy van Christus 
onttrek word nie, ook nie die politiek nie.

Politiek
Die politiek is juis die aktiwiteit waardeur hierdie sa-

me lewing, wat deel is van sy koninkryk, statutêr deur 
wetgewing en –uitvoering ingerig en georden word, 
waardeur die lewe van mense deur ’n bepaalde ower-
heid met wetgewing beoordeel word. Breër gesien: die 
inrigting van die staatshuishouding. Saam met hierdie 
huishouding het ook die burgerlike samelewing ’n 
roeping en rol in die politiek.Daarom kan en mag die 
gelowige hom nie, soos byvoorbeeld die Anabaptiste, 
van die politiek onttrek nie. Politiek, het pres. Charles 
de Gaulle van Frankryk by geleentheid opgemerk, is 
’n te belangrike saak om net aan politici oorgelaat te 
word!

Verkiesing 2014 ... om te stem of nie te stem nie?
Hier kom ons nou by die praktiese en die konkrete. 

Bete ken my roeping ten opsigte van die politiek son-
der meer ook my roeping om te stem? Laat ons 
dadelik sê: politiek is meer as partypolitiek; poli tieke 
betrokkenheid meer as kruisie trek. Daar is wel-
menende gelowiges wat ernstig oor hulle roeping in 

a
s

Skri
kon
die 
en s
trek
van 
Alge



Maart 2014 ~ DIE KERKBLAD 9

Fokus

die politiek voel, en tog glo dat hulle juis deur nie te stem nie, hulle roe-
ping uitvoer. Mag ek maar wyle oom Jaap aanhaal: Stem reg, bly weg! 
Hoe moet ons hieroor oordeel?

My stem en legitimiteit – Insiggewend is die feit dat hierdie vorm van 
“deelname deur nie-deelname” onder veral Afrikaners eers met die koms 
van die nuwe politieke bestel in Suid-Afrika posgevat het. Iets van ’n 
weer houding uit protes van wat in 1994 gebeur het: deur te stem, gee 
ek legitimiteit aan ’n onwettige bestel, so word geredeneer. Die antwoord 
hierop is tweeledig:

Eerstens, die huidige bestel mag sleg wees, sy hoofl uitenante mag  
kor rup wees, maar die bestel is legitiem, oor en uit. Die Grondwet 
wat die politieke bestel in Suid-Afrika rig, word deur elke enkele land 
in die wêreld erken. Die legitimiteit daarvan is nog deur geen deur-
dagte politieke wetenskaplike betwyfel nie.
In die tweede plek: dit is nie die aksie van kruisie maak wat legitimiteit  
aan die sisteem verleen nie, maar die reg tot kruisie maak. ’n Hele 
24% van erkende demokratiese lande het gedurende die tydperk 
1945 tot 2001 ’n stempersentasie van onder 50% gehad. Nie hierdie 
lae syfer nie, maar die vryheid en regverdigheid van die verkiesings 
het die legitimiteitsvraag bepaal.

My stem en effektiwiteit – Laat ek eers net dadelik vir my paaltjies keer: 
die argumente, syfers en voorbeelde wat hier volg, is vanuit ’n opposisie-
oogpunt aangebied. Presies dieselfde argumente geld as jy die regering 
sou ondersteun. Wat kan my stem, of – as dit daarop aankom – die 
stem me van ’n minderheidsgroep (bv. 6% Afrikaners) tog help? Dis mos 
’n onbeduidende druppel in die emmer? Die argument sou gewig kon dra 
in ’n kiesstelsel waar verloorstemme in ’n bepaalde kiesafdeling geen 
verteenwoordiging kry nie. Feit is egter: in die proporsionele kies stelsel 
van Suid-Afrika tel elke stem. Persoonlik het ek in 1999 met ’n stem-
aandeel van slegs 0,3% vir vyf jaar sitting gekry in die hoogste raadsaal 
van ons land, waar ek soms werklik effektiewe inspraak in belangrike 
wet gewing kon maak. Wees verseker: jou stem tel!

Verder is dit gewoon rekenkundig so dat ’n wegblystem die posisie 
van jou opponent versterk. Dis so eenvoudig ... As ’n bepaalde party 
60% van die stem van die bevolking het, maar 10% van die kiesers wat 
vir die opposisie sou stem, bly weg, regeer daardie party met ’n twee-
derde meerderheid (66%), en kan hy op sy eie die Grondwet verander. 
Is dit werklik effektief (en roepingsgetrou) om deel van daardie 10% te 
wees?

My stem en aanspreeklikheid – Die owerheid, ook die plaaslike ower-
heid, kan en moet vir die uitvoer van verkiesingsbeloftes, effektiewe, 
deur sigtige en skoon administrasie aanspreeklik gehou word. Hierdie 
aanspreeklik-hou is die taak en plig van elke burger van die land, al het 
jy teen die wenner gestem. Die vraag is: Het ek werklik ’n morele reg tot 
hierdie aanspreeklik-hou as ek nie eers my aanvanklike reg om deel te 
neem, wou uitvoer nie?

My stem en “potensialiteit” – Verskoon die nuwe woord, dit is maar bietjie 

digterlike vryheid om met die vorige 
drie te rym. Ek bedoel hiermee: 
ná die demokratiseringsproses in 
lande wêreldwyd en veral in Afrika, 
lande wat na “bevryding” deur die 
bevrydingsbeweging regeer word, 
neem die steun aan die bevry-
dingsbeweging op ’n redelik vaste 
patroon af. In hierdie lande het die 
stempersentasie tussen 1990 en 
2000 met 12,5% afgeneem, en 
daar na nog verder. Die “struggle-
brandstof” raak naderhand op en 
stempatrone word al hoe meer 
deur bevry dingsnostalgie bepaal. 
Die gevolgtrekking? Die potensiaal 
van jou stem om ’n verskil te maak, 
word al hoe groter.

Nou watter party dan?
Dit kan nogal ’n probleem wees 

as nie een produk op die politieke 
rak volkome in my kraam pas nie. 
Daar het egter oor die laaste de-
kades ’n denkskuif plaasgevind 
wat die gewetenswroeging so 
bie tjie uit die stemlokaal uithaal. 
Vroeër jare was “Die Party” vir 
veral Afrikanermense omtrent 
die vergestalting van ’n ganse le-
wens uitkyk. Ek het my oorlede pa 
jare gelede altyd oor sy drie on-
aantasbares gespot: Sanlam, die 
Dopperkerk en die Nasionale Party. 
(O ja, die Vrystaat-rugbyspan 
ook!) 

Hierdie verabsolutering van ’n 
politieke party, asof ek elke stand-
punt daarvan feitlik met ’n credo 
onderskryf, het gelukkig verby-
ge gaan. Politieke partye word 
al hoe meer gesien vir wat hulle 
moet wees: ’n instrument tot 
effek tiewe regering, opposisie of 
belangebehartiging. Gaan maak 
gerus met vrymoedigheid jou krui-
sie met deeglike besinning, maar 
minder gewetenswroeging! My 
stand punt is tog dat dit deel is van 
my roeping in die koninkryk van ons 
Here, juis in Suid-Afrika 2014. DK
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Wat moet ons demokratiese 
staat nou eintlik doen?

Prof. DF (Francois) Muller (Teologiese Skool)

Dit lyk soms of die land tans weer letterlik aan die 
brand is. Daar is bykans elke dag nog ’n klomp 

mense wat – soms met groot geweld en vernietiging – 
pro testeer omdat die owerhede nie die dienste wat hulle 
wil hê, lewer nie.

Die vraag oor wat die staat dan veronderstel is om 
alles te doen, is nie maar net akademies nie, maar tans ’n 
brandende kwessie. In die Nederlandse Geloofsbelydenis 
(NGB) art. 36 gee ons as Gereformeerdes ’n Bybelse 

ant woord op hierdie vraag.

“Die staat”?
Voordat ons egter by hierdie antwoord uitkom, is dit nodig om ’n 

paar begrippe duidelik te maak. Die woord “staat” kan meer as een ding 
beteken. Partykeer word dit vir ’n hele land gebruik, en sluit dit daardie 
regering én die burgers in. “Staat” word ook baie keer gebruik om na 
die regering self te verwys – daardie mense wat die burgers regeer en 
moet dien.

Toe die NGB opgestel is, was daar nog nie regtig so iets soos “die 
staat” met ’n hele gesofi stikeerde masjinerie soos wat ons dit vandag 
beleef nie. Daar was mense wat in gesagsposisies was. So kon “die 
staat” byvoorbeeld Sondag in die kerk gesit het! Hoewel ons vandag 
al hoe meer met “die staat” as ’n koue, oorweldigende magstruktuur te 
make kry, moet ’n mens nooit vergeet nie dat dit nog steeds “iemand 
agter ’n lessenaar” is wat die besluite gaan neem en die opdragte gaan 
gee en uitvoer. Hierdie artikel gaan dus eintlik oor wat ons van hierdie 
mense kan verwag.

“Ons glo ...”
Die eerste ding wat ons in Art. 36, in die taal van die tyd, op grond 

van byvoorbeeld Romeine 13 bely, is “dat ons goeie God vanweë die 
verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede 
aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette 
en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die 
mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan 
verloop”. En hoe beleef ons nie hierdie verdorwenheid, losbandigheid, 
wetteloosheid en opstand vandag nie?! Ons beklemtoon hier dat God 
in sy goedheid owerhede ingestel het. Dit is iets wat ’n mens in gedagte 

moet hou as dit vir jou voel asof 
die staat eerder téén as vir jou is. 
Hierdie feit gee egter ook nie vir 
iemand wat gesag het, ’n lisensie 
om te maak wat hy/sy wil, “want 
God het my aangestel” nie.

As ’n mens hierdie woorde 
van Artikel 36 mooi lees, sien jy 
boonop dat ons nog nie begin het 
om die owerhede se taak uit te 
spel nie, maar om te bely wat God 
se wil, wat sy gesindheid teenoor 
ons sondaars is. Dit is juis omdat 
Hy, ook ter wille van ons, wil hê 
dat die losbandigheid in toom 
gehou word, dat Hy owerhede 
ingestel het en wil hê dat daar 
wette moet wees. Dit is ook die 
rede waarom Hy “die swaard” vir 
die owerhede gegee het om te 
sorg dat almal by die wette hou 
– om die kwaaddoeners te straf 
en die deugsames, die goeie 
burgers, dié wat tot die vrede en 
die voorspoed van die staat (die 
land) bydra, te beskerm.

“En hulle taak is ...”
In die volgende sin spel ons 

uit wat die owerhede se ver ant-
woordelikheid is: “En dit is nie 
alleen hulle taak om aan die 
staats bestuur aandag te gee en 
daaroor te waak nie, maar ook 
om die heilige Woordbediening te 
beskerm ...”

Omdat ’n mens eintlik ’n hele 
boek moet skryf oor wat die res 
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van hierdie sin inhou, fokus 
ons aanvanklik net op hier-
die eerste woorde. Die mense 
wat in gesagsposisies is, die 
mense wat die gesag het om 
besluite vir ander te neem, het 
die verantwoordelikheid om 
as (goeie) bestuurders op te 
tree. ’n Bestuurder werk met 
iemand anders se goed, en bly 
verantwoordelik teenoor die 
eienaar. Die oomblik wat ’n be-
stuur der begin optree asof hy/sy 
self die eienaar is, word hy/sy ’n 
tiran. ’n Bestuurder moet ter wille 
van die burgers regeer en nie ten 
koste van hulle nie.

Dit is juis een van die kernsake 
wat die Reformasie beklemtoon 
het. Die owerheid moet jou ’n rede 
gee om die Here vir sy goedheid te 
dank, nie om by Hom te kerm oor 
die onreg wat jy moet verduur nie. 
Uiteindelik moet ’n owerheid sorg 
dat daar geregtigheid geskied. In 
kort gesê, beteken dit dat elkeen 
kry wat hom toekom.

Die stem van God
Let daarop dat owerhede se 

verantwoordelikhede dus nie 
soseer voortspruit uit wat die 
mense wil hê nie, maar vanuit wat 
God verwag. Selfs al sou party 
mense wat gesag het, ontken dat 
hulle voor God verantwoordelik 
is, is gesagstrukture daar omdat 
God dit so wil hê, en bly elkeen 
wat gesag het in die eerste plek 
voor Hom verantwoordelik is. In 
’n demokrasie word die stem van 
die mense hanteer asof dit die 
stem van God is – vox populi, vox 
Dei. 

As kerk van die Here weet 
ons egter dat die Here sy stem 
in die Bybel laat hoor en dat dit 
net is wanneer die mense in oor-

eenstemming met die Bybel praat dat jy dalk kan sê dat die stem van die 
mense die stem van God is.

“En hulle taak is om ook ...”
Hiermee kom ons egter by die tweede verantwoordelikheid waarna 

ons in Artikel 36 verwys: dat die owerhede, saam met hulle aandag aan die 
bestuur van die staat, ook “die heilige Woordbediening moet beskerm”. 
Soos ek hierbo sê, is daar al honderde boeke hieroor geskryf. In kort 
kom dit egter daarop neer dat die owerheid die samelewing so moet 
regeer dat die kerk in staat is om die Here se Woord te verkondig.

Ons kan die Here dank dat Artikel 15 van ons grondwet juis hiervoor 
voorsiening maak. Artikel 36 is egter vir lank geïnterpreteer asof die 
owerheid self moet sorg dat alle burgers Christelik lewe. Wanneer ’n 
owerheid mense egter “met die swaard” daartoe begin dwing, bevorder 
’n mens die einste “valse godsdiens” wat ons in Artikel 36 bely dat dit 
uitgeroei moet word. Wanneer owerhede mense met die swaard dwing 
om die Here te dien, maak jy mense huigelaars. Daarom behoort die 
owerheid so te regeer dat die Woord onbelemmerd verkondig kan word 
en elkeen in staat is om die Here met sy hele hart te dien. Die owerheid 
moet so regeer dat elkeen in staat is om God in vrede te dien (vgl. 1 
Tim. 2:1, 2).

Kom ons eindig dan waar ons begin het: Het die owerheid die ver-
ant woordelikheid om vir almal huise te bou en werk te gee en aan 
almal dienste te lewer? Of moet die owerheid net die omstandighede 
skep waar mense dit self kan doen en aan mense byvoorbeeld eerder 
boumateriaal as huise gee? Dit is vrae wat ’n mens ongelukkig nie so 
maklik vanuit Artikel 36 kan beantwoord nie, omdat dit saamhang met 
die soort politieke bestel wat elke land het.

Dit is eintlik opvallend dat ons nie in Artikel 36 sover gaan om te sê 
watter politieke bedeling die Here verkies nie. Ons sê nie of Hy ’n ko-
ninkryk, ’n keiserryk, ’n konstitusionele monargie, ’n republiek, ’n kon-
sti tusionele demokrasie, of iets heeltemal anders verkies nie. Dit is wel 
duidelik dat die Here verwag dat elkeen aan wie Hy gesag gee, so sal 
regeer dat daar geregtigheid is, dat elkeen kry wat hom/haar toekom en 
vry is om God met sy/haar hele hart te dien: om God en sy naaste lief te hê.

Dit is miskien die eintlike vraag wat ons moet vra as mense swaarkry: 
Waar is die naasteliefde wat God van ons verwag? Waar is die respek 
wat Hy eis dat ons mekaar mee moet hanteer? Mag elkeen wat die mag 
en die gesag het om ’n verskil in hierdie lewe te maak, hierdie vraag diep 
en eerlik oordink.

Hoewel dit beslis verkieslik is dat elkeen met gesag dit sal uitoefen 
soos wat die Here in sy Woord beveel, is my opinie ook dat as die ower-
hede ten minste uitvoer wat die grondwet sê, die meeste mense in staat 
sal kan wees om in vrede te lewe in hierdie land wat die Here ons God 
vir ons gee. DK
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Is die kerk relevant?
Prof. Johannes Smit (Teologiese Skool)

Enkele gedagtes oor die kerk
Ons lewe in ’n tyd waar gelowiges 
baie keer ’n behoefte uitspreek om 
iets as kerk te doen. Mense het ’n 
behoefte daaraan dat die kerk in die 
gemeenskap waarin hulle leef, sigbaar 
moet wees. Wanneer die erediens verby 
is, word al meer gevra: Hoe is die kerk 
in die gemeenskap sigbaar? Kerke 
belê daarvoor in verskillende projekte, 
soos byvoorbeeld voedingsprojekte 
(sopkombuise), naaldwerkklasse, projekte by weeshuise, en 
die ondersteuning van MIV-positiewe mense en so meer. 

Dié tema kan op verskillende 
wy ses nader omskryf word. 

Ons kan byvoorbeeld vra: Spreek 
die kerk in ons tyd steeds mense 
aan, of is die kerk se tyd uit ge-
dien? Is “Christen”-wees buite 
die kerk nie ’n beter opsie as om 
aan ’n kerklike struktuur verbind 
te wees nie?

In Europa is “Christen”-wees 
buite die gevestigde kerklike 
struk ture reeds vir dekades ge-
wild onder veral voormalige kerk-
gangers. In Suid-Afrika is daar 
aanduidings dat so ’n stand-
punt al meer inslag vind. Ek 
her inner my aan ’n artikel wat 
in die negentigerjare in Neder-
land verskyn het nadat die so ge-
naamde “buite”-kerklike Christen-
skap daar reeds goed gevestig 
was. In daardie artikel is bevind 
dat die geloof redelik vinnig ver-
welk wanneer gelowiges hulle 
doelbewus van die kerk afson-
der. Gelowig-wees “buite” die 
kerk het daar baie vinnig ’n bete-
kenisverandering ondergaan – 
buite die kerk impliseer uiteindelik 
ook om buite die geloof te wees.

Eeue voor die Reformasie is 
die gedagte reeds uitgespreek 
dat wie God as Vader het, het die 
kerk as moeder. Die kerkvader 
Augustinus en die kerkhervormer 
Calvyn het ook op daardie wyse 
na die kerk verwys. ’n Beeld 
wat daarop wys dat die kerk die 

ver antwoordelikheid het om mekaar in hierdie lewe na liggaam en na 
siel te versorg. Die kerk is altyd relevant vir die gelowige. Binne die 
gemeenskap van die gelowiges word gelowiges in die geloof opgebou 
en versterk en ook op ander wyses versorg.

Ons kan ook vra: Is die kerk relevant in die gemeenskap waarin 
ons leef? Ons lewe in ’n tyd waar gelowiges baie keer ’n behoefte uit-
spreek om iets as kerk te doen. Mense het ’n behoefte daaraan dat die 
kerk in die gemeenskap waarin hulle leef, sigbaar moet wees. Wan-
neer die erediens verby is, word al meer gevra: Hoe is die kerk in die 
gemeenskap sigbaar? Kerke belê daarvoor in verskillende projekte, 
soos byvoorbeeld voedingsprojekte (sopkombuise), naaldwerkklasse, 
projekte by weeshuise, en die ondersteuning van MIV-positiewe mense 
en so meer. Daar is sekerlik plek vir projekte soos hierdie en vele ander. 
Solank ons nie die kerk daardeur in een of ander sosiaal-maatskaplike 
struktuur gestalte probeer gee nie.

Die kerk is Woord- en Sakramentsgemeenskap. Die kerk vind uit-
drukking in die wêreld waar gelowiges onder leiding van die besondere 
dienste rondom die Woord en die sakramentsbediening saamkom. 
Naas die erediens is daar nie ’n sogenaamde struktuur waarin die kerk 
uitdrukking vind nie. Die kerk is elke lidmaat. In die gemeenskap is die 
kerk soos sout en suurdeeg. Sout gee smaak en dit preserveer voedsel, 
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maar is nie vir die blote oog sigbaar waar dit werk nie. So ook suurdeeg. 
Suurdeeg deurtrek die hele baksel sonder dat dit met die blote oog sig-
baar is.

In beide gevalle is die gevolge van die gebruik van sout en suurdeeg 
duidelik waarneembaar: in die smaak van kos en in die rys van die 
deeg. Waar gelowiges woon en werk, is hulle kerk. Daar is hulle vir die 
ge meenskap sout en suurdeeg. Daar moet die evangelie ingang vind. 
Anders gesê – elkeen wat Christus omhels en al sy weldade aanneem, 
is kerk.

In ons tyd is daar ’n sterk gevoel teen sogenaamde kerklike strukture. 
Daar is selfs ’n verset teen die Kerkorde, teen kerklike vergaderings en 
so meer. Die ironie is egter dat hoe meer ons ons teen die sogenaamde 
kerklike struktuur verset, hoe meer is ons besig om nuwe strukture te 
skep. Hoe meer ons sigbaar wil wees, hoe meer noodsaaklik is dit om in 
’n struktuur daaraan gestalte te gee.

Deur die eeue verskil die gereformeerdes in lyn met Calvyn met an-
der beskouings op hierdie punt: die gereformeerdes aanvaar op grond 
van die Skrif en Belydenis dat God die orde waarvolgens sy kerk funk-
sioneer, nie aan mense oorlaat nie. God openbaar in sy Woord ook die 
orde vir die kerk. Hierdie orde, soos dit in die Kerkorde gestalte vind, is 
niks anders nie as die daarstel van ’n orde vir die vrye deurgang (ver-
kondiging) van die evangelie in alle omstandighede. So is die Kerkorde 
en die kerklike bediening vanuit die Woord op die Woord gerig – sodat 
elke gelowige (die kerk) vanuit die Woord vir sy dienswerk in die kerk en 
die samelewing opgebou word.

Wanneer ons die relevansie van die kerk in die gemeenskap só 
beoordeel, bestaan daar nie die moontlikheid dat ’n gelowige kan vra 
“Wat doen die kerk in my gemeenskap?” nie. Die vraag stel die vraer 
self in die beskuldigdebank. Die vraag vir elke gelowige is: Wat doen ék 
in die gemeenskap?, want ék is kerk. Dit is ’n vraag na die sout en die 
suurdeeg eerder as na die sigbare gestalte van die kerk in die same-
lewing. God bepaal hoe die invloed van ’n enkele gelowige in sy spe-
sifi eke omstandighede kan bydra om ver bo verwagting tot voordeel van 
die kerk en die gemeenskap uit te rys.

’n Laaste vraag: Het die kerk iets relevant vir die staatsregering te sê? 
Vanuit ’n geloofshoek gesien, is die kerk altyd relevant. Maar is die kerk 
in ’n wêreldlike sin relevant wanneer die kerk iets vir die staatsregering 
wil sê? Waarom sal ’n godsdiens-neutrale staatsregering, ’n sekulêre 
staats regering of selfs ’n heidense regering enigsins ’n belang hê by 
wat die kerk te sê het? Dit bring ons ook by die vraag: Waarop kan die 
kerk aanspraak maak dat ’n staatsregering na die kerk behoort te luister 
indien die kerk moontlik reeds ’n minderheidsgroep in ’n spesifi eke sa-
melewing is?

Die kerk is nie daartoe geroep om die staatsregering oor te neem 

nie, en ook nie om die sa me-
le wing te verkerklik nie. Die 
kerk is geroep om teenoor die 
staats regering vanuit die Skrif te 
getuig oor verskillende relevante 
aangeleenthede wat ter sprake 
mag kom. Die Kerkorde gee op ’n 
besondere wyse uitdrukking aan 
die kerk se profetiese taak. Die 
verskillende kerklike vergaderings 
het die verantwoordelikheid om 
korrespondensie met die ower-
heid te onderhou. Dit sluit ’n 
kerk raadsvergadering, die onder-
skeie klasses, streeksinodes en 
die algemene sinode in. Elke 
kerklike vergadering het dus die 
verantwoordelikheid om profeties 
te getuig.

Wat insiggewend is, is dat 
die Kerkorde nie die kerk as ’n 
struktuur naas die plaaslike kerk 
of selfs teenoor die staatsregering 
voorstel om hierdie taak uit te 
voer nie. Kerklike vergaderings 
is immers nie die kerk nie, maar 
plaaslike kerke vergadering in 
meerdere vergaderings met die 
doel om mekaar by te staan. 
So beoefen plaaslike kerke ge-
meenskap met mekaar. (Wanneer 
die vergadering afgehandel is, 
ontbind die vergadering. Daar 
bly nie ’n blywende struktuur oor 
wanneer die vergadering afge-
handel is nie.)

So moet die kerk sy profetiese 
taak ook teenoor die regering uit-
voer. Waar die plaaslike kerke self 
kan getuig teenoor die owerheid 
(bv. op munisipale vlak), behoort 
daar vanuit die plaaslike kerk 
teen oor die owerheid getuig te 
word. Waar meer kerke deur 
regeringsbepalings geraak word, 
kan meer kerke saam as klassis 
of streeksinode of algemene si-
no de hulle getuienis teenoor 
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die owerheid laat hoor. Die kerk 
behoort profeties teenoor die 
staatsregering te getuig oor sake 
wat volgens die Woord in die sa-
melewing skeefl oop. ’n Mens 
dink byvoorbeeld aan die wyse 
waarop die staatsregering selfs 
versuim om die veiligheid van 
lands burgers te verseker, die in-
standhouding van infrastruktuur 
soos paaie, die instelling van 
abor siewetgewing en veel meer.

Laasgenoemde gaan egter 
nie noodwendig aan die kerk 
’n relevante stem teenoor die 
staatsowerheid verseker nie. 
Die kerk het ook die verant woor-
delikheid om positief teenoor die 
staatsregering te getuig. Veral 
daarin lê die moontlikheid van 
die kerk se unieke stem, on-
ge ag sy lidmaatgetalle. Wat 
die kerk te sê het, is anders as 
wat in die samelewing aanvaar 
word. Die kerk getuig vanuit ’n 
perspektief waarin God se lief de 
in sy geregtigheid en in sy barm-

hartigheid aan ons ge open baar 
word, nooit naas dit nie. Bloot die 
verbintenis tussen reg en liefde 
gee aan die kerk ’n onuitputlike 
bron van getuienis teenoor die 
staatsregering. Ek noem ietwat 
willekeurig ’n paar voorbeelde.

Die moontlikheid bestaan om 
aan die staatsowerheid te stel 
dat die reg in die samelewing ten 
diepste handel oor die ordelike 
bestaan van ’n gemeenskap, 
selfs dat die staatsreg ten doel 
het om vrede en vryheid te skep 
en te onderhou. Daarin lê die ge-
dagte eweneens opgesluit dat 
die reg herstel aan die mens 
bied. Hierdie gedagtes kan van-
uit die liefde-reg-verhouding 
teo logies-kerkregtelik veranker 
word, sonder dat dit enigsins 
af breuk daaraan doen dat die 
kerk sy getuienis teenoor ’n nie-
Christelike staatsregering lewer.

Die kerk moet egter aanvaar 
dat sy getuienis al meer en de-

fi nitief kritieser as in die verlede 
getoets sal word. Om relevant te 
bly en om ernstig opgeneem te 
word in die gemeenskap en deur 
die staatsregering, sal die kerk 
erns moet maak daarmee om sy 
interne prosedures konsekwent 
te handhaaf, maar ook om te 
be sef dat goeie prosedure nie 
nood wendig ’n uitdrukking van 
die liefde is nie. Liefde word nie in 
prosedure vasgevang nie, maar 
eerder in die gesindheid waarmee 
goeie prosedure toegepas word.

