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Hierdie uitgawe van Die Kerkblad handel hoof-
saaklik oor die onderwys. Dit is nie alleen gepas 

aan die begin van ’n nuwe onderwysjaar nie. Dit is 
ook ’n saak waarmee ons as kerke en as gelowige ver-
bondsouers voortdurend die grootste erns moet maak. 
In die geskiedenis van die GKSA het besinning oor 
en betrokkenheid by die onderwys nog altyd ’n sen-
trale plek ingeneem. Maarten Luther, die groot kerk-
hervormer, het in dié ver band gesê: “Waar die Heilige 
Skrif nie regeer nie, daarheen raai ek voorwaar niemand 
aan om sy kind te stuur nie.” Dit is ’n baie skerp stel-
ling wat ons dwing om opnuut te vra wat ons onder 
gereformeerde onderwys moet verstaan.

Baie kortliks saamgevat, beteken gereformeerde on-
der wys dat die gesagvolle Woord van God die beheer-
sende en sentrale plek inneem. Anders gestel: in gere-
for meerde onderwys behoort die lig van die Woord op 
elke faset van die onderwys te val.

Gereformeerde onderwys is dus baie meer as ’n mo-
rele sedelessie wat hier en daar ingevleg word; meer as 
’n piëtisties-gekleurde saalopening eenmaal per week; 
meer as ’n godsdiensperiode terwyl in Biologie en Wis-
kunde en Geskiedenis en al die ander vakke niks van 
die Bybelse beginsels funksioneer nie. Gereformeerde 
onderwys beteken dat in elke klaskamer en lesinglokaal 
die relevante Skrifwaarhede op integrale wyse sal funk-
sioneer. Dit beteken dat geen leerplan inhoudelik enige 
Skrifbeginsel in gedrang behoort te bring nie. Dit bete-
ken dat ook die leer van die Skrif in die onderrig ’n be-
langrike plek behoort in te neem. Dit was juis een van 
die spesifi eke doelstellings met die formulering van die 
Heidelbergse Kategismus, dat dit gebruik sou word in 
die onderrig van die kinders in die huis en kerk, maar 
spesifi ek ook in die skool.

Die implementering van bogenoemde beginsels ver-
eis roepingsbewuste, gelowige en deeglik-toegeruste 
onder wysers/onderwyseresse en dosente. Ons moet 

die Here loof en dank dat daar nog talle van hulle op 
die terrein van die onderwys werksaam is, en ons moet 
hulle voortdurend in ons gebede gedenk. Die owerheid, 
wat deur sy regering as dienaar van God die koninkryk 
van God behoort te dien en te bevorder, het hierin ook 
’n groot verantwoordelikheid.

Gereformeerde onderwys is ten diepste die verant-
woor delikheid van verbondsouers. Ons kinders behoort 
nie aan die owerheid nie. Ons kinders behoort aan God 
en Hy vertrou hulle aan ons toe om in sy vrese op te 
voed (Ef. 6:4).

In Suid-Afrika van 2014 het dit feitlik onmoontlik 
ge word om dit wat hierbo gesê is, toe te pas. Behalwe 
miskien vir ’n klein aantal privaatskole, is daar geen skool 
waarvan die leerlinge almal verbondskinders is nie. Alle 
onderwysers is nie roepingsbewus, gelowig, bekwaam 
en voldoende toegerus nie. Talle en talle ouers laat die 
onderwys aan die staat en die onderwyser oor, ongeag. 
En die owerheid se betrokkenheid (inmenging?) is glad 
nie bevorderlik vir gereformeerde onderwys nie. Dit 
beteken egter nie dat die beginsels wat hierbo gestel 
is, losgelaat kan word nie. Ons kom nooit weer los van 
ons doopbelofte nie. Dit beteken nie dat ons die stryd 
kan gewonne gee nie.

Die tyd is meer as ooit ryp dat alle rolspelers hande vat 
om opnuut te besin oor hoe die relevante Skrifbeginsels 
ten opsigte van die onderwys meer tot hulle reg kan 
kom. ’n Werkswinkel tussen deputate van die GKSA, 
die onderwysprofessie, ouers, die Fakulteit Teologie en 
die Fakulteit Opvoedkunde van die Noordwes Uni-
versiteit en andere soos AROS en VCHO kan ’n kon-
struktiewe begin van sodanige besinning wees.

Mag die bydraes in hierdie uitgawe van Die Kerkblad 
ook ’n beskeie bydrae lewer om ons opnuut te stimuleer 
en te motiveer vir hierdie geweldige, maar heerlike 
roeping. CFCC

van die redakteur

Gereformeerde onderwys
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Geagte Redakteur, 

Prof. Fritz de Wet skryf (DK, Oktober 2013: “Die 
profetiese roeping van die kerk in die openbare 

sfeer”) dat “... die kritiese stem (van kerke teen kor-
rupsie en ander sondes – DCC) nie in openbare 
kringe met erns ontvang word nie”. Die kernbelangrike 
vraag is: Hoe kan die boodskap op 'n getroue en im-
pakvolle wyse oorgedra word?

Uit 'n gereformeerde oogpunt is die “Neo-Calvi nis-
tiese model” (wat hy baie kortliks behandel) die enigste 
aanvaarbare antwoord. Maar dan sal Calviniste dinge 
nuut moet doen, soos byvoorbeeld uitbeweeg uit 'n 
paar beperkende terminologieë en strategieë. Ons 
sal by voorbeeld die “Calvinistiese” etiket moet vermy. 
Daar is baie goeie alternatiewe terme waarmee die-
selfde begrippe uitgedruk kan word sonder dat dit 
allerhande (dikwels verkeerde en ongeregverdigde) 
assosiasies oproep. Ons moet ook vrede maak 
daar mee dat ons vir effektiewe kommunikasie terme 
gebruik wat mense wel verstaan (byvoorbeeld deur 
te praat van 'n “Christelike” politieke party of ander 
struktuur), al druk dit nie presies uit wat ons wil sê 
nie. Laat ons die strategie laat vaar van “ons is bloot 
suurdeeg en sout wat onsigbaar en organies werk”. 
As ons werklik gehoor wil word, moet ons strukture 
hê op plekke wat saak maak. 

Die eerste doelwit moet dus wees om 'n politieke 
party te stig, want sonder verteenwoordiging in die 
par lement en ander politieke strukture is ons van 
die genade van ander politieke partye afhanklik 
om selfs net gehoor te word – praat nie eers van 
'n verskil maak nie. 'n Ander strategie wat afge-
skryf moet word, is die een dat die “kerk hom nie 
met die politiek inlaat nie”. Omdat “die kerk” (en 
daar mee bedoel ek Skrifgetroue kerke) die politieke 
terrein leeg gelaat het in plaas daarvan om dit op 
plan matige en Skrifgehoorsame maniere te beset 
met geskikte lidmate en skrifgefundeerde strukture, 

het die sekularisme oorgeneem. Die gevolge is be-
treurenswaardig. 

Daar is baie goeie verklarings vir die mislukking 
om werklik 'n verskil te maak deur bestaande poli-
tieke partye met “Christelik” in hulle grondwette in-
geskryf. Hoofsaaklik gaan dit om persepsies en 
leiers: die persepsie is dat leiers polities naiëf is en/of 
eksklusivisties van siening (byvoorbeeld rassisties, 
charismaties), politieke platforms wil misbruik vir 
evan geliseringsgeleenthede en onpraktiese en diskri-
minerende regeringspraktyke sou voorstaan. Daarom 
sal so 'n nuwe en werklik “Christelike” politieke party 
gelei moet word deur mense met “gravitas” (gewig) 
wat gevorm is deur kennis, geloofwaardigheid en in-
tegriteit; bekwaamheid voortspruitend uit 'n bewese 
rekord van suksesvolle openbare aksies; die vermoë 
om te onderskei tussen hoofsake en bykomstighede; 
'n optrede gekenmerk deur geloof aan die krag van 
die waardes waarvoor hy/sy staan; 'n onverbiddelike, 
maar liefdevolle toewyding aan die waarheid.

Vir die totstandbringing en geseënde bedryf van so 
'n party hoef ons nie die wiel uit te vind nie: daar is 
voorbeelde (hoewel op ander terreine). Klaarblyklik 
het die bestaande sekularistiese politieke bedeling 
mis luk. Al sou slegs 25% ontnugterdes van die so-
genaamde Christene in ons land vir 'n werklik “Chris-
telike” party gewerf kan word, sal dit alreeds 'n groot 
krag wees om ons siek land na genesing te lei.

Prof. De Wet se vraag en hierdie moontlike ant-
woord verdien die ernstige aandag van elke roe-
pings bewuste Calvinis. Na alles: die verleentheid 
van die goddelose huidige bedeling bied geleentheid 
vir die enigste radikale alternatief.

– Ds. DC Coetsee, Stompneusbaai
(Brief effens verkort. Die inhoud van hierdie brief is die 

skrywer se persoonlike mening, en die Redaksie neem geen 
spesifi eke standpunt in met die plasing hiervan nie.  Red.)

Verleentheid bied 
geleentheid
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Lees: Psalm 126:1-6; 1 Petrus 
1:3-9; Heidelbergse Kategismus 
Sondag 1
Teks: Psalm 126:5; 1 Petrus 1:5-6

Troos ... 
daardie on-
u i t  pu tba re 

ver  lange in die hart 
van mense. Ons 
smag daarna, ons 
smag na uit koms 
uit die smart likheid 

van ons aardse wel en wee. En die 
hartseer dan (waar van ons ook 
seker getroos moet word) is dat 
mense hulleself so aan tydelike 
troos, tydelike ont vlugting van 
hulle hartseer kan vergryp.

Ek dink almal van ons was waar-
skynlik al op ’n punt in ons lewe 
waar ons getroos moes word, of 
getroos wou word, of waar ons 
iemand ken wat hartseer is, diep 
bedroef is, en ons daardie persoon 
wil troos. Die vraag dan, natuurlik: 
Hoe troos ons iemand?

Toemaar, dit sal weer beter  
raak.
Die tyd sal leer. 
Môre sal die son weer skyn. 
Jou omstandighede is darem  
nie so erg nie, daar is mense 
wat dit baie erger het.

Sulke maniere van troos is waar-
skynlik altyd goed bedoel, maar 
vat nog nie die werklike essensie 
van troos raak nie, of vat nog nie 
al die hartseer weg nie.

Ursinus, een van die kommis-
sielede getaak met die opstel van 
die Kategismus, vat mooi saam wat 
ons almal eintlik maar van troos 
weet: hy sê dat troos eintlik ’n 
teen pool is van iets anders. Indien 
daar leed en droefheid in ons 
lewens kom, maar daarteenoor 
iets anders gestel word wat die 
leed en droefheid oortref, troos 
er vaar word.

Hierdie, die Kategismus, is ’n 
troosboek; ’n belydenisskrif wat 
vir ons wil leer hoe daar werklik 
vir ons troos gekom het vanaf 
ons sondige bestaan, deur die 
red ding wat daar vir ons gekom 
het, en hoe ons as getroostes vir 
die Here kan dankie sê dat ons 
dank sy Jesus Christus aan Hom 
behoort.

Daardie teenpool van leed en 
hartseer en droefheid ... is hoop! 
Jy kan nie iemand troos as jy nie 
vir daardie persoon hoop gee nie. 
Troos en hoop loop saam, on af-
skeidbaar is hulle deel van me-
kaar. Jy gee nie hoop sonder om 
te troos nie, en jy kan nie troos as 

daar nie ’n baie sterk komponent 
van hoop in jou troosboodskap is 
nie.

Psalm 126 is ’n pelgrimslied uit 
die tyd toe die Israeliete uit bal-
lingskap vrygelaat is. Die Here het 
groot dinge aan ons gedoen ... het 
ons gelees. Die volk kan na hulle 
geliefde Jerusalem terugkeer. Ná 
dekades van ballingskap is hierdie 
vryheid inderdaad soos ’n droom 
wat waar geword het. Kanaän 
word weer beloofde land. Die 
pel grimstog terug Jerusalem toe 
mag begin.

Maar dan, byna net so skielik, 
verander die toon van die Psalm in 
vers 4: “Verander tog ook nou ons 
lot, Here, soos U droë spruite in die 
suidland in waterstrome verander.” 
Nou beskryf die Psalm die skok, 
ontnugtering, die trane as hulle 
in Jerusalem aankom. Daar’s niks, 
geen verwelkomingskomitee nie, 
geen winkel of, in vandag se ter-
me, ’n koöperasie waar saad ge-
koop kan word nie. Met moeite 
en trane moes die stad en hulle 
le wens weer opgebou word. Die 
terug gekeerde ballinge moes 
hui lende saai wanneer hulle uit 
ruïnes weer ’n lewe moet probeer 
skep. Die boer moes sy eie saad 
verskaf. Wat hy waarskynlik die 
no digste gehad het vir nou, vir sy 

Uit die Woord

Die evangelie gee hoopvolle 
troos én troosvolle hoop

Prof. SP (Sarel) van der Walt (Teologiese Skool Potchefstroom)

Opening van die TSP en die GTV op 15 Oktober 2013, by geleentheid van die TSP en GTV se dankbare herdenking 
van die 450-jarige bestaan van die Heidelbergse Kategismus.

ver  la
van 
sma
sma
uit d

van ons aardse wel
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gesin, vir homself, moes vir môre 
prysgegee word.

In Johannes 12 lees ons as Jesus, 
alreeds in die skadu van die kruis, 
sê met verwysing na Homself: “As 
’n koringkorrel nie in die grond val 
en sterwe nie, bly hy net een; maar 
as hy sterwe, bring hy ’n groot oes 
in.” Jesus sê dat Hy, wat op ’n keer 
na Homself as die Saaier verwys 
het, Homself moet saai (al is dit 
ook met trane en lyding). Slegs 
so doende sal Hy die blydskap 
smaak om ’n oes te kan inbring. 
Slegs só sal Hy juigend sy gerwe 
dra.

Nadat Hy dit gesê het, voeg 
Hy by dat dit ook vir ons geld; 
dat wie sy lewe wil behou, dit 
moet verloor, dit moet “saai”. 
Die evangelie van Christus leer 
ons dat daar prysgegee moet 
word om te kan behou; dat ons 
alles wat ons bitter graag sou 
wou behou, moet prysgee, dinge 
soos ons selfgesentreerdheid, 
ons gedurigdeur besigwees met 
ons self, ons selfsug, ons geïrri-
teerdheid en humeurigheid as óns 
wil nie geskied nie, ons jaloesie ... 
ons ou mens. Ons moet dit uit 
die spens van ons lewe gryp en 
dit uitwerp, al moet dit ook met 
trane gepaardgaan. Hierin word 
ons tot omkeer, tot inkeer, tot be-
keer opgeroep.

In die selfopoffering van Jesus 
Christus lê die voorbeeld by uit-
stek. Sy Godgelyke bestaan het 
Hy nie beskou as iets waaraan 
Hy moes vasklem nie, lees ons in 
Filippense 2. Dit alles het Hy op-
geoffer, gehoorsaam tot aan die 
kruishout. Alles is prysgegee ter 
wille van God se liefde vir ons son-
daars, ter wille van ons behoud. 
Saam met die psalmdigter kan ons 
daarom vandag ook sê: “Die Here 
het groot dinge aan ons gedoen.” 

Hy het vir ons gesterf en weer op-
gestaan. Rede tot blydskap!

Op hierdie pelgrimstog van ons 
deur die lewe kan ons onwrikbaar 
seker wees van twee dinge op ons 
pad, en Psalm 126 en Sondag 1 lei 
ons om dit in te sien:

Die eerste is dit wat aan die  
begin van ons nuwe lewe 
staan: ons verlossing in Chris-
tus, ons redding van die dood, 
ons nuwe lewe in en deur 
Christus.
Die tweede waarvan ons seker  
kan wees, lê aan die einde 
van ons pelgrimstog, naamlik 
die sekerheid van die oes. Die 
sekerheid dat ons ons gerwe 
met ongekende blydskap sal 
dra wanneer ons Here weer 
kom.

Intussen leef ons tussen hierdie 
twee sekerhede, tussen die tye, 
maar ons leef nie in onsekerheid 
nie. Al voel ons lewe soos wat 
Je rusalem vir die teruggekeerde 
pel grims moes gelyk het – plat 
op die grond, stukkend – dan het 
ons die sekerheid dat ook hier-
die stukkende lewe van my weer 
heel sal word. Petrus skryf dit in 
Nuwe-Testamentiese terme: Julle 
(en daarom ons ook) kan bly 
hoop, julle moet bly hoop, want 
julle het ’n toekoms. En omdat 
julle ’n toekoms het, moet julle 
op hierdie toekoms bly hoop. 
Die toekoms waarop julle hoop, 
bestaan werklik, en dit sal ook vir 
julle aanbreek. Want die toekoms 
waarop hulle kan hoop, so skryf 
Petrus, is onverganklik, onbesmet 
en onverwelklik. Dit is ewig, en dit 
word vir ons in bewaring gehou. 

“Al word julle vir ’n kort tydjie 
be droef gemaak deur allerhande 
be proewings”, skryf Petrus; al 
word julle oor die sin van die 

hede; al staar julle die dood in die 
ge sig, God lei julle na ’n beter en 
heerliker toekoms as dít waartoe 
julle tot nou toe nog gewoond is.

Dit is ’n hoop wat troos. Ons 
be hoort aan Hom wat dit alles 
moontlik gemaak het, wat Hom-
self gesaai het sodat ons kan 
lewe, sodat ons getroostes kan 
wees in hierdie lewe, maar ook vir 
die ewigheid.

Hierdie troos gee hoop, en 
hier die hoop troos ons. Dit laat 
jou anders kyk na alles en al-
mal rondom jou. Dit laat mens 
anders kyk na die doodloopstrate 
waarin jou lewe soms is, en die 
bekommernisse wat jou so vermoei, 
of die werklas wat jou so uitput, 
of die kwynende liggaamskragte 
wat jou so moedeloos maak, of 
die dalende lidmatetal, of tekort 
aan bedienaars van die Woord in 
die GKSA.

Om te hoop, beteken om an-
ders te kyk na die doodsheid 
rond om jou en in jou, en te weet 
dat jou hede nie die einddoel van 
God met jou lewe is nie, maar dat 
jy reeds ’n woonplek in die huis 
van ons hemelse Vader het; dat 
jy reeds in lewe en in sterwe aan 
Jesus Christus behoort, wat jou 
met sy kosbare bloed vrygekoop 
het en God se eiendom gemaak 
het, sodat al gebeur daar wat, selfs 
al val daar ’n haar van jou kop, dat 
ook dit, selfs dit, nie sonder die 
wil van die Vader is nie.

As daar nie meer antwoorde in 
hierdie lewe is nie, en soms voel 
dit vir ons so, dan is die laaste 
ant woord altyd God, en God 
alleen. Hy is ons hoop, al is dit dan 
ook dat ek die res van my ewige 
lewe daar by Hom sal wees in sy 
Vaderhuis, in die plek wat Jesus 
Christus nou reeds besig is om vir 

Uit die Woord
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my voor te berei, dan is dit die beste hoop wat daar 
is. En dit is ons troos as alles in hierdie lewe skynbaar 
troosteloos geword het, want uiteindelik gaan alles 
oor God.

Ware troos gaan uiteindelik daaroor dat mens die 
persoon wat treur, by God bring. Nee wag, kom ons 
kry die volgorde reg: Ware troos gaan uiteindelik 
daaroor dat God se troosvolle evangeliewoord tot 
die treurende spreek; dat God se troosvolle evange-
liewoord, ook soos wat ons dit in ons kosbare bely-
denisse bely, aan die kerke gebring word wat oor die 
sonde bedroef is en na die ware troos in Christus 
smag. En hoe mooi doen Sondag 1 dit nie! Hierdie 
wonderlike troosboek sê dit onomwonde: Christus 
het ons gekoop sodat ons die sekerheid kan hê, die 
hoop kan hê, dat die allerbeste vir ons beskore is ... 
sodat ons sal weet dat ek in lewe en in sterwe aan 
my getroue Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus, 
behoort, wat my met sy liggaam en bloed vrygekoop 
het en God se eiendom gemaak het, en vir my ’n plek 
in die Vaderhuis voorberei. 

Dít is troos. En dít is hoop. Dit is ’n troos wat hoop 
gee, en dit is hoop wat troos bring. Daarom is die 
gawe van Sondag 1 se troos ook ’n op gawe aan die 
kerk:

Hou vas aan hierdie belydenis in lewe en in sterwe,  
want dit bind ons tot ’n eenheid saam onder ons 
enigste Hoof, Jesus Christus. Verkondig hierdie 
kosbare waarheid om die kerk daardeur te bou.
Bely hierdie Skrifwaarheid, omdat dit die hoop  
wat in ons is, verwoord.

Wonderlik vat die Kategismus die evangelie in ’n 
neute dop saam as Sondag 1 deur die kerke saam be-
ly word:

Hoor die troos:  Jy glo, ek glo, dat met liggaam en 
siel, in lewe en in sterwe, ek nie aan myself nie, 
maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, 
behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my 
sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy 
van die duiwel verlos. Hy bewaar my ...
En dan die hoop:  Hy verseker my deur sy Heilige 
Gees van die ewige lewe.
En die opgawe in die lig van die troos en hoop:  
Lewe voortaan gewillig en bereid vir Hom aan Wie 
jy behoort.

Kom ons wend ons gesamentlik terug tot hierdie 
kernwaarheid en die oproep wat daaruit voortspruit. 
DK

Uit die Woord
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Redaksioneel

Ons leef in die era van kennis- en inligtingsontploffi  ng. Dit geld ook 
vir die terrein van die godsdiens en geestelike lewe. Nog nooit was 

die mark so oorspoel met geestelike en godsdienstige leestof nie. Dit is in 
elke kafee en supermark en boekwinkel beskikbaar. Ook “gewone” tydskrifte 
(Huisgenoot, Landbouweekblad, ens.) en koerante het rubrieke/artikels wat die 
mens se geestelike behoeftes behandel, vrae beantwoord, raad gee, “kundige 
menings” aanbied. Dan is daar nog die onoorsienbare wêreld van die internet. 
Oor elke denkbare onderwerp is inligting vryelik en gratis beskikbaar.

En tog, ten spyte van bogenoemde, leef ons in ’n tyd van ongekende ver-
warring, twyfel en vervlakking. Die praktyke van sielkundiges en beraders 
fl oreer. Oor godsdienssake was daar nog nooit soveel uiteenlopende menings 
en groepe nie. Dwaalleer fl oreer soos onkruid wat kunsmis gekry het. Daar 
was ook nog nooit soveel twyfelaars nie. Inderdaad, om te twyfel en nie 
antwoorde te hê nie, word tot ’n deug verhef in die postmoderne tyd waarin 
alles relatief geword het. Die kerk het vir talle mense irrelevant geword. En 
so kan ons voortgaan.