In ons praktyk-georiënteerde 
samelewing gaan ons ons moet 
ver antwoord oor basiese Bybelse 
beginsels wat op elke aspek van 
ons lewe betrekking het, soos 
om die ander wang te draai, om 
jouself in ’n ander se skoene te 
plaas, om nie kwaad met kwaad 
te vergeld nie. Leer en lewe kan 
nie van mekaar geskei word nie. 
Dan behoort die kerk se getuienis 
in die gemeenskap en teenoor 
die owerheid relevant te bly. DK

Fokus
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Die misbruik van godsdiens 
vir politieke gewin

Prof. JH (Amie) van Wyk (emeritus) (Pretoria)

Nadat ek die versoek van 
die redaksie ontvang het 

om ’n artikel oor bogenoemde 
onderwerp te skryf, stap ek na my 
boekrak en haal drie boeke van 
die rak – twee preekbundels en 
’n boek wat oor geskiedkundige 
toesprake handel. Die titel van 
laasgenoemde boek is President 
Kruger aan die Woord (1952), 

en is saamgestel en van kommentaar voorsien deur 
JS du Plessis, later professor in geskiedenis aan die 
(destydse) PU vir CHO (tans NWU). Dit bevat ver-
kiesingsmanifeste, intreeredes en toesprake van die 
president. 

Die ander twee boeke is twee preekbundels, die 
eerste van die hand van ds. GJJ Boshoff, NG pre-
dikant, getitel U volk is my volk (1959). Die titel van die 
tweede lui Hy was groot en gelief. Roudienspreke by 
die afsterwe van dr. HF Verwoerd, en is saamgestel 
deur ds. Corneels Hattingh, destyds NG dominee 
van Bethlehem.

In al drie hierdie geskrifte kom die verhouding tus-
sen politiek en godsdiens ter sprake en kom die vraag 
telkens na vore: Wanneer word godsdiens misbruik 
ter wille van politieke gewin? En daarmee saam: Wat 
is die juiste verhouding tussen godsdiens en politiek? 

– waaroor in talle artikels in hierdie uitgawe van Die 
Kerkblad besin word.

Huidige debat
Regeringslui in Suid-Afrika vandag is nogal lief 

daarvoor om ’n direkte verband tussen politiek en 
godsdiens/kerk te lê. In  Mei 2008 het pres. Jacob 
Zuma byvoorbeeld gesê dat die ANC “sal regeer tot-
dat Jesus terugkom”. In November 2013 het mnr. 
Gwede Mantashe die drieparty-alliansie met die Hei-
lige Drie-eenheid vergelyk; hy het verder ook daarop 
gewys dat Jesus 12 dissipels gehad het, en dat die 
ANC in sy eerste 100 bestaansjare 12 presidente ge-
had het; en soos Moses die Israeliete deur die Rooi 
See gelei het, so het Nelson Mandela “ons” deur die 
rivier gelei – opmerkings wat vanuit kerklike geledere 
hewige kritiek ontlok het.

Ná die dood van mnr. Mandela op 5 Desember 
2013 het talle sprekers tydens geleentheidsredes, 
huldeblyke en troosboodskappe hom as bevryder en 
versoener beskryf, en is baie van hierdie boodskappe 
in (oordrewe) messiaanse kleure geskilder. Sy bly-
wende betekenis in die geskiedenis van Suid-Afrika 
is onbetwisbaar, maar ’n messias was hy nie.

In wese het ons hier met ’n baie ou debat te 
doen. Dit strek van die tyd van keiser Konstantyn 

om 
ond
boe
die 
’n b
toes
laas
Krug

i t l

Godsdiens mag nie vir politieke gewin misbruik word nie, en eweneens 
mag politiek nie vir godsdienstige gewin gebruik word nie. ’n 

Verkerklikte politiek is net so gevaarlik as ’n verpolitiseerde kerk. 
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in die vierde eeu, deur Middeleeue, tot vandag toe. 
Dit neem telkens in verskillende lande verskillende 
gedaantes aan, maar dis altyd daar.

In die eerste drie eeue van die bestaan van die 
Christelike kerk was die Christene ’n klein minderheid 
wat dikwels deur die Romeinse keisers wreed ver-
volg is. 

Die situasie verander egter dramaties in die 
vier de eeu toe eers keiser Konstantyn in 313 die 
Christendom tot toegelate godsdiens en keiser Theo-
dosius die kerk tot staatskerk in 380 verklaar en alle 
onderdane in die ryk tot die katolieke geloof verplig 
het.

Die wending wat die kerk in die vierde eeu on-
der gaan het, van ’n weerlose minderheidsbeweging 
tot ’n magtige meerderheidsorganisasie, het ’n ge-
weldige impak op die kerk-staatverhouding deur die 
eeue gehad. Hiermee is die platform opgestel vir ’n 
stryd tussen staat en kerk, politiek en godsdiens wat 

deur alle eeue tot vandag toe sou voortduur. Politici 
sou van toe af die kerk misbruik, en so ook kerkleiers 
die politiek.

Die vraag deur die eeue sou wees: Wanneer word 
godsdiens vir politieke gewin misbruik? Maar ook 
omgekeerd: Wanneer word politiek vir godsdienstige 
gewin misbruik?

Vorige debat
Ek het hierbo na drie boeke uit die vorige eeu(e) 

verwys. Daaruit blyk glashelder hoedat hierdie selfde 
probleem in die vorige politieke bedeling(s) in Suid-
Afrika te vind was. I

n die preekbundel Hy was groot en gelief word 
dr. Verwoerd byvoorbeeld in talle pre ke met groot 
fi gure uit die Ou Testament vergelyk: Moses, Josef, 
Gideon, Josua. Hy word selfs met Chris tus as “ver-
losser” vergelyk. In een preek word die moord op 
dr. Verwoerd in verband gebring met die offer wat 
Abraham met Isak moes bring. En dan word uit ge-
roep: “Neem jou grootste seun, Suid-Afrika, en gaan 
offer hom, op een van die berge wat Ek sal aanwys.” 
Dr. Hendrik Verwoerd word as “die groot offer vir 
Suid-Afrika” bestempel.

’n Hoogtepunt (of laagtepunt) in hierdie verband 
is die preekbundel van ds. GJJ Boshoff. Hier het 
ons ’n skoolvoorbeeld van politieke preke in hulle 
reinste vorm. ’n Tipiese voorbeeld is die preek 
tydens die roudiens van eerste minister JG Strijdom 
(1958), waarin die eerste minister deurlopend met 
die profeet Elisa vergelyk word. In ’n Krugerdag-
oordenking (1958) word die lofsang van Mirjam (Eks. 
15) aangewend om uit te beeld dat “op Krugersdag 
sing die Afrikanervolk sy oorwinningslied”.

Ons het genoem dat hierdie verskynsel baie 
wyd voorkom. Dit is ook ’n deurlopende tema in die 
toesprake van pres. Paul Kruger – miskien dalk meer 
subtiel. In die voorwoord van prof. DW Kruger tot die 
genoemde boek wys hy daarop dat “die parallel met 
die volk Israel besonder opvallend (in die toesprake) 
is”. Soos wat die almagtige hand van God Israel van 
ouds uit Egipte deur die woestyn na die Beloofde 
Land gelei het, so lei Hy ook die Trekkervolk na 
’n land van vryheid. Dit het vir die staatspresident 
daaroor gegaan om ook op staatkundige terrein die 
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ewige beginsels van Gods Woord 
te laat geld.

Laasgenoemde ideaal is na-
tuurlik lofwaardig, maar die groot 
vraag is: Hoé moet dit gedoen 
word? Word daar voldoende tus-
sen Godsvolk en kultuurvolk on-
derskei? Waar pas Christus in 
die groot verhaal in? Hoe bely 
’n mens byvoorbeeld dat God 
deur Christus in ’n multikulturele 
samelewing regeer, dit wil sê ’n 
samelewing wat uit Jode, Mos-
lems, Boeddhiste en Chris tene 
bestaan? Mag daar po gings aan-
gewend word om ’n “sa me le wing” 
te verchristelik? Kán daar ooit 
sprake wees van ’n “Christelike 
samelewing” – be halwe vir ’n 
Christelike gesin, ’n Christelike 
skool/universiteit en ’n Christelike 
kerk?

Kritiese oorwegings
Mag politici godsdiens (of die 

kerk) vir eiebelang aanwend? Dit 
bring die volgende vraag na vore: 
Wat is die doel van godsdiens? 
Wat is die doel van die kerk?

Die doel van die Christelike 
kerk is om God te verheerlik, 
om diensbaar te wees aan die 
koms van die koninkryk van God 
op aarde, aan die uitdra van die 
evangelie van verlossing, oor-
winning en hoop, aan die uitleef 
van ’n voorbeeldige lewe waarin 
die liefde van Christus gesien 
kan word sodat mense na die 
ko ninkryk van vrede, vreugde 
en geregtigheid nadergetrek kan 
word.

Die Suid-Afrikaanse Grondwet 
bepaal dat staatsinstellings gods-
diensvryheid moet beskerm. 
Som  mige praat in hierdie ver-

band van ’n “neutrale staat”, maar 
persoonlik verkies ek om te praat 
van ’n “onpartydige staat”. Die 
staat mag nie ’n bepaalde gods-
diens bevoordeel nie, maar kerke 
en godsdienstige instellings mag 
hulle godsdiens in vryheid be-
oefen. Dit impliseer dat die staat 
en regeringslui ook nie godsdiens/
kerk vir eiebelang mag aanwend 
en sodoende misbruik nie. Ook 
politici mag dit nie doen nie.

Daarmee word nie gesê dat 
po litici ’n soort van waardevrye 
po litiek moet beoefen nie. Die 
be ginsels van menswaardigheid, 
geregtigheid, vryheid, waarheid, 
eer likheid en integriteit moet 
deur lopend gehandhaaf word.

Moet die ou teokratiese ideaal 
van die “Calvinisme”, naamlik dat 
God oor alles heers en dat die ko-
ningsheerskappy van Christus oor 
alle lewensterreine strek, dan laat 
vaar word? Nee, solank hierdie 
belydenis maar reg verstaan 
word. Hierdie belydenis mag nie 
deur staatsinstellings op elke sa-
melewingsverband afgedwing 
word nie – so iets gaan teen die 
wese van die evangelie in – maar 
dit moet gesien word vir wat dit is: 
’n geloofsbelydenis. In die eerste 
eeue van die kerkgeskiedenis, 
toe die Christene ’n klein minder-
heid was, soos tans ook in 
Japan en China byvoorbeeld, 
en in latere tye toe Christene in 
som mige lande ’n meerderheid 
was, het hulle altyd en oral bely: 
God regeer, Christus is Koning. 
Ondanks alles wat gebeur. In tye 
van vervolging en in tye van voor-
spoed. 

Dit is dwaas van owerhede om 
die Christelike geloof op almal in 
’n plurale samelewing af te dwing. 

Dit is dwaas om die evangelie 
van die Ou en Nuwe Testament 
vir politieke gewin aan te wend.

Beteken dit dat Christenpolitici 
van hulle Christelike beginsels 
moet vergeet wanneer hulle as 
politici in die openbaar optree? 
Word van hulle verwag om ’n 
dub bele lewe te voer, in die week 
as politikus en Sondae as Chris-
ten? Allermins. Christene word 
deur Christus geroep om één in-
tegrale lewe voor die aangesig 
van God te voer, asook voor hulle 
medemens. 

Christus maak ge bruik van 
drie beelde om sy navolgers se 
lewenstyl op alle lewensterreine 
aan te dui: sout, lig en suurdeeg.  
Hierdie beelde bring tot uitdrukking 
dat Christene in hulle handel en 
wandel die kwaad sal bestry, 
die goeie lewe sal bevorder en 
beïnvloed. Oral, dus ook in die po-
litiek. Christene sal help keer dat 
politici nie godsdiens en die kerk 
vir eie persoonlike of politieke ge-
win misbruik nie.

Om af te sluit: godsdiens mag 
nie vir politieke gewin misbruik 
word, en eweneens mag politiek 
nie vir godsdienstige gewin ge-
bruik word nie. ’n Verkerklikte 
poli tiek is net so gevaarlik as ’n 
ver politiseerde kerk. 

Waarom slaag Christene en 
politici nie daarin om in hierdie 
verband die juiste pad te vind nie, 
en word die foute van die ver-
lede so telkens herhaal? Is dit 
nie omdat ons telkens daarin faal 
om die regte verhouding tussen 
Godvolk en kultuurvolk, tussen 
kerk en nasie raak te sien nie? DK
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Prof. Francois Venter (navorsingsgenoot, Fakulteit Regte, NWU)

Demokrasie as regeringsvorm
prinsipieel beoordeel

Mag

Politici in enige 
stelsel het baie 

mag. Waar kry hulle 
die mag vandaan? 
Die antwoord daar-
op hang baie van ’n 

mens se lewensbeskouing af. Die 
regte antwoord van die gelowige is 
die (meestal onderbeklemtoonde 
en eintlik teen-intuïtiewe) Skrifge-
gewe dat daar geen gesag is wat 
nie van God kom nie, en die ower-
hede wat daar is, is daar deur die 
beskikking van God (Rom. 13:1).

Verder beveel dieselfde vers 
“elke mens” om hom “aan die 
ower hede wat oor hom gestel is” 
te onderwerp. Maar die owerhede 
waaronder ’n mens deur God se 
be skikking gestel is, is soms soos 
die vyande waarna Dawid in sy 
worsteling met die sonde in Psalm 
38:20-21 verwys: “My vyande is 
vol lewenskrag en daar is so baie 
wat my sonder rede haat, wat my 
kwaad vir goed ver geld en teen 
my is omdat ek die goeie najaag.” 
Die geskiedenis is vol voorbeelde 
van maghebbers wat verlei is om 
hulle mag te misbruik, vir politieke 
voordeel, seksuele wanpraktyke, 
geld en misdaad – en sulke nei-
gings sal beslis nie voor die koms 
van die nuwe hemel en die nuwe 
aarde verander nie. Dit het te 
doen met maghebbers se illusie 
van verhewenheid bo die res van 
die mensdom: hulle is outomaties 
beroemd en word bedien en ver-
sorg. Hulle kan dinge doen wat 
die omstandighede van almal 
wat onder hulle gesag staan, 

verander. Kritieke belange van baie mense is van hulle besluite en op-
trede afhanklik.

Op ’n onskuldige en humoristiese manier het Ronald Reagan, 
waarskynlik sonder die bedoeling om die negatiewe kant van die saak 
te belig, hierdie eienskap van maghebbers beskryf toe hy glo gesê het 
dat hy nie van broccoli hou nie, en noudat hy president is, kan niemand 
van hom vereis om dit te eet nie. Vir ’n magtige staatshoof is dit eintlik ’n 
klein treetjie van die weiering om broccoli te eet na onregmatige mags-
misbruik.

Demokrasie
Dit is algemeen bekend dat “demokrasie” uit die Griekse woorde vir 

die begrippe “volk” en “mag” kom: dit is ’n meganisme vir ’n burgery wat 
beklee is met die “mag” om te bepaal wie hulle moet regeer. Presies 
watter vorm hierdie proses moet aanneem, is nie in die konsep ingebou 
nie. Inteendeel, daar is ’n groot verskeidenheid van demokratiese 
vorms, en die idee is al dikwels sinies gebruik (bv. in die naam van 
die voormalige kommunistiese diktatuur van Oos-Duitsland, die “Duitse 
Demo kratiese Republiek” en in die beleid bekend as die “national demo-
cratic revolution” wat die SAKP propageer).

Die begrip “demokrasie” of “demokraties” kom meer as 20 keer in 
die teks van ons Grondwet voor. Die soort demokrasie wat tot stand 
gebring is, stem in baie opsigte ooreen met die dominante Westerse 
idee van “liberale demokrasie”, maar daar is verskeie elemente van 
“sosiale demokrasie” ook ingebou. Die liberalisme verhef die vryheid 
van die individu tot die sentrale motief, terwyl die sosialisme die belange 
van die gemeenskap (in ons geval veral die “voorheen benadeelde” 
gemeenskap) beklemtoon.

Demokrasie word deur verkiesings, dit wil sê die reëlmatige uitbring 
van individue se stemme, beoefen. Skynbaar is die eerste sewe diakens 
in die vroeg-Christelike kerk so aangewys (Heb. 6:1-6). Daar is ’n groot 
verskeidenheid van stelsels en prosedures waarvolgens verkiesings 
gehou (kan) word). Voor 1993 is Volksraadslede in kiesafdelings verkies 
indien hulle ten minste een stem meer as ander kandidate behaal het. 
Sedert 1994 geld ’n proporsionele kiesstelsel, wat meebring dat stemme 
op geregistreerde politieke partye uitgebring word. Die partystrukture 
het dan beheer oor wie in die liggaam wat verkies word, sitting gaan 
neem. 

Albei stelsels het voordele en nadele. In die kiesafdelingstelsel gaan 
al die stemme wat op onsuksesvolle kandidate uitgebring is, “ver lore”, 

Mag

mag
die 
Die 
op h

mens se lewensb
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maar die kiesers weet watter persoon hulle verteenwoordig. In die pro-
porsionele kiesstelsel word die kiesers van die besluit oor watter spe-
sifi eke persone hulle moet verteenwoordig, ontneem, maar feitlik elke 
stem “tel”.

Demokrasie hou ook besluitneming deur die verkose liggaam by wyse 
van meerderheidsbesluit in: die voorkeur van die meerderheid van die 
verkose verteenwoordigers word veronderstel die voorkeur te wees van 
die meerderheid van die kiesers. Dit is skynbaar ook hoe die eerste 
“sino de” onder meer besluit het dat die besnydenis nie vir heidense 
bekeerlinge nodig is nie (Hand. 15:6-29).

Dit wil voorkom of die basiese instrumente van die demokrasie (ver-
kie sing, verteenwoordiging en meerderheidsbesluitneming) universeel 
is en instinktief as die wenslikste wyse vir die legitimering van gesagsuit-
oefening beskou word. Dit is ook net logies, veral as ’n mens aan die 
alternatiewe dink: vererfl ike koninklike mag; diktatuur gefundeer in die 
charisme van ’n individu wie se mag noodwendig in stand gehou moet 
word deur die neutralisering (meestal met geweld) van opponente; 
die kommunistiese “diktatuur van die proletariaat” wat telkens op die 
diktatuur van die Party uitloop; godsdienstige outokrasie (soos in die 
mees te Moslemstate), ensovoorts.

In die demokrasie is daar ook altyd “verloorders”. Dit is die minderhede, 
nie net die kiesers wie se partye nie aan bewind kom nie, maar ook hulle 
partye wat die beleid en optrede van die meerderheidsparty namens 
die minderheidskiesers kritiseer of opponeer. Ons demokratiese orde 
maak ruim voorsiening vir minderheidsopposisie, hoewel die geldigheid 
van fi nale besluite van die meerderheidstem afhanklik is, en die vraag 
of dit met die Grondwet strook. Romeine 13:1 spreek in besonder tot 
die demokratiese verloorders: God ken op verskeie maniere, ook deur 
die demokrasie-instrumente, gesag toe ooreenkomstig sy soewereine 
wil – ’n wil wat selfs gelowige verloorders nie altyd geredelik aanvaar 
nie, maar ook nie in twyfel mag trek nie. Per slot van rekening bepaal 
Hy alleen die geskiedenis van die mensdom, soos Hy oor die heelal, 
van sub-atomiese deeltjies tot al die sterrestelsels, sy hele skepping, 
deur al die ongetelde millennia, beskik. Of ek van die resultaat van ’n 
demo kratiese verkiesing hou al dan nie, die gesag in die hande van die 
verkosenes is gawes van God – dikwels terwyl die gesagsdraers onbe-
wus is van die bron van hulle gesag, of dit ongelowig ontken.

Goeie demokratiese gedrag
In ’n gebalanseerde demokrasie is daar sprake van ’n paradoks: die 

ver kose meerderheid is daarvoor verantwoordelik om, in die uitvoering 
van die meerderheid se wense, van die menings en belange van die 
min derheid kennis te neem. Nakoming van hierdie verantwoordelikheid 
sal voorkom dat die meerderheidsgesag onbillik uitgeoefen word.

Dit klink onrealisties, in stryd met die menslike impuls om mag te misbruik 
en om hoofsaaklik op die bevordering van eiebelang te konsentreer. Daar 
is egter groot wysheid in die demokratiese paradoks. Suid-Afrika het dit 

in die eerste na-grondwetlike jare 
onder die demokratiese leierskap 
van Nelson Mandela beleef – hy 
het veel meer met sy versoende 
leierskapstyl bereik as die maak-
en-breek optrede wat sy opvolgers 
dikwels voorstaan. Daardie leier-
skap styl het ongelukkig intussen 
verlore geraak, maar Paulus se 
aandrang (1 Tim. 2:1-2), “dat daar 
in die eerste plek met smeking, 
voorbidding en danksegging 
gebid moet word vir alle mense, 
vir dié wat regeer en vir almal 
wat gesag uitoefen, sodat ons 
’n rustige en stil lewe kan lei in 
vol kome toewyding aan God en 
in alle eerbaarheid”, geld steeds 
– ook vir die demokratiese ver-
loorders.

Demokratiese ywer
Demokrasie is goed, al is dit 

alles behalwe perfek – daar is 
nie ’n beter alternatief nie. Dit is 
net deur demokratiese prosesse 
wat minderhede ordelik ’n 
meerderheid kan word. 

Dit is dus belangrik vir alle ver-
ant woordelike burgers om aktief 
aan die komende algemene 
ver kiesing deel te neem. Sulke 
deelname moet in die teken 
staan van die hoop (en smeking, 
voorbidding en danksegging) dat 
die demokratiese paradoks deur 
die meerderheid ná die verkiesing 
gerespekteer sal word. 

Die ywerige nastrewing van 
rustige, stil en ordelike lewens-
omstandighede in die land, waar-
deur eerbare diens aan God in 
kerk en staat moontlik gemaak 
word, is goeie demokratiese ge-
drag. Demokratiese ywer word 
van verantwoordelike verkiesings-
wenners, én van gelowiges in die 
geledere van die minderhede, 
vereis. DK
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Prof. André Duvenhage (navorsingsdirekteur: Fokusarea – Sosiale Transformasie, NWU

Die 2014-verkiesing en die 
pad vorentoe

Die hede word heel dikwels vanuit 
die verlede gevorm, wat weer op sy 

beurt dien as grondslag en vertrekpunt 
vir denke en beplanning ten opsigte 
van die toekoms. Laasgenoemde is ’n 
werklikheid waarmee kerk, staat, univer-
si teit en ander samelewingstrukture 
deur lopend gekonfronteer word. Ten ty-
de van ingrypende verandering (soos 

wat dit tans op letterlik elke terrein van die groter 
samelewing uitspeel) kan besluite wat geneem word, 
bepalend wees vir die langer termyn toekoms van ’n 
instelling. Dit stel groot eise ten opsigte van stra te-
giese bestuur en leierskap en kan lotsbepalend wees 
vir die toekoms van ’n betrokke instelling.

Dit is min of meer waar Suid-Afrika tans staatkundig 
gesproke staan – ’n kruispad waar belangrike keuses 
veral binne die regerende ANC geneem sal moet 
word. In die komende verkiesing het stemgeregtigde 
burgers ook die verantwoordelikheid om besluite te 
neem wat hulle politieke toekoms gaan raak, met 
lang termyn implikasies vir staat en politiek. Die ver-
kiesing van 2014 is daarom ’n belangrike en selfs 
rigtinggewende verkiesing en ook die eerste sedert 
die dood van die ikoniese Nelson Mandela en 20 jaar 
ná die 1994-bevrydingsverkiesing.

Die historiese nalatenskap van 2013 is kompleks, 
maar is op individuele vlak gedomineer deur die af-
sterwe van Nelson Mandela, die spreekwoordelike 
“her opstanding” van Julius Malema, die voortsetting 
van die Zuma-kultus, die Vavi-trajek en ook die Ma-
don sela-fenomeen. Elkeen het op ’n eiesoortige wyse 
bygedra om ’n stel omstandighede te help skep wat 
2014 rigtinggewend kan bepaal en wat strategiese 
be sluite binne verskeie kontekste gaan noodsaak.

Binne die groter politieke omgewing is die nala-
ten skap van Mandela ’n positiewe grondslag waar-
vandaan besluite geneem en die toekoms gebou 
kan word. Die nalatenskap beklemtoon sake soos 
eenheid, versoening, bemagtiging, demokrasie 
en verdraagsaamheid – om net enkele aspekte te 

beklemtoon. Dit verteenwoordig een van die min 
stewige ankerpunte in die spreekwoordelike onstui-
mige see. ’n Verkenning van hierdie onstuimige 
see beklemtoon ’n reeks skandale waarvan die 
wapen skandaal (dit word tans weer ondersoek), 
die sogenoemde intelligensiebande (ten spyte van 
hof bevele nog nie oorhandig nie), aangevul deur 
Gupta- en Nkandla-gate as van die mees prominente 
voorbeelde genoem kan word. Hierin staan Jacob 
Zuma sentraal en bestaan daar toenemende bewys-
grond (kwalitatief en kwantitatief) dat sy leierskap 
besig is om ’n las eerder as ’n bate vir die regerende 
ANC asook Suid-Afrika te word.

In samehang met bogenoemde is die agteruitgang 
en verval van staatsinstellings (simptomaties van 
’n verswakkende staat) waar stelseluitwyking (die 
skepping van alternatiewe strukture buite die staats-
konteks) of gewelddadige diensleweringproteste tel-
kens as uitkomste manifesteer en besig is om ’n al 
hoe meer sigbare verskynsel te word.

In teenstelling met die goue dekade van ekono-
miese groei (sedert die laat negentigerjare) het die 
ekonomie tans ’n beperkte groeipotensiaal en word 
dit gerefl ekteer in:

die afwaartse aanpassing van Suid-Afrika se • 
internasionale fi nansiële gradering;
begrotingstekorte;• 
verhoogde skuld soos bereken as persentasie van • 
die BBP;
tekorte op die lopende rekening;• 
’n groot devaluasie in die waarde van die Rand • 
gedurende 2013 en wat steeds verder devalueer.

Eskalerende stakings (sowat 47.3 miljoen man-
werksdae is tussen 2004 en 2012 verloor) wat die 
ekonomie op talle vlakke benadeel, is aan die orde 
van die dag. Hierdie negatiewe toedrag van sake 
staan in skerp kontras met ’n politieke omgewing waar 
die mobilisasie van verwagtinge soms geen plafon 
het nie, soos wat die talle – soms gewelddadige – 
sta kings van 2013 ook bewys lewer met verreikende 
negatiewe implikasies, waarvan ’n afname in beleg-
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gings vertroue in die Suid-Afrikaanse ekonomie ’n uit-
staande kenmerk is.

Tydens ’n verkiesingsjaar soos 2014 is beloftes 
aan die orde van die dag en is die “koop” van stem-
me (voedselpakkies, toelaes, huise ens.) ’n per-
tinente deel van die ANC se verkiesingstrategie ten 
einde politieke mag en beheer te behou. Getuienis 
hiervan is die belofte van ses miljoen nuwe werks-
geleenthede by die bekendstelling van die ANC se 
2014-verkiesingsmanifes. (Hiervan het ons in Pot-
chefstroom/Tlokwe onlangs ook ’n voorsmakie ge-
had met ’n saak van verkiesingsbedrog wat tans on-
dersoek word.)