Roeping en taak van Die Kerkblad
Teen hierdie agtergrond, aan die begin van ’n nuwe jaar, en met die wisseling 

van redakteurs, kan die vraag gevra word of daar nog ruimte bestaan vir ’n 
blad soos Die Kerkblad, wat met ’n beperkte leserskring en karige fondse, 
worstel om ’n bestaan te maak.

Skriftuurlike grondslag – Midde-in die vloedgolf van geestelike en gods-
dienstige media is daar myns insiens ’n groter behoefte as ooit aan die uitdra 
van die gereformeerde godsdiens. En dit is ’n behoefte wat steeds groter sal 
word namate die tye meer onseker word. Daar is geen alternatief vir die 
gereformeerde godsdiens en teologie nie. Dit is die enigste godsdiens wat die 
gesag van die Bybel as God se Woord onverswak handhaaf, wat vashou aan 
die “gesonde” leer (o.a. Titus 2:1) van die Skrif soos in ons belydenisskrifte 
verwoord, wat blywende antwoorde bied op die diepste lewensvrae (ook al 
wil die mens nie altyd luister nie), wat die gesag van God se Woord op elke 
terrein van die lewe proklameer.

Die roeping en taak van 
Die Kerkblad
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Op hierdie grondslag staan Die Kerkblad. En 
vanuit hierdie grondslag wil Die Kerkblad ’n by-
drae lewer binne die kerkgemeenskap van die Gere-
formeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), maar 
ook daarbuite, interkerklik, en in die samelewing 
en konteks waarin ons leef en werk.

GKSA – Die Kerkblad funksioneer primêr as 
’n blad vir die GKSA. Daarom fokus die inhoud 
ook in die eerste plek op die gelowiges binne die 
GKSA, om hulle toe te rus en op te bou vanuit die 
Woord, om staande te kan bly in die stormnagte 
van die lewe en die verwarrende tye; om hulle 
met die vaste kos te voed (Heb. 5:14) wat hulle 
in die geloof laat groei; om die geloofshorisonne 
te verbreed; om die onderlinge bande tussen die 
kerke van die GKSA te verstewig. Laasgenoemde 
gebeur onder andere deur gebeure op persoonlike 
vlak en in gemeenteverband met mekaar te deel en 
kerke en lidmate word opnuut aangemoedig om 
bydraes te stuur.

Interkerklik – Die GKSA is ook deel van die 
kato lieke kerk wat ons bely. Ons beleef die eenheid 
van die ware geloof met kerke wêreldwyd asook in 
Suid-Afrika. Op hierdie terrein wil Die Kerkblad 
diensbaar wees deur inligting oor verwikkelinge/
besluite/gebeurtenisse in ander kerkverbande deur 
te gee; deur in die gesindheid van Christus en in 
die lig van die Woord kommentaar te lewer op 
berigte in ander kerklike media, besluite van ander 
kerkvergaderings, ensovoorts; deur saam met kerk-
ge meenskappe van dieselfde tradisie die helder lig 
van die evangelie te laat skyn en sodoende die kerk 
relevant te maak in die wêreld.

Koninkryksgerig – Die Kerkblad is ook ’n openbare 
blad wat diensbaar wil en moet wees op die terrein 
van die Koninkryk van God wat geen grense ken 
nie. Dit kan gedoen word deur onder andere kom-
mentaar op sake van die dag in die samelewing 
te lewer; deur getuienis teenoor die owerheid te 

lewer; deur Skrifbeginsels vir morele en etiese 
vraag stukke, arbeidskwessies, die ekonomie, die 
poli tiek, sport, ensovoorts, uit te spel.

Diskussie – Die Kerkblad wil ook ’n platform 
bied vir gesonde, indringende, saaklike diskussie 
oor wesenlike sake. Ons moet mekaar slyp en vas-
hou op die fondament van ons gemeenskaplike 
belydenis.

Teosentries – Uiteindelik moet ook in die werk 
van Die Kerkblad God in die middelpunt staan. 
Hy leef en Hy regeer as die enige ware God. Hy 
waak oor sy Woord. Hy bewaar sy kerk teen die 
woede van die hele wêreld. Hy lei alles, ook die 
wêreldgeskiedenis, na die oomblik van die vol-
einding, wanneer Hy alles sal wees in almal. Aan 
Hom al die eer.

So wil ons as redakteur, redaksie en adminis-
tratiewe personeel die werk voortsit wat deur 
getroue en geroepe diensknegte voor ons gedoen 
is. In die woorde van Psalm 138:1 – “Ek sal my 
neerbuig op u eis, na u paleis, die oog na bowe. 
En, om u guns en waarheid saam, u heil’ge Naam 
eerbiedig lowe.” 

Mag God deur sy Gees en Woord ons daartoe 
begenadig. CFCC

Redaksioneel
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In “Die Burger” van 17 Desember 
2013 het ’n voorbladberig 
ver skyn oor ’n byeenkoms 

van tradisionele geestelike en 
ander geestelike leiers wat op 16 
Desember (“Versoeningsdag”) in 
Vryheidspark, Pretoria, gehou is 
om Suid-Afrika te “reinig” en vir 
vrede te bid. Die berig stel onder 
andere: “Vodka, brandewyn, bier, 
Fanta- en Sprite-koeldrank is wat 
gister gebruik is om Suid-Afrika te 
‘reinig.’”

“Met behulp van dié bestanddele 
het tradisionele geestelike leiers die 
voorvaders in ’n seremonie gevra 
om vrede na Suid-Afrika te bring.”

Die byeenkoms is ook deur adjunk-
president Kgalema Motlanthe en 
Kgosientso Ramakgopa, uitvoe-
ren de burgemeestes van Tshwane, 
bygewoon. Motlanthe het ook ’n 
krans gelê.

Behalwe die tradisionele geeste-
like leiers, was onder meer ook die 
volgende gelowe verteenwoordig: 
Christendom, Bahaïsme, Rastafa-
ria nisme en Boeddhisme.Dit is 
ironies dat slegs ’n leier van die 

Boeddhisme, volgens die koe rant-
berig, verklaar het dat dié gods-
diens “nie gelyk aan die ander 
gelowe geag word nie”.

Die verskynsel van godsdienstige 
pluralisme en godsdiensgelykheid 
is nie vreemd in die wêreld van 
van dag nie. Die byeenkoms in 
Vryheidspark bevestig dat dit ook 
in Suid-Afrika praktyk geword 
het, wat deur die owerheid gesteun 
word.

Die berig meld nie wie die verteen-
woordigers van die Christendom by 
die byeenkoms was nie. Hulle het 
egter met hulle teenwoordigheid 
die Christelike geloof, en die be-
langrikste van alles, die God van 
die Christendom, verloën. In die 
Bybelse tyd het die aanbidding van 
die Baäls en Astartes deur Israel, 
die heilige toorn van God verwek. 
Sal dit vandag anders wees?

Die Christelike geloof bely op 
grond van die openbaring van 
God Self ons geloof in die enige 
ware God, Vader, Seun en Heilige 
Gees. Wie enige ander god aanbid 
of die Drieënige God gelykstel 

met sodanige “gode”, is besig met 
afgodery.

Calvyn stel in sy verklaring van 
die eerste gebod (vgl. o.a. Insti-
tusie, Boek 2, hoofstuk 8) dat 
daar net een God is en Hy alleen 
moet aanbid word. Dit geld vir 
alle mense en spesifi ek ook vir die 
ower heid van ’n land (Institusie, 
Boek 4, hoofstuk 20).

Die “versoening” en “vrede” wat 
deur die genoemde byeenkoms 
gesim boliseer en nagestreef is, is 
niks anders nie as die valse eenheid 
van die antichristelike wêreldryk. 
Van sulke versoeningsdagaksies 
dis tansieer ons ons in die sterkste 
taal.

Die kultuur (en beleid) van 
mense regte en godsdiensgelykheid, 
en die gees van relativisme, mag 
ons nie verhinder om ons geloof in 
die Drieënige God van die Bybel 
openlik te bely en alle mense op te 
roep tot bekering en geloof in die 
enigste Verlosser, Jesus Christus, 
nie. CFCC

Kommentaar

Veelgodedom in Suid-Afrika

Die Redaksie het soveel bydraes vir hierdie tema-uitgawe ontvang 
dat 'n aantal daarvan na die Maartuitgawe toe moet oorstaan. 

Daar sal dus in die volgende uitgawe nog artikels oor die onderwys 
verskyn. – Red.
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Om te begin

Ek word soggens vroeg wakker en luister dan graag 
na die oggend-oordenking (“sielsgedagte”) wat vyf 

minute voor ses oor die radio uitgesaai word. Ek lees 
ook graag “oordenkings” wat in verskeie koerante en 
tyd skrifte verskyn. En natuurlik hoor ’n mens Sondae 
preke van dominees, soms ook oor die radio, wanneer 
om standighede sodanig is.

Elke keer wanneer ek lees of luister, is daar vir my 
een deurslaggewende kriterium. Dit maak nie saak hoe 
taalvaardig of stylvol of droog of opgewonde die bood-
skapper is nie, elke keer vra ek net een vraag. En daardie 
een vraag is: Hoor ek die evangelie? Soms hoor ’n mens 
’n boodskap oor die grootheid van God, soms oor die 
roe ping van die kerk, soms oor die verantwoordelikheid 
van die mens, soms oor die besondersheid van ’n 
Bybelse persoon, maar as daar in so ’n boodskap niks 
van die evangelie gehoor word nie, as met ander woorde 
’n Jood of ’n Moslem ewe ongestoord na daardie bood-
skap kan luister, dan is dit nie meer ’n Christelike bood-
skap nie en is ’n groot kans verspeel. Waar die evangelie 
ontbreek, kan ons met interessante en selfs leersame 
en belangrike beskouings te doen hê, maar dan is dit 
nie meer die boodskap van die lewende God en die op-
gestane Here Jesus nie.

Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB)
Dit is nogal interessant om na die formulering van die 

NGB Art. 29 te kyk waar die eerste kenmerk van die ware 
kerk vermeld word. Ons sou kon verwag dat daar sou 
staan dat die eerste kenmerk “die suiwere verkondiging 
van die Woord van God” is, maar daar word na “die sui-
were verkondiging van die evangelie” verwys. Nié dat 
“Woord van God” en “evangelie” teenoor mekaar staan 
nie, want “evangelie” is ’n nadere presisering van die 
“Woord van God”. Dit gaan die geskrewe Woord ten 
slotte oor die vleesgeworde Woord. Christus is God se 
laaste, sy hoogste, sy grootste Woord aan die wêreld 
(Heb. 1:1-2). Dit gaan in die Woord oor die evangelie, 
oor die goeie boodskap.

Die vraag is nou: Wat word onder evangelie verstaan? 
Wat is die goeie boodskap? Wat het die koers van die 
wêreldgeskiedenis 2000 jaar gelede verlê?

Evangelie
Alle Christene weet dat waar dit om die evangelie 

gaan, dit om Christus gaan, of noukeuriger geformuleer: 
Jesus is die Christus en die Seun van God (Matt. 16:16), 
en ook: Jesus is die Here (Rom. 10:9; 1 Kor. 12:3; Fil. 2:11). 
Ons Here Jesus Christus is naamlik die uitdrukking van 

Brandpunt

Preek
die

evangelie!

Prof. JH (Amie) van Wyk 
(emeritus) (Pretoria)
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die liefde van God vir ’n stukkende 
wêreld en ’n gevalle mensdom.

Die vraag is nou: Wát in verband 
met Jesus Christus is so belangrik? 
Is dit sy voorbeeldige lewe, sy 
kom promislose optrede, sy aan-
God-toegewyde bestaan? Of is 
dit méér as dit? Wat maak Hom 
vol kome uniek, belangriker as 
Boeddha of Gandhi of Mandela? 
Waarom praat ons van “goeie 
nuus” juis in verband met Hóm?

Opstanding en kruis
Aanvanklik het dit vir Jesus se 

navolgers gelyk of sy optrede op 
niks uitgeloop het. Sy dissipels 
het groot verwagtings van Hom 
ge koester, maar die Romeine het 
Hom op aandrang van die Jode 
ge vang, gekruisig en begrawe. 
Dit het alles na ’n doodloopstraat 
gelyk, ’n lewe vol belofte wat tra-
gies geëindig het, die dood van ’n 
vroom Jood. 

Toe kom die groot wending: Hy 
word uit die dood opgewek, Hy 
staan uit die dood op. Hy tree na 
vore as die oorwinnaar oor die 
mens se grootste vyand op aarde, 
die dood. Hierdie gebeurtenis het 
alles verander. Die teleurgestelde 
en verwarde dissipels word nou 
moe dige getuies van God se groot 
ingryping. Hulle trek die vyandige 
Joodse en Griekse wêreld in met 
die goeie nuus: Die Here het 
waar lik opgestaan (Luk. 24:34)! Dít 
word die vroegste weergawe van 
die evangelie (2 Tim. 2:8).

Die boek Handelinge illustreer 
hier die feit op pragtige wyse. Ons 
verwys hier kortliks na enkele voor-
beelde in die boek Handelinge 
waar die opstanding van Jesus 
as vroegste evangelie verkondig 
word: Petrus se Pinksterpreek 
(2:24, 32); Petrus se tempeltoe-
spraak (3:15, 4:2); Petrus se twee 

toesprake voor raadslede (4:10, 
5:30); Petrus se gesprek met Kor-
nelius (10:40, 41); Paulus se preek 
op Siprus (13:30, 33, 34, 37); Paulus 
se preke in Tessalonika en Atene 
(17:3, 18, 31-32).

So kan Paulus ook in Romeine 
10:9 skryf: “As jy met jou mond 
bely dat Jesus die Here is en met 
jou hart glo dat God Hom uit die 
dood opgewek het, sal jy gered 
word.” Die opstanding van Jesus, 
dit wil sê Jesus as lewende Here en 
nie die Romeinse keiser nie, staan 
sentraal in die evangelieboodskap. 
Daarom is dit so tragies dat die 
hiper kritiese teologie, ook in 
Suid-Afrika, hierdie fundamentele 
waar heid ontken. (Eintlik bestaan 
daar nie vir hierdie tipe teologie 
enige vaste waarhede nie.) Hulle 
argumenteer dat Jesus nie waarlik 
liggaamlik opgestaan het nie, 
maar (slegs) dat sy boodskap van 
medemenslikheid en Godsoor ga-
we in mense se harte moet op-
staan. Jesus self is dood, begrawe 
en vir altyd ondergronds. 

Wie só redeneer, ontneem hom/
haar egter elke hoop op ’n Groot 
Toe koms (1 Kor. 15:18-19).

Dit beteken nie dat die opstan-
ding van Christus nie ook ’n 
gees telike betekenis bevat nie, 
’n aspek wat in die Kategismus 
mooi verwoord word: Christus 
het deur sy opstanding nie net 
die dood oorwin nie, maar Hy gee 
ons ook krag tot ’n nuwe lewe, 
ter wyl sy opstanding aan ons ’n 
be troubare waarborg van ons 
salige opstanding bied (HK 17:45).

Die feit dat die opstanding van 
Jesus in die begin die hart van die 
evangelie uitgemaak het, beteken 
natuurlik nie dat sy kruisdood 
nie belangrik is nie. Nadat Lukas 
in die eerste deel van die boek 

Handelinge soveel klem gelê 
het op die opstanding van Jesus, 
bring hy vanaf hoofstuk 20 ook 
die betekenis van die kruisdood 
van Jesus na vore. So kan Paulus 
aan die Griekse Korintiërs skryf 
dat hy oor niks anders wil praat 
nie as oor Jesus en Hom as ge-
kruisigde (1 Kor. 2:2). Aan die kruis 
is die tweede groot vyand van die 
mens, naamlik die sonde, oorwin 
(1 Kor. 15:3; 2 Pet. 3:18). So vorm 
die opstanding en kruis van Jesus 
Christus die twee skarniere wat die 
deur van die evangelie oopswaai. 
As een, of beide, hiervan wegval, 
val die evangelie weg. Met die 
kruis en opstanding van Christus 
het die evangelie van God se 
gena de en die koninkryk van God 
deur gebreek, en het God se volle 
heilsplan op aarde sigbaar geword 
(Hand. 20:24-27). Hierdie groot 
heilsfeite word deur die Gees van 
God in ons harte ingedra en dit 
vernuwe ons hele lewe.

Preek die evangelie!
Dis dít waarna ek in elke preek, 

elke oordenking en elke boodskap 
soek. Die boodskapper kan hoe 
stamelend preek of skryf, solank 
hiérdie boodskap weerklink, juig 
my hart en sê ek amen op die 
boodskap. Omgekeerd, die bood-
skapper kan oor hoeveel oratoriese 
gawes beskik, of hoe sorgvuldig 
skryf, as die evangelie ontbreek, 
beteken daardie boodskap net 
mooi niks. Die evangelie van God 
se genade in Christus, deur die 
Heilige Gees bevestig, is onver-
vangbaar en onopgeefbaar. Niks 
bied meer troos in lewe en in ster-
we nie as juis dít (HK 1). Vanuit 
hiérdie perspektief kan die lewe 
van elke dag in al sy fasette en ge-
skakeerdheid deur elke Christen 
uitgeleef word. Tot eer van God, 
tot heil van ons naaste en tot be-
wa ring van ons omgewing. DK

Brandpunt
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Gesekulariseerde kultuur en same-
le wing

Vir sommige lesers sal dit seker 
ou nuus wees, maar ons moet, 

ter wille van die verstaan van die 
uitdagings wat voor ons as Christen-
ouers en –onderwysers lê, ’n goeie 
begrip hê van wat ons bedoel as ons 

van ’n “gesekulariseerde samelewing” praat. Daar 
bestaan heelwat literatuur oor wat onder hierdie 
be grip verstaan kan of behoort te word, maar ons 
kan só saamvat: die woord “sekularisasie” dui daarop 
dat mense hulle van die kerk losgemaak het, en nou 
buite die kerk staan, hoewel hulle dalk nog op die 
een of ander manier hulleself as “Christene” of as 
“Christelik” beskou.

Die woord “sekularisme” dui op sy beurt daarop dat 
die samelewing hom nie slegs van die kerk losgemaak 
het nie, maar ook van die Christelike godsdiens en 
geloof, en trouens van alle ander godsdienste. Sulke 
persone en samelewings beskou hulleself dikwels as 
“lewensbeskoulik neutraal”, maar hulle is natuurlik 
nie; hulle hang ’n nuwe soort godsdiens aan, naamlik 
die sekulêre humanisme, waarvan een van die kern-
leerstellings is dat die mens sy eie baas is, sy eie lot 
bepaal, die norm is vir alles wat gedoen en gelaat 
word, dat hy sogenaamd lewensbeskoulik neutraal is, 
en so verder.

Die sekulêre humanisme gaan dikwels met verskeie 
ander verskynsels in ons samelewings gepaard. Die 
bekend ste hiervan is verbruikersgerigtheid (gee vir 
die mense wat hulle wil hê; dit sien ’n mens byvoor-
beeld aan die fl ieks wat in die teaters draai, en aan 
die soort televisieprogramme wat opgedis word); ’n 
weg gooikultuur (dit sien ’n mens byvoorbeeld as jy 
aan jou rekenaar of motor laat werk – onderdele word 
uitgepluk en summier weggegooi; hierdie mentaliteit 
bemerk ’n mens ook deesdae op ander terreine: mense 
verstoot sommer maklik bloedfamilie, egskeidings is 

aan die orde van die dag, kinders en vroue word deur 
sommige mans as hulle speelgoed gebruik en weg-
gegooi, en so aan); detradisionalisering (dit merk ’n 
mens aan die mentaliteit dat die “goeie ou tyd” ook 
maar vol gebreke was en dat alles moet verander); 
konsumerisme (niks is veronderstel om konstant 
hulle waarde te hou nie; alles word gebruik en deur 
nuwes vervang); ’n personalistiese waardekultuur (dit 
kom nie meer daarop aan wat die [kerklike] ge meen-
skap as goed en ordentlik beskou nie; elke persoon is 
ge reg tig op sy eie waardes en sieninge; dit word ook 
deur ’n gebrek aan gemeenskaps- en so siale sank-
sionering ge  ken merk).

Die sekularisme word voorts deur ’n vervaging in 
lewensbeskoulike verskille gekenmerk (sogenaamde 
“wêreldgelykvormigheid”), en ’n gevoel dat almal le-
wensbeskoulik maar taamlik eenders dink en voel. 
Die gevoel van “in die wêreld wees, maar nie van die 
wêreld wees nie” het grotendeels verdwyn; mense is 
nou ook “van die wêreld”.

Die vernaamste rolspelers
Dit is nou in hierdie soort samelewingsopset dat 

Christene hulle pad moet vind. As ons praat van 
“Chris tene”, dan bedoel ons in die konteks van hier-
die artikel drie groepe mense. Die eerste is uiteraard 
Christenouers; die tweede is die kinders wat hulle besig 
is om op te voed; die derde is die Christenonderwysers 
wat die ouers bystaan met die opvoeding van die 
kin ders in die konteks van formele onderwys in die 
skole. Vir aldrie hierdie groepe Christene is dit uiters 
moeilik om hulle Christelike roeping na te kom in die 
gesekulariseerde en toenemend sekulariserende kul-
tuur en samelewing waarin hulle leef en werk.

Vir Christenouers is dit moeilik om die verbonds-
opdrag na te kom, omdat daar net eenvoudig te veel 
kragte is wat op sy/haar tyd inspeel. Materialisme 
en stygende lewenskoste veroorsaak dat albei ouers 

Fokus

Christelike onderwys in 'n 
gesekulariseerde kultuur en samelewing
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Prof. JL (Hannes) van der Walt (Fakulteit Opvoedingswetenskappe, NWU)
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buitenshuis moet werk, dikwels lang afstande moet 
ry, vroeg moet opstaan en laat tuis kom. ’n Mate-
rialistiese mentaliteit onder die ouers (en die kinders 
– “Pa, die bure gaan alweer op ’n ‘boat cruise’, en 
ons gaan nooit weg nie!” “Ma, Sannie se rok vir die 
matriekafskeid kos R2500, en Ma wil alweer vir my ’n 
rok maak!” “Pa, my pelle het gister die ‘ultimate Spur 
experience’ gehad, en ons gaan koop nooit eers ’n 
draairoomys nie!”) lei tot ’n vervlakking in waardes. 
Geweldig baie tyd en aandag word aan die vervulling 
van almal se materiële behoeftes afgestaan, en daar 
is maar min tyd, middele en aandag vir die nakoming 
van die eise van die verbondsbelofte wat die ouers 
voor die kansel afgelê het.