Ideologies word hierdie benadering geregverdig 
deur die klem te laat val op sosiale en ekonomiese 
transformasie – werkskepping, armoedeverligting, 
sosiale sekerheid, grondhervorming, onderwys, ge-
sondheid en voedselsekerheid. ’n Belangrike uit-
gangs punt is dat die 1996-grondwet slegs ’n tydelike 
kompromis was (geskik vir die eerste fase van die 
NDR, naamlik die politieke oorname), en dat die 
tweede fase (sosiale en ekonomiese transformasie) 
fundamentele aanpassings aan die grondwet vereis 
waarvoor ’n tweederde meerderheid telkens ’n mini-
mum vereiste is.

Hierdie vertrekpunt maak die verkiesing vanuit ’n 
ANC-oogpunt van besondere belang, met ’n gewone 
volstrekte meerderheid onvoldoende vir dit wat in die 
vooruitsig gestel word – veral wysigings aan artikel 
25 van die Grondwet met as fokus eiendomsbesit. 
Kortom, 2014 is net enige verkiesing nie, maar kan 
uiters belangrik wees vir die groter politieke trajek 
waarop Suid-Afrika vorentoe geplaas kan word. Van-
daar die noodsaak dat die burgery aktief en kon-
struktief by die verkiesing van 2014 betrokke moet 
raak.

Wat die 2014-verkiesing moeiliker voorspelbaar 
maak as vorige verkiesings, is die groot politieke 
rekonfi gurasies wat tans aan die orde is, met implikasies 
vir die hele spektrum van die Suid-Afrikaanse politiek. 
Die sogenaamde “broad church” van die ANC wat 
sedert 1994 as politieke sentrum gefunksioneer 
het, is tans besig om te verbrokkel en binnegevegte 
(elites in konfl ik) asook ideologiese verskille maak 
die drieledige alliansie die mees verdeelde sedert 
die 1994-verkiesing. Dit is veral die konfl ik met 
COSATU (en in besonder NUMSA en Zwelenzima 
Vavi) wat die ANC-alliansie stemme kan kos.

Hoewel die Zuma-groepering steeds sterk staan 
met beheer oor die Uniegebou, Luthuli-huis, die par-
lement en die meerderheid provinsiale bedelings, 
word die “koalisie van die gewondes” steeds meer 
met name soos Tokyo Sexwale, Kgalema Motlanthe, 
Julius Malema, Mathews Phosa, Winnie Madikizela-
Mandela en talle ander. Die Zuma-nalatenskap, in 
sterk kontras met dié van Mandela (met kenmerke soos 
Zulufi kasie, sekurokratisering en die marginalisering 
van minderhede), is nie altyd bevorderlik vir groter 
na sionale eenheid en die mobilisasie van steun nie. 
My indruk is dat daar in die binnekring van die ANC 
tans groot kommer bestaan oor die uitkoms van die 
2014-verkiesing, soos ook bevestig deur verskeie 
me ningsopnames ten opsigte van dalende steun vir 
die ANC en sterk/er steun vir opposisiepartye en/of 
nuwe partye.

Opposisiepolitiek aan beide die linker- en regterkant 
van die spektrum is boonop besig om te rekonfi gureer. 
Regs van sentrum is die Kollektief vir Demokrasie 
be staande uit die ACDP, UCDP, VF+, COPE en 
IVP in alliansie in ’n poging om die kleinerwordende 
steunbasisse te probeer konsolideer en potensiële 
steunverliese teë te werk. Tans is daar ook sterk ge-
rugte van ’n moontlike samewerking tussen die IVP 
en die EFF wat sake selfs meer kompleks maak. Die 
moontlikheid dat die UDM en die PAC vorentoe deel 
van die alliansie kan word, is ook nie uitgesluit nie.

Tans is die nuwe rolspeler Agang onder die leiding 
van Mamphela Ramphele ’n onbekende faktor, maar 
voorlopige aanduidings beklemtoon ’n beperkte 
steun basis van ’n enkele persentasiepunt of meer. 
Die mislukte huwelik tussen die DA en Agang is in 
be sonder negatief vir laasgenoemde. Hierteenoor 
is die DA (in samewerking van die OD) besig om 
steun basisse te konsolideer en uit te bou veral in die 
stedelike omgewings van die Weskaap, die Nelson 
Mandela-metropool, Gauteng en die Noordkaap, en 
het die ANC in die algemeen met stewiger kompetisie 
regs van sentrum te make.

Dit is egter links van sentrum waar die grootste 
be dreiging vir die ANC lê. Met diverse groeperings 
soos die EFF, die Democratic Left, WASP, AMCU, 
NUMSA en die Patriotic Alliance loop die ANC ’n we-
senlike gevaar om steun te verloor met ’n uitkoms 
van minder as 60% ’n sterk moontlikheid. (’n IPSOS-
Markinorpeiling van einde 2013 beklemtoon ’n 10% 
steunverlies van 63% - 53% vir die ANC in vergelyking 
met dieselfde tyd voor die 2009-verkiesing.)
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Groter samewerking tussen hierdie tans losstaande 
groepe sal waarskynlik eers ná die 2014-verkiesing 
behoorlik plaasvind, met ’n groter potensiële bedrei-
ging uit hierdie oord in die 2019 nasionale en pro-
vinsiale verkiesings. Die politieke omgewing links 
van die sentrum berei tans die terrein voor vir ’n Wer-
kersparty wat vorentoe belangrike implikasies kan 
inhou vir die steunbasisse van bestaande partye, die 
fokus van politieke debatte en ook die Suid-Afrikaanse 
politiek in die algemeen.

Hoewel die Suid-Afrikaanse politieke toneel letterlik 
oornag drasties kan verander, beklemtoon ’n politieke 
omgewingsverkenning en verskeie meningsopnames 
dat die ANC se steun tot onder 60% kan daal, met die 
DA wat bo 20% kan kry, die EFF met 4%-5% steun, 
wat sowat 10%-15% vir ander partye oorlaat. Dit lyk 
tans of die IVP en veral COPE heelwat steun kan 
ver loor, met ander kleiner partye wat besig is om fyn 
gemaal te word in die meule van die politiek.

’n Onsekere faktor is hoe die sowat drie miljoen 
“born free’s” (wat vir die eerste keer gaan stem) hulle 
gaan laat geld en wie hulle steun gaan kry. Hoë vlak-
ke van apatie (d.w.s. ’n lae stempersentasie) soos 
waargeneem tydens vorige verkiesings, kan bepa-
lend wees vir prestasies van beide die regering en 
opposisiepartye. ’n Hoë stempersentasie sal op po-
sisiepartye meer bevoordeel, terwyl ’n laer stem per-
sentasie tot die voordeel van die regerende ANC kan 
wees. Dit wil tans voorkom of die 2014-verkiesing die 
volgende uitkomstes kan hê:

’n ANC-basis van onder 60%. (My persoonlike • 
projeksie is tussen 57% en 61%.)
’n DA-steunbasis bokant 20% tot so hoog as • 
25%.
’n Krisis vir kleiner partye, en in besonder vir die • 
IVP en COPE.
’n Politieke sentrum wat in die algemeen na links • 
skuif met politieke debatte wat al hoe sterker gaan 
fokus op sentrum-links met populistiese aansprake 
en uitsprake meer prominent.
Hoë vlakke van politieke apatie wat ’n gevestigde • 
“stempatroon” in die Suid-Afrikaanse politiek ge-
word het en bepalend kan wees hoe die regering 
en opposisiepartye vaar.
Alliansiepolitiek wat ’n al hoe sterker fokus/ken-• 
merk van die Suid-Afrikaanse politiek in die toe-
koms gaan word.
Relatiewe konsensus oor wat die groot kwessies • 
van die Suid-Afrikaanse politiek is, maar uiteenlo-

pende en selfs konfl ikterende benaderings om 
hier die kwessies te hanteer.

Die aard en omvang van politieke kwessies noodsaak 
tans ’n benadering wat staatkundig eerder as party-
polities moet wees. Dit is ’n politieke omgewing 
wat staatsmanskap eerder as politieke leierskap as 
ver eiste stel, en wat die Mandela-nalatenskap as 
normatiewe raamwerk vir die hantering van politieke 
vraagstukke so belangrik maak. Sake wat dringend 
aandag verdien, is divers en sluit in ’n herbesinning 
van politieke transformasie is ideologiese denkrigting; 
die suksesvolle implementering van die NOP en 
sake wat hieruit voortspruit, soos armoedeverligting, 
werkskepping, sosiale sekerheid, landelike ontwikke-
ling en grondhervorming; verskeie aspekte ten opsigte 
van die konsolidasie van ons demokrasie; moreel-
etiese grondslae en waardesisteme; en die regte van 
kultuur- en minderheidsgroepe.

Die groter konteks van sosiale en ekonomiese trans-
formasie staan sentraal in die herbesinning wat moet 
plaasvind in ’n poging om ’n nuwe stelsel-ekwilibrium te 
defi nieer waarbinne daar na antwoorde gesoek moet 
word. Hiervoor is die inkoop van talle rolspelers nodig, 
waaronder politieke partye, nie-regeringsinstellings, 
rolspelers uit die arbeid en korporatiewe wêreld, 
ker ke, akademiese instellings en andere. Die mate 
waartoe die ANC se steunbasisse verbrokkel en die 
ge paardgaande onvermoë om waardes en skaars 
middele gesaghebbend toe te wys, sal die gesprek 
vroeër eerder as later moet laat plaasvind. Kortom, ’n 
ANC in krisis beteken tans ook ’n staatkundige kri sis 
vir Suid-Afrika wat met groot versigtigheid en staat-
manskap bestuur sal moet word.

Met die Grondwet as belangrike historiese grondslag, 
die Mandela-nalatenskap van versoening en eenheid 
as fundamentele rigtingwyser en strategiese leierskap 
op staatkundige en ander vlakke van die samelewing 
kan daar aan ’n positiewe toekoms gebou word. Hierin 
het kerke (en ook die GKSA) ’n belangrike rol om te 
speel as die morele kompas van die samelewing, 
asook ’n stem van redelikheid en billikheid. Dit waarna 
dikwels verwys word as die “stem van Potchefstroom” 
kan bydraend wees om waarde toe te voeg in hierdie 
fase van politieke en staatkundige ontwikkeling. 

Dit moet alles by die verkiesing van 2014 begin, en 
almal het hier ’n politieke verantwoordelikheid. DK
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Morné Diedericks (dosent by Aros)

Van Luther tot by die PU vir CHO
Wat leer ons uit die geskiedenis?

Wanneer die geskiedenis van Gereformeerde onderwys nagegaan 
word, is dit merkwaardig om te sien dat die deurbraak van die 

Refor masie onder andere deur die skole plaasgevind het. Dit is ook 
merkwaardig dat al die reformatore nou betrokke was by onderwys.

Luther, Bucer, Bullinger, Calvyn en die skoolmeesters
Luther het ’n besondere ywer gehad vir die skole. Hy het besef dat 

die Reformasie eers werklik gaan deurbreek indien God se Woord in 
die skole onderrig word. Reformatore soos Luther het geweet as jy die 
same lewing wil reformeer, moet jy die skole beskerm, en om die skole 
te beskerm, moet jy goeie beskermhere aanstel, skoolmeesters. Die 
inspek teurs van die skole in die 16de eeu was hoofsaaklik priesters 
vanuit die Rooms-Katolieke Kerk. Hierdie inspekteurs was verplig om 
gereeld die skole te besoek, ten minste een maal per maand. Die taak 
van die inspekteurs was om onderwysers aan te stel en toesig te hou oor 
wat in die skool geleer word.

Die Reformasie se bekommernis oor die suiwer leer het die behoefte 
na toesighouding oor skole verhoog, dermate die toesighouers ’n per-
manente pos by die skole beklee het, wat in die skoolmeesterpos ver-
ander het. Om dus die getrouheid aan die leer van die Woord te beskerm, 
het die Kerk nog kragtiger toesig gehou oor die skool en hulle het dit deur 
die skoolmeesters gedoen. ’n Skoolmeester was dus nie net aangeraai 
om goed onderrig te wees in die vakke wat in die skool aangebied is nie, 
maar hulle was ook teologies goed onderlê sodat hulle toesig kon hou 
oor die Woordverkondiging in die skool. ’n Gelowige en getroue skool-
meester kon volgens Luther nie werklik voldoende bedank of betaal 
word nie. Dit was duidelik dat ’n skoolmeester nie meer net binne sy eie 
sfeer ’n meester was nie, maar dat hy ’n publieke dienaar geword het 
wat aan die publiek moes verantwoording doen oor die onderrig binne 
die skool. Bucer het selfs voorgestel dat die skoolmeester en professore 
op afgespreekte geleenthede in die jaar lesings in die publiek aanbied. 
Teen hierdie agtergrond was Bullinger se raad aan ’n dorpie, Ruti, oor 
hoe hulle die fondasie van hulle skool moet verstaan, ook nie vreemd 
nie. Bullinger sê dat die onderrig van die kinders onder die toesig van die 
skoolmeester moet wees en dat die skoolmeester in sy vryetyd ook nog 
die predik-amp vir Ruti kan waarneem.

Die Heidelbergse Kategismus en die onderwys
Die verstaan van skoolmeesters se werk word ook duidelik uit 

die doel waarvoor die Heidelbergse Kategismus opgestel is. Nadat 
Frederik III (die keurvors van Palts, waaronder Heidelberg geval het) 
homself ten volle met die Reformasie vereenselwig het, het hy sy volle 
aandag geskenk aan die voorbereiding van die Kategismus vir die 

skole en kerke in sy provinsie. 
Sy rede daarvoor stel hyself baie 
duidelik in die voorwoord van die 
Heidelbergse Kategismus. Hy rig 
sy voorwoord aan die ouder lin-
ge, predikante, pastore en skool-
meesters en sê dat daar ’n verval 
in die samelewing is omdat die 
kin ders nie in die Woord van God 
onderrig is nie. Daarom het hulle ’n 
opsommende Kategismus opge-
stel van hulle Christelike geloof, 
wat in ooreenstemming met die 
Woord van God is.

Frederik III stel die Kategismus 
ook as ’n model vir skoolmeesters 
om die jeug in die skole vanaf ’n jong 
ouderdom in die Woord van God 
te onderrig. God sal dan volgens 
Frederik III ook Reformasie gun in 
die publieke en die private morele 
lewe. In Frederik III se voorwoord 
word dit duidelik dat hy onderrig 
van die Kategismus gelyklopend 
sien: as onderrig in die skole deur 
die skoolmeester en dan ook vanaf 
die preekstoel. Daarom het hulle 
ook die belydenis van Sondag 38 
só geformuleer: “Wat gebied die 
vierde gebod? God wil eerste dat 
die Woordbediening (predik-amp) 
en die skole in stand gehou word.”

Dirk Postma en die Gerefor-
meer de onderwys

Die reformatoriese denke oor 
onderwys kan twee eeue later ook 
duidelik gesien word in een van 
die stigters van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika, ds. Dirk Post-
ma. Dit is welbekend watter deur-
slaggewende aandeel Postma in 
die stigting en die vestiging van 
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die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehad het. Postma kan ook 
die vader van Gereformeerde onderwys in Suid-Afrika genoem word. 
By elke gemeente waar Postma gedien het, in Nederland en in Suid-
Afrika, het hy by die skole betrokke geraak. Op 9 April 1850 is daar ’n 
versoekskrif om toestemming vir die oprigting van ’n Christelike skool na 
die stadhuis te Zwolle (Nederland) gestuur. Hierdie versoekskrif is deur 
vier persone, waarvan Postma een was, onderteken. Dié versoekskrif 
het ’n pad tot by die Gedeputeerde State en die koning geloop, en op 
31 Oktober 1850 ontvang ’n kommissie van vier volmag om die skool op 
te rig. Die kommissielede het onderskeidelik bestaan uit twee bakkers, 
een sakeman en een predikant. Ten spyte van die feit dat nie een van 
hulle opvoedkundig onderlê was nie, het hulle nogtans die leerinhoud 
ter hand geneem, gelees en gekeur volgens die lig wat hulle vanuit die 
Woord ontvang het.

Postma het nie net gestry vir die suiwere verkondiging van God se 
Woord in Nederland nie, maar ook vir Christelike onderwys in Nederland 
– vir verbondskinders – en dit op sigself het groot waarde gedra vir 
die ontwikkeling van Gereformeerde onderwys in Suid-Afrika. In Suid-
Afrika het Postma by elke gemeente waar hy gekom het, sy gewig agter 
Christelike onderwys ingegooi. Enkele voorbeelde hiervan:

In 1864 word hy aangestel as “opsiener” van ’n privaatskool te  
Water kloof, distrik Rustenburg.
Op 10 November 1864 open Postma ’n skool te Rustenburg op SJP  
Kruger se plaas. Dit was die eerste Gereformeerde Kerkskool in 
Suid-Afrika – onder toesig van die plaaslike kerkraad. Ouers van so 
ver as Potchefstroom het hulle kinders na hierdie skool gestuur.
In 1866 was die skole van die Kaapprovinsie almal staatskole. Geen  
dogmatiese onderrig is toegelaat nie. Nadat Postma hom in 1866 as 
predikant in Burgersdorp gevestig het, is ’n hele aantal privaatskole 
in die distrik en omgewing onder sy leiding opgerig.

Die GKSA en die onderwys
Postma het besef dat die belangrikste boustene wat in ’n Christelike 

onderwysstelsel gelê kon word, Christelik-opgeleide onderwysers moes 
wees. In hierdie verband het hy ’n leidende rol gespeel in die GKSA 
se sinodebesluit van 1869 dat die Teologiese Skool te Burgersdorp só 
ingerig moes word dat nie net predikante nie, maar ook onderwysers en 
mense wat ’n breë akademiese opleiding wou ondergaan, dit wel aan 
die Teologiese Skool kon ontvang. Postma se ideale stel in vooruitsig 
iets soos ’n Normaalskool vir die opleiding van onderwysers vir laer en 
sekondêre onderwys, en ook graadopleiding vir teologiese en ander 
gevorderde studies. Hierdie ideaal van hom is later verwesenlik in die 
stigting en uitbouïng van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike 
Hoër Onderwys.

Wat leer ons uit die geskiedenis?
Die Reformasie het nie net deur die kerke deurgebreek nie, maar  
primêr deur die skole.
Dat die toekoms van die kerk ook deur die skoolonderrig bepaal  
word.
Die skoolmeester het ’n toesighoudende rol gespeel in die skole,  

wat ’n groot bydrae gelewer 
het tot die opkoms van die Re-
formasie.
Die skoolmeester was teologies  
goed onderlê in die Skrif en kon 
ook in die gemeentes gepreek 
het.
Frederik III het die Kategismus  
hoofsaaklik opgestel vir skool-
meesters om in die skole te 
onderrig, maar die Kategismus 
kon ook vanaf die preekstoel 
aan die publiek onderrig word.
Die GKSA het die kerk en die  
skool ten nouste aan mekaar 
verbind.
Die GKSA het hom deurlopend  
in sy sinodebesluite met die op-
leiding van Christelike onder-
wysers bemoei.

En die toekoms?
Die doel van geskiedenis is om 

vir ons iets te leer van ons eie tyd 
en om ook ’n rigtingwyser te wees 
vir die toekoms. Wat moet in die 
toekoms gebeur?

Onderwys moet ’n kardinale rol  
speel binne die GKSA se om-
draaistrategie.
Elke gemeente moet homself  
met onderwys en ook katkisasie 
bemoei.
Gereformeerde privaatskole  
moet vanuit kleuterskole begin 
ont wikkel.
Dat daar begin bid word vir ’n  
Vrye Christelike Universiteit.
Dat die onderwyseropleiding  
en teologiese opleiding in ’n 
nouer verband met mekaar sal 
staan.
Dat predikante wat die nodige  
gawes besit, ook in die onderwys 
betrokke sal raak, hetsy dit is 
om op beheerliggame te dien 
of soos Dirk Postma ook as 
op sieners te dien vir skole en 
daardeur toesig te hou oor 
die Woordverkondiging in die 
skool. DK
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Dr. AG (Arthur) Miskin (Rietvallei)

Onderwys en die Bybel
Die hele Westerse beskawing, wat vroeër op 

onveranderlike Christelike beginsels gegrond was, 
word al hoe meer deur die sekulêre wêreldbeskouing 
ingesluk. Die onderwys is net een voorbeeld waar 
hier die venynige lewensbeskouing besig is om ’n ge-
weldige negatiewe impak te maak. Alle Christelike 
beginsels word erg ondermyn in ’n sisteem wat 
glo dat daar geen God is nie (Ps.14:1) en dat die 
mens in beheer is van sy eie lot en bestemming. 
Uit vloei sels hiervan is die aktiewe promosie van die 
evolusieleer en gelykheid van alle godsdienste in 
ons onderwyssisteem.

Ons as gelowiges weet dat die tragiese nage-
volge van verwerping van God algehele verval in on-
geregtigheid en goddeloosheid is, maar word daar 
nie gulde geleenthede aan ons verskaf om as kerk 
van God ’n verskil te maak nie?

Ons enigste rigtingaanwyser
Die tye waarin ons leef, is eintlik nie anders as 

Bybelse tye nie. In 2 Timoteus 3:1 sê Paulus: “Dit 
moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye 
kom.” Die term “laaste dae” verwys na daardie tydperk 
tussen die eerste koms en die wederkoms van Jesus 
Christus, wat per implikasie die tye insluit waarin 
ons tans lewe. Die inhoud van die “groslys” wat in 2 
Timoteus 3:2-5 staan, is juis dit wat op toenemende 
wyse in ons land en samelewing afspeel. Hoe dan 
moet die gelowige bly staan?

Daar is slegs een fondament waarop die mens 
kan en moet staan, en dit is die een wat Paulus, as 
geneesheer van die siel, aan Timoteus voorskryf: 
“Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot 
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te 
bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewens-
wyse te kweek” (2 Tim. 3:16). As ons nie op hierdie 
standvastige rots alleenlik staan nie, sal ons soos 
“golwe op en af en heen en weer geslinger word deur 
elke wind van dwaalleer” (Ef. 4:14).

Is dit nie ’n onmeetbare troos om te weet dat in 

’n wêreld wat vol dwaalleer en versoeking is dat ons 
in besit is van die enigste waarheid wat ons kan lei 
nie? Dit is dan voor die handliggend dat hoe minder 
’n mens weet wat die Bybel leer, hoe meer kwesbaar 
is hy/sy vir valse lering. Dit is dus van uiterste belang 
dat ons as ouers, predikante en onderwysers sorg 
dat ’n Bybelse grondslag vir ons kinders gelê word, 
gebaseer op die waarheid van 2 Timoteus 3:16, van-
af die vroegste moontlike ouderdom.

Ons plig in huis en kerk
Die huis is die belangrikste plek waar ’n godsdiens-

tige basis vir ons kinders gelê moet word. Dit was 
ook die geval met jong Timoteus. Paulus herinner 
hom aan dit wat hy as kind ontvang het: “Maar jy, 
bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet 
tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins 
af die heilige Skrif.” Tuisonderrig en huisgodsdiens 
is absoluut die belangrikste vorm van voorbereiding 
wat ’n kind kan ontvang. Dit is die vereiste van die 
Bybel (bv. Ps. 78:5-7; Deut. 4:9; Spr. 22:6), dit is die 
vereiste van ons Kerkorde (Art. 21), en was altyd die 
praktyk van die kerk deur die eeue heen. Calvyn het 
gesê dat alles wat ons in hierdie wêreld leer, hetsy 
wetenskaplik, letterkundig of wat ook al, dien net een 
doel en dit is om God se openbaring beter te kan 
ver staan.

Die primêre verantwoordelikheid lê op ons as 
ouers, veral ons as vaders. Dit is betreurenswaardig 
vir enige predikant om te sien hoe min moeite ouers 
deesdae maak om hulle kinders in die vrees van die 
Here groot te maak en dit in ’n dag waar daar soveel 
hulpmiddels beskikbaar is. Dit is ’n baie groot hartseer 
vir enige ouer om die verlating van die kerk deur hulle 
kinders waar te neem, maar lê die fout alleenlik by 
hulle? Het ons in al ons huisgodsdiens gepoog om 
dit te bereik wat Timoteus se godvresende ouma en 
moeder met hom bereik het, die verlossing deur die 
geloof in Jesus Christus? Kopkennis van Christelike 
lerings en dogmas lei nooit tot verlossing nie – dit 
kom alleenlik deur die geloof in die Verlosser en dit is 
ons oorkoepelende doel met die tuisonderrig.
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Die doel van die kerk in onderrig is aanvullend tot 
dié van ouers. Die Christelike geloof is ’n skatkis van 
kennis, met pragtige lerings en dogmas wat deur die 
eeue ontwikkel en verfyn is, byvoorbeeld soos dié wat 
in die belydenisskrifte van die kerk saamgevat is. Ons 
kinders se kennis in hierdie ryk erfenis moet verdiep 
en uitgebrei word en dit is die werk, of te wel roeping, 
van die predikante, ouderlinge en ander betrokkenes 
in die geestelike opvoeding van die jongmense. Die 
inhoud en lerings van die Bybel en belydenisskrifte 
moet op verbeeldingryke, bevindelike manier aan die 
jeug van die kerk voorgelê word deur onderwysers 
en katkiseerders wat vol is van die liefde van Christus 
en sy genadevolle verlossingswerk; wie se grootste 
vreugde dit sou wees om te sien hoe hulle studente 
een vir een ’n lewende geloof in en verhouding met 
die Here Jesus Christus bely.

Daar is seker geen groter voorreg nie as om 
ewig heidsbeginsels, die sade van waarheid, in jong 
lewens in te saai, met ewige nagevolge. Sodoende 
word daar nie net lewende boublokke in die liggaam 
van Christ ingebou nie, maar lig en sout word gelewer 
aan ’n wêreld wat in sonde vergaan.

Ons plig en die onderwys
Openbare onderwys is dié een area wat aktief 

geteiken word met die doel om elke greintjie van 
Christelike invloed in die skole uit te snuffel. DIt 
plaas ’n geweldidge dilemma voor godsdientige 
ouers, sowel as voor die kerk, wat twee vrae moet 
be ant woord: “Wat is die toekoms van my kinders?” 
en: “Wat gaan ons as die kerk van Christus daaraan 
doen?” Die onderwys van hulle kinders is miskien 
die enkele belangrikste besluit wat gelowige ouers 
kon fronteer in die huidige onderwysklimaat in ons 
land en lewensbelangrike besluite moet hieroor ge-
maak word. Daar kom wel ’n tyd wanneer die kerk 
aktiewer betrokke sal moet raak in die opvoeding 
van verbondskinders.