Die kinders het dit ook nie maklik in die gesekularis-
eerde kultuur en samelewing nie. Sodra hulle maats 
agterkom dat hulle sogenaamd konserwatief-Chris-
telik grootgemaak word, word hulle as outyds en 
“koe kerig” beskou. Om dit te voorkom, neem die 
meeste kinders met oorgawe deel aan dit wat deur 
die kultuur en die samelewing aangebied word. 
Hulle kan skaars loop en praat, dan sit hulle al met ’n 
rekenaarmuis in die hand en speel die een of ander 
rekenaarspeletjie. Ander speel met handapparaat 
waar op hulle die wonderlikste avonture kan beleef. 
Teen die tyd dat hulle 15 of 16 jaar oud is, plak hulle 
plakkate op hulle deure waarop staan dat hulle in 
hulle kamers besig is met opspoor en vervolging van 
boewe, dat hulle sekere slegte ouens platslaan, dat 
hulle met die een of ander ongeloofl ike avontuur besig 
is (veg teen drake of “alien war lords”, byvoorbeeld), 
en dat eksplisiete taal (vloekwoorde) gebesig word. 
Die stroom sleep die kinders eenvoudig mee; in 
sulke omstandighede is dit vir enige opvoeder uiters 
moeilik om verbondsopvoeding toe te pas. Dit is net 
nie so skouspelagtig, so “awesome” as die ander 
goed wat kinders kan doen nie.

Christenonderwysers het dit eweneens hotagter. 
Diegene wat in Christelike onafhanklike skole skool-
hou, weet dat daar agteraf van die skole gepraat 
word asof hulle klein, afgesonderde eilande is, en 
van die kinders in daardie skole as ’n bietjie agterlik, 
om dat hulle nie aan al die wonderlike dinge in die 
leefwêreld kan, mag of wil deelneem nie. Die feit dat 
hierdie skole dikwels baie goed presteer, maak nie 
veel van ’n verskil nie, aangesien die meeste ouers 
voel dat hulle nie hulle kinders in daardie skole wil 
plaas nie, hoofsaaklik om fi nansiële redes – hulle voel 

hulle word reeds deur die staat belas, en nou moet 
hulle weer vir die onderwys van hulle kinders betaal. 
Die belangrike punt hier is dat ook die kinders in 
hierdie skole – ondanks alle teenmaatreëls – bloot-
gestel is aan al die uitdagings en moontlikhede van 
die gesekulariseerde kultuur en samelewing, wat 
mee bring dat sowel hulle ouers as hulle onderwysers 
in die onafhanklike skole voor groot uitdagings staan 
om die kinders op die regte pad te hou.

Christenonderwysers in openbare skole het dit 
dalk nog moeiliker. Volgens huidige wetgewing mag 
’n onderwyser nie eksplisiet en uitdruklik Christelike 
vorming en toerusting aan leerlinge in openbare 
skole gee nie (sommige doen dit egter nog steeds, 
in weerwil van die wetgewing). Volgens onlangse 
navorsing word die lewe in hierdie skole deesdae 
deur uiters swak dissipline gekenmerk. Die situasie in 
baie skole is wanordelik, en baie onderwysers het al 
op ge gee om behoorlike onderwys te gee, laat staan 
nog goeie opvoedende onderwys waardeur kinders 
behoorlik vir hulle lewenstaak toegerus word.

’n Bietjie lig in die duister!
Die prentjie wat hierbo geskilder is, is maar taamlik 

duister. Dit lyk nie of daar hoop vir Christelike onder-
wys in hierdie negatiewe omstandighede is nie. En 
tog is daar! Christenouers en –onderwysers staan 
voor twee opsies, waaraan ons ten slotte kortliks 
aan dag skenk.

Die eerste opsie, en waarskynlik die mins aanvaar-
bare van die twee, is dat Christenopvoeders hulle 
werk (opvoeding van die kinders) aanpak op die basis 
van waarde-opvoeding vanuit Christelike perspektief. 
Vir hierdie opsie om te realiseer, moet ons aanvaar 
dat daar baie mense in ons land (maar ook elders) is 
wat hulleself breedweg nog as “Christene” beskou, 
maar nie meer belydend of in kerklike verband nie. 
Hulle bou dan hulle opvoedingswerk op sogenaamde 
“algemene Christelike waardes”. In hierdie verband 
word dan gepraat van “Christelike waardeopvoeding”. 
Dit is waarskynlik hierdie soort opvoeding wat vandag 
nog plaasvind in die histories blanke skole en in ander 
skole waar Christene nog goed verteenwoordig is.

In “Christelike waardeopvoeding” word die etiek-
snaar nogal taamlik sterk getokkel. Die Christen, 
so word aangevoer, staan in diens van die hele 

Fokus
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mensdom, en moet dus deugdelik en tot die beswil 
van alle mense handel en optree. Die Christelike le-
wensbeskouing staan nie sterk op die voorgrond nie; 
tewens, daar is net ’n vae religieuse gevoel in die 
agter grond. Deug en etiese verpligting staan meer op 
die voorgrond. Daar is weinig sprake van ’n intieme 
(spirituele) verhouding met God of Jesus Christus.

Die waardestelsel wat hierdie Christene huldig, is 
so algemeen dat baie daarvan ook met nie-Christene 
gedeel kan word, en dat daar ’n soort konsensus tus-
sen hulle “Christelike” geloof en die waardes van die 
kultuur en samelewing gesoek kan word. Daar word 
net gewerk met ’n algemeen kommunikeerbare kern 
van waardes wat ook deur nie-Christene herkenbaar 
en van waarde kan wees.

Hierdie benadering het natuurlik ’n hele paar 
tekort kominge. In die eerste plek word die etiek (hoe 
jy jou teenoor andere behoort te gedra) in die plek 
van die godsdiens en die geloof (die intieme ver hou-
ding met God deur Jesus Christus onder in werking 
van die Heilige Gees) gestel. In die tweede plek lei 
die soeke na ’n gemene deler wat waardes betref tot 
’n verloëning van die uniekheid van die Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing. In die derde plek skep 
dit moontlikhede vir die waardes van die gese ku la-
riseerde samelewing om die waardes van die Christe-
like geloof te verdring.

Daar is nog ’n moontlikheid vir Christenopvoeders 
in die gesekulariseerde kultuur en samelewing, maar 
dié is ook nie onfeilbaar nie, naamlik lewensbeskoulike 
pluraliteit. Waar baie van ons Christenopvoedkundiges 
in die verlede (voor die koms van die nuwe Suid-
Afrika in 1994) vir “lewensbeskoulike differensiasie 
vir instellinge soos skole en universiteite” gepleit het, 
staan ons nou voor ’n situasie waar ons by Christen-
opvoeders as individue aandring om die gedagte van 
lewensbeskoulike pluraliteit ernstig op te neem. Hier-
die opsie behels die volgende:

Christenouers en ander –opvoeders bejeën hulle 
Christelike godsdiens, geloof en lewensbeskouing met 
die allergrootste erns, maar erken tegelyk dat hulle 
en hulle kinders deel vorm van ’n gesekulariseerde, 
gede tradisionaliseerde en pluralistiese samelewing, 
’n samelewing wat ook dreig om hulle huise en skole 
te oorrompel. Die volgende stap is dan om vir hulle 

’n plek te bepaal in die nuwe omstandighede van 
lewensbeskoulike pluraliteit. Om daardie plek te soek 
en te vind, is hulle verplig om ’n diepe herbesinning 
oor hulle eie Christelike lewens- en wêreldbeskouing 
te doen. Hierdie is ’n belangrike fase van die proses. 
Chris tenouers en –onderwysers (-opvoeders) kan 
nie volstaan met die sogenaamde etiese waarde-
opvoedingbenadering waaroor ons hierbo gepraat 
het nie. Hulle moet daarby verby beweeg; dit beteken 
dat hulle tyd opsy moet sit om na te dink oor PRESIES 
wat hulle Christelike lewens- en wêreld be skouing 
behels, en op watter Skrifbeginsels dit rus aan die 
hand, waarvan hulle die kinders in die verbonds-
raam werk wil opvoed en toerus.

Eers wanneer hulle so deur selfbesinning die eie 
lewens  beskouing verstaan, kan hulle hulle plek in 
die lewensbeskoulike pluraliteit van die huidige kul-
tuur en samelewing bepaal. En wanneer hulle hul 
plek daarin bepaal het, tree hulle waar nodig en 
moont lik in gesprek met ander lewensopvattinge in 
die omgewing, of hulle tree – soos nodig – in kon-
frontasie met die ander lewensbeskouinge. Christen-
opvoeders moet besef dat gesprek (dialoog) en kon-
frontasie (stryd) die wagwoorde is wanneer hulle 
en hulle kinders in die gesekulariseerde kultuur en 
same lewing leef en werk. Een van die belangrikste 
dinge wat Christenopvoeders in gedagte moet hou, 
is dat hulle moet leer omgaan met godsdienstige, 
geloofs- en lewensopvatlike verskille in die kultuur 
en samelewing. Hierdie verskille moet nie sonder 
meer as bedreigings ervaar word nie; hulle is eerder 
geleenthede en uitdagings om die kultuur en die 
same lewing te bevraagteken en om daardeur hulle 
eie lewensbeskouinge te verryk en te verdiep.

Kortom: lewensbeskoulike pluraliteit veronderstel 
dat die Christenopvoeder sal besef dat die Christelike 
lewensopvatting en lewenswyse maar net een van die 
opsies is in die pluralistiese en gesekulariseerde kul-
tuur en samelewing waarin ons leef. In plaas daarvan 
om maar boedel oor te gee en saam met die stroom 
van die sekularisme te dryf, is die Christenopvoeder 
andermaal geroepe om stewig te staan, om met die 
kultuur en samelewing in gesprek te tree, en dit ook 
te konfronteer waar nodig. Die regte benadering tot 
lewensbeskoulike pluraliteit lei tot ’n versterking van 
die eie Christelike lewens- en wêreldbeskouing by 
sowel opvoeder as kind. DK

Fokus
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Per geleentheid het ’n persoon aan ons Here 
Jesus Christus gevra wat die grootste gebod 

is. Jesus se antwoord is aan ons almal goed 
bekend: “Jy moet die Here jou God liefhê met 
jou hele hart en met jou hele siel en met jou 
hele verstand.” Hierdie antwoord is vir elkeen, 
maar in die besonder vir elke onderwyser, van 
groot belang. Wat eis die Here as Hy ons leer om 
die Here met ons verstand lief te hê? En hoe lyk 
’n skool of klaskamer waar kinders leer om die 
Here nie net met hulle hart en siel nie, maar ook 
met hulle verstand te dien?

Die opdrag om die Here met jou verstand te 
dien, is ’n lyn wat regdeur die Skrif loop. Reeds in 
Genesis 2:19 ontvang Adam die opdrag om alles 
wat God geskape het, te ondersoek en te benoem. 
Deur God se skeppingswerke te ondersoek, kom 
Adam onder die besef van die grootsheid en 
almag van God. Adam moet tot die besef kom 
dat God Koning oor alle lewensterreine is.

In wese moet elke onderwyser, soos Adam, 
steeds hierdie opdrag uitvoer. Artikel 2 van die 
NGB leer immers dat God Homself in die eerste 
plek deur sy skeppingswerke aan ons bekend 
maak en daarna duideliker en meer volkome 
deur sy Woord. En dit is presies wat in elke 
klaskamer moet gebeur. God se skeppingswerk 
moet saam met sy verlossingswerk bestudeer 
en aan die kinders verkondig word. Dan maak ’n 
onderwyser die roemryke dade van die Here aan 
die volgende geslag bekend (Ps. 78).

Alle vakgebiede
Oor presies wat kinders moet leer, is daar uit-

een lopende standpunte. Baie gelowige onder-
wy sers dink dit is genoegsaam om net God se 
verlossingswerk aan die leerlinge te onderrig. In 

Fokus

Pieter le R Bisschoff (Uitvoerende Hoof, Aros)

Kinders moet leer om die Here 
met hulle verstand te dien
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sulke skole word met Skrifl esing 
en gebed geopen en daar mag 
selfs ’n Bybelperiode of twee per 
week wees. Dit maak dan van die 
skool ’n Christelike skool. 

Alhoewel mens dankbaar is vir 
die talle gelowige skoolhoofde 
en onderwysers wat op so ’n 
wyse hulle geloof uitleef, gaan 
dit in Christelike (gereformeerde) 
onderrig oor veel meer. Kin ders 
moet leer om God se Koning-
skap in alle vakgebiede en op alle 
lewensterreine raak te sien en te 
eerbiedig. Nie net in ’n Bybel-
periode of met ’n saalope ning 
nie. So nie, word kinders dualisties 
opgevoed en leer hulle nooit om 
die Here ook in hulle daaglikse 
handel en wandel te dien nie.

Hierdie norm staan in lyn met 
Christus se sendingopdrag in Mat-
teus 28:19. Die dissipels ontvang 
die opdrag om hulle wat nuut tot 
die geloof kom, te leer om alles 
te onderhou wat die Here hulle 
beveel het. Hierdie “alles” sluit ook 
God se openbaring van Homself 
in sy skeppingswerke in. 

Paulus sluit in sy brief aan 
die Romeine hierby aan as hy 
skryf dat God se ewige krag en 
goddelikheid duidelik in sy werke 
gesien en verstaan kan word. Sien 
ons vandag nog God se hand 
in sy werke raak en wys ons die 
kin ders daarop, of het ons self al 
daarvoor blind geraak?

In ’n Christelike skool is alles wat 
in die kurrikulum onderrig word, 
nor matief. Die onderwyser vra 
homself af wat God in sy vakgebied 
openbaar en leer die kind om 
vanuit hierdie norme, en nie die 
staat se gestelde leeruitkomste 
nie, na die kurrikulum te kyk. Dan 

Fokus

lyk elke vak fundamenteel anders, al stem die leerinhoud in vele opsigte 
ooreen. Die denke van ’n kind wat leer dat God se voorsienigheid 
sentraal staan in die bestudering van die ekonomie, sal byvoorbeeld 
in gry pend verskil van die denke van ’n kind wat in ekonomiese en 
bestuurswetenskappe (EBW) leer dat die soeke na wins (kapitalisme) die 
enigste dryfveer agter die ekonomie is. Die gevolg is dat volwassenes elk 
verskillende lewens- en wêreldbeskouings ontwikkel en dus verskillend 
oor die sin van die lewe dink.

Omkeerstrategie
Ons hoor dikwels die beskuldiging dat jongmense vandag baie ego-

sentries dink en optree. Baie van hulle voel vir God en sy kerk nie veel nie. 
In ander gevalle doen die kerk sy bes om by die jongmense se behoeftes 
aan te pas, maar sonder veel sukses. Steeds bly die getal jongmense wat 
na skool die kerk verlaat, styg.

Die Gereformeerde Kerke bedink ’n omkeerstrategie, maar soek ons 
nie die probleem deels op die verkeerde plek nie? Is ’n groot deel van die 
probleem nie juis daarin geleë dat ons kinders op skool leer om los van 
God en sy Woord te dink en te leef nie? God se Woord is nie die norm 
oor hoe ek met taal, in Afrikaans of Engels omgaan nie, of oor hoe ek my 
berekeninge in Wiskunde of Rekeningkunde maak nie. Net so leer die 
kind dat geskiedenis bloot ’n sameloop van oorsake en gevolge is. Van 
God se hand in die geskiedenis is weinig sprake. Wetenskap en Biologie 
bestudeer hoe alles, sonder ’n Hoër Hand, deur ’n proses van evolusie 
ontstaan het, en in Kuns en Kultuur is alles gangbaar onder die vaandel 
van kunstenaarsvryheid. 

Hierdie dualisme tussen geloof en wetenskap leer kinders oor jare om 
al meer en meer los van God te dink, iets wat hulle later in hulle volwasse 
denke voortsit.

Hierteenoor leer die kind om in Christelike wetenskap voortdurend die 
band (verbond) wat God met sy skepping handhaaf, raak te sien. Uit God 
se skeppingswerke (en die Skrif) leer die kind Bybelse norme ken soos 
God dit aan ons bekend maak. Die kind leer meer van God se almag, sy 
orde, sy betroubaarheid, maar ook van sy genade, sy lankmoedigheid, 
sy liefde ensovoorts. Hy leer om God se hand in alles raak te sien en om 
hom as Skepper op alle lewensterreine te eer. In God se lig sien hy die 
lig.

Dan leer ’n kind om die Here nie net met sy hart en siel te dien nie, 
maar ook met sy verstand. DK

Lesers wat meer inligting wil hê oor die werk wat Aros 
doen in verband met privaat Christelike onderwys, kan 

vir Pieter Bisschoff skakel by 012 332 3227 of sel 079 505 
2958; e-pos pieter.bisschoff@aros.co.za
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Suid-Afrika het nou al twee de-
ka des ’n ANC-regering. Chris-

telik-nasionale onderwys is lankal 
uit, hoewel talle skole nog hulle 
bes doen om Christelik te bly. 
Maar die opvoedkunde-vakgebied 
vanuit Bybelse perspektief is 
steeds onder druk. Daarom is dit 
so belangrik om gereformeerde 
opvoedkunde steeds weer na te 
vors, te ontwikkel en te herontdek, 
en in die huidige tydsgewrig ak-
tueel te maak.

Ongelukkig word nie veel op 
hier die gebied in Suid-Afrika 
gedoen nie. Doen maar soektogte 
na onlangse akademiese publika-
sies op hierdie gebied. Of gaan kyk 
na wat van die land se eertydse 
gereformeerde of Christelike uni-
ver siteite geword het. Daarom sal 
dit glad nie ’n slegte idee wees 
as die studie van gereformeerde 
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Rob van der Kooy (direkteur by Aros)

Om aan eerstelingeeerstelinge God se 
wil te leer
onderwys weer ’n stewige hupstoot kry nie. Trouens, dit is noodsaaklik 
as Christelike onderwys moet bly voortbestaan – terwyl uitsterwing nou 
na ’n groter moontlikheid lyk.

Waar om te begin?
Soos oral en altyd, gee die Bybel ook hier die grondslag en bied heel-

wat op hierdie gebied.  In kort kom dit veral op die volgende neer:
Die vrees van die Here is die beginsel van alle wysheid en kennis. 
Ouers en onderwysers moet hulle kinders van die groot dade van die  
Here vertel en dit by hulle indril. En onthou, onderwysers is volgens 
die Bybel ook vaders en moeders – vergelyk byvoorbeeld Rigters 
17:10 en 18:19. Broeders en susters in die geloof moet vir mekaar ’n 
hand en ’n voet wees, en daar moet eenheid wees tussen wat kinders 
in die huis, in die kerk en op skool leer.
God kan slegs reg gedien word deur Hom, sy gebooie en sy gereg- 
tigheid uit sy Woord te leer ken. En dit moet gebeur in ’n hoogs 
tegnokratiese wêreld met toerusting en moontlikhede – en ook ge-
vare – ongekend in die geskiedenis van die wêreld.
Leer mense God se wil, weerlê die verkeerde, vermaan mense wat  
verkeerd lewe.
Kinders moet geleer, begelei, gebrei word om hulle voor te berei vir  
’n volkome lewe van diens, vir elke goeie werk volkome toegerus, om 
’n soutende sout en ’n ligtende lig te wees. Selfgerigtheid en per-
soonl ike groei kom tweede en is ’n neweproduk.
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Dit alles vereis onderwys, opvoeding, dissipline 
en die toepassing van gesag. Dit is onmoontlik dat 
on gelowige onderwysers die kinders van gelowige 
ouers mag opvoed (Lev. 19:19). En dit vereis dat ouers 
en onderwysers moet besef dat hulle hul kinders nie 
alleen vir die lewe op aarde grootmaak nie, maar 
ook vir die ewigheid op die nuwe aarde (HK antw. 
58 en 103). Dit alles moet gedoen word ten opsigte 
van alles wat die kind leer en doen, dus wat betref 
alle vakgebiede en alle ander aktiwiteite. En dit moet 
gedoen word in ’n hoogs-ontwikkelde, tegnologiese 
en gesekulariseerde wêreld waar die wetenskap en 
tegnologie so ontwikkel is dat dit onmoontlik vir 
enige persoon is om ’n kritiese geheelbeeld daarvan 
te hê. Dit maak dit so belangrik om vanuit Bybelse 
beginsels te lewe, want dit is ewige en universele 
beginsels wat op alle aspekte en terreine van die 
lewe van toepassing is.

Implikasies
Wat impliseer dit alles vir gereformeerde opvoed-

kunde?
Eerstens om te verstaan watter Bybelse beginsels  
en uitgangspunte van belang vir die opvoedkunde 
is (eintlik die hele Bybel). En om te verstaan wat 
die Vader van sy kinders verlang bo en behalwe 
geloof, sodat Hy geëer, gevrees en gedien kan 
word.
Tweedens om vas te stel wat die implikasies van  
Bybelse beginsels vir die opvoedkunde en ook vir 
ander vakgebiede is.
Derdens: watter van alle kennis en kundigheid in  
die wêreld veral aan kinders oorgedra moet word. 
Dus: wat moet geleer word en wat is minder be-
langrik – wat moet die kurrikulum wees. Hier gaan 
dit nie net oor Bybelse kennis en beginsels nie, 
maar ook oor praktiese sake om op hierdie aarde 
’n eerlike en gelowige bestaan te kan maak en 
dit alles ook weer aan die volgende geslag oor 
te dra.
En ten slotte: watter onderwysmetodes daar is  
en waar en wanneer watter metode gebruik be-
hoort te word. Ook die teenoorgestelde: watter 
benaderings en metodes nie gebruik mag word 
nie.

Hierby kan nog ’n punt gevoeg word: Om al hierdie 
implikasies aan ouers en onderwysers oor te dra. 
Gereformeerde onderwysers se totale opleiding 
moet volgens bogenoemde punte ingerig wees – nie 
’n geringe taak nie!

Metodiek
Daar is baie leermetodes, voertuie, om te gebruik 

om die kind reg en effektief te leer en te lei. Watter 
metode om waar en wanneer te gebruik, word bepaal 
deur die lesmateriaal en die vak, asook die ouderdom 
en bevatlikheid van die kind. Enkele voorbeelde:

Vir sekere Bybelgedeeltes, kerkgeskiedenis en  
ook sekulêre geskiedenis kan die narratiewe en 
aan skoulike metodes gebruik word. Vertel van die 
groot dade van die Here!
In sekere vakke kan kinders begelei word om self  
dinge te ontdek.
Soms is induktiewe of deduktiewe metodes die  
beste.
Ten opsigte van sekere vakke en lesmateriaal moet  
kinders ervarings opdoen en oefen.
Memorisering en inskerping is dikwels nodig. 
Ander metodes sluit in groepwerk, spel, probleem- 
oplossings, voorleef, instruksies en begeleide 
kon frontasie.

Watter metodes om waar te gebruik, vereis kun-
dig heid waarvoor onderwysers opgelei word. Alle 
metodes moet diensbaar wees om die doeleindes 
van die onderwys na te streef, naamlik om kinders 
vir elke goeie werk te bekwaam, om die roemryke 
dade van die Here te verkondig, en om te leer om 
normatief en krities te kan dink en lewe.

Daar is ook verkeerde en dus sondige metodes. 
Om van die standpunt uit te gaan dat ’n kind sonder 
sonde gebore word en net kans gegee moet word 
om volgens sy eie geneigdhede groot te word, is 
verkeerd. Om die kind self te laat kies wat reg en wat 
verkeerd is, wat hy wil leer en wat nie, is verkeerd. Om 
geen leiding en liefde te gee nie, is net so verkeerd.

Liefde
Enige metode en optrede moet onderbou word 

deur ’n liefdevolle band tussen die onderwyser en die 
kind, ’n warm hart van die onderwyser en die uitstra-
ling van sy verwondering oor God se groot dade 
en sy liefde vir God se Woord en sy skepping. Die 
onderwyser moet liefde vir Bybel en skepping kweek. 
Dan is hy of sy ’n goeie en suksesvolle onderwyser. 
DK

(Enkele teksverwysings: Deut. 6:4-7, Ps. 78, Spr 1-4 
en 22:6, Jes. 5:13, Hos. 4:6, Ef. 6:4, 2 Tim. 3:6, 14-17, 
Kol. 3:21. Kyk ook na die Doopformulier, HK Sondag 
38, KO artikel 21.)

Fokus



Februarie 2014 ~ DIE KERKBLAD 19

Fokus

Prof. PJ (Kobus) Mentz 

’n Gesprek oor onderwys en onderwysers raak 
maklik ’n emosionele saak. Onderwys is ’n 

roeping, sê ons dadelik. Onderwysers is geroe pe 
mense. As ’n mens na die media en sekere onderwys-
vakbonde se standpunte luister, is ’n onderwyser ’n 
“werker”. Of onderwysers vervul ’n administratiewe en 
tegniese funksie – onderwysers is nodig om kinders 
op kennisvlak vir die samelewing gereed te maak. 
Die laaste twee standpunte moet verwerp word. As 

uitgangspunt moet aanvaar word dat onderwys ’n professie is en die 
mense wat in die professie staan, voel hulle daartoe geroepe. Wanneer 
ons onderwys meet aan die kriteria vir ’n professie, voldoen dit wel 
daaraan. Onderwysers is professioneel opgelei aan tersiêre inrigtings, 
hulle lewer ’n unieke diens in die gemeenskap, hulle werk word gereguleer 
deur ’n professionele organisasie, naamlik die Suid-Afrikaanse Raad vir 
Opvoeders en daar is ’n etiese kode wat onderwysers se gedrag reël.

In die huidige gesprek gaan dit dikwels oor die meganiese aspekte van 
onderwys. Wat moet onderwysers doen om die sukses van leerders te 
verseker? Watter persentasie slaagsyfer in matriek is aanvaarbaar? Watter 
persentasie leerders kan goed lees en skryf? Ja, dis belangrik, maar daar 
moet ook oor die roepingsgedagte in die onderwys stilgestaan word en 
weer gerefl ekteer word. Onderwys moet verder gaan as om tegnieke en 
vaardighede oor te dra wat die leerder in sy/haar latere lewe gaan gebruik 
om sukses in ’n beroep te behaal. Dalk is die grootste uitdaging aan die 
onderwyser om beide te doen, naamlik om as geroepe onderwyser ’n 
normatiewe invloed op kinders se lewens te hê en terselfdertyd kwaliteit 
onderwys te gee. ’n Onderwyser wat slegs daarop roem om ’n positiewe 
invloed uit te oefen sonder om ook vakkundig hom/haarself te verdiep, is 
’n halwe onderwyser. Terselfdertyd doen een wat uitstekende vakkennis 
het, maar nie ag slaan op normatiewe ontwikkeling nie, ook halwe werk. 
Die skool verskaf ’n belangrike kennisbasis, maar die Christenonderwyser 
dra die kennis oor in die wete dat hy/sy ’n dieper betekenis aan die kennis 

ONDERWYS is 'n ROEPING
wil gee. Die Christenonderwyser 
slaan ag op die woorde van 
Lukas 19:13. Soos Christus sy tien 
diensknegte geroep het, word ’n 
ware onderwyser tot die professie 
geroep. Parker Palmer maak in sy 
boek, The Courage to Teach, die 
uitspraak dat goeie onderwys nie 
gereduseer kan word tot tegniek 
nie, maar dat goeie onderwys 
af hanklik is van die identiteit en 
inte griteit van die onderwyser 
voor die klas.

Ons gebruik die begrippe roe-
ping en geroepenheid maklik, 
maar wat beteken dit regtig in 
die konteks van onderwys? In die 
Bybel word geroepenheid tel-
kens gebruik wanneer apostels 
geroep word (Rom. 1:1; 1 Kor. 1:1). 
Calvyn maak ’n onderskeid tussen 
’n primêre roeping (vocatio) en 
sekondêre roepinge (vocationes). 
Die mens word primêr geroep om 
burger van die Koninkryk van God 
te wees. Deel van die sekondêre 
roeping is om in ’n gesin, kerk 
of in ’n bepaalde arbeidsveld te 
staan. Geroepenheid gaan egter 
gepaard met ’n opdrag en die ge-
roepe onderwyser moet op hier-
die opdrag fokus. 

roep
men
vakb
“wer
tegn
op k
Die 

uitgangspunt moet aa
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Waartoe word die onderwyser 
geroep? Vir Christenonderwysers 
moet daar nie twyfel wees nie dat 
hulle in die eerste plek geroep 
word om iets tot eer van die Here 
te doen – en in hulle arbeid moet 
hulle ’n unieke mate van naas-
teliefde na vore bring. Hulle werk 
met kinders wat aan hulle sorg 
toevertrou, is vir ’n sekere taak. 
Terwyl die onderwyser in die plek 
van die ouer staan (die Latynse in 
loco parentis), moet hulle kennis 
oordra wat die ontvanklike kind 
nodig het om in die samelewing 
te kan funksioneer. Dis ook 
belangrik om te sê dat onderwys 
nie die enigste roeping is nie. 
Elke gelowige in elke werkplek 
werk tot eer van die Here. Wat die 
geroepe Christenonderwyser tot 
eer van die Here en in nederige 
af hanklikheid moet doen, is die 
vol gende:

Wees ’n voorbeeld vir kinders
As sekondêre of aanvullende 

opvoeder is die onderwyser die 
ver lengstuk van die ouerhuis. 
Daar is geen twyfel dat ouers ’n 
besondere roeping het nie, en dus 
is die onderwyser as sekondêre 
opvoeder ook geroep om die 
ouer huis aan te vul. In baie gevalle 
is die onderwyser die primêre op-
voeder van kinders uit gebroke 
huise. Dit plaas ’n geweldige 
groot verantwoordelikheid op die 
onderwyser. ’n Mens kan amper 
van ’n roepingsverwarring praat. 
Die onderwyser is opgelei om ’n 
sekere funksie te vervul, maar vir 
kinders uit gebroke huise is die 
onderwyser dikwels die primêre 
vertroueling en anker.

Wees ’n mentor vir kinders
Om ’n mentor te wees, verskil 

van voorbeeld-wees. Alhoewel dit 
nie so by die naam genoem word 
in die Bybel nie, is die volgende 

wel voorbeelde van mentorskap: 
Paulus en Barnabas, Naomi en Rut, 
Elia en Elisa. In elke geval is die 
senior persoon (die onderwyser?) 
geroep om sekere vaardighede en 
lewenswaarhede aan die ander 
oor te dra. Daar was telkens ’n 
baie spesifi eke doel daarmee. 
Daar is telkens ’n gesagsposisie, 
soos tussen ’n onderwyser en ’n 
leerder. Die mentor het kennis 
en lewenservaring en die leerder 
soek daarna. Die volgende twee 
as pekte lig hierdie doel in die ver-
band van die onderwyser verder 
uit.

Fokus op algemene vorming
Die kind sien op na die onder-

wys er om die Bybelse riglyne oor 
’n Christelike lewenswandel te leef. 
Ook hier kan roepingsonsekerheid 
by die onderwyser ontstaan. 
Ver toon ek dieselfde gesig 
by die skool, by die huis en in 
die gemeenskap? Waar is die 
grens tussen my privaatlewe en 
my professionele lewe? Vir die 
Christenonderwyser behoort die 
antwoord maklik te wees. Leef 
jou roeping so dat die kind jou 
respekteer waar hy of sy jou ook 
al ontmoet – binne die skool se 
mure of daarbuite. Dis juis op 
hierdie vlak waar onderwysers 
in sekulêre omgewings dikwels 
met ouers of onderwysowerhede 
bots met ’n houding van: “Wat 
ek in die aande en oor naweke 
doen, het niks met die skool te 
doen nie, solank my gedrag in 
die skool net volgens die reëls 
is.” Kinders het ’n merkwaardige 
vermoë om valsheid raak te sien. 
Geroepenheid beteken om ’n ge-
respekteerde opvoeder te wees in 
elke lewensituasie, binne en buite 
die skool.

Fokus op besondere vorming
Die onderwyser is en moet 

ook ’n vakkenner wees. Deel van 
onderwysers se roeping is om met 
die kind deur middel van ’n sekere 
vak kontak te maak. In hierdie reis 
met die kind is die voertuig die 
inhoude van Geletterdheid, Engels 
of Lewenswetenskappe. Die on-
der wyser wat die Wiskunde hand-
boek vir weke eenkant toe skuif en 
slegs met kinders praat oor hulle 
gedrag, leef nie sy/haar roeping 
uit nie. Die onderwyser het die 
ver antwoordelikheid (roeping) 
om die kind (ook) op wiskundige, 
taal- of natuurwetenskaplike 
terrein tot kennisvolwassenheid 
te lei. Daarom verdiep geroepe 
on derwysers hulle voortdurend 
in die geheime van hulle vakter-
rein en deel die wonder van die 
wetmatighede in die skepping 
met hulle leerders. Vir die geroe-
pe onderwyser gaan ’n Fisiese 
We tenskaples oor veel meer as 
die inligting in die hand boek of 
op die internet. Die vraag oor 
die betekenis van die inligting 
in die lewe van ’n gelowige kind 
word gevra. Nadat dit gesê is, 
staan dit nog steeds vas dat 
onderwys ’n sekere tipe roeping 
is. Onderwysers is nie op ’n hoër 
vlak as die fabriekswerker of kan-
toordame wat tot eer van die 
Here sy of haar werk doen nie. 
Wat van gelowige ouers gevra 
word, is om respek en waardering 
te hê vir die unieke aard van die 
roeping waarin die onderwysers 
hulle bevind. Ouers sal eers werk-
lik ’n begrip hiervoor kan hê as 
hulle fokus verskuif vanaf dit 
wat onderwysers net vir hulle eie 
kind en net op kennis- (of sport)
vlak beteken en hulle die groter 
prentjie sien. Sien die onderwyser 
as geroep tot ’n unieke, moeilike 
diens met baie groot eise. 

En dra ons onderwysers in gebed 
aan ons Hemelse Vader op. DK

Fokus
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Fokus

Dr. DJ (Danie) de Kock (Krokodilrivier)

“Seuns is geskenke van die Here, kinders word 
deur Hom gegee” (Ps. 127) “... wie so ’n kindjie 

in my Naam ontvang, ontvang My” (Matt. 18:5). 
Verbondskinders is vir die Here baie belangrik, so 
belangrik dat Hy ’n baie ernstige waarskuwing rig: 
“Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, 
van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met ’n 
groot meulsteen om sy nek in die diep see verdrink” 
(Matt. 18:6).

Ouers het uit die aard van die saak ’n byna onbere-
kenbare invloed op die toekoms van hierdie kosbare 
geskenke uit die Here se hand. Nie net wat die kinders 
tuis by hulle ouers leer nie, maar daarmee saam ook 
dit waaraan hulle buite die ouerhuis blootgestel word, 
het ’n deurslaggewende invloed op hulle toekomstige 
lewensbenadering en lewenskoers. Daarom het Moses 
al in soveel woorde vir die Israeliete gesê: “Hierdie 
gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou 
gedagtes bly. Jy moet dit inskep by jou kinders en 
met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op 
pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan ...” (Deut. 6:6, 
7). Sedert die skepping het God die gelowige gesin 
as die mees basiese “regeringstruktuur” daargestel 
met die pa as “hoof”, die ma as sy “hoof-adviseur” en 
die kinders as “onderdane”. Die kinders is natuurlik 
net tydelike “onderdane”, want God gebruik goeie 
ouers om hulle kinders vir hulle lewe en hulle rol in 
sy koninkryk voor te berei. Op ’n bepaalde tyd verlaat 
hulle die ouerhuis om weer op hulle beurt ’n eie, 
nuwe gesin te vorm.

Elke gesin ontwikkel ’n eie karakter
Dit is God se wil dat elke gesin ’n eie identiteit of 

karakter sal vorm wat taal, tradisies en gewoontes 
betref. Elke kind word dus binne die kultuur van ’n 
be paalde gesin gevorm en geslyp. Dit is die pa, as 
hoof van die gesin, se plig om te sorg dat die kinders 
volgens die standaarde van God se Woord binne die 
konteks van die verbond opgevoed sal word. So gee 
Moses byvoorbeeld in Deuteronomium 6 die dui-
delike opdrag aan verbondsouers om hulle kinders 

tot ’n lewende verhouding met die Here te begelei. 
Kinders moet hoor, sien en beleef dat hulle deel is 
van ’n gesin wat in ’n gehoorsame en toegewyde ver-
houding met die ware God staan.

Wat die vorming en opvoeding van kinders binne ’n 
gesin betref, is daar egter twee probleme wat maklik 
opduik. In die eerste plek kan ouers wel ’n bepaalde 
kultuur binne hulle gesin ontwikkel, maar hierdie 
kultuur kan, as gevolg van die ouers se eie sonde, in 
’n opstandige en rebelse kultuur ontaard. Dan word 
so ’n gesin se kinders eerder onder God se oordeel 
groot. Tensy God dan uit genade in hierdie toestand 
in gryp, word die sondes van die vaders, tot in die 
derde en vierde geslag, aan die kinders toegereken 
(vgl. Eks. 20:5).

Die tweede probleem kom merendeels onder mo-
der ne Christene voor. Dit gebeur wanneer ouers 
bloot vergeet dat dit hulle verantwoordelikheid is 
om te sorg dat hulle gesin juis ’n bepaalde Christelike 
karakter sal dra. Indien verbondsouers hulle duidelike 
Goddelike opvoedingsopdrag binne die gesin nalaat, 
ontstaan ’n vakuum wat noodwendig deur buite-
Bybel se en dus sondige kulturele invloede gevul sal 
word. Dit is onteenseglik ’n onrusbarende bewys van 
morele bankrotskap in ’n gesin as ouers hulle kinders 
bloot toelaat om “self te leer” of “hulle eie besluite te 
neem”. As kinders op so ’n manier bloot deur hulle 
ouers uitgelos word om self groot te word, beteken 
dit allermins dat hulle vanself goed groot sal word. 
Kinders is van nature vormbaar. Hulle sal óf wettig 
deur hulle ouers, wat van God die opdrag ontvang 
het, óf onwettig deur buitestaanders gevorm word. 
Die feit van die saak is: Hulle word deur insette van 
sowel binne as van buite die gesin gevorm.

Invloede van buite
Omdat kinders nie soos kluisenaars binne die 

vier mure van die gesin ingeperk kan word nie, 
sal hulle noodwendig met allerhande invloede 
van buite gekonfronteer word. Benewens die 

Ouerbetrokkenheid by die onderwys

– dis 'n vereiste!
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moeilik kontroleerbare rol wat die moderne media 
deesdae speel, is daar ook die invloed van vriende 
en portuurgroepe. Ouers se verantwoordelikheid 
in hierdie opsig hang ten nouste saam met goeie, 
oop kommunikasie met hulle kinders. Ouers moet 
weet hoe hulle kinders dink en redeneer en in die lig 
daar van volgehoue positiewe insette lewer. Kinders 
behoort hulle huis en gesin nie net as ’n plek te er-
vaar waar hulle eet en slaap nie, maar veral waar hulle 
geleer en gevorm word. Boonop is die gesin ’n veilige 
hawe in tye van emosionele verwonding.

Die rol van die skool
Sodra kinders begin skoolgaan, word ’n baie 

groot deel van hulle dag deur hulle skoolwerk en 
buitemuurse betrokkenheid by die skool in beslag 
geneem. Die skool en dit wat daar geleer en beleef 
word, sal dus noodwendig ’n beduidende, en in ’n 
sekere sin selfs be palende, rol in die verdere ont-
wikkeling van die kind speel. Ouers ervaar mos maar 
almal hoe die kind op ’n stadium kom waar hulle sê: 
My juffrou sê ...

Hoe moet ouers by die skool betrokke wees?
Ouerbetrokkenheid by die onderwys gaan beslis 

oor veel meer as funksies, oueraande, prysuitdelings 
en sportgeleenthede. Ouers moet deeglik kennis dra 
en verder ook voortdurend monitor wat die kinders 
in die klas leer. Die vraag behoort te wees: Strook dit 
wat my kind in die klas uit skoolhandboeke leer met 
ons as gesin se Christelike kultuur en identiteit?

Hoeveel ouers is regtig op hoogte van dit wat hulle 
kinders deesdae in die Biologie- of Aardryks kunde-
periodes leer? Weet ouers byvoorbeeld dat hulle 
kin ders in die staatskole met evolusionisme as die 
soge naamde enigste waarheid oor die ontstaan en 
ontwikkeling van die heelal geïndoktrineer word? En 
weet ouers presies waarmee laerskoolkinders in die 
staatskole deesdae in die Lewensoriënteringsklasse 
met betrekking tot seksopvoeding gekonfronteer 
word? Die dringende vraag is: Kan verbondsouers, 
teen die agtergrond van hulle doopbelofte, hierdie 
dinge maar net so gelate aanvaar? En is dit reg as ouers 
bloot maar net nie meer bekommerd is nie? Omdat 
verbondsouers, in die lig van hulle doopbelofte, oor 
hulle kinders se vorming en opvoeding beheer moet 
hê, is hulle betrokkenheid by hulle kinders se skool 
nie maar bloot net ’n keuse nie. Dit is veel meer. Dit 
is ’n ononderhandelbare vereiste en ’n baie groot 
ver antwoordelikheid! Dit is juis in die lig hiervan wat 
die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-

Afrika in Artikel 21 nadruklik die klem lê op die feit 
dat kerkrade moet toesien dat ouers hulle kinders se 
skoolonderrig in die vrees van die Here sal laat ge-
skied. Die hartseer feit is egter: Bitter min kerkrade 
gee enigsins hieraan aandag.

Wat moet ouers dan doen?
In die eerste plek gaan dit oor die vernuwing van 

ouers se denke. Die apostel Paulus sê: Laat God julle 
verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle 
weet wat vir Hom aanneemlik is ... (Rom. 12). Miskien 
is ouers sommer net onverskillig of dalk eerder 
onkundig. Die feit van die saak is: Heeltemal te veel 
ouers, wat ewe plegtig ’n doopbelofte afgelê het, 
is besig om hulle verantwoordelikheid met betrek-
king tot die Christelike onderwys van hulle kinders 
gruwelik te verwaarloos. Ouers laat toe dat hulle kos-
bare geskenke uit die Here se hand sommer maar 
deur die oorwegend humanistiese stroom van staats-
onderwys meegesleur word.

Die enigste wettige kanaal van inspraak in die geval 
van staatskole is deur middel van die betrokke skool 
se beheerliggaam. Ouers moet hulleself beskikbaar 
stel om hier te dien. Sodoende kry hulle wetlike, 
direkte inspraak in die beheer van die skool. Verder 
is dit ’n kanaal wat gebruik kan word om insette te 
lewer en selfs tot ’n sekere mate, binne die bepalings 
van die grondwet, koers en rigting aan die betrokke 
skool te gee. Hierdie moontlikhede is egter binne die 
om gewing van ’n staatskool redelik beperk.

Sommige ouers gee ’n moeilike en baie dapper tree 
en beywer hulle vir die oprigting en instandhouding 
van ’n privaatskool met ’n eie, duidelik uitgesproke 
Chris telike karakter. So ’n skool se Christelike karakter 
is nie slegs beperk tot daaglikse Skrifl esing en gebed 
nie, maar dit kom tot uitdrukking in die vakinhoude 
wat op ’n Christelike grondslag aangebied word. Die 
meer bekende voorbeelde van sulke skole wat deur 
ouers self bedryf word, is skole onder die vaandel 
van ARSO (Aksie Reformatoriese Skool Onderwys) 
en CVO (Christelike Volkseie Onderwys). In hierdie 
skole het ouers inspraak op al die terreine van hulle 
kinders se skoolonderrig. ’n Alternatief waar elke 
ouerpaar volle en feitlik alleeninspraak het, is natuur-
lik tuisonderwys. Dit verg een honderd persent ouer-
in sette en is daarom ongelukkig nie vir alle ouers 
moontlik of haalbaar nie.

Ouerbetrokkenheid by die onderwys is nie ’n keuse 
nie. Dit is nog minder ’n luukse. Dit is ’n vereiste! DK

Fokus
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Fokus

Ds. DP (Neil) Prinsloo (Outjo/Otjiwarongo/Biermanskool; Uitvoerende Hoof – Vars Onderwys)

Onderwys! Wat kan ek doen!
Die kerk word opgeroep om altyd te reformeer en 

terug te gryp na gehoorsaamheid aan God se Woord 
in alle fasette van die lewe. Daarom moet ons teruggryp 
na God se Woord wanneer ons oor die onderwys van 
ons kinders nadink. Die vraag is: Wat gaan die kerke 
vanaf 2014 in onderwys doen? Hierdie artikel wil nie 
’n voltooide opdrag vir die kerke se werk in onderwys 
uitkerf en die saak as afgehandel beskou nie. Die artikel 
wil die kerk se verbondsverantwoordelikheid in die on-

der wys uitwys en die kerke oproep, sodat elke lidmaat sy roeping binne 
die onderwys uitleef. Daarna stel dit praktiese riglyne vir diens van God 
binne die onderwys vir ampsdraers en vir die kerkgemeenskap voor.

Verbondsverantwoordelikheid
Die verbond is die verhouding van vriendskap tussen God en sy kinders 

in Jesus Christus. Dit is ’n lewendige verhouding van wedersydse kennis 
en liefde, in die Bybel voorgestel, nie as ’n lewelose kontrak nie, maar as 
’n huwelik of ’n vader-kindverhouding. In die verbond is God ons God en 
ons is sy dienskneg-vriende. Dit impliseer dat ons ’n roeping binne die 
verbond het, ons het werk om te doen. Die roeping is om die Here ons 
God lief te hê, te dien en te eer. Dit is ’n integrale deel van die verbond. 

Die Here gee aan gelowige ouers opdrag om hulle kinders op te voed 
in die onderrig en vermaning van Jesus Christus en om hulle ywerig alles 
te leer wat hulle bring tot die vrese van die Here (Ef. 6:4; Deut. 6:1-9). Aan 
die een kant is hierdie opvoeding van die kinders die verbondsouers se 
verantwoordelikheid, maar ook een aspek van hulle verantwoordelikheid 
as dienskneg-vriende wat God liefhet, dien en eer. Aan die ander kant is 
dit die manier waarop God die wedergebore verbondskind na geestelike 
vol wassenheid bring om ’n volwasse man of vrou van God te wees, in 
staat tot alle goeie werke. Wanneer jy dus besluit om jou kinders in ’n 
skool in te skryf, moet jy sorg dat die skool ook ’n gemeenskap van 
gelowige ouers is. Die skool en opvoeding vir ’n Christenouer se kin-
ders ontstaan uit die verbond. Dit is ’n verbondsverpligting om jou kin-
ders ’n Christelike opvoeding te gee. Die Bybel, die Gereformeerde bely-
denisskrifte en die Kerkorde druk hierdie verbondsopdrag uit. Ons vind 
dit in Deuteronomium 6:7: “... en jy moet dit jou kinders inskerp ...” In 
Psalm 78:5, 6: “Hy tog het ’n getuienis opgerig in Jakob en ’n wet gegee 
in Israel, wat Hy ons vaders beveel het – om dit aan hulle kinders bekend 
te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet ...” En in Efesiërs 6:4: “En 
vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug 
en vermaning van die Here.”