Maar wat staan ons nou te doen? Moet die 
bedenk likheid van die omstandighede maak dat die 
gelowige, wat in die Woord beskryf word as sout en 
lig, weghardloop? Nee, die tyd het aangebreek vir 
jong Timoteusse (van beide geslagte) om ’n proses 
van reininging aan te bring. Nie net onderwys van 
hoë gehalte te lewer nie, maar ook die kennis van 
die ware God bekend te maak. Die Timoteus wat van 

kleins af in huis en in kerk ’n gesonde opvoeding in 
ewigheidswaarhede ontvang het en wat standvastig 
glo dat die Woord van God die enigste bron van 
waarheid is en dit aan ’n verlore wêreld verkondig. 
Die onderwys is lank nie meer net ’n werk nie, maar 
’n wonderlike roeping.

’n Ware roeping, egter, behels die bereidwilligheid 
om te gaan waar die Here heen stuur, soos die 
geval was met Jesaja, wat uitgeroep het: “Hier is 
ek, stuur my!” Ja, selfs na ’n skoolsisteem wat besig 
is om te vergaan, maar ook wat desperaat vir iets 
beter uitroep. Daar is soveel verlore siele in die 
skoolsisteem en daar is al klaar menigte onderwysers 
wat ten midde daarvan hulle roeping as onderwysers 
as deel van hulle evangeliseringstaak sien. Talle 
geleenthede bestaan nog in die sisteem wat lyk asof 
dit enige oomblik in duie gaan stort, maar ons durf 
nie weghardloop nie. Ons moet verdrukking verwag 
in die toekoms, veral in die onderwyssisteem, maar 
is een van ons doele in hierdie wêreld nie om die ver-
rotting te help keer nie?

Die een voorwaarde is egter dat ons onwrikbaar 
op een fondament sal bly staan, en dit is die Heilige 
Skrif, en dit vir twee redes: dit sal keer dat ons deur 
die vloedwaters van dwaalleer meegesleur word, 
maar sal dalk ook die bekering bring van dié wat nog 
in die duisternis ronddwaal.

Hou altyd voor oë die woorde van Mordegai aan 
koningin Ester: “Wie weet, miskien is dit juis met die 
oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword 
het!” DK
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Prof. HB (Henk) Kruger (afgetrede opvoedkundige) (Nylstroom)

Hou die skole in stand
Heidelbergse Kategismus Sondag 38

Dissipline as onontbeerlik vir 
gereformeerde onderwys

Die versoek deur die Redaksie 
van Die Kerkblad om ’n arti-

kel oor die onderwys het my 
op nuut na die Heidelbergse 
Kategismus (HK), Sondag 38 laat 
kyk. Ek wil dan aan die begin van 
hierdie artikel eers weer mooi na 
HK Vraag en Antwoord 102 kyk. 
Vraag: Wat gebied God in die 
vier de gebod? Antwoord: God wil 
dat die Woordbediening en die 
skole in stand gehou moet word.

Die vraag wat by my opgekom 
het, is: Hoe pas die instandhouding 
van die Woordbediening en die 
in standhouding van die skole 
by me kaar? Die tekste van die 
teksverwysings wat Ursinus en 
Olevianus in 1563 vir hierdie ant-
woord gee, dui duidelik op die 
amp van die Woordbediener wat 
in stand gehou moet word. Die 
woord “skool” is afgelei van die 
Latynse scola, uit die Griekse 
scholë = ’n plek of instituut vir on-
derrig en leer. In die Middeleeue 
(dus tot ± 1458 nC) het dit ver-
al betrekking gehad op die on-
der rig en leer van metafi sika, 
logika en teologie (volgens die 
woordeboeke Webster en Col-
liers). Die Heidelbergers se “in-
stand houding van die skole” en 
die tekste wat hierdie uitspraak 
ondersteun, wil dus sê dat die 
ge lowiges moet sorg dat daar 
be dienaars van die Woord sal 
wees.

Veldkamp verskil van hierdie siening en sê dat Ursinus wel aan 
gewone Christelike onderwys gedink het. Hoe ook al – daar is voldoende 
uitsprake in die Bybel dat kinders onderrig moet word. Deuteronomium 
6:6 – “Jy moet dit inskerp by jou kinders ...”

Van die vroegste tye af is die onderrig van die kinders deur die ouers 
self behartig, maar namate kennis en wetenskap toegeneem het, moes 
ouers hulp met die onderrig en leer van hulle kinders kry. So het skole 
tot stand gekom waar onderwysers die onderrig van die kinders namens 
die ouers waargeneem het. Op hierdie stadium moet ’n paar beginsels 
uitgelig word:

Die gereformeerde beginsel het van die vroegste tye af vas gestaan:  
opvoedende onderwys is die ouer se verantwoordelikheid en voor-
reg. Die beginsel is dus ouerskole. Dit was veral aan die begin 
van die 19de eeu die geval met die CNO-skole wat deur die ouers 
tot stand gebring is toe Milner ná die Anglo Boere-oorlog met sy 
verengelsingsbeleid in die skole begin het. Hierdie beginsel het deur-
geloop tot in die 20ste eeu in die skole waarin kinders van ouers met 
gereformeerde oortuiging skoolgegaan het.
’n Vaste gereformeerde beginsel is dié wat in HK Sondag 39 na vore  
kom, en wat van die begin af deur ouers en onderwysers in CNO-
skole gehandhaaf is: Vraag en Antwoord 104: “Ek moet my vader en 
moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys 
... en aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde 
gehoorsaamheid onderwerp.” Eer en respek vir die onderwyser is ’n 
absolute voorwaarde vir opvoedende leer. Daar is soms in vroeër jare 
deur ouers en onderwysers op sterkte van die eer- en respekbeginsel 
oortree, wanneer onmoontlike eise aan kinders gestel is en kinders 
soms genadeloos gestraf is.
’n Beginsel wat nie alleen op Bybelse gronde staan nie, maar ook  
op voedkundig gegrond is, is dat onderrig en leer alleen kan slaag 
as daar orde en dissipline in die klaskamer is. Wanorde is ’n sekere 
resep vir mislukking.

Vanaf vroeg in die vorige eeu tot diep in die tweede helfte van die 
19-honderds het die staatskole in Suid-Afrika ’n besliste Christelike ka-
rakter gehad. Ouerbeheerliggame het ’n belangrike aandeel gehad in 
die bepaling van die gees en karakter van ’n skool. Beheerliggame met 
ouers van gereformeerde oortuiging kon toesien dat alles in die skole 
ordelik verloop. Baie lesers van Die Kerkblad het gedurende daardie jare 
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op skoolbeheerliggame gedien en kan daarvan getuig dat die skole ’n 
besliste Christelike karakter gehad het. Ouers en leerlinge was grootliks 
’n homogene groep.

In die onlangse paar dekades het die situasie in verband met staat-
skole dramaties verander. ’n Paar redes kan hier uitgelig word:

Gedurende die laaste dekades van die vorige eeu het die meeste  
Afrikaanstalige staatskole gekies om as sogenaamde Model C-skole 
geklassifi seer te word. By hierdie skole het die ouers onderneem 
om stewige fi nansiële bydraes te lewer om kwaliteit onderwys te 
verseker. In baie van die skole is addisionele onderwysers in soge-
naamde beheerraadsposte aangestel. Ouerbeheerliggame kon ook 
die algemene gees en rigting van die skool bepaal.
Gedurende die afgelope paar jaar was daar ’n groot toename in leer- 
linge vir wie akkommodasie in skole gevind moes word. So het dit 
gebeur dat in baie voormalige Afrikaanse Model C-skole vir hierdie 
leerlinge plek gevind is. Dit het meegebring dat baie van die skole 
óf dubbelmedium- óf enkelmedium-Engels moes word. Die toename 
in leerlinge wat in Engels onderrig moes word, het weer beteken dat 
die totale ouerskorps van die skool verander het van ’n hoofsaaklik 
gereformeerde agtergrond na ’n agtergrond van diverse oortuigings.
Hierdie gebeure se invloed sal begryp word as ons daaraan dink dat  
daar in 1990, volgens prof. Giliomee, 1800 Afrikaans-mediumskole 
was wat teen 2002 na slegs 300 verminder het, terwyl ’n hele aantal 
skole dubbelmediumskole geword het waar Engels voorrang bo 
Afrikaans geniet.
Omdat heelwat leerlinge tans uit ouerhuise kom waar die gere- 
formeerde beginsels van orde en dissipline de facto onbekend is, lei 
opvoedende onderwys baie skade.
Die staat se oordrewe klem op menseregte en die algemene gees  
van permissiwiteit lei tot ernstige dissipline-probleme. Voorbeelde 
van onderwysers wat in die klaskamer aangerand word en leerlinge 
wat mekaar met messe aanval en selfs doodmaak, kom gereeld in die 
dagbladpers voor. Ernstige oortreders word dikwels binne ’n paar dae 
ná skorsing gewoon net weer in die skool teruggeplaas. Dit ondermyn 
orde en dissipline in die skool. Professionele onderwysersliggame 
worstel met die probleem van orde en dissipline in staatskole.

Reformasie deur onderwys
Daar is sedert lank gelede gereeld op algemene sinodes en op die 

destydse partikuliere sinodes Deputate vir CNO benoem. Ek meen daar 
is in die laat sewentiger- of tagtigerjare besluit om die deputate te ver-
ander na Deputate vir Christelike Onderwys. Op Sinode 2009 is ook 
CO-deputate benoem met ’n bepaalde opdrag (Acta, p. 108) en weer op 
Sinode 2012 (p. 225). Die hoofdoel van die deputate se mandaat is die 
bevordering van Christelike onderwys.

Ek is nie bewus hoe die deputate tans hulle mandaat/opdrag uit-

voer nie. Ek meen wel dat dit 
prakties onmoontlik is om in 
die huidige situasie iets van 
Christelike onderwys in staat-
skole te vermag. Daarvoor is 
die owerhede en baie ouers te 
negatief teenoor Christelike on-
derwys (vgl. die uitskakeling van 
Godsdiensonderrig in skole).

Ek meen die tyd is meer as ryp 
vir Gereformeerdes om aktiewe 
steun te gee aan privaatskole 
wat op gereformeerde grondslag 
gevestig is. Die aansienlike aantal 
CVO-skole en die Arso- en Aros-
inisiatief is voorbeelde hiervan. 
Die Gereformeerde Skool Dirk 
Postma in Pretoria getuig ook 
van hierdie inisiatief. Privaatskole 
is duur, omdat die staat geen fi -
nansiële ondersteuning aan sul-
ke skole verskaf nie. Dink maar 
aan gewone uitgawes soos ge-
boue, huisvesting, salarisse en 
handboeke. Ouers plaas hulle kin-
ders uit oortuiging in hierdie skole 
en dra ’n swaar fi nansiële las.

Ek meen kerkrade (en klas-
ses) behoort op plaaslike vlak 
vas te stel watter plaaslike pri-
vaatskool op die beginsel van 
die Reformasie staan: Sola 
sacra scripture (alleen die heilige 
Skrif); sola fi de (alleen deur 
die geloof); sola gratia (alleen 
deur die genade); sola Christi 
(alleen Christus); soli Deo gloria 
(alleen aan God die eer). Kerke 
en klasses kan ook individuele 
leerlinge identifi seer wat hulle fi -
nansieel kan ondersteun – selfs 
tot op tersiêre vlak. So kan dit 
gebeur dat ’n leerling besluit op 
teologiese studies en op dié ma-
nier kan ’n kerkraad en/of klassis 
tot die instandhouding van die 
Woordbediening (HK Sondag 38) 
bydra. DK
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Dr. Theuns Eloff (visekanselier, NWU)

Die toekoms van 
tersiêre onderwys in Suid-Afrika

2014 gaan vir die hele Suid-Afrika 
’n uitdagende jaar wees, met die 

nasionale en provinsiale verkiesings 
as die spilpunt van veranderings. 
Ter  siêre onderwys (insluitend univer-
siteite en verdere onderwys- en oplei-
dingskolleges) is ook deel hiervan.

Verdere Onderwys- en Opleidingskolleges 
(VOO’s)

Die 50 bestaande openbare VOO-kolleges het 
die afgelope paar jaar spesifi eke aandag van die 
regering gekry, aangesien die belangrike rol van 
hierdie faset van naskoolse opleiding besef is. Meer 
geld is beskikbaar gestel. Die aantal studente in 
hierdie sektor het toegeneem van minder as 400 000 
in 2008 na meer as 600 000 in 2011. Die enigste 
werklike groei was egter in die 449 private kolleges. 
Die openbare VOO’s sukkel met bestuur en beheer, 
en in baie gevalle met kwaliteit.

Die regering wil ook in 2014 gemeenskapskolleges 
vir opleiding begin. Die plan om weer kolleges vir 
onderwysersopleiding te begin, is lankal reeds op 
die tafel, maar sover het min daarvan gerealiseer. 
Meer aandag en fondse is nodig, aangesien nie-
uni versitêre naskoolse opleiding ’n baie belangrike 
deel van enige land se onderwysstelsel is, en omdat 
Suid-Afrika nie genoeg jongmense in hierdie sektor 
het nie.

Die eise van die Nasionale Ontwikkelingsplan 
(NDP)

Die Nasionale Ontwikkelingsplan (NDP) stel teen 
203 sekere mikpunte vir die universiteitsektor:

Studentegetalle in natuurwetenskap en wiskunde  
na 450 000 (tans 200 000);
Die persentasie studente wat hulle grade jaarliks  

voltooi, na meer as 25% (tans 17%) (die NWU 
se graadvoltooiingskoers is reeds vir die afgelope 
paar jaar 25%);
Die persentasie jongmense tussen 18-25 jaar wat  
in tersiêre onderwys is, na meer as 30% (tans 
15%); en
Die aantal PhD’s per miljoen van die bevolking  
per jaar na 100 (tans 28) (die NWU het in 2012 
on geveer 10% van die land se PhD’s gelewer, 
naamlik 155).

Die werklikheid van ons skoolstelsel
Indien hierdie (en ander) mikpunte bereik kan 

word, sal Suid-Afrika se universiteitsektor kom pe-
terend wees met die res van die wêreld, en in ons 
land se behoeftes kan voorsien. Die grootste strui-
kelblok is die werklikheid van ons skoolstelsel. Die 
Wêreld Ekonomiese Forum se 2013-evaluering van 
ons (skool)onderwysstelsel was dat dit 146ste uit 
148 deelnemende lande was, terwyl ons wiskundige 
opleiding heel laaste was (148 uit 148). In 2012 het van 
die 122 000 matrikulante wat wiskunde geslaag het, 
net 11 300 met 70% geslaag, en in natuurwetenskap 
was dit 10 300 (minder as in 2011). Die algemene ma-
triekslaagsyfer van 70% plus beteken vir goeie uni-
versiteite niks nie, as die aantal matrikulante wat by 
universiteite toegelaat kan word, aanhoudend daal.

Die groot uitdagings vir Suid-Afrikaanse univer-
siteite lê daarom in die eerste plek in kwaliteit van 
inname en gevolglik in die kwaliteit van uitsette – beide 
gegradueerdes en navorsing. Wat die skoolstelsel 
betref, moet die regering, beheerliggame en ouers, 
asook die nie-regeringsektor alles in hulle vermoë 
doen om die skoolstelsel te hervorm – maar dis ’n 
dekade-lange proses. Universiteite kan nie hiervoor 
wag om hulle eie NDP-teikens te probeer bereik nie.

Die drywers van verandering vir universiteite
Daar is ’n aantal drywers van verandering waarvan 

universiteite deeglik sal moet kennis neem:

0
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as 
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Tegnologie 
Tegnologie ten opsigte van onderrigleer is besig 

om vinnig te verander. Dit maak sogenaamde “e-leer” 
moontlik en al meer noodsaaklik. Die klassieke model 
van die dosent wat van die kateder af “onderrig”, is 
lankal dood en begrawe. Elektroniese klasnotas, 
You Tube-videos en interaktiewe studiegidse is in 
baie fakulteite reeds werklikheid. By die NWU word 
lesings in sommige vakke van 2012 af opgeneem en 
op You Tube geplaas sodat studente weer (of soms 
vir die eerste keer!) daarna kan kyk.

Hierdie tegnologiese vernuwing maak die vir-
tuele klaskamer ’n werklikheid, en sogenaamde “af-
kampusstudente” kan intyds aan klasse deelneem. 
Die NWU beplan om teen 2020 meer as 75 000 
stu dente te hê, waarvan amper die helfte nie fi sies 
op een van die drie kampusse sal wees nie. Die ge-
mengde leer of multi-modusmodel het groot impak 
op die universiteitswese.

Die mark- en bestuursmodel van universiteite (in- 
sluitend befondsing)
Suid-Afrika het op die oomblik 25 openbare uni-

versiteite, wat gemiddeld 45% van hulle inkomste 
van die staat kry. Die handvol privaatinrigtings het 
meestal nie ’n omvattende kurrikulum nie en baie 
spesialiseer. Die relatief nuwe Afrikaanstalige uni-
ver siteit van Solidariteit (Akademia) beplan om 
om vattend te word en ook van ’n bekostigbare af-
kampusmodel gebruik te maak.

Die verslegtende kwaliteit in openbare skole het 
tot ’n groei in privaatskole of “tuis-skoling” gelei. Dit 
kan ook in die universiteitsektor gebeur, maar waar-
skynlik stadiger as met skole, as gevolg van die 
groter kapitaaluitleg wat ’n universiteit benodig. Die 
twee nuwe openbare universiteite (in Kimberley en 
Nelspruit) sal oor die volgende paar jaar R16 mil jard 
kos om te vestig. Min private beleggers het hier die 
soort kapitaal, en die “wins” is (in elk geval aan-
vanklik) nie groot genoeg nie.

Maar selfs openbare universiteite sal hulle private 
in komste moet vergroot. Dit is onafwendbaar dat 
in ’n land met soveel sosio-ekonomiese behoeftes 
die staatsbydrae tot universiteitsbegrotings in reële 
terme gaan daal. Daarby is die vermoë van die 
gemiddelde Suid-Afrikaanse student om hoër klas-
geld te bekostig, baie beperk. Selfgegenereerde 

inkomste is die enigste uitweg. ’n Aantal universiteite 
het daarom reeds met veldtogte begin om alumni te 
mobiliseer om tot hulle alma maters se toekoms (en 
dié van hulle kleinkinders) by te dra.

Die fi losofi ese en/of ideologiese begronding van  
universiteite
Daar is reeds vir ’n paar jaar ’n intense debat 

tussen die sektor en die Minister van Hoër Onderwys 
en Opleiding aan die gang oor die balans tussen 
universiteite se institusionele outonomie (insluitend 
akademiese vryheid) en hulle aanspreeklikheid as 
openbare instellings. Die minister plaas sterk klem op 
aanspreeklikheid (en tree dienooreenkomstig al meer 
inmengend en beperkend op) en die universiteite 
plaas net so ’n sterk klem op outonomie.

Die regering sal moet besef dat ’n onafhanklike 
uni versiteitsektor ’n wesenlike deel van ’n sterk de-
mo krasie is, terwyl die sektor sal moet besef dat 
universiteite nie akademici, rektore of rade se pri-
vaat besit is nie, maar aanspreeklik is oor hoe hulle 
aan die land se opleidings- en navorsingsbehoeftes 
voldoen. Slegs universiteite wat bereid is om nie 
kom promieë oor kwaliteit aan te gaan nie, sal in die 
internasionale gemeenskap gereken bly.

Differensiasie en mededingendheid 
Daar is elke jaar ’n openbare debat oor hoekom 

daar nie meer Suid-Afrikaanse universiteite op die 
wêreldranglyste is nie. Tans is daar ses Suid-Afri-
kaanse universiteite onder die top 700 in die wêreld. 
Dit is meer as 30%, wat baie gunstig met enige 
ander land vergelyk. Die werklike vraag is egter of 
Suid-Afrikaanse universiteite die luukse het om in-
ternasionale rangordes te jaag, en hulle onderrig- en 
opleidingstaak te verwaarloos.

Dit is bewys dat internasionale rangordes heelte-
mal deur navorsing oorheers word. Hoe belangrik 
navorsing ook al is, kan dit nie die plek neem van 
goeie en kwaliteit opleiding nie. Gelukkig is daar ’n 
groeiende besef dat ’n meer gebalanseerde aanpak 
nodig is om universiteite internasionaal te vergelyk. 
Internasionale mededingendheid is nie opsioneel vir 
Suid-Afrikaanse universiteite nie, maar dan moet die 
plaaslike konteks ook ’n rol speel.

Institusionele kultuur 
Soos ander organisasies, het universiteite ook 
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goeie beheer en bestuur nodig. Meer as die helfte van 
Suid-Afrikaanse universiteite ondervind probleme 
hier mee. Die gevalle waar die minister genoodsaak 
was om rade te ontbind en administrateurs aan te 
stel, is genoegsame bewys hiervan. Goeie beheer 
en bestuur moet lei tot ’n institusionele kultuur waar 
personeel en studente kan doen waarvoor hulle daar 
is – met entoesiasme en motivering. En waar hulle 
tuis kan voel om hulle onderskeie roepings volledig 
na te kom.

Taal is hierin ’n belangrike faktor (alhoewel nie die 
enigste nie). Op 80% van die 38 universiteitskampusse 
is Engels die enigste onderrigtaal – soms met ne-
gatiewe gevolge vir veral plattelandse studente. 
Die Universiteit van KwaZulu-Natal het onlangs met 
ini siatiewe begin om Zoeloe as onderrigtaal naas 
Engels te vestig. 

Wat Afrikaans betref, word dit nog op vyf kam-
pusse gebruik, alhoewel in wisselende mate. By 
die Universiteite van Pretoria en die Vrystaat het 
die taaldemografi e só verander dat Afrikaans onder 
druk is, maar parallelle klasse hou dit in stand. Wat 
die Universiteit van Stellenbosch betref, is taalde-
mografi e ook ’n faktor, maar daar is bemoedigende 

tekens dat die waarde van Afrikaans as onderrigtaal 
besef word.

Die NWU se model van opvoedkundige tolking 
op die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus se 
welbekend en baie geslaagd. Die Raad van die NWU 
het in Junie 2013 hierdie beleid vir ’n volgende vyf 
jaar bevestig. Daarby is dit grondwetlik aanvaarbaar, 
fi nansieel bekostigbaar en prakties uitvoerbaar. 
Meer taligheid vorm dus ’n konstruktiewe deel van 
die NWU se institusionele kultuur.

Samevattend
Tersiêre onderwys in Suid-Afrika staar vele uit-

dagings in die gesig. Die aantal kwaliteit universiteite 
wat op internasionale gebied kan kompeteer, gaan 
minder word. Dit gaan gebeur as gevolg van ’n kom-
binasie van laer staatsbefondsing, swakker kwaliteit 
eerstejaars, swakker kwaliteit van personeel, gebrek 
aan goeie bestuur en beheer, asook politieke inmen-
ging (veral deur befondsing). Net ’n handjievol (meer 
as tien, maar minder as 15) universiteite gaan dit 
regkry om hierdie gapings tussen wat is en behoort 
te wees, te oorbrug. Oor die mediumtermyn kan dit 
die pad vir private universiteite oopmaak (soos wat 
reeds met skole gebeur). DK
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Dr. Samson BK Makhado (Association of Christian Schools International: Afrika Direkteur)
Oudl. Geref. Kerk Diepkloof

Christian education as 
solution to Africa’s problems

It is Africa’s time, the time for 
Africa is now!

Andrew Walls predicted some 
30 years ago that the agenda 

for Christian thought and action 
would be set increasingly by 
the rising Christian movements 
from the Global South. Today, 
however, the signs are much 
more prevalent. As you know, his-
torically, the great questions and 
issues for Christian thought come 
from the front lines of the Christian 
mission in the world. In 1900, 80% 
of the world’s Christians lived in 
Europe and North America. A 
century later, nearly 70% of the 
world’s Christians now live in the 
Global South. So, Christianity is 
becoming pre do minantly non-
Western. In other words, what 
is happening in Africa, Asia and 
Latin America will have a growing 
infl uence on what Christianity will 
be like worldwide. Andrew Walls 
con cludes that “it is Africans 
and Asians and Latin Americans 
who will be the representative of 
the New World order Christian 
norms, of the twen ty-fi rst and 
second cen turies”. Christians 
in the West have to understand 
that the growth of Christianity has 
shifted to the Global South, the 
West have now to learn to work 
as partner with their brothers and 
sisters in the parts of the world 
where Christianity is on the rise, 
where the churches are beco ming 
movers and shakers in so ciety. 
This partnership will stabilize the 
Christianity in the West. The new 

situation of religious pluralism demands a new teaching approach in 
religion, it can no longer be an old Western form of Christianity, It need 
to be a new brand.

The Global South Christianity has the potential to rock our world. The 
Scots historian Andrew Walls observes that Northern Christians have 
“long grown used to the idea that they were guardians or ‘standard’ 
bearer Christianity; … (but now) they fi nd themselves in the presence of 
new expressions of Christianity, and new Christian lifestyles that have 
developed … under the conditions of African, Indian, Chinese, Korean, 
and Latin American life …” Andrew Walls observed: “The West has two 
temptations to avoid in responding to Global South Christianity. One 
lies in an instinctive desire to protect the West version of Christian 
faith, or even to seek to establish it as the standard, normative one. 
The other, and perhaps the more seductive in the present condition of 
Western Christianity, is the postmodern option: to decide that each of 
the expressions and versions is equally valid and authentic and that we 
are therefore each at a liberty to enjoy our own in isolation from all the 
others.”

Neither approach is correct, Walls insists the correct way is the gospel 
way as the Epistle to the Ephesians points out, we make up the Body 
of Christ only when we are brought together, for “each of the culture-
specifi c segments (is) necessary to the body but … incomplete in itself. 
Only in Christ does completion, fullness, dwell. For so long Africa had 
been crippled by the sin of dependency.” We are at a point in time where 
Africa and the West need each other. The Western resource must be 
redeemed and developed through relationships. Discipleship is process 
before practice. Education renewal in Africa needs an interconnectedness 
of fathers, mothers, sons, daughters, brothers and sisters in Christ. We 
need to disciple others through proper relationship and the relationships 
begin to create an interweaving. In Africa we need to grow people and 
not replicate models. The people are the resource and they need to be 
the participants in shaping their own future in Christ.

The growth of Christian schools will need partnerships. These partner-
ships result spontaneously as people touch hearts. In the words of John 
C Maxwell: “You touch a heart before you ask for a hand.” The network 
cannot be “organogrammed” as connecting stacked pillars; rather it 
is overlapping circles on the ground. The circles are constructed, as 
the people become friends. Leaders and resource schools will emerge 
as we progress. Such people and institutions are a key to sustained 
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development. Let us base our transformation on HOPE. The writer of 
the book of Hebrews reminds us that HOPE is an anchor for the soul, 
fi rm and secure. Without an anchor they will drift like a ship in a storm 
with every wind of cultural change that blows in their direction. Hope 
creates vision. The apostle Paul in Colossians reminds us that the 
mystery of the Gospel is – Christ in you the HOPE of glory. For those of 
us who are called to Christian education, this great new religious fact of 
our time changes everything. Christ has called us to build relationships 
that transform people and ultimately cultures and society. We are called 
to Shalom, to peace and justice. Therefore He has called us to engage 
in education that is intellectually and spiritually transforming culture and 
society.