Die Heidelbergse Kategismus se verklaring van Sondag 38 is weer só 
geformuleer: “God wil ten eerste dat die Woordbediening en die skole 

in stand gehou word.” Die ouer-
belofte in die Doopsformulier stel 
weer: “Belowe u en neem u u voor 
om hierdie kind (kinders) ... in die 
genoemde leer na u vermoë te 
on derrig en te laat onderrig?” 
Artikel 21 van die Kerkorde stel 
dat “die kerkrade moet toesien 
dat die ouers die skoolonderrig 
aan hulle kinders in die vrees van 
die Here laat geskied”. Artikel 
41 stel dat een van die vrae wat 
gevra moet word aan elke kerk-
raad by ’n klassis moet wees “of 
die skole versorg word”. Die kerk 
het dus duidelik ’n opdrag in die 
onderwys.

Leef jou roeping uit
Die kerke moet egter in hulle 

amptelike dienswerk ook hulle 
be sondere roeping in gedagte 
hou. Ampsdraers mag nie die 
ver antwoordelikheid van ouers 
oor neem nie. “Laat elkeen in die 
roeping bly waarin hy geroep 
is” (1 Kor. 7:20). Elke gelowige 
moet ten volle sy eie roeping in 
die saak van onderwys nakom. 
Kerk rade mag nie die ouers die 
voorreg en verantwoordelikheid 
ontneem deur die opdragte wat 
hulle as ouers het namens hulle 
uit te voer nie. Dit is daarom no-
dig om te onderskei tussen twee 
verantwoordelikhede om nie in 
die reformasie van onderwys ver-
warring te saai nie. Daar be staan 
’n onderskeid tussen die kerkrade 
se verantwoordelikheid en die 
kerk (elke lidmaat) se verant-
woor  delikheid. Die kerk rade se 
verantwoordelikheid word ge-
setel in die besondere roeping 
en opdrag van die amp. Die taak 
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van die smal kerkraad (predikant en ouderlinge) kan 
beskryf word as toerusting en toesig. Ek sou dit ook 
graag as aktivering wou omskryf. As kerkraadslede 
moet hulle dus amptelik toerus, toesig hou en lid-
mate aktiveer om in die onderwys te arbei. Die lid-
mate se verantwoordelikheid in die onderwys word 
weer duidelik in die amp van gelowige of die diens-
werk van die heiliges, wat die hele lewe omvat (Ef. 
4:12). Dit is die lewe uit die Woord van God in alle 
samelewingverbande. Lidmate moet dus aktief binne 
in die onderwys besig wees (Matt. 5:13).

Ampsdraers dien die Here in onderwys
Die kerk se ampstaak in die onderwys kan beskryf 

word as toerusting, toesig en aktivering van alle lid-
mate, ouers, onderwysers en kinders, binne en buite 
die kerk.

Toerusting  geskied in prediking en huisbesoeke, 
maar ook met seminare en Bybelstudies. Dit ge-
skied binne die gemeente, maar ook na buite 
(evan gelisasie). Dit geskied in hande vat met 
bestaande reformatoriese organisasies (soos Aros, 
BCVO; Vars Onderwys en ander) om toerusting te 
kom gee aan onderwysers in die omgewing van 
elke gemeente. Dit bestaan in toerusting wat aan 
direksies, besture en ouergemeenskappe gegee 
word om die kwynende Christelike karakter van 
die skole weer te verfris of te leer wat dit werklik 
in hou. Kerkrade moet weer op die stadsplein kom 
wan neer dit oor onderwys gaan. Daar moet hulle 
toerus en getuig.
Toesig  veronderstel weer dat kerkrade sal toesien 
dat ouers hulle kinders in die vrese van die Here 
op voed en laat opvoed. Die onderwysers in die 
ge meente moet deur kerkrade opgeskerp word 
om hulle in die uitvoering van hulle opdrag in 
hulle besondere roeping te beywer. Kerkrade moet 
toesien dat kinders na hierdie tipe onderwys in hulle 
opvoeding smag. Kerkraadsvergaderings behoort 
die Christelike karakter van die skole te bespreek. 
Skriftuurlike antwoorde op onderwysvrae moet 
ge gee word. Daar moet oor onderwys gedink 
word en geskryf word. Antwoorde moet aan almal 
deur toerusting gegee word.
Aktivering  vind plaas binne toerusting en toesig. 
Alle gelowiges word opgeroep om toe te sien 
dat onderwys in die vrese van die Here geskied. 
Kerkl oses en ongelowiges word opgeroep om 
Chris telike opvoeding raak te sien as antwoord op 
samelewingsvrae en die lewe met Christus te ver-
staan. Die plaaslike gemeente moet teenoor die 
samelewing en regeringsinstansies getuig. Die 

regte weë moet hiervoor gevind word. Kerkrade 
kan aan ’n ouderling of ’n kommissie opdrag gee 
om spesifi ek die saak van onderwys in oënskou te 
neem.

Lidmate dien die Here in onderwys
Ouers  – Begin by jou eie kinders. Onderrig jou 
kinders in die vrese van die Here. Maak hiervoor 
tyd. Wees ’n verbondsouer. Maak seker dat jou 
kind op skool in die vrese van die Here onderrig 
ont vang. Indien jy nie daaroor kan oordeel nie, vra 
die kerkraad om jou te help.
Onderwysers  – Sorg dat jy as onderwyser bloot-
stelling en kennis in die beginsels van Christelike 
opvoeding verkry. As onderwysstudent kan jy 
spesifi ek by Aros jouself bekwaam vir ’n omvattende 
opleiding om jou roeping as Christen onderwyser 
uit te leef.
Kinders –  Dring daarop aan om in die vrese van die 
Here onderrig te word.

Raak betrokke
Raak betrokke by die skole en reformatoriese on- 
der  wys inisiatiewe. Meld aan as vrywilligers. Stel 
jou gawes gewillig en met vreugde, tot nut en 
salig heid in die onderwysbeweging beskikbaar. 
Wees soutende sout en ligtende lig.
Stig diensgroepe in die gemeente om spesifi ek  
ondersteuning te bied aan skole en tersiêre instel-
lings wat op Christelike beginsels geskoei is. Diens-
groepe kan weer seminare reël.
Raak betrokke by reeds bestaande inisiatiewe wat  
deur onderwys evangeliseer.
Befonds inisiatiewe wat daarop gemik is om refor- 
ma sie deur die onderwys te bewerk. Bemaak bates 
en fondse aan sulke instansies.
Stig ’n trust om reformatoriese onderwys te be- 
fonds en om poste wat die taak moet uitvoer, te 
fi nansier.
Ondersteun instellings wat daarop fokus om  
onder wysers in die vrese van die Here op te lei. 
Mees te onderwysers het sedert 1994 met toetrede 
tot die beroep gedurende hulle opleiding min of 
geen blootstelling gehad aan Christelike beginsels 
van opvoeding nie. Die leemte moet aangespreek 
word.
Werk saam om die moeë arms en bene weer sterk  
te maak. Bevorder samewerking tussen gelowige 
onderwysers.

Daar is nog so baie wat gedoen kan en moet word. 
Gaan doen dit! DK

Fokus
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Fokus

Annemie Grobler

Die Christelike onderwyser 
in die openbare/staatskool

Sedert Januarie 2009 hou ek skool by die enigste 
staatshoërskool in ons pragtige Bosvelddorp, 

Louis Trichardt. Die skool het gemiddeld 900 leerlinge 
per jaar en die onderrig is parallel, met ongeveer 
eweveel leerders in die Afrikaanse en Engelse bane. 
Ek is bevoorreg om Engels te besig en bevind my dus 
elke jaar in die Engelse huistaalonderrigsituasie en 
veral by die seniorfase (Gr. 10-12).

In die afgelope jaar was die Graad 11’s van Louis 
Trichardt ’n baie eklektiese groep. Met die opstel van 
’n persoonlike curriculum vitae het ek ’n vertroulike 
kykie in die persoonlike besonderhede van elke leerder 
gekry. Alhoewel die oorgrote meerderheid leerders 
prontuit hulle geloof aangedui het as Christelik, het ek 
ook die volgende groepie ontdek: ’n eklektiese neo-
paganis, Boeddhiste, Moslems (heelwat), Hindoe’s en 
ateïste. Ja, daar is inderdaad leerders wat verkies om 
hulleself so te groepeer. Daar is ook Sewendedagse 
Adventiste, Jehovah-getuies, charismatiese groepe 
en huiskerke. En dit stel ontsettende eise aan die 
onderwyser. Hoe hanteer ’n mens die situasie?

Uit my persoonlike ervaring wil ek jubel dat die 
staats onderwys ’n ongeloofl ike geleentheid tot ge-
tuienis bied. Alhoewel ons skool elke week met Skrif-
lesing en gebed by saalbyeenkomste geopen is, is 

die staatsbeleid tog dat elke leerder inklusief benader 
moet word. Met ander woorde, daar is ruimte vir by-
voorbeeld die Hindoe wat buite die saal wil bly vir 
die duur van die opening, of die Jehovah-getuie wat 
met neergeslane oë hom daarvan weerhou om die 
skoollied te sing. Die Hindoemeisie wat jaar in en 
jaar uit lang swart kouse by haar skoolrok dra, en die 
Moslemseuns wat om godsdienstige redes toegelaat 
word om ’n effense baard te groei. En dan is daar die 
Christenonderwyser – die een wat onbeskaamd en 
onapologeties sy Christenskap teenoor alle leerders 
in dade, meer as in woorde, kan uitleef.

Die beginsel van “haat die sonde, maar moenie die 
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sondaar verwerp nie” geld in die staatskoolopset. 
Kinders van alle kleure en geure is besonder fyn op 
die benadering van die onderwyser ingestel. Hulle 
kan met ’n stok aanvoel of jy hulle verafsku, ver-
werp, verwens, of met jou liefde en vreugde in jou 
klaskamer verwelkom. Om ’n veilige en rustige hawe 
te skep waar elke leerder tot sy reg kan kom en binne 
sy eie beperkings gelei word om oor aktuele kwessies 
saam te gesels, is tog die wese van die onderwys as 
roeping. 

Die Christenonderwyser hoef nie met ’n brandyster 
in die hand die leerders in sy klas tot oorgawe te 
dwing nie. Basiese respek en eenvoudige reëls is 
goud werd om te help om die atmosfeer van rustig-
heid en geborgenheid te skep wat onontbeerlik is vir 
die vertroeteling van die vertrouensverhouding wat 
so nodig is. Die onderwyser wat daarin kan slaag om 
sy leerders se vertroue te wen, het die toets met uit-
nemendheid geslaag.

Dit is belangrik om empatie met elke leerder se 
huislike situasie te betoon. Die dood van ’n ouer, afl eg-
gings by die werk en onhoudbare fi nansiële kwellings 
is kopsere waarmee menige leerder moet vrede maak. 
Aanvaar die leerders en betoon liefdevolle respek aan 
hulle. Heelwat leerders moet ’n ongeloofl ike reis met 
baie ontberings afl ê net om tot by die skoolhekke 
te vorder. En word dan, dikwels, deur ’n dikbek-lang-
gesig onderwyser gekonfronteer of op die eenvoudige 
feit van daardie kind se ontoereikendheid gewys. ’n 
Houding van aggressiewe konfrontasie gaan geen 
kind se vertroue óf sy goeie gesindheid wen nie – 
eerder die houding van ’n begripvolle medewerker 
wat saam met die leerders die pad stap om hulle 
tot verantwoordelike volwassenes te begelei wat 
meer vir die samelewing werd sal wees as die ouers 
met wie se gebreke hulle worstel. Omdat hulle die 
voorbeeld van ’n Christelike rolmodel kon hê – die 
onderwyser in wie se teenwoordigheid hulle soveel 
ure deurgebring het.

Toon begrip vir die noodwendige kultuurverskille en 
besef dat daar meer as een manier is om na enigiets 
te kyk. Om huiswerk, potlode en toebroodjies met 
maats te deel, kom in sommige kultuurgroepe maklik 
tot stand, so ook die geweldige samehorigheidsgevoel 
wat tot die beskerming van ’n oortreder lei. Probeer 
dit by die leerders tuisbring dat jy sáám met hulle, 
en nie téén hulle nie, werksaam is om hulle te 

help om kennis te verwerf. Die belangrikheid van 
konsekwentheid kan nie genoeg beklemtoon word 
nie.

Wanneer reëls positief gestel word in plaas van 
verbiedend, het dit tot gevolg dat leerders ervaar dat 
hulle aangemoedig word om saam te werk, eerder 
as uitgedaag word om ongehoorsaam te wees. 
“Los jou selfoon eerder tuis” klink net soveel meer 
entoesiasties as “Jy mag nie jou selfoon in die klas 
gebruik nie”.

Leef met oortuiging en uit dankbaarheid vir die 
ver lossing waaraan jy in Christus deel het, en bely jou 
dankbaarheid vir alles wat jy van Hom af ontvang: 
geleenthede, gesondheid en goeie verhoudings sig-
baar in jou lewenswyse. Leerders sal jou ook res pek-
teer in dieselfde mate waarmee jy hulle met mens-
waardigheid benader. Wanneer jy wel te staan kom 
voor ’n ongelowige/onbekeerde, is die wagwoorde 
om kalm en rustig by jou punt te bly. Jy is in beheer 
omdat jy die onderwyser is, nie omdat die leerlinge 
jou gesag erken nie. Punt.

Leerders is fyn ingestel om te oordeel of dit wat jy 
sê, en dit wat jy doen, met mekaar ooreenstem. Dit 
is nie nodig om deel te neem aan gebedskettings en 
massademonstrasies om leerders van jou Christen-
skap te oortuig nie. Jou dade en daaglikse handel 
en wandel is ’n getuienis wat ’n liefl ike geur kan ver-
sprei.

Onderwys is en bly ’n wonderlike, bevredigende 
roeping. Die geleentheid om soveel harte aan te raak 
en met jou onderrig positief te mag beïnvloed, is ’n 
uitdaging wat elke Christenonderwyser vrymoedig 
en entoesiasties met albei hande kan aangryp om in 
die naam van ons Here Jesus Christus ’n verskil in die 
wêreld te maak, tot sy eer. Gryp die kans aan. DK

Fokus
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Die profeet Jesaja sê in hoof-
stuk 40:6 – “Iemand sê: ‘Roep!’ 

En ek vra: ‘Wat kan ek roep?’” 
Elke roepingsbewuste Chris ten-
onderwyser word met hierdie op-
drag gekonfronteer. Jesaja sê ver-
der: “Klim op ’n hoë berg en roep 
hard, Sion, jy wat die goeie tyding 
moet bring; roep hard.” Is dit in 
2014 in die praktyk moontlik om 
as onderwyser die goeie tyding 
in ’n staatskool te bring? Voordat 
ek dié vraag beantwoord en ’n 
paar praktiese wenke gee, kom 
ons plaas die afgelope 20 jaar in 
Suid-Afrikaanse onderwys vlugtig 
onder die loep.

Voor 1994
Voor 1994 was Christelike on-

der wys in Suid-Afrika relatief 
mak lik en is dit as vanselfsprekend 
aan vaar. Die Onderwyswet van 
1967 het dit duidelik gestel dat 
alle onderwys Christelik-Nasionaal 
moet wees. Daar is aanvaar dat 
hoofde en onderwysers Christene 
is. Die ware wedergebore Christene 
is dieselfde as die naam-Christene 
hanteer. 

Dieselfde het vir die leerlinge ge-
geld. ’n Godsdiensonderrigperiode 
(later verander die naam na Bybel-
onderrig) was verpligtend, maar 
hierdie periode is die meeste van 
die tyd as ’n huiswerk- of studie-
periode gebruik en dikwels was 
daar ook heelwat dissiplinêre pro-
bleme – soos dit maar gaan wan-
neer kinders nie aktief besig gehou 

word nie! In baie gevalle was die 
onderwyser wat hierdie vak moes 
aan bied, die minder ervare en 
dik wels ook minder toegewyde 
on derwyser wat nie die moeiliker 
akademiese vakke kon aanbied nie. 
Persoonlike getuienis van leerders 
en onderwysers was skaars – want 
“almal is mos Christene”.

Gelukkig was daar ook die uit-
sonderings, en Christelike vereni-
gings soos die JV en SKJA is soms 
onder die vaandel van die skool 
bestuur. Dit was ’n baie gemaklike 
tydperk vir die Christenonderwyser. 
Hierdie gemaklikheid het egter 
dikwels veroorsaak dat ons as on-
derwysers (en ouers!) ons plig as 
verbondsopvoeders versaak het, 
want daar was mos ’n stelsel wat 
ons kinders van God sou leer.

In die tydperk net voor 1994 
het ouers skielik wakker geskrik 
en besef dat dit wat altyd as van-
selfsprekend aanvaar is, dalk van 
ons weggeneem kan word.

Tydperk ná 1994
Die mees positiewe aspek van 

die verandering in hierdie tydperk 
was dat baie ouers, skoolhoofde 
en onderwysers bymekaar gekom 
het en opgestaan het vir dit waarin 
hulle glo. Die onsekerheid oor 
die toekoms van die onderwys 
en gedurige veranderinge in die 
kurrikulum het wel soms mismoe-
digheid veroorsaak, veral toe mi-
nister Kader Asmal as Minister van 

Onderwys aangewys is. Dit was 
bekend dat hy ’n selferkende ateïs 
was.

Maar soos Psalm 42 sê: “Menig-
maal het Hy jou druk, laat verwissel 
in geluk.” God het ook hierdie 
druk verander in ’n geleentheid vir 
Christene om weer hulle roepstem 
te laat hoor. Die regering se beleid 
van godsdiensvryheid in skole het 
toe nie so ’n negatiewe uitwerking 
gehad soos wat almal verwag het 
nie. Ouers het weer besef dat hulle 
hul plig moet nakom, kerkrade is 
opgeroep om hulle gemeentes te 
lei in hierdie onderrig, en waar dit 
moontlik was, is Christelike skole 
gestig. Veral in stede en groot 
plat telandse dorpe was hierdie 
pri vaatskole redelik suksesvol. Dit 
is egter ’n duur pad om te loop 
en met ekonomiese inperkings, 
werkloosheid, die ontvolking van 
die platteland en ’n skaarsste aan 
onderwysers was dit nie vir alle 
ouers (en onderwysers!) moontlik 
om dié uitweg te volg nie.

Aangesien dit maar ’n baie klein 
persentasie van Gereformeerde 
kin ders is wat privaatskole by-
woon, moes daar daadwerklike 
planne beraam word om, ten spyte 
van die veranderde Onderwyswet, 
nog steeds Christelike onderwys 
vir ons kinders te verseker.

Volgens die huidige Onderwys-
wet word die gees en rigting in 
die skool deur die ouers bepaal. 

Fokus

Louis Linde (skoolhoof, Laerskool Louis Tichardt)

Hoe leef jy jou Christenskap 
in die openbare skool uit?
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Daarom is dit steeds so belangrik 
dat ouers in staatskole die regte 
Christelike bestuursliggame moet 
verkies. Tydens die eerste konsti-
ueringsvergadering moet hulle 
hierdie beleid notuleer. Die beleid 
word dan in die skool toegepas, 
alhoewel daar nie teen ’n ouer 
of leerder wat nie die Christelike 
geloof aanhang, gediskrimineer 
mag word nie.

As hoof van ’n multikulturele 
skool het ek wel al by meer as 
een geleentheid hierdie gesprek 
met ouers gehad. Daar word met 
toelating en opedae duidelik aan 
die paar Moslem- en Hindoe-
ouers gestel dat ons ’n Christelike 
skool is en dat hulle die keuse 
kan uitoefen om hulle kinders 
van Christelike aktiwiteite soos 
ge wyde sang en Bybellesse te 
ont trek. In die meerderheid van 
die gevalle verkies die ouers dat 
hulle kinders wel die Christelike 
aktiwiteite bywoon.

Watter wonderlike geleentheid 
het ons nie van die Here ontvang 
om by hierdie kinders ’n saadjie te 
plant nie! My vrou wat 20 jaar lank 
Afrikaans vir Graad 12’s onderrig 
het, is nou ’n Graad R-juffrou vir 
die Engelse klas. Verlede jaar het 
net één van die agt Moslemkinders 
in die klas se ouers gevra dat hy 
uit die Bybelles onttrek word. Daar 
is toe voorgestel dat hy eenkant 
in die klas sit met sy i-pod waarop 
hy dan musiek kon luister. Soos 
dit gaan met kinders, het dit net 
die teenoorgestelde effek gehad 
– hy het gedurig skelm sy i-pod 
uit gehaal en geluister wat in die 
Bybelklas aangaan!

Ons skoolhoofde en onderwysers 
hier in Limpopo, waar die Afrika-
ners (en ander witmense!) nie eens 
2% van die bevolking uitmaak nie, 
moes baie gou leer om proaktief 

op te tree en word daarom gesien 
as voorlopers op die gebied van 
parallelle en multikulturele onder-
wys.

Ek onthou dat ek in 1996 ’n on-
derwysvergadering in ’n swart 
woon buurt naby Tzaneen moes 
bywoon. Dit het gehandel oor 
die Leerderverteenwoordigende 
Rade (ou prefekte) en kinders van 
die verskillende skole was ook 
teen woordig. Ná die vergadering 
verdaag is (ons was al amper by 
die deure uit), is almal deur die 
leerders van ’n swart skool terug-
geroep. Een van die kinders het 
vir die afgevaardiges gesê dat 
ons nie kan verdaag nie, want die 
vergadering is nie met gebed af-
ge sluit nie! Hoe verleë moes ons 
nie staan nie!

By ’n ander geleentheid op Musina 
is ek na ’n prysuitdelingsfunksie vir 
matrikulante in Venda uitgenooi. 
Die groot paviljoen was volgepak 
en ons tien Afrikaanssprekendes 
het maar baie eensaam gevoel. 
Soos die gewoonte is, is die funk-
sie met Skrifl esing en gebed ge-
open en die gasspreker was ’n 
ene pastoor Ehud Malekutu. Hy 
het ’n pragtige boodskap uit 
Deu teronomium gebring oor die 
arend. Ná sy boodskap het die 
hele paviljoen geestelike liedere 
begin sing.