How are we going to sustain this growth?
Our continent is coming from a terrible history. But we cannot afford to 

just hang on the past and focus on slavery, colonialism and apartheid. 
Remember: “We are more than conqueror through Him who loved us” 
(Romans 8:39). Ours is to overcome African problems and bring African 
solution through peace, prosperity, justice and dignity to this continent. 
We need to move on and leave the past in the past. I would argue that 
the fi rst step toward transformation requires three things:

an acknowledgement of our history and its impact on current practice, 1. 
continual interaction and mutual decision-making across the 2. 
continent, 
and the development of an African brand of Christianity and Christian 3. 
education and relevant teachers’ preparation.

The Lord has placed us in this continent for such a time as this (Ester 
4:14). We need to understand that to sustain development of Christian 
education in Africa requires wisdom. Practical wisdom will lead us to 
the real root of the African problem. Wisdom will give us the ability to 
discern modes of action and bring out Christian education as the right 
solution. Remember, Christians are to be both contemporary and 
radically different. We are called to be both relevant and different. If 
we fail to be relevant, we cannot be heard. If we fail to be different, we 
have nothing to say. We are called to be both a critical immersion in the 
issues of the world of our day, because if we are not there, someone will 
draw an agenda for us. So, the rise of Christianity in the Global South 
has in many places reached a critical mass, and with these movements’ 
new move has a stronger sense of collective responsibility. We are 
now facing with the new mission question: “Now what?” and how? We 
are faced with fresh and urgent need prompted by economic change, 
many new Christian movements, and renewal movements within older 
traditions are responding with two replies: 1) train up our children “in the 
way they should go”, and 2) “teach the nation.”

Africa needs a “shalomic” type of education
The Africa Roundtable theme “Africa, the stage is yours” will be the 

drive for educational relevance, for contextually responsive education 
of “shalom”. Wolterstorff defi nes shalom as people living in right 
relationships with God, themselves, each other and nature. He further 
explains that shalom is an ethical community where all the members 

Onderwys

have a full and secure place in 
the com munity. It embraces “no-
aban donment”, it uses truth, re-
conciliation and forgiveness as 
a vehicle of justice and shalom. 
Shalom command us to respond 
– now. This means that our work 
of Christian educators is here in 
the world and now, we are not to 
withdraw from the world around 
us. Christian education should 
be seen as good news to change 
the life of young people and equip 
them for the journey in which they 
will be able to share God’s work 
of bringing “hope for humanity”. 
The new brand of Christian edu-
cation should be contextualized. 
Contextual education means little 
if it does not directly address the 
most pressing issues arising from 
the particular context, it needs 
to attend more closely to African 
problems and issues. It must take 
advantage of African ways of 
knowing we need to counteract 
the colonial impulse to elevate 
the Western cultural inheritance 
over others. We need Christian 
education that help and teach 
students how to make a life as 
well as a living, to be critical of the 
status quo, and to be wise and 
discerning as well as profi cient. 
Education that honour Christ’s 
lordship over all of creation and 
all of the realms of thought and 
action. Our institutions must 
become very effective learning 
cen ters, places that teach and 
model the living breathing gospel 
of Jesus Christ. Our success will 
depend on the type of people 
we put in our classroom and the 
quality of their relationship with 
the living God. Our classrooms 
need men and women who will 
able to help young people to 
answer the following questions 
on meaning: Why do we exist? 
Where am I going? And how shall 
I live? DK
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Ds. DC (Chris) Coetsee (emeritus) (Stompneusbaai)

Om te tug of nie te tug nie 
– dis die vraag!

Kan so ’n eenvoudige ding soos ’n lat die kata-
lisator wees wat die Suid-Afrikaanse Chris-
tendom tot gesamentlike sosiale aksie bring – 
daardie apa  ese groep wat skynbaar tevrede 
is (meestal) om Sondae kerk toe te gaan en 
(blykbaar) in die week hulle Bybelstudies te hou 
en te bid?

Volgens koerantberigte is die Menseregtekommis-
sie besig met ’n ondersoek na die strafregtelike 

implikasies daarvan dat ouers hulle kinders lyfstraf 
toedien, of toestem dat dit by die skool gedoen 
word (ondanks die amptelike verbod). Dit is dus 
moont lik dat die toediening van lyfstraf onder enige 
omstandigheid tot misdaad en skending van men-
seregte verklaar word.

Uit briewe in die pers en sosiale kommentaar blyk 
dit ’n saak te wees waaroor die meeste Christene 
oor weldigend saamstem: die verantwoordelike ge-
bruik van lyfstraf is ’n uiters doeltreffende en, in ons 
situasie, onontbeerlike opvoedingsmiddel. “’n Pak op 
sy tyd het nooit iemand kwaad gedoen nie,” lyk die 
oorwegende konsensus te wees.

“Dis uit ...!” word gesê
Teenstanders van lyfstraf as ’n vorm van tug, dis-

siplinering, straf en opvoeding sê dis “uit”.

Eerstens: die  Suid-Afrikaanse grondwet beskerm 
en waarborg die reg op menswaardigheid, per-
soonlike veiligheid en integriteit. Daarom is die 
gebruik van ’n lat as straf-, tug- en opvoedings-
middel ’n skending van basiese menseregte – 
en die aanwender daarvan is noodwendig ver-
volgenswaardig.
Verder: uit  opvoedkundige oogpunt is dit uit, want 
kinders word daardeur geleer dat “geweld” die 

middel is om probleme te hanteer. So word ’n 
gewelddadige samelewing bevorder en op vol-
gende geslagte oorgedra. Buitendien is daar meer 
doeltreffende metodes waarmee tug en dissipline 
toegepas en aangeleer kan word.
Daar word ook gewys op wydverspreide  verkeer-
de praktyke waardeur kinders (en ander) onder 
die dekmantel van lyfstraf aangerand word. Ge-
weldenaars slaan hulle slagoffers ongenadiglik 
oor werklike of gewaande oortredings, laat bloot 
hulle woede botvier en opvoeding speel geen rol 
nie.
Ook word geargumenteer dat lyfstraf  noodwendig 
emosionele skade aan die slagoffer berokken – 
dikwels onherstelbaar of alleen met groot moeite 
en tyd reg te maak.

“Dis in ...!” sê baie Christene
Vir meeste Christene is die Bybel die Godgegewe 

middel om die mens en die samelewing te verstaan 
– en ook om verkeerdhede te voorkom en reg te stel. 
Daarvolgens is alle mense sondaar – van nature. 
Mense word nie sondaars omdat hulle sonde doen nie 
– hulle sondig omdat hulle sondaars is. Byvoorbeeld: 
jy hoef nie kinders te leer om selfsugtig of rebels te 
wees nie, maar met groot moeite moet jy hulle leer 
om mededeelsaam en gehoorsaam te wees. Kinders 
(en grootmense) neig van nature om te eis, te vat, te 
gryp – en is ongeneig om verantwoordelikheid vir die 
gevolge van hulle dade te aanvaar. Die Bybel is dus 
reg in sy beskrywing van mense se natuurlike aard.

Die Bybel se uiteindelike remedie om verkeerd-
hede te voorkom, is vrees vir pynlike gevolge – 
soos toepaslike tugtiging. Bybelse tugtiging is nie 
’n geskel, slegsê, klap, aanranding of die uiting van 
woede nie. Dit begin by ’n goeie voorbeeld deur 
ouers wat gedissiplineerd leef deur mekaar te res-
pekteer, lief te hê, te beskerm en te ondersteun – 
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omdat hulle hemelse Vader sê 
hulle moet, as sy kinders, so leef. 
Die voorbeeld word versterk deur 
gesinslede wat die ouers volg. 
Kinders word liefdevolg, kon-
sekwent en streng vermaan as 
hulle onverantwoordelik en bui-
te gestelde reëls optree, maar 
halsstarrige selfsug en rebellie 
moet slegte gevolge hê – en dit 
mag tugtiging met toepaslike lyf-
straf insluit.

Tug en liefde
Die Bybel is baie duidelik 

om trent die raamwerk vir alle 
ver houdings en optrede tussen 
men se: liefde vir jou God en jou 
medemense. Daarom mag lyf-
straf nooit toegedien word uit 
haat, woede, ongeduld of as de-
monstrasie van mag en min agting 
nie. Die dryfveer tot tuguitoefening 
moet altyd liefde wees: teenoor 
die oortreder en teenoor sy/
haar slagoffer wat beskerm moet 
word.

Die doeltreffendheid van lyf-
straf hang af van die wysheid en 
onderskeidingsvermoë van die 
toepasser: daar kan nie ’n alge-
meen-geldende formule wees nie 
(“vyf van die bestes vir ...”), want 
die omstandighede en die aard 
van die oortreder en oortreding 
moet in ag geneem word.

Christene wat voorstanders 
is van lyfstraf, verdedig dit binne 
hier die denkraamwerk. Hulle ver-
oordeel misbruik van lyfstraf, maar 
sien die verantwoordelike gebruik 
daarvan as ’n Godgegewe opdrag 
en middel waardeur dissipline en 
verantwoordelikheid gekweek 
word (in die huisgesin, maar ook 
in die skool wat ’n verlengstuk van 
die huislike opvoeding behoort te 

wees). Vir hulle is die staat se 
wetgewende en regterlike mag 
be perk: eerstens moet die staat 
God se gebooie eerbiedig en nie 
weerspreek nie, en tweedens is 
die bevoegdheid van die staat 
tot sekere terreine beperk – en 
voorskrifte oor huishoudelike tug 
val buite daardie bevoegdheid 
(tensy bewys kan word dat in ’n 
spesifi eke geval ’n misdaad be-
gaan nie, byvoorbeeld aanranding, 
waarvan die hantering wel binne 
die regsbevoegdheid van die 
staat val).

Kyk na die werklikheid!
Teenstanders van die krimina- 
lisering van lyfstraf verdedig 
hulle standpunt ook op prak-
tiese gronde

Eerstens is daar eenstemmig-
heid dat losbandigheid, min-
ag  ting van gesag en gesag-
struk ture en ontduiking van ver-
antwoordelikheid aansienlik bydra 
tot die toename in wetteloosheid 
en kriminaliteit in ons samelewing. 
Die staat se onvermoë om dit reg 
te stel deur die bestaande struk-
ture en meganismes en neer-
gelegde staatsreëls bevorder 
dié neiging. Toe die basiese ver-
antwoordelikheid vir die aanleer 
en toepassing van dissipline by 
die ouers berus het (ook met ge-
bruikmaking van lyfstraf), was 
daar baie minder wetteloosheid, 
meer ontsag vir gesagstrukture 
en meer verantwoordelikheid, sê 
voor standers van lyfstraf.

Tweedens word aangevoer 
dat opvoedings- en tugmetodes 
rele vant moet wees vir heer-
sende waardes van die samele-
wing. In samelewings met waar-

des wat deur byvoorbeeld ’n 
lang menseregte-tradisie ge-
vorm is, kan “latlose” rug- en op-
voedingsmetodes werk. In Suid-
Afrika het ons egter nog nie tot 
daar gevorder nie. Vandaar die 
straffelose minagting waarmee 
op voeders, polisie, landswette 
en verantwoordelikheid deur die 
meerderheid van ons landge-
note gehanteer word, en die 
chaos wat in skole veroorsaak 
word deur leerders wat hulle 
nie steur aan “morele” tug- 
en op voedingsmetodes nie. 
Hulle minagting vir die basiese 
mense regte van klasgenote en 
opvoeders skrei ten hemele, 
en die omslagtige regstellende 
meganismes maak die hand ha-
wing van dissi pline en verant-
woordeliheid ondoel treffend.

Indien die Regterlike Diens-
kom missie lyfstraf as tug-
middel vir halsstarrige kin-
ders in die huisgesin tot ’n 
mis daad verklaar, sal dit baie 
Christene voor ’n keuse stel: 
“Gaan ons die staat se wette 
of ons God se opdragte ge-
hoorsaam? Wat weeg die 
swaarste: Godgegewe en 
tra disionele waardes of die 
nuwer wetse prioritisering 
van die menseregte?” Geen 
Christen moet probeer marte-
laar speel nie, maar vir baie 
sal die kriminalisering van 
lyf straf hulle dwing tot ’n 
standpuntinname op grond van 
ononderhandelbare beginsels 
en die onhanteerbare werklik-
heid waarin ons samelewing 
beland het. En vir hulle is 
hierdie werklikheid grootliks 
die gevolg daarvan dat die 
vraag “die lat of nie die lat 
nie?” verkeerd beantwoord 
is. DK



Maart 2014 ~ DIE KERKBLAD 37

Geskiedenis

Ds. PA (Peet) Coetzee (Potchefstroom)

Die Algemene Kerkvergaderings van 
die Gereformeerde Kerke en Christelike 

onderwys (1870-1910)

Brokkies uit ons kerkreg-geskiedenis (4)

In die vorige artikels is die ontstaan en voortgang 
van die “Algemene Kerkvergadering” deeglik om-

skryf. Uit die notules van die vergaderings kom insig-
gewende feite oor die ontstaan van kerkskole en 
Christelik Nasionale Onderwys na vore. 

Hierdie artikel fokus in besonder op die tydperk 
1870 tot 1910, en die sterk klem op Christelike 
onderwys in die jare direk ná die Anglo Boereoorlog 
van 1899-1902.

Artikel 21 van die 1618/1619 Dordtse Kerkorde 
in die Kerkelyk Handboekje (1841:213) lui so: “Die 
kerkrade moet oral toesien dat daar goeie Skool-
meesters sal wees, wat die kinders nie net leer lees, 
skryf, in tale (spraak) en vrye kunste onderwys nie, 
maar hulle ook in die Godsaligheid en in die Kategis-
mus onderwys” (vertaling PC). Die besluit om ’n Teo-
logiese Skool te Burgersdorp op te rig in 1869 waar 
nie net predikante nie, maar ook onderwysers opgelei 
sal word, is bekend en hierdie artikel van die DKO 
het sekerlik in bogenoemde besluit ’n rol gespeel.

Sinodes 1873-1879
Die vyfde “Algemeene Synodale Kerkvergadering” 

besluit in April 1873 tot daadwerklike aksie om buurt-
skole te stig (Acta 1873, art. 132). Kerkrade moet die 
inisiatief neem om in die verskillende buurte (buurt 
en wyk kan as sinonieme verstaan word) van die ge-
meentes skole op die been te bring. In 1876 (Acta 
1876, art. 17) word berig dat daar nie veel van die 
plan gekom het nie, en dat ouers van regeringskole 
gebruik maak. Die gevaar was dat as die onderwyswet 
van die Kaapkolonie strenger gehandhaaf word, die 
onderwys geheel “godsdiensteloos zal zijn”. Die 
ideaal is dat suiwer godsdiensskole opgerig moet 
word, met ’n onderwyser aan die hoof wat aan die 

kerk behoort. In die Transvaal (Acta 1876, art 21) is 
daar ook nie vrymoedigheid om van die staatskole 
ge bruik te maak nie.

Kaap en onderwys
Tydens die 28ste Algemene Vergadering in 

Kaap land van 11 April 1889 (Artt. 11, 14 en 17) 
word die saak oor kerkskole bespreek. Die Geref. 
Kerk Burgersdorp lewer verslag oor die “Vrije Chr. 
School” (art. 11). Verder kom die plan van dr. Dale, 
superintendent-generaal van onderwys in die Kaap-
ko lonie, aan die orde. Hy beoog om staatsteun 
aan kerkskole te gee. Die vergadering besluit dat 
dit billik en regverdig is teenoor alle partye en sou 
geen beswaar het as “leden der Geref. Kerk het zou-
den ondersteunen”. H Giliomee stel in sy boek “Die 
Afrikaners” dat die voorloper van wat later as Chris-
telik-nasionale onderwys bekend was, begin het met 
ds. Van der Lingen van die NG Kerk toe hy in 1857 
die Gimnasium in die Paarl gestig het as private 
skool met Hollands as medium en onder die beheer 
van die kerk.

Stigting van kerkskole in Transvaal
Die behoefte tot stigting van kerkskole is in 1899 

op die 43ste Algemene Vergadering van die Suid-
Afrikaanse Republiek (Transvaal) deur Krugersdorp 
aangevra (art. 55). Die besluit word uitgestel na die 
volgende vergadering. Die uitbreek van die Anglo 
Boere oorlog sou veroorsaak dat daar eers weer in 
1903 ’n Algemene Vergadering sou plaasvind.

In 1903, met die 44ste Algemene Vergadering, 
word weer besin oor die bevordering van “Vrije Chris-
telijk Nationale Onderwys” (artt. 26 en 28). Dit volg 
op die beskrywingspunt van Krugersdorp in 1899. ’n 
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Baie ernstige beroep word gedoen op elke kerkraad 
om die saak van Christelik Nasionale Onderwys te 
bevorder. Verder word ook besluit om ’n kommissie 
na die regering te stuur met die versoek om op “het 
beginsel van gelijk rechten en vrije opinie” die saak 
van Christelike Nasionale Onderwys toe te laat.

Die regering en Christelike Nasionale Onderwys
Genl. L Botha woon die 46ste Algemene Verga-

dering van die Gereformeerde gemeentes in Trans-
vaal, 11 Januarie 1904, te Pretoria by. Hy word be-
dank vir sy “opofferingen en bemoeiengen” (art. 16) 
tot die versorging van weduwees en wese wat ná die 
oorlog ontstaan het, asook “zijne groote opofferingen 
en diensten in belang van het Christelijk Nationaal 
Onderwijs”. 

Genl. L Botha spreek homself baie sterk ten guns-
te van Christelike Nasionale Onderwys uit. Volgens 
die notule verklaar hy: “Door het Christelijk Nationaal 
Onderwijs blijft ons Afrikaansch volk een zelfstandig 
en christelijk volk. Het is de plicht der Regeering toe-
zicht over het onderwijs te houden en hetzelve te 
steunen” (art. 16). Hy verbind hom om met die rege-
ring oor die saak te onderhandel.

Dit is jammer dat Botha slegs drie jaar later, ter 
wille van politieke steun uit die Engelse gemeenskap 
vir die Het Volk-party, besluit het om nie langer die 
CNO-skole te ondersteun nie. Vir Botha en Smuts 
was dit belangriker om die onderwys te gebruik om 
die twee wit gemeenskappe met mekaar te ver soen. 

Die onderwyswetgewing van 1907 was ’n teleur-
stel ling vir die CNO-voorstanders. Alhoewel kinders 
in die vroeë jare moedertaalonderrig sou ontvang, 
sal Engels van die sesde skooljaar die medium van 
onderrig wees. Engelse skole is nie verplig om in 
Hol lands te onderrig nie. Geskiedenis word op só 
’n wyse aangebied dat dit nie nasionale gevoelens 
sou aanwakker nie. Skole moet met die imperiale 
vertolking van die geskiedenis volhou.

Met Uniewording in 1910 is Hollands en Engels 
in Artikel 137 van die grondwet as amptelike tale op 
gelyke voet geplaas. Hierin het Steyn en Hertzog ’n 
deurslaggewende rol gespeel. Dit was egter die begin 
van ’n lang stryd om die behoud van die Afrikaanse 
taal, kultuur, ekonomiese bemagtiging en Christelike 
onderwys.

Samewerking met ander Hollandse kerke
CNO geniet tydens bogenoemde vergadering in 

1904 baie aandag (artt. 34, 36, 45). ’n Verslag word 
behandel (art. 205) waarin gemeld word dat die kom-
missie met ander kerke vergader en ’n leerplan in 
verband met CNO opgestel is. In ’n gesprek met die 
Direkteur van Onderwys het hy hom ten gunste van 
beter ouerverteenwoordiging in skoolkommissies 
ver klaar. Daar word selfs gemeld dat die regering 
be reid is om twee-derdes van onderwys te betaal 
en dat die ouers die ander derde moet betaal. Ten 
op sigte van die taalmedium van onderwys, naamlik 
Hollands, gee die regering egter geen belofte nie. 

In die rapport word die nadruk op ouerverant-
woordelikheid vir opvoeding van kinders beklemtoon, 
die samewerking met “andere Hollandsche Kerken” 
en kennisname van die onderhandelinge wat tussen 
die “Bestuur van het Christelijk Nationaal Onderwijs 
eenersyds en die Regering andersijds gevoerd wor-
de”. Daar word met groot dank kennis geneem van 
die Bestuur van CNO se werk en die mildelike bydrae 
vanuit Nederland vir die saak.

Vrye Christelike skole
In 1909 (art. 39) word tydens die 51ste Algemene 

Vergadering in Transvaal weer ernstige aandag aan 
onderwys gegee. Daar word selfs gestel dat die lid-
mate nie by die stembus vir kandidate sal stem “die 
niet plechtig belooft dat hij vechten sal om vrije scholen 
met staatssubsidie te krygen”. ’n Kommissie van 12 
lede word aangewys “voor de zaak van vrije scholen 
met staatsubsidie” te bevorder. In hierdie saak het dr. 
JD du Toit ’n besondere groot rol gespeel.

Giliomee (2009) wys daarop dat die Nederlandse 
leiers Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper 
reeds in die 19de eeu sodanige kerkskole vir Gerefor-
meerdes in Nederland voorgestaan het. Uit die be-
skrywingspunt van Krugersdorp in 1899 blyk dit dat 
die stigting van kerkskole reeds voor die oorlog ’n 
be hoefte was. Dit was eers ná die oorlog dat die ge-
dagte momentum gekry het. 

Giliomee (2009:224) skryf: “In Transvaal was die 
sterkste voorstanders Dopperpredikante (Gerefor-
meerdes) en onderwysers wat eers op Burgersdorp 
en later op Potchefstroom gestudeer het. Twee 
Postma broers was onder die leiers: Willem, pre di-
kant en die rubriekskrywer “Dr O’Kulis” in Bloem-
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fon tein, en Ferdinand, professor en later rektor op 
Pot chefstroom. Nog ’n vooraanstaande fi guur was 
JD du Toit, die digter Totius, wat ook professor op 
Pot chefstroom geword het.

Die Doppers se invloed was buite alle verhouding 
tot hulle getalle. Volgens die Doppers se beskouing 
het die volk van “Christen-Afrikaners” ontwikkel op die 
grondslag van Christelike beginsels. Hulle benadering 
was om godsdiens, taal, die wetenskap en nasieskap 
in ’n nasionale lewens- en wêreldbeskouing te ver-
weef. Willem Postma en ander Doppers het dit sterk 
beklemtoon dat die behoud van die taal in ’n sentrale 
plek in die skool en kerk die enigste wyse sou wees 
om ’n sterk, afsonderlike kerk en volk te bou. Vat die 
taal weg en die Afrikaners word Engelse en ook af-
vallig van die kerk.

CNO was lynreg teen die beleid van 
Milner wat so gou as moontlik die ou boe-
rerepublieke wou verengels. Deson danks 
het die CNO-skole gegroei en teen 1905 
was daar 228 CNO-skole in Transvaal met 
419 onderwysers en 9 335 leerlinge, teenoor 
ongeveer 33 000 kinders in staatskole (Gil-
lio mee, 2009:224). Weens geldelike pro-
bleme het die getalle afgeneem en is daar 
gehoop op staatsteun soos uit die besluite 
van die Algemene Vergadering duidelik 
word.

Onderwys in die Vrystaat
In 1905 handel die bespreking of daar 

samewerking met staatskole moet wees 
en of eie skole opgerig moet word (artt. 8, 
10, 11). In 1906 tydens die 42ste Algemene 
Vergadering word breedvoerig oor CNO-
skole gerapporteer. Uit die verslag blyk dit 
dat hulp vanuit Holland verkry is om CNO-
skole te ondersteun. Verder is besluit om 
met die Algemene Vergadering in Transvaal 
saam te werk. In die Vrystaat was daar nie 
baie kinders in die CNO-skole nie, teen 
1907 was daar slegs 700.

Ten slotte
Die besondere klem op Christelike Na-

sionale Onderwys wat veral momentum 
ver kry het na die Anglo-Boereoorlog, kan 

nie in waarde gemeet word nie. Hierdie Christelike 
onderwys was juis afgestem op die reformatoriese 
verstaan van die Woord van God. 

Dit was juis die Du Toit- en Du Plessis-van, die 
nasate van die Franse Hugenote, wat dryfkrag aan 
die Christelike opvoeding van die jeug gegee het. 
Die antwoord om die verwoeste land op te bou was 
geleë in die bemagtiging van kinders, nie met goud 
of diamante nie, maar met spesifi ek gerigte kennis. 
Kennis om jou eie lief te hê, kennis om jou te bemagtig 
om jou bydrae as landsburger te lewer, maar boweal 
kennis om God lief te hê en Hom alleen te dien. DK
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Prof. JM (Koos) Vorster (emeritus) (Potchefstroom)

Die gelowige se prioriteit
Lees: Ma  eus 6:25-34
Teks: Ma  eus 25:33

“Nee, beywer julle eers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle 
ook al hierdie dinge gee” (1983-vertaling).
“Soek eers die Koninkryk van God en sy gereg  gheid en al hierdie dinge sal vir julle 
byge voeg word” (1953-vertaling).

Hierdie bekende uitspraak van Jesus is deel van sy Bergrede. Die 
Bergrede kan ook genoem word: “Die grondwet van die koninkryk 

van God.” Soos enige grondwet die lewenswyse van mense in ŉ 
bepaalde gebied reël, reël die Bergrede die bestaan van elke gelowige 
binne die ruimte van die Koninkryk. Die grondwet van die Koninkryk lê 
die beginsels neer vir ons doel en ons roeping van gelowiges onder die 
koningskap van die Drie-enige God. Die tema “Koninkryk van God” is 
’n deurlopende lyn in die Skrif. Op verskillende maniere word hierdie 
tema, saam met ander temas, dwarsdeur die Bybel belig en ontwikkel. In 
die Bybelse openbaringsgeskiedenis kan ons die volgende fases in die 
open baring oor die koninkryk van God onderskei:

Skepping van die Koninkryk (Gen. 1 en 2). 
Weerstand teen die Koninkryk (sondeval; Gen. 3). 
Belofte van herstel van die Koninkryk (die Ou-Testamentiese geskie- 
denis en profesieë).
Die herskepping van die Koninkryk (die koms van Christus en die uit- 
storting van die Heilige Gees).
Die uitbreiding van die Koninkryk (Handelinge en die groei van die  
kerk).
Die betekenis van die Koninkryk (Briewe). 
Die fi nale oorwinning van die Koninkryk (Openbaring). 

In die beskrywing van die grondwet van God se Koninkryk stel Jesus 
die saak wat eerste in die lewe van ’n gelowige moet kom. Ons moet ons 
doelgerig vir die Koninkryk en die wil van God beywer. Hierdie oproep is 
juis in ’n gedeelte wat oor ons prioriteite handel – daardie daaglikse sorge. 
Ons arbei; ons plant en oes; ons werk dag in en dag uit; ons verdien en 
bestee. Die vraag is: “Waarin vind ons werklik lewensvevulling”? “Wat is 
die dieper doel van ons bestaan?” Jesus sê: “Soek eers die Koninkryk en 
sy geregtigheid …” (1953-vertaling). Die Skrif leer dat die Koninkryk ’n 
teenswoordige en ’n toekomstige realiteit is. Die Koninkryk is nou reeds 
teenwoordig, maar dit sal eendag met die wederkoms in volkomenheid 
deurbreek. Dit is “reeds” en “nog nie”. Deur die loop van die eeue is 
hier die opdrag van Jesus op twee maniere vereensydig. Die invloedryke 
teologie van Thomas Aquinas het die Koninkryk na die domein van die 
geestelike verskuif. Hiervolgens het die Koninkryk niks met die aardse 
bedeling te doen nie. Dit is ’n mistieke, buitewêreldse grootheid wat al-
mal eendag sal beërwe. Hierdie beskouing het daartoe bygedra dat die 

Oordenking tydens die opening van die Teologiese Skool Potchefstroom op 4 Februarie 2014

godsdiens totaal vergeestelik is 
en dat die aardse lewe langs die 
godsdiens staan en deur die rede 
van die mens beheer moet word. 
Aan die anderkant het die baie po-
litieke teologieë van die afgelope 
dekades die klem op die “hier-en-
die-nou” van die Koninkryk laat val. 
Volgens hierdie standpunt beteken 
die Koninkryk dat mense deur hulle 
politieke aksiedrif ten opsigte van 
sosiale geregtigheid die koninkryk 
van God moet realiseer. Albei hier-
die beskouings verskraal die Skrif-
tuurlike openbaring oor die Ko-
ninkryk, want die Koninkryk is nie 
óf toekomstig óf teenswoordig nie, 
maar albei.

Hoe kan ons die Koninkryk ver-
duidelik? Ons kan by wyse van 
verduideliking die gedagte van 
die Koninkryk van God met ’n his-
toriese, aardse koninkryk verge-
lyk. In enige koninkryk gaan dit om 
drie dinge, naamlik: ’n koning wat 
regeer, ’n volk oor wie hy regeer, 
en ’n wet.

Soek die koning van die ko nink-
ryk

God Drie-enig is die Koning 
van die Koninkryk. Die Koninkryk 
word ook genoem die koninkryk 
van die hemele, die koninkryk 
van Christus en die koninkryk van 
God en van Christus. Uit die ver-
skillende benaminge van die Ko-
ninkryk kan ons afl ei dat dit alles 
om die soewereine en heilryke re-
gering van die Drie-enige God oor 
alle dinge gaan. Hierdie Koning 
is nie onbereikbaar soos die go-
de van die Antieke Ooste nie. Die 
heidense volke moes opklim na 
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die berge om hulle gode te aan-
bid. So is die Drie-enige God 
nie. Hy word genoem Jahweh 
(Here). Dit is die verbondsnaam. 
Hy is Jahweh wat met mense in 
verhouding tree. Hy sluit die ver-
bond, bevestig dit telkens en 
her stel die verbond wanneer sy 
kinders dit in moedswillige onge-
hoorsaamheid verbreek. Die 
skep pingsverhouding is deur die 
sonde versteur, maar God her-
stel dit in Christus. Hy bring ’n 
herskeppingsverhouding tot stand. 
Hy vestig verbondsgemeenskap 
met sy volk. Die verhouding beloof 
seën en eis gehoorsaamheid. 
Hierdie verbondsgemeenskap 
moet ons daadwerklik soek. Ons 
moet in ware verbondsgemeenskap 
met die koning lewe, en dit bete-
ken in daadwerklike geloof en 
ge hoorsaamheid. Die hegte ver-
bondsverhouding met God waarin 
ons die toegesegde heil toeëien, is 
die grondslag van die bestaan van 
gelowiges. Daaruit vloei seker-
heid en hoop en daarop rus alle 
Christelike handelinge. Hierdie 
ver bondsgemeenskap moet ons 
doel gerig soek! Ons vind dit in die 
eredienste saam met ons mede-
gelowiges. Ons vind dit in die 
toe gewyde gebed en persoonlike 
band met die lewende Koning. 
Ons ervaar dit in ons persoonlike 
geestelike lewe. Daarsonder is die 
Christelike godsdiens kragteloos.

Soek die volk van die koninkryk
In ’n uitmekaargeskeurde wê-

reld skep God in Christus en deur 
die Gees ’n nuwe volk – die kerk uit 
alle volke, tale en nasies. Hiervan 
is die Skrif vol. Die uitverkore volk 
is Israel in die ou verbond, maar 
in die nuwe verbond gaan die heil 
uit na alle volke, tale en nasies. 
Mense kom op grond van God se 
uitverkiesende liefde tot bekering 
en word deel van die universele 
volk van God – die volk van die 

Koninkryk. Die wêreldwye kerk word ook in plaaslike gemeentes sigbaar. 
Hierdie sigbare plaaslike gemeentes dra al die eienskappe van die 
universele volk van die koninkryk. Soos ’n blomknop al die prag van die 
blom dra as dit uiteindelik oopgaan, so het die plaaslike gemeente – hoe 
klein ook al – al die eienskappe van die universele volk van God.

Gelowiges moet, as hulle die Koninkryk soek, hulle dus daadwerklik 
by ’n plaaslike kerk voeg en daarin ’n lewende en aktiewe lidmaat 
wees. Vandag hoor ons dikwels dat gelowiges sê: “Ek is ŉ Christen, 
maar ek het nie die kerk nodig nie!” “Ek beoefen my godsdiens privaat.” 
Geleerdes praat van hierdie toenemende verskynsel as die vorming van 
’n “kerk-buite-die-kerk”, Sommige van die mense wat hierdie oortuiging 
huldig, noem hulleself “privaatchristene” of “nie-praktiserende Christene. 
Hierdie verskynsel stry teen die essensie van ons roeping om die 
Koninkryk te soek. Wie erns maak met Jesus se oproep, soek die band 
met medegelowiges in die plaaslike kerk. Gelowiges moet hulle by die 
kerk voeg en daarin aktief wees, want burgers van sy koninkryk is toe-
gewyde kerkmense!

Soek die wet van die koninkryk
Die geregtigheid van die Koninkryk is die Tien Gebooie soos dit in die 

Nuwe Testament verklaar en toegepas word. Die essensie daarvan is 
die liefde vir God en die naaste. Die wet omvat ons ganse bestaan. Die 
liefde is egter nou met reg verweef. Ons moet dus ook soek na wat reg 
is. Gelowiges is in die ganse lewe en totale samelewing die verkondigers 
van alles wat waar en reg en edel is. Hulle is die profete van die mooie 
en die positiewe. Soos drade van ’n elektriese kragstasie lig in huise en 
fabrieke bring, so is die gelowiges die kragdrade wat vanaf die lewende 
verhouding met die Koning en die innige verbondenheid aan die kerk 
in die ganse samelewing lig bring. Hierdie lig is dit wat reg is en hierdie 
beginsels moet in politiek, ekonomie, sakelewe en kultuur die koers vir 
mense aandui. So leef gelowiges as die sout wat die kwaad teenwerk en 
die goeie bewaar. Vir hierdie lewenstaak moet gelowiges deur aktuele 
en doelgerigte prediking van die Woord toegerus word. Die Here lê hier-
die opdrag op u wat u geroepe voel en opgelei word om die Woord aan 
mense te bedien! Die soeke na die geregtigheid van die Koninkryk is 
dus aktiewe en dinamiese roepingsvervulling waarby ons almal betrokke 
moet wees. Mag ons ook in die komende verkiesingstyd meer hoor 
en sien van Christelike politici wat, geïnspireer deur die dinamiek van 
die teenswoordige Koninkryk, onbevange die konsekwensies van die 
gereg tigheid van die Koninkryk propageer. Gelowiges moet egter nie 
net gehoor word nie, maar gesien word. In ons lewe – huis, huwelike, 
ar beid en verhoudinge – moet tekens van die Koninkryk in dade van 
ver ant woordelikheid, eerbaarheid, opregtheid en diensvaardigheid ge-
sien word. Wanneer ons ons lewe op die Koninkryk rig, tree die be lofte 
van die gedeelte in vervulling: Die Here sal ons lewe in sy hand neem 
en ons versorg. Dit is ons hoop elke dag. Maar bowe-al: Hy gee le-
wensvervulling, want ’n lewe waarin die Koninkryk gesoek word, is aller-
mins leeg en vervelig. Anders gesê: ’n vervullende lewe vind ons in die 
verbondsgemeenskap en geregtigheid van die Koninkryk. So kan ons 
met ’n positiewe instelling leef totdat dit eenmaal in die verheerlikte lewe 
van die voltooide Koninkryk oorgaan. DK
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Dr. DG (Douw) Breed (Voorsitter: GKSA Kuratore)

Nuwe onderrigleer-tegnologie 
open groot moontlikhede
Predikante dringend benodig

In Suidelike Afrika en ook in die res van Afrika is 
daar 'n geweldige behoefte aan opgeleide predi-

kante.  Ook by die GKSA se sinodes word telkens 
oor die “kritieke bedieningsnood” in die GKSA, 
“ver al in swart, landelike en ‘township’-gemeentes” 
gerap por teer. Hoewel die GKSA se Teologiese 
Skool in Potchefstroom 'n uitstekende geleentheid 
vir teologiese opleiding bied, is dit vir baie lidmate 
van die GKSA en vir ander gelowiges uit Suidelike 
Afrika en die res van Afrika nie altyd moontlik om 
hulle in Potchefstroom te vestig vir teologiese studie 
nie. Sinode ná sinode word beklemtoon dat weë ge-
soek moet word hoe die Gereformeerde Kerke die 
opleiding wat in Potchefstroom gebied word, ook tot 
beskikking kan stel aan hulle wat nie vir studie na 
Potchefstroom kan verhuis nie.
 
Nuwe onderrigleer-tegnologie bied opwindende 
moontlikhede

Nuwe tegnologiese ontwikkelinge maak dit tans 
moontlik dat daar via die internet by verskillende 
leer sentra in Suidelike Afrika (en wêreldwyd) intyds 
vanaf Potchefstroom klasgegee kan word.  Hierdie 
onderrigleer-tegnologie maak dit ook moontlik dat 
die onderrig by die leersentra interaktief kan wees.  
Wanneer 'n professor byvoorbeeld aan teologiese 
stu  dente in Potchefstroom klasgee, sal studente by 
die verskillende leersentra in die land die professor 
op 'n skerm sien en hom hoor. Omdat die tegnologie 
interaktief is, sal die studente elders, soos die stu-
dente in Potchefstroom, sigbaar en hoorbaar aan 
die bespreking kan deelneem, asof almal in die klas-
kamer in Potchefstroom is. Die tegnologie maak 
dit verder moontlik dat die lesing van 'n dosent wat 
in Potchefstroom in Afrikaans klasgee, direk in by-
voorbeeld Engels of Portugees vertaal kan word en 
dat die studente wat in ander sentra is, by die klank-
baan van hulle keuse kan “inskakel”. Hulle hoor dus 
die lesing wat in Afrikaans aangebied word, in ŉ taal 
wat vir hulle verstaanbaar is.

'n Belangrike besluit van die Kuratore en die Se-
naat van die TSP

Die Kuratore en Senaat van die TSP het deeglik 
na die nuwe onderrigleermetode ondersoek gedoen. 
Dit het geblyk dat dit haalbaar is om Teologie-stu-
dente vir wie dit nie moontlik is om hulle vir hulle 
volle studietydperk in Potchefstroom te hervestig 
nie, op hierdie wyse op te lei. Dit was ook uit die 
on der soek duidelik dat hierdie opleiding binne 
die kerklik-prinsipiële raamwerk van die Skrif, die 
gereformeerde belydenisskrifte, die Kerkorde en in 
die lig van relevante besluite gedoen kan word. Tans 
word die praktiese inwerkingstelling van hierdie nuwe 
onderrigleermetode in samewerking met die NWU se 
Fakulteit Teologie deur 'n gesamentlike kommissie 
van die Kuratore en die Senaat uitgewerk.

Leersentra oral in SA, in die res van Afrika en ...
Dit was uit die ondersoek duidelik dat dit be lang-

rik is dat die oopleersentra sover moontlik wydver-
spreid in Suid-Afrika beskikbaar behoort te wees. 
Indien Gereformeerde kerke in Suid Afrika en in ons 
buurlande by hierdie projek inskakel en hulle fasiliteite 
as oopleersentra beskikbaar stel, sal dit beteken dat 
daar baie vinnig en effektief op baie plekke met die 
op leiding van arbeiders vir die Here se oes begin kan 
word.

Onderhandelinge met ander gereformeerde ker-
ke in byvoorbeeld Brasilië, Meksiko en Indië is ver 
gevorder. Wanneer hierdie onderhandelinge 'n werk-
likheid word, sal die GKSA se beroepte teolo giese 
professore vanuit Potchefstroom nie net in Afrika nie, 
maar wêreldwyd klasgee.  Dit is duidelik dat die tyd- 
en taalverskille op verkillende wyses oorkom kan 
word.

Beoogde leersentra word Oopleersentra van die 
NWU

Die Fakulteit Teologie van die NWU, in noue 
samewerking met die Teologiese Skool Potchef-
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stroom, bied sy Teologie-programme sedert 1995 
as afstandprogramme aan by bestaande Oop leer-
sentra – soos deur die NWU se Eenheid vir Oop-
afstandsleer onder leiding van prof. Manie Spamer 
bestuur. Die nuwe inisiatief van die Kuratore wil dié 
kundigheid benut om enersyds die eerste jare van die 
Kandidaatsprogram as afstandsprogram aan te bied, 
as deel van die betrokke gelyklopende NWU-graad-
program, en om andersyds dié leersentra aan ander 
belangstellende studente – wat nie noodwendig be-
die naars van die Woord in die GKSA wil wees nie 
– beskikbaar te stel.

Studente wat hulle onderrig gaan ontvang by die 
sentra wat die GKSA nou as nuwe inisiatief ontwikkel, 
gaan by hierdie Oopafstandsleerprogram van die 
Fa kulteit Teologie inskakel, en hierdie leersentra 
sal binne die NWU se stelsel as Oopleersentra 
(OLS’e) gekontrakteer word. Die studente sal dus 
af stand studente van die NWU wees. Studente sal 
be newens kwalifi kasies wat die TSP (aan GKSA-
studente) gee, die betrokke NWU-kwalifi kasie – soos 
die kontakstudente op Potchefstroom – ontvang.  By 
die nuwe oopleersentra sal addisionele onderrigleer-
ondersteuning gebied word vir studente wat vir die 
tersaaklike NWU-kwalifi kasieprogram registreer.

Finansies: 'n Maatskappy sonder winsbejag
Almal weet dat dit baie duur is om te studeer 

en dat Teologie-studie nie 'n uitsondering is nie. In 
samewerking met die NWU se Fakulteit Teologie, die 
Kuratore, die TSP en die private besigheidsektor het 
'n groep lidmate van die GKSA 'n inisiatief van stapel 
gestuur om dit fi nansieel moontlik te maak om die 
onderrig van soveel as moontlik teologiese studente 
met behulp van die nuwe onderrig-tegnologie te laat 
plaasvind. Hierdie maatskappy stel hom ten doel 
om tot voordeel van die breë gemeenskap in Suider 
Afrika deur opleiding van die NWU se Fakulteit Teo-
logie op Bybelsgebaseerde beginsels die morele ver-
val in die RSA teen te werk. Die maatskappy wil sorg 
dat daar deur die verkondiging van die evangelie op 
'n besondere wyse volhoubaar en effektief aan die 
sosio-ekonomiese behoeftes aandag gegee word. 

Die Kuratore en die Senaat van die TSP het 
reeds besluit om geskikte mense uit hulle geledere 
be  skikbaar te stel om op die direksie van hierdie 
maat  skappy te dien. Daar sal ook Gereformeerde 
lid mate uit die sakesektor as direksielede dien. Die 

beplanning is om DV vroeg in hierdie jaar byeen-
komste te hou waarnatoe Gereformeerde lidmate uit 
die besigheidsektor genooi sal word om aan hulle die 
vindingrykheid van hierdie inisiatief te verduidelik en 
hulle insette en betrokkenheid te verkry.

Wanneer?
Die beplanning van die nuwe onderrigleermodel 

is reeds ver gevorder, en eerste inskrywings word vir 
2015 aanvaar.

Persone wat reeds in 2014 van die Oopafstand-
leer-program (OAL-Program) gebruik sou wou 
maak, kan in 2014 vir die NWU se UniPrep-pro-
gram registreer. Hierdeur kan sulke persone reeds 
enkele modules van die BTh/Kandidaats 1 afhandel 
en in 2015 gewoon met hulle studie voortgaan. Kwa-
lifi serende kandidate kan in elk geval via die be-
staande afstandsprogram van die Fakulteit Teologie 
vir die BTh in Bybeltale registreer, en in 2014 be-
paalde modules afhandel. Gemeentes kan in dié 
verband die registrateur van die TSP, mev. Ami du 
Toit, kontak. 

Gemeentes kan daadwerklik betrokke wees by 
hierdie onderrigleermetode

Die nuwe onderrigleermetode bied uitstekende 
geleentheid aan gemeentes om betrokke te raak.  
Om net drie voorbeelde te noem:

Gemeentes kan van hulle fasiliteite as leersentrum  
beskikbaar stel,

Gemeentes kan studente identifi seer wat die ga- 
wes het en graag as predikante opgelei wil word, 
maar vir wie dit nie moontlik is om na Potchef-
stroom te verhuis nie.  Hierdie studente kan aan-
gemoedig word om reeds in 2014 in te skryf vir die 
UniPrep-program (sien hier bo) of om in 2015 via 
een van die oopleersentra onderrig te ontvang.

Gemeentelede kan aanbied om as fasili teerders  
by 'n leersentrum op te tree (vereistes waaraan 
sulke fasiliteerders moet voldoen, word later vol-
ledig bekend gemaak). DK

Gebedsoproep
“Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in 

sy oes uitstuur” (Lukas 10:2).
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Groot grade-oes by Fakulteit 
Teologie!
Tydens die Lentegradeplegtigheid op 11 September 

2013 het die Fakulteit Teologie van die Noordwes-
Universiteit ’n oes van een MA-, twee MTh- en ses 
PhD-graduandi opgelewer. Genoeg rede vir groot 
dankbaarheid! n Kort bekendstelling van die gra-
duandi:

MA-graduandus
BANDA, Rogers Hamsini (Missio-
lo gie – Studieleier: prof. dr. Flip 
Buys)

Ds. Rogers Hamsini Banda 
is op 28 April 1955 in Luanshya, 
Zambië, gebore. Hy het aanvanklik 
by ’n kollege vir n diploma in bos-
bou studeer, en daar saam met 

ander studente ’n Christelike studente-organisasie, 
FOCUS (Fellowship Of Christian Union Students), tot 
stand gebring. Ná sy studie het hy vir die regering in 
Zambië gewerk en in dié hoedanigheid in Engeland 
verder in bosbou gaan studeer. Terug in Zambië, het 
hy ’n leier in die Christelike jeugorganisasie van die 
Anglikaanse kerke in Malawië, Zimbabwe, Botswana 
en Zambië-streek geword. Dit het daartoe gelei dat 
hy by die Teologiese Kollege van Sentraal Afrika teo-
lo gie studeer het om predikant te word. Sy eerste ge-
meente was in Luanshya; in 2005 is hy aangewys as 
die Algemene Sekretaris van die Anglikaanse Raad 
in Lusaka.

In sy verhandeling: A missiological assessment 
of ethnicity in urban Anglican churches in Zambia: 
a case study of the establishment and growth of 
St. Mary Magdalene’s Church, Kabulonga, gee hy 
’n goeie oorsig oor hoe die Anglikaanse sending in 
Zambië ’n etniese fokus gehad het wat in die hui-
dige multikulturele en multi-etniese demografi ese 
samestelling van die stede in Afrika struikelblokke 
oplewer vir kerke om inklusief te wees. Gevolglik 
word ware Christelike eenheid en verskeidenheid 
in plaaslike kerke nie uitgeleef nie. Hy toon ook aan 

dat ’n oorbeklemtoning van etnisiteit veroorsaak dat 
stedelike armoede nie aangespreek word nie. Die 
op lossings waartoe hy gekom het, is om stewige 
By belse onderrig te gee oor die eenheid van ge-
lowiges in Christus wat oor etniese grense strek, 
en dat ’n holistiese integrale boodskap van God se 
transformerende genade met woorde en dade aan 
die kerk werfkrag verleen.

MTh-graduandi
JORDAAN, Andries Christiaan 
(Mis siologie – Studieleier: prof. dr. 
Jo han Bosman)

Andries Christiaan (Tiaan) Jor-
daan is op 19 November 1982 te 
Hartswater gebore. Hy is getroud 
met Marietjie en hulle is saam 
ouers van drie kinders. Tiaan matrikuleer in 2000 
aan die Gekombineerde Skool Christiana. Die BA-
Admissie behaal hy in 2003 en die BTh in 2006, aan 
Die Afrikaanse Protestantse Akademie. Sy MTh- 
(Missiologie)skripsie onder leiding van prof Johan 
Bosman en dr Hannes Knoetze is getiteld: Op weg 
na ’n Gereformeerde Kerkplantingsmodel as deel van 
die missio-Dei. Daarin het hy die konsep missio-Dei 
in verband met kerkplanting ondersoek. Vanuit die 
missio-Dei is leidrade gevind wat behulpsaam kan 
wees met die deurlopende taak om kerke te plant 
van Gereformeerde belydenis binne ’n voortdurend 
ver anderende Suid-Afrikaanse konteks. Perspektief 
is ook verkry op die vernuwing van bestaande ge-
meentes.

KOTZE, Dirk (Missiologie – Stu-
dieleier: prof. dr. Sarel van der 
Mer we)

Dirk Kotzee is op 3 Augustus 
1985 in Pretoria gebore. Hy ma-
trikuleer aan die Afrikaanse Hoër 
Seunskool in 2003. Hierna verwerf 
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hy sy BTh-graad in 2006, BTh Hons in 2007, en 
MDiv in 2008. In 2013 verwerf hy sy MTh-graad in 
Missiologie. Dirk is in 2008 met sy vrou Anri getroud 
en het een dogtertjie. In 2010 is Dirk as leraar van 
die Geref. Kerk Sanveld bevestig, dit is die San-ge-
meente in die Gobabis-distrik. Tans is hy die leraar 
van die Geref. Kerk Gobabis.

In sy skripsie, Kontekstualisering van die evangelie 
vir mense in ’n identiteitskrisis – met besondere ver-
wysing na die San van die Omaheke-streek, lewer 
hy ’n bydrae tot die wêreld van die San-mense. In 
hier die studie word daar eerstens aangetoon hoe die 
kulturele en godsdienstige gebruike van die San gelyk 
het, waarna ’n beskrywing van die veranderende 
om standighede van die San gegee word. Verskeie 
fak tore dra by tot die identiteitskrisis van die San 
waarin hulle tans is. Hierna word voorlopige riglyne 
vir die kontekstualisering van die evangelie aan die 
San gegee.

PhD-graduandi
FELL, Joseph (Kerk- en Dogma-

geskiedenis – Promotor: prof. dr. 
DB Rees (GST); Medepromotor: 
prof. dr. Dries du Plooy)

Joseph Fell was born on 11 
March 1944 in Belfast, Northern 
Ire land. He obtained his BA-degree 
in 1967 and his MA in 1976 from 
Tri nity College, Dublin. In 1992 he received his 
PhD from Trinity Theological Seminary, Newburgh, 
USA. As an ordained minister of the Presbyterian 
Church, he served in a number of congregations 
(1996-2009), after which he retired. He is married 
to Sheila Elizabeth and they have one son, Andrew, 
and two daughters, Rosemary and Jennifer. In 2010, 
he enrolled at the North-West University through 
Greenwich School of Theology for this PhD.

In his thesis, The North of Ireland Keswick Con-
vention: An intensive evaluation of its impact on 
Protestantism in the North of Ireland since 1914, 
he looks at the growth, consolidation, decline as 
well as the new lease of life given to the Convention 
in the last eight years. It is a remarkable historical 
account. Rev. Joseph Fell has been heavily involved 
himself as a leader and administrator in the Keswick 
Convention in the North of Ireland and has been able 
to utilize the primary sources. The long history of the 
Convention is explained sensitively, with a full and 
fair analysis of its struggles, its opponents and how 
the speakers and the leaders kept the fl ame of faith 

alive. The theological emphasizes which inspired the 
movement is well explained, as well as the lasting 
impact of Keswick on Protestantism, especially Pres-
byterianism, in Ulster.

HARTMAN, Keith Dayton (Kerk- 
en Dogmageskiedenis – Promo-
tor: prof. dr. DT Lioy (GST); Me de-
promoter: prof. dr. Dries du Plooy)

Keith Dayton Hartman II was 
born on 19 December 1983 in 
Bal timore, Maryland, USA. After 
he completed his undergraduate 
stu dies, he enrolled for a MA 

at Liberty University: the degree was conferred in 
2008. Since 2002, he has been involved in pastoral 
ministry and in 2008 he was appointed Adjunct Pro-
fessor of Apologetics at Antietam Bible College & 
Biblical Seminary, where he is still serving. He has 
presented a number of theological papers within the 
fi eld of Christian Apologetics at international theo-
logical societies and also published articles in pro-
minent journals during the period 2008 to 2011. He 
is married to Rebekah Lynn and they have one son, 
Jude. Dayton enrolled in 2011 for his PhD at the 
North-West University through Greenwich School of 
Theology in the UK.

In his thesis, Joseph Smith’s tritheism: The pro-
phet’s theology in context, critiqued from a Nicene 
perspective, his research situates Joseph Smith’s 
theo logical evolution in the framework of theological 
and political trends in the centuries leading up to his 
birth. The researcher connects the core elements of 
orthodox Christianity in early American history to a 
carefully written account of Nicene doctrinal deve-
lopment among the early Christians. He then de-
monstrates that the core elements of Nicene doctrine 
came into question with the rise of the ideals that 
undergirded the American Revolution. The resulting 
form of Christian republicanism created the necessary 
environment in which Smith could easily formulate 
and teach his unique form of tritheism. This research 
supplies a much-needed historical approach to the 
life and thought of Joseph Smith.

KOSTER, Cornette (Pastoraal – 
Promotor: prof. dr. Wentzel Coet-
zer)

Cornette Koster is in 1963 in 
Springfontein in die Vrystaat ge-
bore. Sy is getroud met Johan en 
hulle het twee kinders, Bastiaan 

he received his
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(25) en Martinette (23). Cornette het vanaf 1986-
88 haar aanvanklike opleiding as gemeen skaps-
gesondheidsverpleegkundige beoefen en toe in 
2007 begin met haar teologiese studies aan die Uni-
versiteit van die Vrystaat waar sy haar Honneurs en 
ook haar Meestersgraad behaal.

Haar proefskrif, Kommunikatiewe kanalisering van 
onderdrukte woede in die Christelike geloofslewe: ’n 
Pastorale studie, plaas die fokus op die pastorale 
begeleiding van persone wat worstel met die de-
struktiewe gevolge van onderdrukte woede, wat insluit 
verskuilde vorme van uitdrukking asook ontkenning 
van woede. Vanuit ’n pastorale vertrekpunt is verskeie 
strategieë en handelinge geformuleer ten einde die 
kommunikatiewe kanalisering van onderdrukte woede 
binne die Christelike geloofslewe te bevorder.