Ek noem hierdie twee insidente, 
nie omdat dit die uitsondering is 
nie, maar om te illustreer wat die 
gees en houding onder hierdie 
skole en selfs die departementele 
amp tenare in ons provinsie is. Selfs 
departementele vergaderings 
word altyd met gebed geopen en 
afgesluit. Dit word ook baie waar-
deer as mens gevra word om te 
bid en jy dit in Afrikaans doen. 
Agterna sal van my kollegas dan 
vra wat sekere woorde beteken. 

Ek is egter terdeë bewus van die 
feit dat dit nie in alle distrikte en 
provinsies die geval is nie.

Christenonderwys in die praktyk 
by staatskole

Deur skades en skandes heen 
het ons baie geleer en is die ou 
Model C-skole in Limpopo al 
gesout in die hantering van ver-
andering en uitdagings wat op 
ons pad as Christene kom. Watter 
raad het ons dus aan ander ouers, 
beheerliggame en onderwysers 
wat soms nie weet hoe om die 
Christelike onderrig prakties toe 
te pas nie?

In die eerste plek moet ouers 
ak tief by die skole betrokke raak. 
Neem julle verbondsbelofte erns-
tig op. Dit bly primêr julle eie ver-
antwoordelikheid om julle kinders 
Christelik op te voed en te leer. 
Wees daarna ook betrokke by die 
“laat leer” van die doopbelofte. 
Mobiliseer Christenouers om te 
kom stem met verkiesings van 
nuwe bestuursliggame en hulleself 
ook verkiesbaar te stel.

Daar is ook ander maniere waar-
op ouers direk of indirek betrokke 
kan wees. By ons skool het ons ’n 
groep wat hulleself die “Ma’s-wat-
omgee” noem. Hulle kom eenkeer 
per week bymekaar om vir die 
leer linge en onderwysers te bid en 
lewer ook praktiese hulp aan min-
derbevoorregte kinders.

Ek het in die afgelope 13 jaar, 
waar ek eers by ’n hoërskool en 
nou by ’n laerskool skoolhoof is, 
ook die volgende stelsel toegepas: 
Al die ouers word aan die begin 
van die jaar gevra om hulle 
keuse van godsdiens en/of kerk 
aan te dui. ’n Vergadering word 
dan gehou met al die geestelike 
leiers (meestal Christelik). Hierdie 
geestelike leiers kom dan een 

Fokus



Februarie 2014 ~ DIE KERKBLAD 29

periode per week (45 minute) na 
die skool toe en onderrig dan hulle 
eie denominasie se kinders in ’n 
klaskamer. By ons skool is daar op 
die oomblik 13 Christelike kerke 
se leiers wat kom, en dan ook 
een van die Jehovagetuies en een 
Moslemleraar. Op die gesamentlike 
vergadering aan die begin van die 
jaar word sekere knelpunte in die 
kurrikulum bespreek. Dit sluit in: 
evolusie, verskillende godsdienste 
en geslagsvoorligting. Hierdie 
punte in die kurrikulum word dan 
nie deur die onderwysers hanteer 
nie, maar wel deur die geestelike 
leraars soos hulle dit goedvind. 
Leerders wat nie aan ’n kerk be-
hoort nie en wie se ouers nie wil 
hê dat hulle êrens inskakel nie, sit 
in ’n aparte klas onder toesig van 
’n onderwyser wat dit dikwels ook 
as ’n evangelisasiegeleentheid ge-
bruik!

Die afgelope paar jaar begin dit 
meer dikwels voorkom dat som-
mige leerders uitgesproke on ge-
lowig is – iets wat nie vroeër jare 
sommer sou plaasvind nie. Dit 
bied aan die Christenonderwyser 
die geleentheid om met hierdie 
leerlinge in gesprek te tree – al is 
dit soms onder die rugbypale!

Die Moslemkindertjies in my 
vrou se oorwegend swart klas sie 
kan soggens nie wág vir Bybel-
periode nie, en sou sy te lank wag, 
word sy ernstig aangespreek: 
“Teacher, when are we going to 
read from the Bible?” Daar is vir die 
onderwyser soveel geleenthede 
om die liefde van Jesus op praktiese 
wyse te demonstreer – ook in ons 
omgewing waar “tribalism” tus-
sen Shangaans en Vendas nog 
’n werklikheid is. So wou die 
Vendakindertjies in my vrou se 
klas byvoorbeeld nie sommer glo 
dat Jesus vir ál die kindertjies, red 
and yellow , black and white (ook 

die twee Shangaantjies in die klas) 
lief is nie! Sy fokus ook veral op 
God as ’n liefdevolle Vader, omdat 
dit juis nie ’n begrip is wat vir die 
Moslems bekend is nie.

Dit is ook baie belangrik om in 
ons huidige opset die onderwysers 
geestelik te lei en te versterk. Niks 
kan immers in ’n skool slaag sonder 
hulle samewerking nie, en ’n mens 
is bevoorreg om ’n skool te hê waar 
die meeste onderwysers Christene 
is vir wie onderwys ’n roeping is. In 
ons personeelkamer word beurte 
gemaak en elke oggend deur 
Skrifl esing en gebed geopen. Ons 
gebruik die geleentheid om vir 
mekaar te bid en mekaar te ver-
sterk – dis so kosbaar en dikwels 
die hoogtepunt van die dag! Die 
algemene assistente open ook elke 
oggend op hulle eie in Tshivenda 
voordat hulle met die dag se 
take begin. Ons bestuursliggaam 
bestee geld daaraan om Christelike 
sprekers en motiveerders te kry en 
ons het ook die waardestelsel by 
ons skool ingestel waar leer ders 
en onderwysers waarde gedre-
wen heid nastreef.

Behalwe die 45 minute per week 
wat die geestelike leiers die skool 
besoek, het ons ook ’n weeklikse 
saal opening en daaglikse gesa-
ment like opening waar ’n Chris-
te like boodskap gebring word en 
dan ook ’n periode waar ge wyde 
sang plaasvind. In die Grond-
slagfase word elke dag ook met 
’n Bybelperiode begin. Al hierdie 
formele tyd wat spesifi ek vir 
Chris telike onderrig afgestaan 
word, weeg egter nie op teen 
die dag-tot-dag-kontak van ’n 
Christenonderwyser wat in sy/
haar vak God se groter plan met 
die kinders deel nie. Selfs op die 
sportveld, koshuis, sosiale aksies 
en kultuurgebied is daar soveel 
geleenthede tot onderrig!

Die realiteit is egter dat dit nie 
alle skole beskore is om openlik 
Christelike onderwys uit te oefen 
nie. Wat nou gemaak?

Tree elke oggend met God in  
ge sprek – gaan bietjie vroeër 
skool toe en bid vir elke kind. 
Bid dat jy God se roepstem sal 
wees. Bid vir die owerhede en 
leiers van die skool.
Ondersteun nasionale onder- 
wys instansies soos die SAOU 
en Fedsas wat Christelike On-
derwys ondersteun en wil uit-
brei. Hulle het ook direk in-
spraak by die Nasionale Minister 
van Onderwys.
Verder is die Sinodale Deputate  
vir Christelike Onderwys van 
die Gereformeerde Kerke ook 
deurlopend besig met analise 
van die onderwystoestande 
in ons land. Uitstekende werk 
word deur Aros gedoen deurdat 
hulle onder andere vir die nuwe 
CAPS (nuwe kurrikulum) lesse 
vanuit ’n Christelike perspektief 
uitgewerk het. Hierdie lesse is 
gratis in Afrikaans en Engels 
beskikbaar. Die Deputate beplan 
ook om alle Gereformeerde on-
der wysers deur middel van ’n 
webbladsy te verbind sodat 
in ligting uitgeruil kan word en 
hulle mekaar kan bemoedig en 
versterk.

Ten slotte
Uit die afgelope matriekuitslae 

van 2013 het dit duidelik geword 
dat 80% van die skole wat ’n 100% 
slaagsyfer gehad het, ou Model 
C-skole en veral Afrikaanse skole 
is. Dit toon aan ons dat staatskole 
nog steeds die grootste instansie 
is waar kinders gehalte onderrig 
kry. Ons as Christenonderwysers 
het dus ongetwyfeld nog ’n groot 
geleentheid en rol om ons roep-
stem te laat hoor! DK

Fokus
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Die besluit van Sinode 1862 om die Kerkorde van Dordrecht in die 
plek van die 1859-Kerkorde te aanvaar, is in Artikels 14 en 19 (Acta 

1862) opgeteken. “Dat de Dordsche Kerk-orde, van 1618 en 1619, door 
deze Sijnode, wordt aangenomen, als algemeene Kerke-orde, voor de 
Gereformeerde Gemeenten, in de drie landen, Zuid-Afrikaansch Republiek, 
Oranje Vrijstaat en Kaapkolonie …”

Die motivering vir die besluit (Artikel 19) is dat die vergadering in die 
huidige omstandighede dit beter ag aangesien die kerke nou vir die 
eerste keer Sinodaal vergader en dat die kerke in die drie lande onder 
drie verskillende staatsregeringsvorme moet bestaan. Wat die kerk-
regering aanbetref “wijst de Sijnode, de onderscheidene Gemeenten, op 
het geheele Kerkelijke Handboekje, om hetzelve in voorkomende gevallen 
te raadplegen” (Acta 1862:10).

Hierdie artikel fokus in besonder op die vraag: Wat is die Kerkelijke 
Handboekje? Die uitgawe van die Kerkelyk Handboekje wat hier behandel 
word, is die 1841-uitgawe wat in Amsterdam gedruk is. Die handboek is 
uitgegee deur die Sinode van die Afgescheiden Gereformeerde Gemeente 
wat in November 1840 te Amsterdam gehou is.

Ds. Dirk Postma is deur die Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk 
na Suid Afrika gestuur en dit is baie moontlik dat hy in 1858 met hierdie 
uitgawe na Suid Afrika vertrek het.

Oorsprong
Die Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk het pogings aangewend 

om ’n nuwe kerkorde te skryf. Die resultaat van die kerkorde is die uit-
gawe van die 1837-Kerkorde met 100 artikels. Daar was egter soveel 
teen kanting dat die Sinode in 1840 besluit het om na die Dordtse 
Kerkorde van 1618/1619 terug te keer.

In die voorwoord word onder andere gemeld dat die Afgeskeidenes 
be skuldig is dat hulle hulle “met maken van nieuwigheden ophielden.” 
Hierdie Kerkelyk Handboekje antwoord op die beskuldiging deur duide-
lik aan te toon wat die beginselgrondslag en kerkbeskouing van die 
Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk is.

Geskiedenis

Ds. PA (Peet) Coetzee (Potchefstroom)

Die 
“Kerkelyk Handboekje”

Brokkies uit ons kerkreg-geskiedenis (2)

Verhouding kerk en staat
As inleiding voor die voorwoord, 

genoem Bericht, word die moti-
vering vir die Sinodebesluit van 
17 November 1840 e.v.d gegee 
om die Handboekie te publiseer. 
Hierin word die verhouding tussen 
kerk en staat duidelik weergegee. 

Vir ons is dit van belang omdat 
ds. Dirk Postma met ’n staatskerk 
in die Transvaal te doen sou kry, 
en dat sy suiwer standpunt oor 
die verhouding tussen kerk en 
staat duidelik met bogenoemde 
Sinodebesluit ooreenkom.  Aller-
eers verwerp die Sinode alle wê-
reld like mag in of oor die kerk. 
Daarop volg: Evenwel zeg gen 
wij hierdoor niet dat de Over-
heid in geenen deele haren in-
vloed ten aanzien der Kerk moet 
doen gelden. Integendeel, wij 
ver lan gen dat de Overheid de 
Kerk mogt beschermen, en dat zij 
alom haren invloed mogt doen 
gelden, om het kwaad te weren 
en hetgeen heilzaam is, voor te 
staan, volgens artikel 36 van onze 
Geloofsbelijdenis. Maar wij kennen 
Haar geene heerschende magt of 
gezag in noch over de Kerk toe, 
want de Heere is onze Richter, de 
Heere is onze Wetgever, de Heere is 
onze Koning ... Hem wenschen wij 
door Zijne genade van ganscher 
harte alléén als zoodanig te vree-
zen en eere te geven.”
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Om dwalinge teen te staan
In die voorwoord word die doel 

van die onderskeie meerdere ver-
ga derings verduidelik, maar in 
besonder die doel van die Syno-
dus Oecumenica. Hierin word 
die eerste doel beskryf om die 
waarheid en suiwere leer van die 
Woord van God teen die valse 
leer te verdedig. 

In ’n breedvoerige dogma-
histo riese gedeelte word telkens 
gewys op die noodsaak van so-
danige Sinodes wat dwaalleer 
moes teengaan. Dit het begin met 
die eerste Sinode in Jerusalem 
(Hand. 15), gevolg deur Sinodes 
te Antiochië (265 en 270 nC), 
Nicea (324 nC), Konstantinopel 
(385 nC) en vele meer (datums 
vol gens Handboekje).

Kerkregtelike adviese

Ontstaan van gemeentes 
Benewens verskeie Acta van die 

Sinodes van Wezel (1568), Emden 
(1571), Dordrecht (1574 en 1578), 
Middelburg (1581), s’Gravenhage 
(1586) en Dordrecht (1618/1619), 
is daar ook kerklike adviese soos 
dié van die Sinode te Dordrecht in 
1574 en Middelburg in 1581. 

Hierdie kerklike adviese is van 
groot belang. Op ’n vraag (artikel 
10 van Middelburg 1581) wat 
’n predikant te doen staan in ’n 
plek waar geen kerk vergader 
en ouderlinge aangestel is nie, 
ant woord die Sinode om in dié 
ge val godsalige manne wat die 
belydenis goed ken en hulle aan 
kerklike dissipline onderwerp, tot 
ouderlinge en diakens bij provisie 
kiesen. Dit beteken: Solank daar 
nog geen ouderlinge of diakens 
ge kies kan word nie, kan by pro-

Geskiedenis

visie of provisioneel manne as sulks aangestel word totdat daar regtig 
verkies en bevestig kan word. 

Ds. Dirk Postma volg op 12 Februarie 1859 hierdie advies. Die 36 lid-
mate van Distrik Mooirivier kies uit eie geledere oudl. PJW Schutte en 
diaken A Venter, maar vir Distrik Pretoria word voorlopig bij provisie 
benoem ouderling A Venter en diakens BG Holsthuizen en G van der 
Linde.

Ná 12 Februarie 1859 voer ds. Dirk Postma sy voorneme uit wat hy aan 
die Sinodale Kommissie in Nederland oor die gebeure geskryf het: “Uit de 
andere districten waren hier ook vertegenwoordigers, maar de aanstelling 
van kerkeraden daarvoor werd uitgesteld, totdat wij in die districten zelve 
komen – dat nu ook het eerste werk zal zijn, en de kerkeraad, volgens onze 
kerkorde, van eene gemeente, die wordt opgericht, zelve moet verkozen 
worden.” (Die Suid-Afrikaanse Republiek/Transvaal het in 1859 uit vier 
regeringsdistrikte bestaan, naamlik Rustenburg, Mooirivier, Pretoria en 
Soutpansberg. Die distrikte is onderverdeel in wyke.)

Sy besoeke aan die ander distrikte het die gevolg dat bo en behalwe 
Gere formeerde Kerk Rustenburg, ook in Potchefstroom (Mooirivier), 
Pre toria en Soutpansberg gemeentes in 1859 ontstaan. Ouderlinge en 
diakens word bevestig vir volgende wyke: Vir Mooirivier – Wyke Schoon-
spruit, Vaalrivier, Gatsrand. Vir Pretoria – Wyke Kliprivier, Pienaarsrivier, 
Krokodilrivier, Apiesrivier en Waterberg. Vir Zoutpansberg – Wyke Rhe-
nos terpoort en Schoemansdal. Swartruggens en Marico was wyke van 
Rustenburg.

Diakens en diakonesse
Artikel 12 van die adviese van Middelburg (1581) handel oor die vraag 

of diakens by die kerkraad toegelaat kan word as die ouderlinge te 
min is, waarop instemmend geantwoord word. Die Dordtse Kerkorde 
van 1618/1619 sou hierdie advies in artikel 38 opneem. Ten opsigte van 
diakonesse word gevra of dit raadsaam is om die amp van diakones 
weer in te voer. Daar is onderskeid gemaak tussen die amp van diaken 
en die amp van diakones.Volgens Oosthoek’s Ensiklopedie is ’n diakones 
’n protestantse verpleegster wat verpleging as liefdeswerk verrig. Dit is 
veral gedoen in die diakoneshuise waar hulle siekes versorg het. Die 
kerke in die eerste eeue het wel diakonesse gehad met ’n ander fokus 
as die diens van barmhartigheid, maar het met die opkoms van die 
kloosterwese op die agtergrond geraak.

Met die Hervorming van die 16de eeu het die saak van diakonesse weer 
na vore gekom. Hierdie onderskeid tussen diakens kry ons onder andere 
by Calvyn wat in sy Institusie (1559) stel dat daar twee soorte diakens is 
en dat die tweede soort wat in besonder vir siekes sorg, ook vrouens kan 
wees. Hy begrond sy standpunt op sy verklaring van Romeine 12:8 en 1 
Timoteus 5:9. Die Sinode (1581) het ondanks die standpunt van Calvyn 
wat seker bekend was, nie goedkeuring gegee vir die instelling van die 
amp van diakones nie.
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Lidmaatregister
Middelburg (1581) se advies dat daar ’n lidmaatre-

gister gehou word (art. 13) in die kerke het navolging 
gevind in die hantering van die lidmaatregister wat 
ds. Dirk Postma op 10 Februarie 1859 e.v.d begin het. 

Die wyse waarop die inskrywings plaasgevind het, 
is van besondere historiese belang. Die 310 lidmate 
wat op 10 Februarie 1859 ingeskryf is, word nie almal 
as lidmate van een groot kerk of van Gereformeerde 
Kerk Rustenburg ingeskryf nie. Daar is duidelike dif-
fe rensiasie by elke naam in watter distrik (later ge-
meente) en wyk die lidmaat woonagtig is. So kom 
daar bo en behalwe die 243 lidmate van Rustenburg, 
ook die name van 36 lidmate van die distrik Mooirivier 
en 31 lidmate van die distrik Pretoria voor.

Nagmaalgebruik
Middelburg (1581) adviseer dat die nagmaal sitten-

de, staande of lopende mag geskied. Die Sinode wys 
egter ’n knielende houding af, weens die moontlikheid 
van bygelowigheid. Die gebruik om uit die Skrif voor 
te lees en Psalms te sing tydens die nagmaalviering, 
word ook sterk aanbeveel.

Tydens die 13de Algemene Vergadering van die 
Gere formeerde Kerke in die Transvaal op 2 Oktober 
1868 word die vraag gevra hoe lidmate van ander 
zuster-kerke wat nagmaal wil gebruik, hanteer moet 
word. Die Algemene Vergadering wys op artikel 45 van 
die 1859-Kerkorde, wat beteken dat hierdie kerkorde 
ondanks die goedkeuring van die Dordtse Kerkorde 
met die 1862-Sinode te Reddersburg, nog steeds 
rigtinggewend was. Hierdie artikel lui dat niemand 
tot die nagmaal toegelaat word voor belydenis van 
geloof gedoen is nie en dan verder: Die van eene 
zuster kerk eens mede wenscht te communiceren, 
moet daarvoor insgelijks bekend zijn en zich te voren 
bij den leeraar in persoon of door tusjchen komst van 
eenen ouderling daartoe aanmelden.

Visitasie
Die visitasiereglement soos opgestel deur die 

Sinode van Delft in 1721 en gewysig deur volgende 
Sinodes tot 1730, is ook opgeneem. In hierdie regle-
ment is daar vrae wat aan die volle kerkraad gevra 
moet word, vrae aan die predikant, vrae aan die 
ou derlinge en diakens, vrae aan die voorgangers 
en die skoolmeesters. Die 1859-Kerkorde maak in 
Artikel 34 voorsiening vir vrae aan die kerke deur die 

voorsitter van die Algemene Kerkvergaderings, soos 
wat ons dit in Dordtse Kerkorde Artikel 41(vrae deur 
voorsitter van klassis) vind. Die 1859-Kerkorde maak 
nie voorsiening vir visitasie soos Dordtse Kerkorde 
Artikel 44 bepaal nie.

Die Sinode van 1873 van die GKSA (artikel 160) 
besluit om weens die toestand van die kerke (moontlik 
afstande en tekort aan predikante) nie oor te gaan tot 
kerkvisitasie soos Dordtse Kerkorde Artikel 44 bepaal 
nie, maar 11 vrae goed te keur wat die Algemene 
Kerk vergaderings aan elke kerk kragtens Dordtse 
Kerkorde Artikel 41 moet vra. Die ooreenstemming 
van die 11 vrae met die visitasiereglement van Delft 
(1721) is opmerklik. In wese kom dit egter daarop 
neer dat Sinode 1873 Artikels 41 en 44 van die Dordt-
se Kerkorde saamvoeg. Sinode 1939 brei die vrae en 
formulering uit na die huidige 12 vrae, maar stel nog 
steeds dat dit vrae is volgens Artikel 41 Kerkorde.  
(Die 12de vraag wat bykom, handel oor huisbesoek 
en siekebesoek.)

Sinode 1955 neem ’n rapport ter tafel waarin die 
onderskeid tussen Kerkorde Artikels 41 en 44 behandel 
word. Dit bepaal dat die 12 vrae onder Artikel 44 
Kerkorde tuishoort en tydens visitasie behandel moet 
word en nie onder Artikel 41 Kerkorde tuishoort nie. 
’n Duidelike onderskeid tussen Kerkorde Artikels 41 
en 44 is deur Sinode 1955 goedgekeur.

Sinode 1994 (Acta 1994:246) het ’n spesifi eke vraag 
bygevoeg wat tydens visitasie oor die versorging van 
die predikant en die berekening van die Pen sioen-
gewende Traktement moet handel.

Verder is daar sinodebesluite oor vele etiese sake 
soos simonie, skending van die sabbat, ligvaar dige 
vloek en sweer, asook huwelike tussen Gerefor-
meerdes en dié van die Roomsche Religie in die Ker-
kelijk Handboekje opgeneem. Ruimte ontbreek om 
nog sake te bespreek, maar uit bogenoemde is dit 
duidelik dat baie sake op Suid Afrikaanse bodem 
gedoen is volgens die kerklike adviese wat reeds eeue 
in Nederland bestaan het. Ds. Dirk Postma het beslis 
die Kerkelyk Handboekje met groot vrug gebruik.

(Naskrif: Met innige dank aan prof. Erik de Boer van 
die Theologische Universiteit Kampen wat ’n eks-
emplaar van die Kerkelyk Handboekje aan die skrywer 
van hierdie artikel geskenk het.) DK

Geskiedenis
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van oraloor

Fakulteit Teologie gasheer 
vir WRF

Dr. PJ (Flip) Buys (mede-internasionale direkteur World Reformed Felloship)

Die Fakulteit Teologie was 
van 21-14 Oktober 2013 die 

gas heer vir die internasionale 
raadslede van die World Reformed 
Fellowship wat hulle jaarlikse ver-
gadering in Potchefstroom kom 
hou het.