LAGAT, R (Missiologie – Promotor: 
prof. dr. Derrick Mashau)

Rebecca Jeneth Lagat was 
born in Kenya as the eighth born 
child of the late Joseph Chepsiror 
La gat and Zipporah Chepkorir La-
gat. She received her primary and 
secondary schooling in Kenya. Re-

becca is married to Chris Kwamesa Omwenga and 
together were blessed with three children, Liz Ma-
goma, Taby Chepchumba and Haron Magati.

In her thesis, Mission to Muslims in the light of 
God’s mission (Missio Dei): A study of select evan-
gelical churches in Eldoret Kenya, Rebecca J Lagat 
Omwenga critically examines mission to Mus lims 
by the Reformed Church of East Africa, the Afri-
can Inland Fellowship Church, the Faith Baptist 
Church, the Presbyterian Church of East Africa and 
the Anglican Church of Kenya. The research inves-
tigates how and the extent to which these churches 
have sought to implement the mandate. Mainly 
using data collected from oral interviews, the study 
fi nds that mission engagement to Muslims is slow 
and disjointed. The churches face challenges that 
include the lack of a concrete understanding of God’s 
mandate i.e. mission, internal wrangling, fi nancial 
constraints and neglect of the women and the youth. 
The study concludes that there is a need for the 
selected churches to reassess and reconsider their 
missionary approaches with a view to enhancing their 
ways of engaging with Muslims. In the fi nal instance 
the study formulates a viable model that may be 
replicated in other parts of Kenya and countries in 
Sub-Saharan Africa.

MAKUWA, Phaswane Simon (Old 
Tes tament – Promotor: prof. dr. 
Her rie van Rooy)

Phaswane Simon Makuwa was 
born on 23 March 1975 in Klipspruit 
as the son of Daniel Mlandu Ma-
kuwa and Sarah Ngwanahoayi Ma-
kuwa, currently from Groblersdal in 
the Limpopo Province. He studied at the Andrews/
Solusi University from 1994 and completed his BA 
Theology in 1998. He studied at UNISA from 2004-
2009 and was awarded the BA Hons in Theology in 
2005 and an MA in Biblical Archaeology in 2009. In 
2010 he enrolled for the PhD in Old Testament at 
the North-West University: Potchefstroom Campus. 
He has served as the pastor of the Seventh Day 
Adventist Church in Ikageng, Potchefstroom since 
1998. He is married to Thembekile Gladys Makuwa 
and they have two children, Ogona and Oakwa. He 
has submitted one article related to his thesis for pu-
blication.

In his thesis, The Emptiness of Judah in the Exilic 
and Early Persion Period, rev. Makuwa deals with 
the situation in Judah during the mentioned periods. 
Some Biblical texts create the impression that the land 
was literally empty of inhabitants till the return of the 
exiles from Babylon, while others mention those who 
remained behind in Judah and Jerusalem. In his study 
he discusses this problem, taking into consideration 
geographical, historical and archaeological data. He 
discusses some important texts from Chronicles, 
Ezra-Nehemiah and Lamentations, as well as the 
theological ramifi cations of this problem. He points 
out that the exile did not imply total depopulation of 
Judah, although it was severe and its negative effects 
lasted for a very long time. The emptiness of the land 
is partially a theological construct demonstrating the 
superior rule of God over historical events.

MUSHAYABASA, Godwin Mhu-
ri ya she (Semitic Languages – 
Pro  motor: prof. dr. Herrie van 
Rooy; Medepromotor: mr. At 
Lam  precht)

Godwin Mushayabasha was 
born on 30 April 1978 in Karoi, 
Zim babwe, the son of Misheck 
and Morejane Mushayabasa, 

cur rently living in Gweru, Zimbabwe. He enrolled at 
the North-West University in 2003 and has completed 
the following degrees, all cum laude: BA (2005), BA 

Van oraloor

LAG
prof

R
born
child
La ga
gat. 
seco

becca is married to C

at the Andrews/

MUS
ri ya s
Pro  m
Roo
Lam

G
born
Zim b
and 

currently living in Gweru

Na bl. 47 onderaan



Maart 2014 ~ DIE KERKBLAD 47

Hons in Semitic Languages (2006), MA in Semitic 
Languages and BTh Hons (both in 2008) and MDiv 
(2009). He is married to Loraine Manyevere and they 
have a daughter, Makarurama Talia. He has read 
three papers at national academic conferences and 
is the author of two articles in scientifi c journals.

In his thesis, Translation technique in the Peshitta 
of Ezekiel 1-24, incorporating a frame semantics 
approach, Godwin Mushayabasa developed a novel 
approach to the study of translation technique of 
ancient Biblical versions, applied to the Peshitta (the 

ancient Syriac translation of the Old Testament) of 
the book of Ezekiel. Working within the linguistic 
paradigm of cognitive linguistics, he applied the 
theory of frame semantics to his evaluation of the 
translation of Ezekiel. 

In his study he studied a number of frames in 
Eze kiel in Hebrew and evaluated the frames used 
to translate these frames into Syriac. This thesis 
is of an exceptional quality, requiring a very good 
knowledge of Biblical Hebrew and Syriac and of 
cognitive linguistics, a very rare combination. DK

Boekbespreking

Prof. JH (Amie) van Wyk (Pretoria)

Hierdie boek uit die pen van dr. Pieter Bingle, emeritus-predikant van 
Kaapstad, is sy tweede met die titel Oortrapklippe wat handel oor “die 

immergroen evangelie van Jesus Christus”. Deel I het in 2011 by Griffel 
Media, Kaapstad, verskyn en uit 52 oorpeinsings bestaan. Hierdie deel 
I is in vyf hoofdele verdeel en handel oor die Woord van God, gebed, 
skepping, Christelike kalender en bemoediging.

Deel II bestaan uit drie hoofdele, naamlik roeping/leierskap, etiek en 
toekomsgerig, en is ook in 52 onderafdelings verdeel. Dit is voorsien 
van 'n voorwoord deur mnr. FW de Klerk, voormalige staatspresident 
en oudlidmaat, dr. Frits Gaum, NG predikant, dr. Dionē Prinsloo, SA 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, asook die skrywer. Die titel(s) is 
ontleen aan 'n metafoor wat deur NP van Wyk Louw gebruik is: “Woorde 
lê oortrapklippe vir die denke”, in hierdie geval vir “verwondering oor 
God”. Die tema van “verwondering” oor die groot dade van God in Jesus 
Christus loop soos 'n goue draad deur die hele boek.

Die 52 oorpeinsings dek 'n wye veld van ondersoek. Aktuele temas 
wat aan die orde kom, is onder andere die volgende:

Roeping 
God se (ewige) Raadsplan. (In hierdie verband is grepe opgeneem uit  
die geleentheidsrede tydens die inhuldiging van mnr. FW de Klerk as 
staatspresident van die RSA op 20 September 1989 – 'n geleentheid 
wat ek self nog meegemaak het) (p. 23-27)
Nadenke oor die meerkantigheid van die waarheid (p. 110, 129, 208),  
sonder om die bestaan van grondbeginsels af te wys
Die (volle) plek van die vrou in die kerk 
Dienende leierskap 
Voortdurende reformasie 
Diens aan die koninkryk (teokrasie) 
Godsdiensvryheid 
Dobbel en lottery 
Toekomsgerigtheid 

'n Boeiende oordenking word 
ingesluit wat handel oor Markus 12 
waar Christus die skrifgeleerdes 
waarsku teen hulle optrede van 
inpalm, maar direk daarna die 
op trede van die arm weduwee 
aan prys wat twee muntstukkies 
uit gee (p. 152-154).

Die oorpeinsings lewer 'n 
plei dooi vir openheid, ekume-
nie se gesprek (saam met al die 
gelowiges), voortdurende refor-
masie en diens aan die koninkryk 
van God. Die oorpeinsings is styl-
vol, taalvaardig en in beeldryke 
taal geskryf en stimuleer die leser 
tot voortdurende nadenke – ook 
waar hy/sy van die skrywer mag 
verskil. Die boek kan aaneen 
deur gelees word, maar die 52 
hoof stukke kan ook in een jaar 
oor  52 Sondae as stigtelike lek-
tuur gelees word. 

Graag aanbeveel vir die be-
langstellende en nadenkende 
leser!

Die boek is netjies uitgegee 
deur Naledi en kan bestel word 

by: On the Dot by 0861 668 368 
of orders@onthedot.co.za of 

Kalahari.com (Prys R135)

Bingle, Pieter, 2013. Oortrapklippe vir verwondering oor 
God. Deel 2. Nóg 52 vastrapplekke uit die immergroen 
evangelie van Jesus Christus. Kaapstad: Naledi. 226 bll.
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Van oraloor

GKSA Algemene Sinode 2015

Ds. CA (Carel) Jansen (Secunda)

Agenda: Die vierde algemene 
verkiesing, stakings deur NUM 

en AMCU, droogte in Noord wes en 
Noord-Kaap, re nos terstropings, 
swakker rand, duurder kospryse, 
rentekoerse ... ’n algemene 
sinode? Dis asof ’n mens se kop 
glad nie in daardie rigting wil of 
kan dink nie. Vir die agenda van 
Sinode 2015 kan ons solank die 
volgende begin aanpak en inpak:

Die beplande datum strek  
DV vanaf 5 Januarie (6 Ja-
nuarie) tot 14 Januarie 2015. 
Afgevaardigdes kan aankom 
en intrek neem op Maandag, 
5 Januarie, en dan begin die 
ver gadering op 6 Januarie, 
om 09:00. Elke dag wat ons 
voor 14 Januarie kan klaar-
maak, soveel te beter vir ef-
fektiewe tydsbenutting en kos-
te besparing.
Alle dokumente wat in die  
agenda geplaas moet en wil 
word, word op die laaste teen 
30 Junie 2014 elektronies na 
Wymie du Plessis (wymiedup@
gksa.co.za) gestuur.

En ’n aanvullende agenda?
Met Sinode 2012 het ons besluit 

om appèlle uit die vergadering 
van die Sinode te haal en dit die 
verantwoordelikheid van appèl-
de putate te maak. ’n Appèl teen 
’n besluit van enige streeksinode 
in 2014 word aan die adres van 
die appèldeputate gerig. Alle de-
putategroepe het genoeg geleent-
heid gekry om hulle opdragte uit 
te voer. Hulle verslae behoort 
vol le dig te wees, sodat niks vir 
’n aanvullende agenda hoef oor 
te staan nie. Ja, hier kan ’n uit-
sondering of twee wees. ’n Nuwe 

verwikkeling in die verhouding 
met kerke in die buiteland (Depu-
tate Ekumenisiteit) wat die aan-
dag van Sinode 2015 vereis. Mis-
kien kry die Bestuur van die Ad-
ministratiewe Buro ’n dringende 
saak waaraan aandag gegee moet 
word en die ledevergadering moet 
op hoogte gebring word. Maar dan 
behoort almal te verstaan dat so 
’n aanvullende agenda niks meer 
as drie tot tien sake bevat en net 
soveel bladsye beslaan nie. Met 
’n bietjie beplanning en wysheid 
behoort ’n aanvullende agenda óf 
onnodig óf minimaal te wees.

Vir beskrywingspunte (nuwe 
voor stelle) en beswaarskrifte (wat 
wil aantoon dat ’n besluit verkeerd 
is) is daar ook genoeg voorsiening 
gemaak om betyds vir die agenda 
opgeneem te word. Indien dit 
reg tig nie anders kan nie, is die 
keerdatum vir aanvullende rap-
porte 1 November 2014 en indien 
’n saak van ’n streeksinode na die 
algemene sinode moet gaan, is 
die keerdatum sewe kalenderdae 
ná afl oop van ’n steeksinode se 
vergadering. 

Die Deputate Algemene Sinode 
wil graag in die rigting werk om 
sake vir die agenda vooraf aan 
die kerke deur te gee. Dit gee tyd 
vir voorbereiding en help mee dat 
almal deeglik voorbereid na die 
vergadering kan kom.

Hoe gemaak tydens ’n sinode?
Vir die afgelope agt sinodes het 

ons in meer as een saak nogal 
gedebatteer. L-a-a-a-ng debatte. 
Met enigiets van 34 tot 61 sprekers 
... op ’n Januarie-somersmiddag 

kan dit nogal uitmergelend wees 
om na elkeen te luister. “Sinode” 
beteken dat die kerke saam op 
God se pad is. Tog bly die karakter 
’n vergadering. ’n Vergadering het 
die verantwoordelikheid om be-
sluite te neem. Daarom dat ’n saak 
(deur middel van terugvoering 
– rapport/verslag, voorstel – be-
skrywingspunt en beswaarskrif – 
hersien ’n besluit) deur die voor-
sitter aan die vergadering gestel 
word. Die persoon wat die saak 
op die agenda geplaas het, kry 
ge leentheid om sekere punte te 
verduidelik (toeligting). Gewoonlik 
daardie punte wat hy/sy reken 
deur die vergadering nie reg ver-
tolk kon word nie. ’n Voorstel word 
oor die saak gemaak. Bespre-
king oor die voorstel vind plaas. 
Bespreking is bedoel om die ver-
gadering leiding te gee om tot 
’n sinvolle besluit te kom (’n By-
bels-begronde, uitvoerbare, ak-
tuele besluit waarin die kerke 
en hulle Hoof, Christus, gedien 
word). Bespreking is nie bedoel 
om verskillende standpunte en 
sienings aan almal oor te dra en 
te hoop ander kan vir ’n siening 
oortuig word nie (daarvoor kan 
ons sekere debatsgeleenthede 
skep).

Wat word tans voorberei vir 
die afgevaardigdes vir Sinode 
2015?

Dennepark is bespreek vir 
slaapplek, en die NWU werk 
daaraan om ’n eetsaal op die 
terrein te bou. Dit beteken baie 
minder ryery, want Dennepark is 
’n straatblok van die Sinodesaal 
af. DK
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Van oraloor

Noordwes-Universiteit kry nuwe 
visekanselier

Prof. CFC Coetzee

Die Raad van die NWU het op 22 November 2013 prof. Dan 
Kgwadi aangewys as nuwe visekanselier vir 'n termyn van 

ses jaar. Prof. Herman van Schalkwyk is by dieselfde geleentheid 
as adjunkhoof van die Universiteit aangewys. Die aanstellings is 
gedoen omdat die huidige visekanselier, dr. Theuns Eloff, se termyn 
teen die helfte van 2014 verstryk. Dit was reeds dr. Eloff se tweede 
termyn, en die Statuut maak nie 'n derde termyn moontlik nie.

Prof. Kgwadi is sedert die eenwording in 2004 die kampusrektor 
van die Mafi kengkampus. Hy is dus nie 'n buitestaander nie, maar 
vertroud met die etos en waardes van die NWU. Onder sy leiding 
het die Mafi kengkampus sterk gegroei en is onder andere Teologie 
daar gevestig om moontlik in die toekoms 'n afsonderlike fakulteit 
te word.

Prof. Van Schalkwyk sal, behalwe die pos as adjunkhoof van 
die Universiteit, steeds as rektor van die Potchefstroomkampus 
aanbly; die proses is in werking gestel om hom vir 'n termyn van 
ses jaar te benoem, vanaf 1 Januarie 2014. Van sy huidige termyn 
van ses jaar is vier reeds verby. Hy het tot sover telkens getoon dat 
hy besondere waarde heg aan die belangrike plek van Teologie 
as komponent in die geheel van die Kampus en Universiteit. Dit 
blyk onder andere uit die feit dat twee teologiese professore in 
belangrike poste by die Universiteit aangestel is, prof. Rikus Fick as 
Dekaan Studentesake, en prof. Rantoa Letsosa as die Aangewese 
Viserektor Onderrig en Leer. Ons is derhalwe baie dankbaar dat 
die NWU nie net sy dienste vir 'n verdere ses jaar verseker het 
nie, maar ook vir die feit dat sy ervaring en gawes nou nie net 
vir die Potchefstroomkampus ontginbaar is nie, maar vir die hele 
Universiteit.

Die Gereformeerde Kerke het direk belang by wat aan die NWU 
gebeur, ook by aanstellings soos dié wat nou gemaak is. Daar is 
nie alleen die formele ooreenkoms tussen die GKSA en die NWU 
wat steeds funksioneer nie, maar die koers en rigting waarin die 
NWU beweeg, is vir die kerke van wesenlike belang. 

Van die kant van Die Kerkblad wil ons prof. Kgwadi en prof. Van 
Schalkwyk van harte gelukwens. Dit is ons bede dat die NWU onder 
hulle leiding steeds verder sal groei en steeds meer erkenning sal 
geniet as leidinggewende universiteit, soos dit onder die bekwame 
leiding van dr. Eloff die afgelope jare gevestig is. Bo alles is dit ons 
bede dat ons hemelse Vader hierdie inrigting kragtig sal gebruik in 
die koms en uitbreiding van sy Koninkryk.

As kerke mag ons nooit ophou om vir die NWU en hulle wat 
geroep is om leiding te gee, te bid nie. DK
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lief en leed

BEROEPE
Beroepe ontvang

Dr. JA Erasmus van Odendaalsrus na • 
Walvisbaai/Swakopmund/Henties-
baai, en na Kimberley.
Ds. DJA Booyens van Dendron/Maga-• 
lakwin na Koster.
Ds. JC van Dyk van Ventersdorp na Rus-• 
tenburg-Wes as medeleraar.
Ds. CJ van Vuuren van Hartbeespoort • 
na Phalaborwa.
Ds. CJ Nagel (jr) van Nylstroom na • 
Louis Trichardt.
Ds. WJ Botha van Bloemfontein-Noord • 
na Walvisbaai/Swakopmund/Hen-
 esbaai.

Prop. MH le Roux na Newcastle.• 
Prop. ID de V Potgieter na Rietvallei as • 
medeleraar.
Ds. LJE Venter van Hoedspruit na Kim-• 
berley.
Prop. DJ de Bruyn na Barkly-Oos/Ma-• 
clear-Elliot-kombinasie.

Beroepe aanvaar
Dr. RS Hobyane van Promosa na die • 
Teo logiese Skool Potchefstroom as 
pro fessor in Nuwe Testament, met op-
drag Grieks.
Dr. FP Kruger van Meyerspark na die • 
Teologiese Skool Potchefstroom as 
pro fessor in Prak  ese Teologie.
Prop. SN Jooste na Bellville om krag-• 
tens KO, art. 7 die kerk van die Here 
onder Engelssprekendes in die groter 
Kaapstad te vergader.
Ds. PT Masase van Promosa na Boskop.• 
Ds. DJA Booyens van Dendron/Maga-• 
lakwin na Koster.

Beroepe bedank
Dr. JA Erasmus van Odendaalsrus na • 
Walvisbaai/Swakopmund/Henties-
baai, en na Kimberley.
Ds. AJ Coetsee van Uitschot na New-• 

castle.
Ds. CA Jansen van Secunda na Koster.• 
Ds. PW Kurpershoek van Middelburg • 
MP na Rietvallei as medeleraar.
Ds. CJ Nagel (jr) van Nylstroom na • 
Walvisbaai/Swakopmund/Henties-
baai.
Ds. JC van Dyk van Ventersdorp na Rus-• 
tenburg-Wes as medeleraar.
Ds. CJ van Vuuren van Hartbeespoort • 
na Phalaborwa.

Beves  ging
Ds. SJMS Smit is op 19 Januarie 2014 • 
te Geref. Kerk Heidelberg as leraar 
beves  g.

VENTERSBURG 150 JAAR OUD
Ons vier DV op Sondag 21 September 
2014 die 150-jarige bestaan van hierdie 
gemeente. ’n Erediens vind om 09:30 
plaas, waarna ’n ete bedien sal word 
waar daar heerlik gekuier gaan word. 
Oudleraars, oudlidmate word hartlik na 
die feesgeleentheid uitgenooi. Indien 
u dit graag saam met ons wil vier, stuur 
’n e-pos na vorstercarike@yahoo.com 
of skakel Alet Vorster, 082 939 7978 of 
057 388 2561.

BRONKHORSTSPRUIT 110 JAAR OUD
Die Gereformeerde Kerk Bronkhorstspruit 
word aan die einde van 2014 110 jaar oud. 
Die gemeente wil hierdie geleentheid DV 
op 17 en 18 Mei 2014 vier. As daar iemand 
is met belangrike inlig  ng en/of foto’s, 
kan hulle skakel met Hendrik Opperman, 
082 578 7195 of 011 964 1238 of e-pos 
henop@plotnet.net

BULTFONTEIN 100 JAAR OUD
Die Geref. Kerk Bul  ontein is die jaar ’n 
100 jaar oud. Ons nooi alle oudlidmate, 

oudleraars en belangstellendes hartlik uit 
na ons feesnaweek, 23-25 Mei 2014.
Die program is kortliks soos volg:

23 Mei 2014: ’n Bring en braai vanaf • 
18:00 by die Hoërskool Bul  ontein, 
vure, pap en sous sal verskaf word.
24 Mei 2014: Die oggend ’n gesellige • 
kuier by die kerkterrein vanaf so 
09:00, daar sal ook verskeie kosstal le-
tjies wees. Om 18:00 ’n dinee (gra  s) 
(semiformeel) by die koshuis, be ves  g 
asb. net die getal persone (volwassenes 
en kinders) wat dit gaan bywoon, nie 
later as 2 Mei 2014 nie.
25 Mei 2014: 09:30 ’n Erediens waar-• 
by nagmaal bedien word, enigeen is 
welkom om deel te hê aan die nag-
maal, onthou net asb. julle getuie-
nisbriewe. Na die nagmaal word ’n 
vingerete in die kerksaal bedien.

Vir enige navrae oor die eeufeesnaweek, 
en om te beves  g vir die bywoning van 
Vrydagaand, Saterdag en Sondag, kontak 
Johanda de Bruyn 082 522 5099 k/u; 
e-posadres eeufees@fancor.co.za

Geref. Kerk Warmbad 60 jaar
Die Geref. Kerk Warmbad vier hierdie jaar 
sy 60ste bestaansjaar. Die feesvieringe 
sal die naweek van 16 en 17 Augustus 
plaasvind. Die program bestaan kortliks 
uit saamkuier en eet op 16 Augustus, 
met vertellings deur van die oudste 
lidmate in die gemeente, ens. Die 
verrig  nge sal Saterdagoggend begin 
sodat mense huiswaarts kan gaan 
voordat dit donker is. ’n Volledige 
program sal later by die kerkkantoor 
beskikbaar wees. Sondagoggend begin 
die erediens om 09:00, wat terselfdertyd 
ons Nagmaalviering is. Oudpredikante 
en oudlidmate wat die verrig  nge wil 
bywoon, moet asseblief nie later as 31 

DOODSBERIG
Steyn, Hendrik Stephanus: Ons eggenoot, pa, oupa en 

grootjie-oupa, Fanie Steyn, het op 25 Januarie 2014 in die Here 
ont slaap in die ouderdom van 93 jaar. Ons treur nie soos diegene 

wat geen hoop het nie, maar in die vaste wete dat daar ’n op-
standing is. Eggenote Lalie (George), kinders Gert en Jeane  a 
(Sedgefi eld), Faans en Ina (Potchefstroom), asook kleinkinders 
en agterkleinkinders.

op die kerkwerf
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Mei 2014 vir ons die name en getalle gee 
nie. Christo Jansen van Vuuren (skriba), 
014 736 3119.

Klassis- en Streeksinode-oproepe
Klassis Krokodilrivier: Alle kerke in 

die ressort van Klassis Krokodilrivier word 
opgeroep om DV op Dinsdag 25 Maart 
2014 om 09:30 in die kerkgebou van 
die Geref. Kerk Thabazimbi te vergader. 

Kredensiebriewe kan die oggend voor die 
aanvang van die vergadering ingehandig 
word.

Klassis Lydenburg: Hiermee word 
Klassis Lydenburg opgeroep om byeen 
te kom DV op Dinsdag 18 Maart 2014 
om 09:00. Die vergadering sal gehou 
word by die Geref. Kerk Sto   erg. Kre-
densiebriewe moet die Roepende Kerk-
raad asseblief bereik voor 18 Maart 2014. 

Stuur per slakkepos aan Posbus 12, Stoff -
berg, 1056; of e-pos ’n getekende PDF-
dokument na frelize@lan  c.net of faks na 
086 588 2532. 

Agendastukke moet die Korrespon-
derende Kerkraad vóór of op 1 Maart 
2014 bereik. Dit kan per e-pos gestuur 
word aan: gknelspruit@gmail.com.

personalia

wel en wee

Die redaksie van Die Kerkblad sal dit waardeer indien persoonlike nuus wat van belang is in die 
GKSA aan ons bekend gemaak word deur vriende en kennisse en lidmate. 

Stuur berigte aan Joey Fourie, e-pos kerkblad@gksa.co.za; faks 018 293 1042; of Posbus 20008, 
Noordbrug, 2522.

Dit is vir die redaksie van Die Kerkblad ’n dankbare vreugde om maandeliks 
die emerituspredikante, hulle eggenotes en die emeritusweduwees wat 

80 jaar en ouer is, geluk te wens met hulle verjaardae. God sê: “Die getal van 
ons jare kan 70 wees, of as ons sterk is, 80.” To  us het dit in Psalm 90 berym: 
“Die sterkste klim ten hoogste tot die top van sewen  g of tag  g jare op.” Ons wil in Maart die volgende broeders en 
susters gelukwens:

Ds. ZC Grobler  (Elarduspark) is op 31 Maart 92 jaar oud. Hy het die volgende gemeentes bedien: Parys (1949-
1952), Eldoret (1952-1954), Sannieshof (1954-1979).
Ds. PJ Opperman  (Rooseveltpark) is op 24 Maart 89 jaar oud. Hy het die volgende gemeentes bedien: Lusaka/
Nkana, Noord-Rhodesië (1951-1955), Vryburg (1955-1959), Eldoret (1959-1962), Steynsburg (1962-1967), 
Vaalharts (1967-1974), Johannesburg-Wes (1974-1988).
Mev. H Venter  (Strand) vier op 24 Maart haar 86ste verjaardag. Sy was getroud met ds. W Venter. Hulle was die 
pastoriepaar in die volgende gemeentes: Zeerust (1949-1950), Port Elizabeth (1950-1952), Standerton (1953-
1956), Middelburg Tvl. (1956-1959), Middelburg KP (1959-1964), Boksburg (1964-1989).
Ds. AZ Pelser  (Huis Eikelaan, Potchefstroom) vier op 14 Maart sy 80ste verjaardag. Hy het die volgende gemeentes 
bedien: Bethulie (1958-1964), Phalaborwa (1964-1970), Oos-Moot (1970-1999).
Mev. SE Minnaar  (Florida Glen) vier op 21 Maart haar 81ste verjaardag. Sy was getroud met ds. ICJ Minnaar en 
hulle was die pastoriepaar in die volgende gemeentes: Postmasburg/Daniëlskuil (1959-1966), Zeerust (1966-
1971), Glencoe/Newcastle (1971-1977), Delarey (1977-1993).

Die lesers van Die Kerkblad wil u van harte gelukwens met u verjaardag. Saam met u is ons die Here dankbaar dat 
Hy soveel lewensjare vir u uitgemeet het. Mag God u in hierdie nuwe lewensjaar ryklik seën en aan u gesondheid en 
voorspoed skenk en lydsaamheid waar en wanneer dit nodig mag wees. 

wil in Maart die volgende broeders en

Die Kerkblad wil graag as instrument dien om enige wel en wee van predikante en hulle gesinne en families by wyse van ’n 
beriggie bekend te maak. So kan die groot “Gereformeerde familie” in Suid-Afrika van mekaar te wete kom. Baie lidmate 

sal wil hoor van vorige predikante en gesinne vir wie voorbidding gedoen kan word in tyd van teenspoed, maar ook in tye van 
voorspoed. 

Met leedwese maak ons bekend die afsterwe van  mev. Nannie Jooste – eggenote van ds. JA (Koos) Jooste,  emerituspredikant 
van die Geref. Kerk Noordrand – op 29 Januarie 2014. Ons bid u en u familie die vertroos  ng van God die Heilige Gees toe.
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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 sentimeterkolom 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. Tel. 013 932 2433 of sel 
073 929 6564; faks: 013 932 0581.

UVONGO: LA CRETE SANDS NO. 1. 6-Bed luukse en moderne 
va kansiewoonstel met ’n 180º see-uitsig en brandersig. Slaap 6 
persone; ’n braai-area op jou eie balkon; Toesluitmotorhuise; swem-
bad; 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 self-
sorgwoonstelle. TV en linne ingesluit. Gesellige, gesamentlike 
braai-area langs swembad. Onderdakparkering. Perseel om-
hein met elektrifi sering en afstandbeheerhekke. “AA Highly Re-
commended PLUS 3 Ster TGCSA” gradering. Skakel kantoorure 
vir verdere inligting en kleurbrosjure. Tel. 039 312 1052 of faks 039 
317 1870. E-pos: marlicht@uasa.org.za Webbladsy: wheretostay.
co.za/marlicht

MANABA-MARGATE: Geriefl ike 4-slaapkamer, selfsorgwoning. 
Slaap tot 10 persone. Mooi see-uitsig. Braaigeriewe, ens. Skakel 
Nita by 039 317 4146.

AMANZIMTOTI DROMEDARIS 503: 2-Slaapkamerwoonstel op 
strand. Toegerus vir 6 persone. Skakel 031 903 8227.

AMANZIMTOTI – STELLA MARIS: Pragtig, strandfront, luuks, 
veilig. 2-Slaapkamer, 2/6 persone, TV, swembad, braaigeriewe. 
Spe siale aanbiedinge, buiteseisoen. Tel. 031 903 5477. Faks 031 
903 5479.

AMANZIMTOTI – AFSAAL 602: Ruim 2-slaapkamerwoonstel 
met see-uitsig. Toegerus vir 6/7 persone. Spesiale aanbiedinge 
buite seisoen. 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-
uit sig, beveiligde onderdakparkering, kleur-TV, ens. Braaiplek en 
swem bad op perseel. Privaatbesit, billike tariewe. Skakel asseblief 
012 567 3933. Sel. 082 390 9465.

GLENMORE – MUNSTER (naby Margate): 3-Slaapkamer meent-

huis in veilige, omheinde gebied. Naby strand. Groot balkon, 2 
bad kamers. Pragtige see-uitsig. Buiteseisoen: R450 per dag 
(minimum 5 dae). Skakel 084 504 6640.

ELYSIUM: Het die Wêreldbeker julle vakansieplek gevat, kom 
bespreek by ons. Akkommodasie beskikbaar. Billike prys. Ten volle 
toegeruste 8-slaapplek huis en ten volle toegeruste 6-slaapplek 
huis. Kan apart of saam vir groepe gehuur word. Skakel Dinie by 
082 336 9326.

NATALSE NOORDKUS

LICORNA BEACH, UMHLANGA ROCKS, NOORDKUS: Volledig 
gemeubileerde luukse vakansiewoonstelle te huur. Skakel Durban 
031 561 2344 of 031 561 2986. Onmiddellik beskikbaar.

UMDHLOTI: Fantastiese 3 slaap-, 2 badkamer see-uitsig eenheid 
met balkon en parkering by Perna Perna. Ten volle toegerus. Vei-
lig vir kinders, ens. Rotsswembad op die strand. Beskikbaar 27 
Des t.e.m. 3 Jan 2014. Klipgooi van lughawe. Skakel Jan by 071 
871 1466.

WESKAAP / TUINROETE

BELLVILLE/WELGEDACHT: Volledig toegeruste selfsorgeenheid 
in sekuriteitswoonbuurt. Onderdakparkering, pragtige uitsig. Luuks 
en billik. Skakel Elza Beekman 082 372 2647.

BELLVILLE: 2 Gaste-eenhede in Bellville. On The Balcony (1 
slaap kamereenheid, 2 tot 3 persone) en Blackwood Cottage 
(2-slaap kamereenheid, 5 tot 6 persone). Vir nadere inligting, kon-
tak Ingrid tel. 021 910 2260 of per e-pos: ingridkl@iafrica.com

BELLVILLE/OAK GLEN: La Cotte Inn: Selfsorg, luukse, ruim, vol-
ledig toegeruste 1 slaapkamer selfsorgeenheid in 'n rustige woon-
buurt. Slaapplek vir 2-3 persone, linne ingesluit. Sentraal geleë vir 
die Kaapse toeriste-attraksies, besigheidsentrums, hospitale en 
winkelsentrums. Rolstoelvriendelik en veilige parkering. Vir ver-
dere besonderhede, skakel Ina van Alten by 021 919 1597 of 073 
265 2440 of e-posadres magdalenava@mweb.co.za

BLOUBERG, KAAPSTAD: Luukse woonstelle, selfsorg, seefront, 
DSTV, verhitte swembad. Tel: 051 654 0504, faks 086 684 5458. 
E-pos: blouwberg@mweb.co.za Webadres: http://mysite.mweb.
co.za/residents/blouwberg

SOMERSET-WES: Groot 4-slaapkamerhuis, 2-sl- en 1-sl-woon-
stel. Volledig en luuks toegerus. DSTV, ens. Ideaal geleë naby N2 
en op wynroete. Billike tariewe. Chrisna Aucamp 072 139 0000.
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STRAND/BLOUBERG/GORDONSBAAI/STELLENBOSCH/
BETTIESBAAI/WATERFRONT/BELLVILLE/KAAPSTAD: Vakan-
sieverhuring 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 
Son ja of Koos van Zyl: faks/tel 021 883 3163 / 082 551 4784 of 
www.kieriekwaak.co.za vir verdere inligting.

GORDONSBAAI: BERG EN SEE. Ten volle toegeruste vakan-
siehuis (6 persone) enig in sy soort. Geleë teen berghange met 
180º see-uitsig oor Valsbaai en Hottentots-Hollandberge. In vei-
lige, rustige woongebied, loopafstand vanaf Bikini-swemstrand 
en dorpsentrum. 3 Slaapkamers, 2 badkamers, aparte stort, groot 
sondek, braai-patio, toesluitmotorhuis en DSTV. Vir meer be-
sonderhede skakel Jonker 083 325 4369.

GORDONSBAAI: HOOGGENOEG. Selfsorg, 3-slaapkamer va-
kan siehuis. Slaap 5. Uitsig op see en berge. Veilige parkering. 
Foto’s op aanvraag. Tel. 021 856 0736 of 082 320 6577.

DANABAAI: Net 7 km buite Mosselbaai en naby alles. Stil, rustig 
met natuurskoon, strand en see-uitsig (180º) uit alle vertrekke en 
braai-area. Ruim, netjies, skoon woonstel met 2 slaapkamers en 
dubbelslaapbank in leefarea. Volledig toegerus met badkamer, 
stort, kleur-TV, privaat buitebraai en toesluitmotorhuis. Slaap 
vir maksimum 6 persone wat kinders insluit. Binneseisoen @ 
R750 per dag vir woonstel. Buiteseisoen @ R280 per dag. Na-
weektariewe beskikbaar @ R750 per naweek (net buiteseisoen). 
Skakel nou Gerrit Badenhorst 083 274 6493 (sel); e-pos: gerrit@
gerritbadenhorst.co.za

HARTENBOS: Vakansiehuis te Hartenbos. R570 per dag. Goed-
koper en onderhandelbaar buiteseisoen. Skakel 053 631 1623 of 
083 288 6973.

HARTENBOS: VILLA RIVIERA. Voor op lagoon. Stapafstand na 
see. Skakel 082 780 3407.

HARTENBOS: 4-slaapkamerwoonstel met 2 badkamers (slaap 
8), volledig toegerus. Beskikbaar vir die Paasvakansie en ook 
De sember. 150m vanaf strand. Kontak: 044 695 2145 / 076 329 
6418.

JONGENSFONTEIN: Ten volle toegeruste 3-slaapkamereenhede 
(6 slaap). Handdoeke en beddegoed ingesluit. Onbelemmerde 
see-uitsig. Kontak Jan of Marlene tel. en faks 028 755 8119 of sel 
072 460 4508.

GOURITSMOND: 3-Slaapkamerhuis met 2 badkamers (slaap 6). 
Slegs vir volwassenes. Laaste twee weke van Desember en eer-
ste week van Januarie nie beskikbaar nie. Tarief Des – Apr R600 
per dag, Mei – Nov R480. Gedeeltelike see-uitsig. 400 meter van-
af strand. Skakel Bernard by 051 436 3451 (na-ure) of 082 770 
6662.

GLENTANA: Ruim selfsorgwoonstel, baie netjies en volledig toe-
gerus, TV, ens. Slaap 4/6; 80 m vanaf see. Skakel 044 879 1381 
of 082 871 5859.

GLENTANA: Strandhuis met 4 slaapkamers, 4 badkamers. Lief-
like omgewing. Toegerus vir 9 persone. Loopafstand vanaf swem-
strand. Fantastiese uitsig oor die see en swemplek. Buiteseisoen: 
R450 per dag (minimum 5 dae). Skakel 084 504 6640.

GLENTANA: 1 Selfsorgeenheid. Slaap 2. R150 pppnag. Spesiale 
tarief buiteseisoen. Skakel 044 879 1360 of 082 346 5886.

GLENTANA: 5-Slaapkamer houthuis, 2 badkamers, ruim oopplan 
en kuierarea, dubbelmotorhuis; R150 pp/pd, 250m vanaf strand. 
Skakel 082 415 9805.

SWELLENDAM: Geriefl ike bed- en ontbytverblyf by GRACE 
WALK in ’n prentjie-mooi omgewing. Beskikbaar 4 dubbelkamers 
en-suite met privaat ingang en ’n mooi uitsig op die berg. Kom ge-
niet ware gasvryheid en ’n heerlike ontbyt. Skakel my by 028 514 
3432 of 082 458 8224.

PLETTENBERGBAAI: Strandhuis, 5 min. se stap na hoofstrand. 
Slaap 9. Minimum 2 nagte. Skakel 021 913 5552 of 084 503 
5552.

PLETTENBERGBAAI: Ten volle toegeruste selfsorghouthuisie te 
huur by “The Dunes” vakansie-oord, 6 km vanaf Plettenbergbaai. 
Slegs 500 meter van ‘n liefl ike strand! Kan 8 persone huisves. Twee 
slaapkamers met dubbelbeddens en een met 4 bunkerbeddens. 
Oopplankombuis/woonkamer, stoof, mikrogolf, DSTV en braaiplek. 
Linne en handdoeke beskikbaar. Onthou eie swemhanddoeke. 
Kon tak: Marjan 071 836 7871. E-pos: marjanvanrenssen@gmail.
com

HERMANUS/VERMONT: Gesellige, ten volle toegeruste 2-slaap-
kamer vakansiehuis. Slaap 4-6. Tel. 028 316 3904 of 072 386 
3904 of e-pos: knersis@itec.co.za

HERMANUS (EASTCLIFF): Luukse 2-slaapkamer (2-badkamer) 
woonstel te huur. Woonstel het berguitsig. Kompleks grens aan 
see met asemrowende swembad in rotse met braaiplek. 10 minute 
se stap met rotspaadjie na sentrum. Toegerus met TV, dvd-speler, 
skottelgoedwasser, mikrogolfoond, wasmasjien en tuimeldroër. 
Slaap 4 geriefl ik. (1 dubbel en 2 enkelbeddens). R800 per dag. 
Ska kel 082 356 3806 of e-pos santjie@gmail.com 

OUTENIQUASTRAND: Keuse van 2 goed toegeruste selfsorg-
eenhede vir 2 persone elk vir korter/langer tye: retreat/vakansie. 
Beperkte teologiese biblioteek beskikbaar. Stapafstand van see. 
10 min van George-lughawe. Nie Des/Jan. Kontak Erina Bain 082 
928 1328 of 044 879 0233 (na 20:00).

OOSKAAP

GRAAFF-REINET: KADASH GASTEHUIS op die plaas Dames-
fontein. Moeg van die gejaag? Ons bied u: rus en vrede, ’n ge-
riefl ike gastehuis, kaggelvuur-aande, plaasmuseum, fossiele, bos-
siepad, wandelpaaie ... Karoostilte. U is baie welkom! Kontak Mar-
guerite by tel/faks 049 845 0253, sel 082 4130 579. Webbladsy: 
www:kadash.co.za

GRAAFF-REINET: BUITEN VERWAGTEN GASTEHUIS: Twee 
self sorgeenhede asook luukse kamers in pragtige omgewing. 
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Swembad & braaigeriewe. Drie restaurante binne loopafstand. 
E-pos: info@buitenverwagten.co.za of skakel Peet/Cheré by 082 
819 4488 of 049 892 4504.

JEFFREYSBAAI: Woonstel en huis by die see. Sel 082 828 
4344.

ASTONBAAI (NABY JEFFREYSBAAI): Strandhuis te huur. 
Pragtige see-uitsig. 300 meter vanaf strand. Woonkamer, sitkamer, 
4 slaapkamers, 3 badkamers, 1½ kombuis, waskamer en balkon. 
Goed toegerus met TV, videomasjien, skottel, buite braaiplek, ens. 
1 motorhuis. Buiteseisoen R500 p/d. Skoolvakansies en eerste 
helfte van Desember R600 p/d. Desember/Januarie-skoolvakansie 
R800 p/d. Minimum tydperk 5 dae. Skakel Ansie du Plessis by 073 
166 8166, faks 086 219 2193. E-pos: jakduplessis@absamail.
co.za

JEFFREYSBAAI: Netjiese 1-slaapkamer selfsorgwoonstel. See-
uitsig, braaigeriewe, afdak, DSTV. Billike tariewe. 1-3 persone. 
Helena 082 576 4285 / helena.xpac@gmail.com vir foto’s.

BOKNESSTRAND: DOPPERSNES op Boknesstrand. 2-slaapka-
mer huis met 2 badkamers asook ’n 2-slpk woonstel met 1 badk. 
8 minute se loop vanaf swemstrand. Verhuring regdeur die jaar. 
50% afslag vir senior burgers (buiteseisoen). Kontak Callie van 
der Merwe by 082 784 4519.

KAROO

BEAUFORT-WES: RUSTHUIZ GASTEVERBLYF. Veilige, stil 
woon buurt met binne-parkering. Weg van hoofstraat. Besondere 
gehalte en atmosfeer. Vullende ontbyt. Skakel 023 414 3516 of 
082 829 4591.

BEAUFORT WES: Luukse gastehuis, splinternuut en skoon, 
alle kamers en-suite, TV, lugversorging en baie veilige parkering. 
Heer like Karoo ontbyt by Nuveld Restaurant. Baie billike tariewe. 
Lizelle 082 788 7727 of e-pos nuveld3@beaufortwest.net

COLESBERG: KAROO HUISE. Oornag in gerestoureerde dorps-
huise, nasionale gedenkwaardighede met antieke meubels. Die 
geriefl ike huisies is selfsorgeenhede, geleë in ’n stil straat. TV, 
braaigeriewe en veilige parkering. Restaurante binne loopafstand. 
Kon tak T Vorster 051 753 0582; e-pos: hvzvorster@absamail.
co.za; web: www.karoohuise.co.za

COLESBERG: OUDE HOSTEL. Luukse kamers met privaat bad-
ka mer en TV. Billike prys, veilige parkering, swembad. Tel. 051 
753 0131.

COLESBERG: GUINEA-FOWL GASTEHUIS. Geleë in stil omge-
wing, 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. Koffi e- en 
teegeriewe in elke kamer. Skakel Jan en Louise Augustyn by tel/
faks 051 753 0197 of 082 899 3964.

DRIE SUSTERS: RONDAWEL GASTEPLAAS 300 meter vanaf 
N1-roete tussen Richmond en Drie Susters. Kom geniet ons veilige 
Karooplaas vanuit die gerief van u eie kliprondawel. Braaipakke, 

ligte aandetes en vol ontbyt beskikbaar. Skakel Tereza van der 
Merwe, sel 082 442 1567.

DRIE SUSTERS: Selfsorg oornagakkommodasie op rustige, pri-
vaat en baie veilige Karooplaas beskikbaar. Ten volle toegerus, 
baie naby N1 roete, tussen Richmond en Drie Susters. Skakel 
Retief 049 851 9222, sel 083 406 6236.

HOPETOWN: Selfsorgakkommodasie op rustige, veilige Karoo-
plaas. 17 Km van N12. Halfpad tussen Gauteng en die Kaap. 
Ses slaapplekke. Swembad en braaigeriewe. Braaipakke en etes 
beskikbaar. Jaggeleentheid in seisoen. Tel/faks 053 203 8044. Sel 
082 682 8909. E-pos: ecniesing@vodamail.co.za

ORANIA: RÉHOBOT SELFHELP TUISHUIS. Gesellig, skoon, 
netjies, toegerus, bekostigbaar. Skakel Jeanette 053 207 0134, 
Sel 082 782 2985.

MPUMALANGA

SABAAN VAKANSIE-OORD: Volledig toegeruste woonstelle. 
Ge leë tussen Sabie en Hazyview. Goed geleë vir dagritte na Wild-
tuin en ander besienswaardighede. Vir bespreking, skakel 013 
737 8114.

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

GRASKOP: Sentraal geleë buite malariagebied. Binne ’n uur van-
af talle toeriste-aantreklikhede, insl. Kruger Wildtuin. Naby Fanie 
Botha-staproete. Volledig toegeruste selfsorgvakansiehuis met 
drie slaapkamers vir tot 7 of 8 persone. Skakel Seakle of Elsa 012 
335 4810, 082 395 7582 of e-pos godschal@mweb.co.za

NELSPRUIT: Selfsorgverblyf, slaap 4, toegerus. R400 per nag, 
eie beddegoed, en handdoeke. R460 per nag beddegoed en 
hand doeke voorsien. Tel 013 741 2386, faks 013 741 2801. E-pos: 
creature@absamail.co.za

NOORDWES

POTCHEFSTROOM: Geniet en beleef ’n boomryke oase 5 min 
vanaf Teologiese Skool en Universiteit. Ruim en gemaklike self-
sorg tuinwoonstelle met veilige onderdakparkering. Ontspan langs 
die Mooirivier. Vanaf R400. Skakel Annemarie by 082 826 3310.

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: KOMWEER B+B vir billike, huislike en gasvrye 
oornagverblyf. Naby N1 en hospitale. Veilige onderdakparkering. 
Navrae: tel. 051 522 3778, faks 086 670 8251 of 083 709 0684. 
E-pos: ventersg@mweb.co.za Webbladsy: www.komweer.za.net

BLOEMFONTEIN: Selfsorg oornagkamers elk met: minikombuis 
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kleinADVERTENSIES

BOEKE VAN MARNIX
Deur prof. V.E. d’Assonville. Pryse sluit posgeld en ver pakking 
in.
Bestel by: MARNIX, Posbus 38174, Faerie Glen, 0043. Tel en 
faks: 012 991 2009. E-pos: marnix@absamail.co.za

Die Groot Diamantroof (anneksasie van Vrystaatse diamantvel-
de), R138.
SJ du Toit van die Paarl (biografi e, hardeband, 450pp, 50 foto’s) 
R175; (genommerde eksemplaar: R225).
Dit is To  us (biografi e, hardeband, 284pp, 50 foto’s) R83; (ge-
nom merde eksemplaar R108).
Die boek Openbaring (Lig van God se Woord op die wêreldge-
beure. Sagteband, tweede nuutverwerkte uitgawe, 250pp), 
R98.
Kerk op die Wit Hooglande (’n Gedenkboek oor die Gerefor-
meer de Kerke in Kenia met volledige doopregisters. Harde band, 
128pp, foto’s) R58.
Gereformeerde Doopsformulier (God se belo  es en eise aan 
ons. Hardeband, 114pp) R18.
Dogmageskiedenis (Gids vir die Gereformeerde leer. Sagte-
band, 83pp) R15.
Calvyn verdedig sy stad (Die drama  ese geskiedenis rondom 
een van Calvyn se belangrikste geskri  e tydens sy ballingskap. 
Sagteband, 16pp) R7.
Majuba (Ongeloofl ike Boere-oorwinning oor Groot-Bri  anje op 
27 Feb. 1881. Sagteband, 75pp met foto’s) R45.
Majuba (Engelse uitgawe. Sagteband, 82pp) R45.
Kruger en Rhodes (Die berugte Jameson-inval in 1896 en die 
aanslag van Milner teen Transvaal in 1899. Sagteband , 82pp) 
R45.
Bloedrivier (Een van die grootste dramas in Afrika – keerpunt 
van ’n beskawing. Sagteband, 70pp met foto’s) R65.
Blood River (’n Engelse weergawe van bogenoemde boek. 
Sagteband, 71pp met foto’s) R65.
To  us se oorlogsdagboek (Die digter To  us se ervarings as 
Kaapse rebel 1899 – 1900. Sagteband, 72pp met foto’s) R45.
Op die bodem van die Vaaldam (Drama  ese geskiedenis van 
’n Boereplaas wat in 1936 deur die Vaaldam se waters toege-
stoot is. Die aangrypende episodes van hierdie mense in die 
An glo-Boereoorlog, die krygsgevangene- en konsentrasiekam pe 
en die Rebellie van 1914 saam met genl. De Wet. Sagte band, 
211pp, 55 foto’s) R108.
Die Psalms sing van Christus (’n Dagboek oor die Psalms wat 
ons van God se belo  es verseker. Sagteband, 194pp) R98.
Die koms van Christus en die An  chris (Die kerk wag elke dag 
op die koms van Jesus Christus. Die An  chris is egter al reeds 
daar, maar word tans nog teëgehou totdat die Evangelie eers 
klaar verkondig is. Kardinale vrae word beantwoord. Sag teband, 
104pp) R65.
Die Van der Merwes van Middendeel VE d’Assonville en Nico 
van der Merwe. R158 posgeld ingesluit.
Eugène Marais en die Waterberge (ook in Engels) R108.
Generaal De Wet in die Vredefortkoepel R158.
The Book of Revela  on R98.

en badkamer, lugreëling, braai- en vriesgeriewe, TV, veilige 
onder  dakparkering. Slaap 1-4 en 1-5 persone, naby N1. Skakel 
Piet of Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530.

MIDDENDEEL GASTEPLAAS: Middendeel Gasteplaas, 100 km 
vanaf Bloemfontein en 75 km vanaf Kimberley. Geskik vir kerk-
kampe en familiebyeenkomste. Slaap 30 persone. Kontak Callie 
van der Merwe by 082 784 4519.

LIMPOPO

POLOKWANE/PIETERSBURG: COME-A-LONG AKKOMMODA-
SIE. Oornag- en langtermyn akkommodasie. Netjiese, toegeruste 
selfsorgeenhede. Met bespreking meld verwysing “Kerkblad” vir u 
10%-afslag. Sel 082 776 7760. E-pos: comealongaccom@gmail.
com

GAUTENG

JEUGHUISE: Gereformeerde Kerk Meyerspark. Aangename ver-
blyf vir jongmense in rustige woonbuurt. Twintig ruim slaapkamers, 
woonkamer, kombuis en waskamer met alle geriewe, swembad, 
braai-area, veilige parkeerafdakke en pragtige tuin. Skakel Renee 
083 269 0305 of e-pos: reneew.vandeventer@gmail.com

PRETORIA, ANNLIN: Woonstel te huur. Gemeubileerde tuin-
woonstel naby Onderstepoort te huur aan veeartsenykundestudent. 
R2 700 pm. Water en krag ingesluit. Skakel Andrie Beumer: 012 
567 4407 of 083 442 4915.

ALLERLEI

OPMETINGSINSTRUMENTE: Bukswaterpasse (dumpy levels), 
teodoliete, meetwiele, laser vir konstruksie. Protea Opmetings 
Instru mente. 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:

Inbind van proefskrifte en verhandelinge• 
Herstel van ou of beskadigde boeke• 
Inbind van tydskrifte, sowel as• 
Gespesialiseerde binddienste• 

Kontak Lukas van Vuuren, tel. 011 477 4183.

OUTYDSE TRAPORRELS: Vir herstel en/of restourasie van ou-
tydse traporrels, skakel mnr. Jan Zielman. Tel. 012 330 3087 / 083 
338 3240 of e-pos: janzielman@mweb.co.za

TE KOOP: Totius Versamelde Werke – 8 dele (Rooi stel). CJ 
Langen hoven-werke – 16 dele. Bogrondse trampolien – het ’n 
bietjie aandag nodig. Kontak Gerald by 018 280 5336 of 082 782 
7875.
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POTCHEFSTROOM TEOLOGIESE PUBLIKASIES (PTP)
Is ’n uitgewersmaatskappy wat hom beywer vir die bevordering van die Gereformeerde 
teologiese wetenskap deur die publikasie van (1) vakkundige, (2) populêr-wetenskaplike 
en (3) stigtelike Christelike literatuur.

www.ptpboeke.co.za

Christene in Suid-Afrika het oor die afgelope twee dekades groot 
verandering beleef. Nie net het die politieke bestel in die land ingrypend 
verander nie, maar die grootste sekularisasieproses in die geskiedenis van 
die land het in spoed en omvang toegeneem.  In MENSWAARDIGHEID, 
VERSOENING EN VERGIFFENIS word oor 'n paar temas besin wat in die 
veranderingsproses opduik.

ISBN: 9780869551915
PRYS: R192-00
SAGTEBAND, 91 BLADSYE
KATEGORIE: AKADEMIES

MATTHEW’S PORTRAITS OF JESUS embodies the latest Matthean 
research and shows a maturity and development in the research of 

the author. It is certainly a good contribution to the debate about the 
Gospel according to Matthew.

ISBN: 9780869551915
PRICE: R156-00

PAPERBACK, 100 PAGES
CATEGORY: ACADEMIC

PREEKGEBOORTE het ontstaan uit die behoefte om in die proses van 
preekmaak die eenheid van die betrokke teologiese dissiplines (spesifi ek 
Eksegese, Hermeneutiek en Homiletiek) tasbaar te demonstreer, enesyds 
deur die inhoud van die boek, maar andersyds ook deur die feit dat die 
toepassing van hierdie dissiplines in een boek geïntegreer en geïllustreer 
is.

ISBN: -
PRYS: R140-00
SAGTEBAND, 335 BLADSYE
KATEGORIE: AKADEMIES
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Bestel by:

Administratiewe Buro
Afdeling Publikasies
Posbus 20008
NOORDBRUG
2522

Tel. 018 297 3986
Faks 018 293 1042
E-pos: bestellings@gksa.co.za
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(posgeld en verpakking uitgesluit)