Daar was besoekers van al die 
kontinente van die wêreld teen-
woordig. Verskeie van hulle wat 
in hulle eie lande instellings ver-
teenwoordig wat reeds samewer-
kingsooreenkomste met die NWU 
aangegaan het, het die geleentheid 
gebruik om die verhoudinge met 
die NWU te versterk. Ander het 
met waardering kennis geneem 
van die Fakulteit se personeel en 
werk en het moontlikhede be-
spreek om in die toekoms saam 
te werk in bepaalde projekte, soos 
byvoorbeeld in Traumaberading, 
Missionale Apologetiek, die ves-
ti ging van ’n internasionale in-
sti tuut vir Islamstudies vanuit ’n 
Reformatoriese perspektief, en 
die uitgee van publikasies.

Verskeie van hulle het die week 
vooraf, van 16-19 Oktober, saam 
met personeel van die Teologiese 
Skool en die Fakulteit Teologie 
deel geneem aan ’n internasionale 
konferensie met die tema Met 
Hart en Mond en Hande in God 
se wêreldwye Koninkryk, wat deur 
die loop van die drie dae deur 
200 mense bygewoon is. Die 
buitelandse besoekers het almal 
groot waardering uitgespreek vir 

die gasvryheid, hulpvaardigheid en vriendelikheid van Potchefstromers. 
Vir die plaaslike professore, predikante, teologiese studente en almal wat 
die konferensie bygewoon het, was die interaksie met gereformeerdes 
van oraloor baie verrykend. Die bespreking van soveel onderwerpe oor 
hoe om God se ontferming en deernis vir alle vorme van menslike lyding 
in die gebroke wêreld waarin ons leef, te refl ekteer en in die Naam van 
Christus ’n verskil te maak, het almal met nuwe inspirasie vervul. DK

Die manslidmate van die Geref. Kerk Khuma (Stilfontein) onder die leierskap 
van ds. GH Stemmer het op 31 Augustus verlede jaar 'n ete vir die susters van 
die gemeente gegee. Die rede daarvoor was om die susters geluk te wens met 
Vrouedag en dankie te sê vir die bydrae wat hulle in die gemeente gemaak het. 
(Foto: Joseph Malunga, Geref. Kerk Ikageng-Bophirima)

Die manslidmate van die Geref. Kerk Khuma (Stilfontein) onder die leierskap 

Geref. Kerk Khuma se manslidmate sê dankie
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van oraloor

Bloemfontein-Noord se bel

Gerrit Kruger (Bloemfontein-Noord) (Foto’s: Gert Coetzee)

Op 18 Augustus 2013 het 
die 2013-belydenisklas 

van Bloemfontein-Noord die 
ge meente se sendingaksie in 
Lesotho saam met ds. Kobus 
Botha en oudl. Dirk Coetzee 
besoek. 

Hierdie is ‘n jaarlikse 
uitstappie in Augustus vir 
die belydenisklas met die 
doel om die jeug met die 
sendingaksie van die gemeente 
in aanraking te bring. Vanjaar 
is hulle ook vergesel deur 
ds. Dinant Zwemstra van die 
Geref. Gemeente Bloempark en 
katkisante uit daardie gemeente.

Sending word ongeveer reeds 
sedert 1970 in Lesotho deur 
Bloem fontein-Noord en vroeër 
deur ander Bloemfontein-ge-
meen tes asook Petrusburgge-
meen te beoefen. 

Daar is twee gemeentes 
in Lesotho, naamlik die Geref. 
Kerk Bethel in Mafeteng en die 
Geref. Kerk Thaba Khubetsoana 
in Mohaleshoek. Eenkeer per 
maand word albei gemeentes op 
‘n Sondag besoek. 

Die maandelikse besoeke 
staan onder leiding van oudl. 
Dirk Coetzee, voorsitter van die 
Le sotho-Uitreikaksie-kommissie. 
Tydens hierdie besoeke word na 
die belange van die gemeentes 
omgesien en seker gemaak dat 
Woordbediening en bediening 

Die kerkgebou te Mafeteng.

Oudl. Josiua Sehapi lees voor uit die Bybel in Sotho. Oudl. 
Constance Matsepe (regs) is die tolk, terwyl ds. Dinant Zwemstra 
luister na die boodskap.
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van die sakramente hier kan 
voort gaan.

Die gemeente Bethel 
in Mafeteng het hulle eie 
kerkgebou wat gedurende 
weeksdae as ‘n skool gebruik 
word. Daar is ook ‘n pastorie op 
die terrein. Langs die kerkterrein 
is ‘n skool deur die Lesotho-
regering gebou. Die kerkraad en 
diakens funksioneer selfstandig. 
Hierdie gemeente bedien ook ‘n 
wyk in Maseru wat oor hulle eie 
kerkgebou en pastorie beskik. 

Die gemeente Thaba Khubet-
soana in Mohaleshoek is in 
‘n kleiner gemeenskap geleë 
en daar word gepoog om die 
kerkraad tot selfstandigheid te 
lei.

Ds. Gideon Mokoena het die 
gemeentes gelei tot stigting 
en was die predikant van die 
gemeentes. Hy het  reeds in 
1982  geëmeriteer en het nog 
steeds gehelp met die bediening 
en besoeke tot op 95-jarige 
ouderdom. Ds. Mokoena is in 
Februarie 2013 oorlede.  Wyle 
ds. Johan Breedt het ty dens 
sy emeritaat en tot met sy 
afsterwe ook dikwels gehelp 
met Woordbediening in die ge-
meentes. 

Die lidmate is hoofsaaklik 
vrouens en kinders terwyl die 
mans in Maseru en Suid-Afrika 
werk. DK

van oraloor

ydenisklas besoek Lesotho

Oudl. Dirk Coetzee (vierde van regs) kyk saam met 'n groepie na die 
Malutiberge vanaf die kerkterrein wat op 'n berg geleë is.

Tydens die 
Nagmaalviering.
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“Laat die kindertjies na My toe 
kom ...”

Douvoordag op Sondag 22 
Sep tember 2013 vertrek die 

bus sie vanaf Reddersburg na 
Oudts hoorn met opgewonde 
laer skoolseuns en -dogters wat 
die wêreld van die volstruise van 
nader gaan bekyk. Nie net gaan 
dit oor die langbeen- en lang-
nekvoëls nie, maar die vooruitsig 
van besoeke aan die see hou ’n 
spesiale bekoring in vir een en 
almal – veral vir dié wat nog nie 
voorheen die see gesien het nie!

Oudtshoorn en omgewing bied 
só baie aan wat die bekoring en 
bewondering gaande maak dat 
dit geen probleem was om die 
kinders elke dag besig te hou nie. 
Die besoek aan die volstruisplaas 
waar die dapperder kinders dit 
op ’n volstruis se rug gewaag het, 
het dié wat nie so dapper was 
nie, groot genot verskaf. Gelukkig 
was dit nie nodig om van naderby 
met die krokodille by die Kango 
Wildlife Ranch kennis te maak 
nie!! 

Die duister en geheimsinnige 
Kangogrotte het ’n ander soort 
be wondering uitgelok – ’n paar 
outjies was verlig toe hulle die 
duis ter vir die lig daarbuite kon 
verruil.

’n Hoogtepunt was ongetwyfeld 
die twee piekniekke by die strand 
– by Heroldsbaai en Hartenbos. 
Die oopmond-bewondering van 
dié wat vir die eerste keer die 
groot see aanskou het, was nogal 

van oraloor

Reddersburg Kinderhuis 
besoek Oudtshoorn

Joe Pretorius (Oudtshoorn)

iets om te waardeer.
Die geskiedenis kon ook nie agterweë gelaat word nie, en het hulle 

dit nie geniet om die in replika van Diaz se karveel rond te stap en die 
suiderpunt van Afrika weer te ontdek nie? Die ATKV se pretpark en die 
roomys wat hulle goedgunstiglik gratis aangebied is, het groot byval 
gevind.

Die week se kuier is afgesluit met ’n gemeente-kuieraand waar die 
kinders speletjies gespeel het en met bewondering gekyk het hoe die 
bekende Jannie de Bruyn en sy “pratende pop” Tommie vermaak verskaf 
het. Op dié hoë noot sluit die weeklange besoek aan Oudtshoorn af. DK
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van oraloor

Ou goud weer blink gepoets
Die Heidelbergse Kategismus is 

’n standaardwerk vir gerefor-
meerde kategese. Dit word ook in 
die Geref. Kerk Benoni as deel van 
die leerplan van verbondskinders 
gebruik. 

Ons het egter oor die jare drie 
sake geïdentifi seer wat vir die ge-
bruik in die gemeente daartoe lei 
dat die Kategismus nie na sy volle 
potensiaal gebruik word nie. Aan 
die een kant is die taalgebruik van 
die Kategismus nie meer so toe-
ganklik vir hoërskoolkinders nie. 
Die sinskonstruksie en woordeskat 
is nie meer deel van alledaagse 
Afrikaans nie. Verder is dit so dat 
die Kategismus gebruik kan word 
as aanknopingspunt vir byna alle 
sake wat verband hou met die 
Chris telike lewenswandel. Daar is 
leerstellige, etiese en vele ander 
sake wat aangeraak kan word by 
die verskillende Sondagsafdelings 
en nie duidelik aangetoon is nie. 
Daarmee saam is daar ook baie 
ander relevante teksverwysings 
wat van die sake wat aangeraak 

word, ondersteun. Laastens is daar 
’n opvoedkundige tekort, omdat 
daar nie vrae geïnkorporeer is vir 
voorbereiding of her siening nie.

Met hierdie werkie probeer 
ons hierdie behoeftes in die 
Geref. Kerk Benoni aanspreek. 
Die Kategismus is oorgeskryf 
– nie vertaal nie – in makliker 
Afri kaans, met frasering wat die 
hoofsake van mekaar onderskei. 
Dit alleen behoort die Kategismus 
reeds meer bevatlik te maak vir 
jonger lesers of iemand wat die 
Kate gismus weer intensiewer wil 
ondersoek. 

Verder is daar baie voetnote aan-
gebring, waarin daar verwys word 
na sake wat in ’n kategeseklas 
or ganies vanuit die Kategismus 
behandel kan word. By die Tien 
Gebooie is byvoorbeeld verwys na 
spesifi eke etiese sake wat uit elke 
gebod voortvloei. Die voetnote 
gee ook heelwat teksverwysings 
wat die betrokke leerstuk uit die 
Skrif uitlig. 

Derdens is daar deur dr. Roux – 
’n opvoedkundige – vrae vir elke 
Sondagsafdeling uitgewerk. Die 
vrae is gerig daarop om nie net 
ken nis te toets nie, maar veral om 
insig te bevorder en nadenke en 
bespreking aan te moedig. Die 
vrae sou ook kon dien as aan kno-
pingspunt vir gesprekke rond om 
huisgodsdiens.

Die kerkraad van Benoni het be-
sluit om die boekie – wat opgestel 
is vir gebruik in die Geref. Kerk 
Benoni – in die kerkverband be-
kend te stel. Dalk kan ’n gemeente 
of kategete baat vind daarby. 

Bestellings kan geplaas word by 
die Administratiewe Buro (Petro 
Kroeze, 018 297 3986; faks 018 
293 1042; e-pos bestellings@
gksa.co.za) of Ina Bolt by die 
kerk kantoor van Benoni (084 339 
1136 of inabolt@gkbenoni.co.za). 
Die prys is R60.00 met posgeld en 
verpakking wat bygevoeg moet 
word. DK
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boekbespreking

“Kairoi” is een van die Griekse woorde wat met “tyd” te make het. 
Dit is egter nie iets wat ‘n mens sommer op jou horlosie sal kan 

sien nie, omdat kairoi gaan oor die keerpunte in die lewe, daardie 
spesiale tye en gebeurtenisse wat die lewe karakter gee. En so is hierdie 
“preekbundel” op besonderse tye en gebeurtenisse in ‘n mens se lewe 
gefokus – vanaf doop tot begrafnis en op verskeie dieptepunte langs ‘n 
mens se lewenspad.

Meer as net ‘n preekbundel
Hoewel die bundel nege preke van verskeie bekwame Gereformeerdes 

bevat, bied die bundel telkens ook ‘n bespreking van kernsake wat by 
die fokus van die preek pas. So antwoord prof. Bert Floor waarom ons 
steeds met vrymoedigheid kinders van gelowiges doop in ‘n tyd waarin 
soveel mense die kinderdoop bevraagteken. In die toeligting wat Dr. De 
Wet Saayman gee voor sy preek wat by die afl egging van belydenis van 
geloof pas en op dissipelskap fokus, trek hy ook eers die Bybelse lyn 
van af doop na belydenis. Dr. Arnold Mulder gee praktiese raad oor ‘n 
troosdiens tydens ‘n begrafnis;  hoe die voorganger in gedagte moet 
hou met wie hy by so geleentheid praat en die gesindheid waarmee hy 
dit moet doen.

Saam met die preke wat by elke “tyd” pas, gee die predikers ook ‘n 
paar alternatiewe teksgedeeltes met ‘n kort bespreking om die kern van 
die troos wat daarin opgesluit is, te ontsluit. Daar is ook minstens een 
gebed vir elke tyd.

Behalwe vir die “tye” waarna reeds hierbo verwys is, fokus die bundel 
ook op:

Nagmaal (met voorbereiding, nabetragting)- Prof. Francois Viljoen. 
Huwelik – Dr. Chris Malan. 
Bevestiging van diakens – Prof. Gert Breed. 
Bevestiging van ouderlinge – Dr. Callie Opperman. 
Die Missionêre roeping van die kerk – Prof. Flip Buys. 
Die bediening van barmhartigheid – Prof. Ben de Klerk. 

En die preke?
Die preke is Skrifgefundeerd en in maklik verstaanbare taal geskryf. Die 

preke is vars en bring soms onverwagte perspektiewe na vore. So preek 
prof. Flip Buys, wanneer hy verduidelik wat die missionêre taak van die 
kerk is, byvoorbeeld dat sending nié die belangrikste doel van die kerk 
is nie! Nee, ware aanbidding is. Dit is egter juis omdat daar so min egte 
aanbidding in hierdie lewe is, dat die kerk by God se sending in hierdie 
lewe moet inskakel en die wêreld moet wys hoe genadig, hoe groot 

en goed die Here is. Sy groot ge-
nade word boonop veral in die 
keerpunte van ons lewe duidelik 
sigbaar.

Vir wie?
Die bundel is geskryf vir almal 

wat hulle rondom die besondere 
tye in die lewe wil verdiep. Behalwe 
vir “stiltetyd” en huisgodsdiens, is 
die meeste preke ook geskik om 
ty dens leesdienste gebruik te kan 
word. Die teksgedeeltes wat by-
komend toegelig word, kan ook 
vir “openinge” en vir toerusting 
ge bruik word asook vir wanneer 
daar voor of na ‘n besondere ge-
leentheid in ‘n gelowige se lewe 
huisbesoek gedoen word. Die ge-
bede kan ook voorgangers help 
wat nie noodwendig met soveel 
vry moedigheid voor ander bid 
nie.

Met groot dank
Kairoi van genade is ‘n boek 

wat ons as Gereformeerdes met 
dank kan ontvang. Dit is keurig 
versorg deur die redakteur, prof. 
Francois Viljoen, en dr. Amanda 
du Plessis (assistentredakteur).
Hierdie bundel volg op “’n Jaar van 
genade” en word ook uitgegee 
deur PTP (Potchefstroomse Teolo-
giese publikasies) en beslaan 178 
bladsye. Die bundel kos R180 en 
is onder andere beskikbaar by 
die Administratiewe Buro van die 
Gere formeerde Kerke.

Lekker lees! DK

Kairoi van genade
'n Ongewone titel vir 'n besondere boek

Resensent: Prof. DF (Francois) Muller (Teologiese Skool)
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Ds. Danie is op 30 Oktober 2013 op 82-jarige 
ouderdom na ’n breinoperasie in die Little Com-

pany of Mary-hospitaal in Pretoria oorlede. Danie is 
op 12 April 1931 gebore en het in Waterval Boven 
grootgeword. Hy het homself as ’n bouer bekwaam. Dit 
was eers op 43-jarige leeftyd dat hy die roeping gevoel 
het om predikant te word. In plaas van sierstene wat hy 
laag vir laag met soveel sorg en presisie in geboue gelê 
het, het hy besef God roep hom om eendag met die 
Woord van God mense toe te rus en hulle as lewende 
stene in die kerk van Jesus Christus in te bou.

Dit was vir hom en sy vrou Lettie ’n groot aanpassing 
om in 1966 na Potchefstroom te verskuif. Hy was ’n 
man wat al ’n pad in die lewe geloop het toe hy vir sewe 
jaar saam met ons jongmanne, bykans 20 jaar jonger as 
hy, in die klas moes sit.

Danie was ’n nederige mens, sonder enige pretensie, 
een wat nooit na hoë dinge gestreef het nie. Stil van 
geaardheid, het hy nooit baie gepraat nie, so asof sy 
standpunt oor sake tog nie belangrik was nie. Maar met 
die vorming van jare se skoling op die Teologiese Skool, 
en geloofsgroei, het hy dikwels aan die einde van ’n 
gesprek, met sensitiewe aanvoeling vir die waarheids-
kennis van die Woord, samevattend die Gereformeerde 
standpunt oor ’n saak gegee. 

Danie was iemand wat hom deur niks laat jaag het 
nie. Ongeag die oortuigings van ander het hy altyd 
geweet wat hy wil, omdat hy alles goed oordink het.

Die bouterreine waar God hom gebruik het om sy 
kerk verder uit te bou, was klein gemeentes waar hy 

met sorg en liefde sy tyd en aandag kon gee. Plek, status 
en aansien was nie vir hom belangrik nie. Vandag weet 
ons daar waar hy in eenvoud die stene in God se gebou 
gelê het, sal in die ewigheid sierstene pryk. In Elliot, 
Kriel en Komatipoort het hy van 1973 tot 1989 as 
geroepene van God gearbei. 

Ná sy emeritaat in 1989 het hulle hul in Pretoria-
Annlin se gemeente gevestig waar hy kosbare sending-
hulpdiens gedoen het. Hulle het later na Welkom ver-
huis waar hy dikwels in omliggende gemeentes met 
preekgeleenthede gehelp het.

As egpaar is Danie en Lettie jare gelede deur ernstige 
motor ongelukke getref. Nog jonk getroud, het ’n on-
geluk ernstige permanente skade aan veral Lettie gebring. 
Hulle was kinderloos. Later jare, nog in die bediening, 
het ’n tweede ongeluk en lang hospitalisasie daartoe 
gelei dat Danie moeilik geloop het. Sy gesondheid het 
daaronder gely en hy was die laaste tien jaar liggaamlik 
swak. Sy vrou Lettie is onverwags ’n aantal jare gelede 
aan ’n hartaandoening oorlede.

Danie se eensame jare het verander toe hy in ’n tweede 
huwelik met Raaisie Vermeulen getroud is. Al was hulle 
tydjie saam nie lank nie, weet ons dat hy saam met haar 
geluk en vrede gevind het. Ons innige meegevoel met 
Raaisie en ons dank aan haar vir wat sy op Danie se 
laaste fase vir hom beteken het. 

Ons wat hom geken het, en hulle wat in sy gemeentes 
was, sal hom onthou as die stil man wat met groot 
dankbaarheid vir God se genade net sy werk kon doen. 
DK

in dankbare 
herinnering ...

Dr. JA (Jan) Venter (emeritus, GK Pretoria-Annlin)

Ds. DCP (Danie) Stoltz

1931 – 2013
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in dankbare 
herinnering ...

Op 29 Augustus 2013 het dr. 
Pieter Kruger na sy Vaderhuis 

verhuis, nadat hy enkele jare as 
pre dikant in Ladysmith (Natal), 
Lindley, Daniëlskuil, en daarna 
byna 40 jaar lank die Woord van 
die Here aan die Vendavolk ver-
kondig het.

In my redelike lang loopbaan het 
ek nog nooit iemand belewe wat in 
sy nederige diensbaarheid homself 
en sy eiebelang so volkome op die 
agtergrond kon stoot as Pieter nie. 
In sy lewe het ek die vervulling 
ge sien van die Saligsprekings in 
die Bergrede van onse Here Jesus. 
Geseënd is dié wat weet hoe af-
hanklik hulle van God is, want aan 
hulle behoort die koninkryk van 
die hemel. Die Duitse vertaling 
gee die betekenis hiervan mooi 
weer: “Almal wat nog net van God 
iets verwag, hulle kan bly wees, 
want hulle sal met God in sy nuwe 
wêreld lewe.”

Soos ons Pieter geken het, was 
dít ook die geheim van sy lewe 
en van die seën wat op sy werk 
ge rus het. Hy het niks van sy eie 
voortrefl ikheid gedink nie; hy het 

geen vertroue in sy eie vermoëns 
ge had nie, en daarom kon die 
Here hom gebruik en is daar ewige 
vrugte op sy werk. Hoeveel en hoe 
ryk, dít sal eers die ewigheid by 
God openbaar.

Hierdie saligsprekings waarmee 
onse Here Jesus sy Bergpredikasie 
inlei, is ’n eenheid. Dit beskryf nie 
’n verskeidenheid mense nie, dit be-
skryf die gesindheid van elke ware 
gelowige. Dis nie so dat daar party 
mense is wat weet hoe afhanklik 
hulle van God is, en weer ander 
wat treur oor die ongeregtigheid, 
en weer ander wat sagmoedig is, 
en nog ander wat honger en dors 
daarna om God se wil te doen, en 
nog weer ander wat barmhartig, 
of rein van hart, of vredemakers is 
nie. Al hierdie dinge is eienskappe 
van alle ware gelowiges, want die 
Heiliges Gees werk die geloof in 
ons harte en dis ook Hy wat die 
vrugte van die geloof in ons lewe 
voortbring. Pieter se lewe was ’n le-
wende voorbeeld hiervan.

Geseënd is die vredemakers: Onse 
Here Jesus is die groot Vredemaker: 
Hy het vrede tussen ons en God 

gebring. Die Heilige Gees het die 
beeld van Christus in Pieter se 
lewe afgeëts. Pieter het uit sy pad 
gegaan om gelowiges wat oorhoops 
geraak het, weer met mekaar te 
ver soen. Hy kon dit nie verdra om 
onenigheid te sien nie.

Sagmoediges: Onse Here Jesus het 
van Homself gesê: “Ek is sagmoedig 
en nederig van hart.” Pieter se hele 
houding het nederigheid en sag-
moedigheid uitgestraal. As hy 
hom self nog kleiner en onopval-
len der kon maak, sou hy dit doen. 
Selfs as dinge hom diep gegrief het, 
het dit binne gebly en hom verteer, 
dit het nie in aggressie oorgegaan 
nie.

Geseënd is die barmhartiges: Een 
eienskap van onse God wat uitstaan 
in sy verhouding tot ons, sy mense, 
is sy barmhartigheid: Jesus het vir 
ons gely uit barmhartigheid; die 
Vader het sy Seun vir ons deur die 
hel laat gaan uit barmhartigheid. 
Dié van ons wat Pieter ken, kan 
sien dat die Gees veral hierdie ken-
merk op hom gestempel het: om 
gebrek en lyding te sien, het hom 
laat ly – swaar laat ly. Daarom het 

Dr. MP (Pieter) Kruger

1936 – 2013

Prof. JA (Koos) van Rooy (emeritus) (Louis Tichardt)
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hy deur die jare maklik een-derde 
van sy persoonlike inkomste met 
die evangeliste gedeel; daarom het 
hy die spaargeldjies wat hy deur 
die jare vir sy oudag opsygesit het, 
opgebruik om vir honger Zim-
babwiërs kos te koop, tot daar nie 
eers iets vir sy eie begrafnis oorgebly 
het nie. Daarom het hy hom so 
dikwels laat misbruik om mense 
te help wat sy barmhartigheid uit-
ge buit het – sy middele, sy tyd, sy 
aandag, sy kragte. Pieter het skul-
dig gevoel as hy iets het wat al die 
ander nie het nie. Sy laaste jare 
en sy laaste kragte het hy daar-
aan bestee om die evangelie aan 
langtermyngevangenes in die hoë 
sekuriteitsgevangenis by Louis 
Trichardt te bring, sonder om ooit 
’n sent vergoeding daarvoor te vra.

Ons Doppers is tereg wars van 
menseverheerliking. Pieter was 
dit ook. Die eer vir dít in sy lewe 
wat mooi en goed was, kom nie 

hom toe nie, maar sy Here en 
Verlosser alleen. Daarom kan ons 
dit noem, as voorbeeld van wat 
die Heilige Gees in die lewe van 
’n mens kan doen. Wanneer die 
Bybel ons vertel van die geloof van 
Abraham en die godvresenheid van 
Josef en die sagmoedigheid van 
Moses en die vergewensgesindheid 
van Dawid en die heldhaftigheid 
van Jonatan en die wysheid van 
Salomo en die geduld van Job en 
die goedhartigheid van Barnabas 
en al die opoff erings van Paulus, 
dan is dit nie om hulle te verheerlik 
nie, maar om ons te bemoedig 
en te vermaan deur vir ons die 
moontlikhede van die goddelike 
krag van die Heilige Gees te toon.

Die dag voor Pieter se sterwe 
het ek die voorreg gehad om iets 
moois mee te maak. Ek het hom 
gaan besoek. Hy was al baie swak, 
maar nog helder, en hy het getuig 
hoedat, terwyl sy uitwendige 

tent woning afgebreek word, hy 
inwendig kragtig deur die Here 
versterk word. Toe kom Matodzi, 
’n jong Vendavrou, daar in. Sy sê: 
“Ek is vhafunzi se jongste dogter, 
ek kom van my pa afskeid neem.” 
Toe kom sy spontaan nader en kniel 
by sy stoel, vat sy hand en spreek 
haar groot waardering uit oor al 
die liefde wat hy aan so baie mense 
bewys het. “U is ’n man wat dit nie 
kan sien dat iemand in die nood 
is sonder om hom te help nie.” 
Matodzi het dit nie geweet nie, 
maar sy het daar as mondstuk van 
al die Venda- en Tsongagelowiges 
hulle dankbaarheid en erkenning 
van Pieter se dienswerk uitgespreek. 
Die volgende dag was hy by die 
Here.

Saam met Matodzi dank ons die 
Here vir die gawe wat Hy in Pieter 
Kruger aan ons en die Vendavolk 
ge gee het. DK

in dankbare 
herinnering ...



42 DIE KERKBLAD ~ Februarie 2014

pe
rs

on
al

ia
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.” Totius het dit in Psalm 
90 berym: “Die sterkste klim ten hoogste tot die top van sewentig of tagtig jare op.” Ons wil in Februarie 
2014 die volgende broeder en susters gelukwens:

Mev. M (Marie) de Klerk•  (Huis Eikelaan) vier op 18 Februarie haar 95ste verjaardag. Sy was 
getroud met prof. dr. BJ de Klerk. Hulle het die volgende gemeentes bedien: Middelburg KP (1939-
1944), Kroonstad-kombinasie (1944-1945), Bloemfontein (1945-1952), professor Teologiese Skool 
Potchefstroom 1952.
Mev. B (Breggie) du Plessis•  (Heuwelsig) vier op 9 Februarie haar 85ste verjaardag. Sy was getroud 
met ds. WJIM du Plessis en hulle het in die volgende gemeentes gewerk: Bethulie (1953-1956), 
Kimberley (1956-1965), Bloemfontein-Suidheuwels (1965-1971), Middelburg Tvl. (1971-1977), 
Randburg-Oos (1977-1983).
Mev. AS (Sophie) du Plessis•  (Cresta) is op 1 Februarie 84 jaar oud. Sy was getroud met ds. 
HLM du Plessis en hulle het in die volgende gemeentes gedien: Theunissen (1952-1955, Kaapstad 
(1955-1958), Welkom (1958-1966), Linden (1966-1973).
Mev. G (Gep) Floor•  (Huis Eikelaan) is op 1 Februarie vanjaar 82 jaar oud. Sy is getroud met prof. Bert 
Floor. Hy was sendeling vir die Christelijke Gereformeerde Kerk (Nederland), 1961-1964, professor 
Hammanskraalse Teologiese Skool, 1965-1977, professor Teologiese Skool Potchefstroom, 1978-
1988.
Mev. E (Esther) van der Bijl•  (Alberton-Noord) vier op 11 Februarie haar 82ste verjaardag. Sy was 
getroud met ds. Simon van der Bijl en hulle het in die volgende gemeentes gewerk: Mafi keng 1961-
1967, Kaapstad 1967-1973, Alberton 1973-2000.

Die Kerkbladlesers wens u elkeen van harte geluk met u besondere verjaardag. Saam met u en almal 
wat vir u lief en dierbaar is, is ons God dankbaar vir gespaarde lewens. Mag God in hierdie nuwe 
lewensjaar u seën en u lewe vul met gesondheid en voorspoed.

rk is, 80.” Totius het dit in Psalm

Die Redaksie het met leedwese verneem van die afsterwe van Cassie Aucamp (jr), seun van  ds. 
Cassie en Ina Aucamp van Andeon, op 31 Desember 2013 in Namibië. Die begrafnis was op 10 
Januarie vanuit die Geref. Kerk Rustenburg-Wes, waar hy en sy gesin lidmate was. Mag u as gesin 
en familie in hierdie hartseer tyd die ryke troos van ons hemelse Vader ervaar.
Ds. Roelof Buys en sy vrou  (van die Geref. Kerk Delmas) het op 29 Desember 2013 'n seuntjie 
ryker geword. Baie geluk – mag hy vir julle baie vreugde bring!

REGSTELLING
Die Redaksie het ongelukkig in die Personalia-rubriek van Die Kerkblad van Februarie 2013 onder die 
opskrif “Broeders Emeriti – 50 jaar in die bediening: 1963-2013” die naam van ds. Benoni van der 
Walt uitgelaat. Ds. Van der Walt is in 1963 in sy eerste gemeente (Keetmanshoop) bevestig, waar hy 
tot 1969 gedien het. Daarna het hy in die volgende gemeentes gedien: Vryburg (1969-1977), kapelaan 
Voortrekkerhoogte (1977-1995), Voortrekkerhoogte (1995-1997), waar hy ook in 1997 geëmeriteer 
het. Die Redaksie vra om verskoning vir hierdie fout.

w
el en w

ee

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.
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BEROEPE
Beroepe ontvang

Ds. AJ Coetsee van Uitschot na Newcastle• 
Ds. CA Jansen van Secunda na Koster• 
Prop. SN Jooste na Bellville om kragtens KO, art. 7 die • 
kerk van die Here onder die Engelssprekendes in die 
groter Kaapstad te vergader.

Beroepe aanvaar
Dr. IW Ferreira van Rietvallei na die Teologiese Skool • 
Potchefstroom as professor in Missiologie.
Ds. SJMS Smit van Pietersburg-Noord na Heidelberg.• 
Dr. FP Kruger van Meyerspark van die Teologiese Skool • 
Potchefstroom as professor in Praktiese Teologie

Beroepe bedank
Ds. RA Bain van Cachet na Kimberley• 
Ds. CJ Nagel (jr) van Nylstroom na Walvisbaai/Swakop-• 
mund/Hentiesbaai

ADRES- EN TELEFOONNOMMERVERANDERINGS
Dr. NP (Klasie) Heystek (emeritus GK Wapadrant): • 
e-pos adres klasie@telkomsa.net 

VENTERSBURG 150 JAAR OUD

Ons vier DV gedurende September 2014 die 150-
jarige bestaan van hierdie gemeente. Oudleraars, 

oud lidmate 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 inligting 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

Gedurende die naweek van 24-25 Mei 2014 vier 
die Geref. Kerk Bultfontein sy 100-jarige bestaan. 

Aan God al die eer! Ons wil dit graag ook deur middel 
van Die Kerkblad bekend maak, aangesien ons soveel 
moontlik lidmate wat hier (Hoopstad, Bultfontein) saam 
in God se koninkryk gewerk het, gedurende die betrokke 
naweek by ons wil hê. Alle ander belangstellendes is ook 
welkom! Getalle is derhalwe van kardinale belang. U gaan 
ook binnekort ’n volledige program van die naweek se 
feestelikhede ontvang. Laat weet asseblief vir Fanus van 
Jaars veld (fanus@fancor.co.za, selfoon 082 572 1975) of 
Marius Vorster (info@farmos.co.za, selfoon 082 859 0769) 
of u graag die geleentheid sou wou bywoon. 

Ons wil graag ook ’n mooi Gedenkboek uitgee en 
daar voor het ons u hulp nodig. Indien u oor ou foto’s 
beskik, vra ons of u nie ook daaroor met die twee broers 
in verbinding sal tree nie. Ons onderneem om die foto’s 
ongeskonde aan u terug te besorg! Oom Anthonie Fivaz, 
wat vir baie jare hier skoolgehou en geboer het, tree as 
die eindredakteur van die voornemende Gedenkboek op. 
Indien u nog inligting benodig, neem vrymoedigheid en 
kontak hom by: 051 853 2356 of 079 038 4313. U is ook 
meer as welkom om met myself, Hentie Krüger (VDM), 
in verbinding te tree. Kontakbesonderhede: e-pos adres: 
hentie.kruger@axxess.co.za; 051 853 1582 (h), 082 572 
6812 (s).

DOODSBERIG
Drynie Kruger: 20 Julie 1942 – 
4 Desember 2013. Dit is met 
hartseer dat ons aan familie en 
vriende die oorlye van ons suster, 
Drynie Kruger, berig. Vir ons 
familie was sy Sus. Sy het ’n kort, 
intensiewe lyding gehad, veral die 
laaste twee weke het sy baie pyn 
gehad. Ongeveer sewe weke nadat dokters vasgestel 
het sy het lewerkanker, is sy opgeneem in die Ewige 
Vaderhuis. Drynie was nooit getroud nie, maar altyd baie 
lief vir kinders – sy was haar hele lewensloopbaan ’n 
musiekonderwyseres (aan die Puk gestudeer). Ons dank 

die Here vir haar lewe. Chrisjan (Chris) Kruger (Pretoria); 
Abraham (Braam) en Rika Kruger (Centurion) en kinders; 
Danie en Linamari Slabbert, en Margi (15) en Carlien (10) 
(Pietersburg); Andries en Katie Kristie-Kruger en Freija 
(4) (Londen UK); Marna en Dirk Crafford, en Chané (11) 
en Dihané (6) (Centurion); Christina en Wouter Olivier, 
en Thyler (8) en Marcell (2) (Aspen, Colorado, VSA).
In liefdevolle herinnering dink ons ook aan ons

pa: Andries V Kruger, 9 Augustus 1908 – 26 Julie  
1965 (Burgersdorp)
ma: Miemie (CME) van der Walt (néé Kruger), 19  
April 1919 – 26 November 2006 (Bloemfontein)
broer: Driesie Kruger, 21 September 1954 – 27  
Desember 1977 (Namibiese grens)
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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 
ge riewe. 3 Badkamers, ruim balkon, 9 X 
5 meter. TV, mikrogolfoond, ruim ys- en 
vries geriewe. Tel. 013 932 2433 of sel 073 
929 6564; faks: 013 932 0581.

UVONGO: LA CRETE SANDS NO. 1. 6-Bed 
luukse en moderne vakansiewoonstel met 
’n 180º see-uitsig en brandersig. Slaap 6 
persone; ’n braai-area op jou eie balkon; 
Toe sluitmotorhuise; swembad; TV, DSTV 
en beddegoed ingesluit by prys. Skakel 
Luzelle by 011 678 5440 of sel 083 326 
6329; www.uvongoholidays.co.za

MARGATE: MARLICHT VAKANSIEWOON-
STELLE. 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. 
Per seel omhein met elektrifi sering en 
afstandbeheerhekke. “AA Highly Recom-
men ded 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-slaap-
ka mer, selfsorgwoning. Slaap tot 10 per-
sone. Mooi see-uitsig. Braaigeriewe, ens. 
Skakel Nita by 039 317 4146.

SCOTTBURGH: Woonstel, heeltemal pri-
vaat, slaapplek vir 3, badkamer, yskas, 
mikro golfoond ens. TV, onderdak braai-
geriewe. Billike binne- en buitesei soen-
tariewe. Naby strand. Tel. 039 976 0288 of 
076 578 6346.

AMANZIMTOTI DROMEDARIS 503: 
2-Slaapkamerwoonstel op strand. Toe-
gerus 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. 
Toe gerus vir 6/7 persone. Spesiale aanbie-
dinge buiteseisoen. Tel. 011 954 5288 of 
082 335 7101.

DOONSIDE (SHANGRI LA): (Twee km 
suid vanaf Amanzimtoti.) Twee- en drie-
slaapkamer vakansiewoonstelle vir tot 9 
persone teen die strand. Rustige omge-
wing, vriendelike kompleks, see-uitsig, 
beveiligde onderdakparkering, kleur-TV, 
ens. Braaiplek en swembad op perseel. Pri-
vaatbesit, billike tariewe. Skakel asseblief 
012 567 3933. Sel. 082 390 9465.

GLENMORE – MUNSTER (naby Mar-
gate): 3-Slaapkamer meenthuis in veilige, 
omheinde gebied. Naby strand. Groot 
bal kon, 2 badkamers. Pragtige see-uitsig. 
Buiteseisoen: R450 per dag (minimum 5 
dae). Skakel 084 504 6640.

ELYSIUM: Het die Wêreldbeker julle 
vakan sie plek gevat, kom bespreek by ons. 
Ak kommodasie beskikbaar. Billike prys. 
Ten volle toegeruste 8-slaapplek huis en 
ten volle toegeruste 6-slaapplek huis. Kan 
apart of saam vir groepe gehuur word. 
Ska kel Dinie by 082 336 9326.

NATALSE NOORDKUS

LICORNA BEACH, UMHLANGA ROCKS, 
NOORDKUS: Volledig gemeubileerde 
luuk se vakansiewoonstelle te huur. Skakel 
Dur ban 031 561 2344 of 031 561 2986. 
On middellik beskikbaar.

UMDHLOTI: Fantastiese 3 slaap-, 2 bad-
ka mer see-uitsig eenheid met balkon 
en parkering by Perna Perna. Ten volle 

toegerus. Veilig vir kinders, ens. Rots-
swembad 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 toe-
ge ruste selfsorgeenheid in sekuriteits-
woon buurt. Onderdakparkering, pragtige 
uit sig. Luuks en billik. Skakel Elza Beekman 
082 372 2647.

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

BELLVILLE/OAK GLEN: La Cotte Inn: 
Selfsorg, luukse, ruim, volledig toegeruste 
1-slaapkamer selfsorgeenheid in ’n rustige 
woonbuurt. Slaapplek vir 2-3 persone, linne 
ingesluit. Sentraal geleë vir die Kaapse 
toeriste-attraksies, besigheidsentrums, 
hos  pitale en winkelsentrums. Rolstoel-
vrien delik en veilige parkering. Vir verdere 
besonderhede skakel Ina van Alten by 021 
919 1597 of 073 265 2440 of e-posadres 
magdalenava@mweb.co.za

BLOUBERG, KAAPSTAD: Luukse woon-
stelle, selfsorg, seefront, DSTV, verhitte 
swem bad. 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-woonstel. 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/WA TER-
FRONT/BELLVILLE/KAAPSTAD: Va kan-
sieverhuring van woonstelle, huise heel-
jaar en Desember! Kontak 083 313 4215 
of cosybeach@absamail.co.za

STELLENBOSCH: KIERIE KWAAK self help-
eenhede en gastehuis (2, 3 en 10 persone) 
geleë op ’n plaas buite Stellenbosch. Skakel 
Sonja of Koos van Zyl: faks/tel 021 883 
3163 / 082 551 4784 of www.kieriekwaak.
co.za vir verdere inligting.

GORDONSBAAI: BERG EN SEE. Ten volle 
toe geruste vakansiehuis (6 persone) enig 
in sy soort. Geleë teen berghange met 
180º see-uitsig oor Valsbaai en Hot ten-
tots-Hollandberge. In veilige, rusti ge 
woongebied, loopafstand vanaf Bikini-
swem strand en dorpsentrum. 3 Slaap ka-
mers, 2 badkamers, aparte stort, groot 
son dek, braai-patio, toesluit motor huis 
en DSTV. Vir meer besonderhede skakel 
Jonker 083 325 4369.

GORDONSBAAI: HOOGGENOEG. Self-
sorg, 3-slaapkamer vakansiehuis. 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 ver-
trek ke en braai-area. Ruim, netjies, skoon 
woonstel met 2 slaapkamers en dubbel-
slaapbank in leefarea. Volledig toegerus 
met badkamer, stort, kleur-TV, privaat 
bui tebraai en toesluitmotorhuis. Slaap vir 
maksimum 6 persone wat kinders in sluit. 
Binneseisoen @ R750 per dag vir woon-
stel. Buiteseisoen @ R280 per dag. Na-
weektariewe beskikbaar @ R750 per na-
week (net buiteseisoen). Skakel nou Gerrit 
Badenhorst 083 274 6493 (sel); e-pos: 
gerrit@gerritbadenhorst.co.za

HARTENBOS: Vakansiehuis te Harten bos. 
R570 per dag. Goedkoper en onderhandel-
baar buiteseisoen. Skakel 053 631 1623 of 
083 288 6973.

HARTENBOS: VILLA RIVIERA. Voor op la-
goon. Stapafstand na see. Skakel 082 780 
3407.

HARTENBOS: Vakansiehuis beskikbaar in 
Har tenbos. Kontak Annalize by 082 920 
9020.

JONGENSFONTEIN: Ten volle toegeruste 
3-slaapkamereenhede (6 slaap). Hand-
doe ke en beddegoed ingesluit. Onbelem-
merde 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 eerste 
week van Januarie nie beskikbaar nie. Ta-
rief Des – Apr R600 per dag, Mei – Nov 
R480. Gedeeltelike see-uitsig. 400 meter 
vanaf strand. Skakel Bernard by 051 436 
3451 (na-ure) of 082 770 6662.

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

GLENTANA: Strandhuis met 4 slaapkamers, 
4 badkamers. Liefl ike omgewing. Toege rus 
vir 9 persone. Loopafstand vanaf swem-
strand. Fantastiese uitsig oor die see en 
swem plek. 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: 6-Slaapkamer houthuis te 
huur, R1 000 pd, 250 m vanaf strand. Ska-
kel 082 415 9805.

SWELLENDAM: Geriefl ike bed- en 
ont bytverblyf by GRACE WALK in ’n 
prentjie-mooi omgewing. Beskikbaar 4 
dubbelkamers en-suite met privaat ingang 
en ’n mooi uitsig op die berg. Kom geniet 
ware gasvryheid en ’n heerlike ontbyt. 
Ska kel 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 Pletten berg-
baai. Slegs 500 meter van ’n liefl ike 
strand! Kan 8 persone huisves. Twee 

slaap kamers met dubbelbeddens en een 
met 4 bunkerbeddens. Oopplankombuis/
woonkamer, stoof, mikrogolf, DSTV en 
braaiplek. Linne en handdoeke beskik-
baar. Onthou eie swemhanddoeke. 
Kon tak: Marjan 071 836 7871. E-pos: 
marjanvanrenssen@gmail.com

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

HERMANUS (EASTCLIFF): Luukse 
2-slaap kamer (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, mikro-
golfoond, wasmasjien en tuimeldroër. 
Slaap 4 geriefl ik. (1 dubbel en 2 enkel bed-
dens). R800 per dag. Skakel 082 356 3806 
of e-pos santjie@gmail.com 

OUTENIQUASTRAND: Keuse van 2 goed 
toegeruste selfsorgeenhede vir 2 persone 
elk vir korter/langer tye: retreat/vakansie. 
Be perkte 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 Damesfontein. Moeg van 
die gejaag? Ons bied u: rus en vrede, ’n 
geriefl ike gastehuis, kaggelvuur-aande, 
plaasmuseum, fossiele, bossiepad, wandel-
paaie ... Karoostilte. U is baie welkom! 
Kon tak Marguerite by tel/faks 049 845 
0253, sel 082 4130 579. Webbladsy: 
www:kadash.co.za

GRAAFF-REINET: BUITEN VERWAGTEN 
GASTEHUIS: Twee selfsorgeenhede as-
ook luukse kamers in pragtige omge-
wing. Swembad & braaigeriewe. Drie res-
taurante 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.
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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 De-
sem ber R600 p/d. Desember/Januarie-
skool vakansie R800 p/d. Minimum tyd-
perk 5 dae. Skakel Ansie du Plessis by 
073 166 8166, faks 086 219 2193. E-pos: 
jakduplessis@absamail.co.za

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

BOKNESSTRAND: DOPPERSNES op Bok-
nes strand. 2-slaapkamerhuis met 2 bad-
kamers 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 GASTEVER-
BLYF. Veilige, stil woonbuurt met binne-
parkering. Weg van hoofstraat. Besondere 
gehalte en atmosfeer. Vullende ontbyt. 
Skakel 023 414 3516 of 082 829 4591.

BEAUFORT WES: Luukse gastehuis, splin-
ter nuut en skoon, alle kamers en-suite, TV, 
lugversorging en baie veilige parke ring. 
Heerlike Karoo-ontbyt by Nuveld Res-
taurant. Baie billike tariewe. Lizelle 082 788 
7727 of e-pos nuveld3@beaufortwest.net

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

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

COLESBERG: GUINEA-FOWL GASTEHUIS. 
Geleë in stil omgewing, weg van hoofstraat, 
veilige parkering op die erf. Alle kamers 
het eie buitedeur en eie badkamer. TV 
in gesamentlike sitkamer vir gaste. Billike 
tariewe. Stapafstand van eetplekke. 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 Rich-
mond en Drie Susters. Kom geniet ons 
veilige Karooplaas vanuit die gerief van u 
eie kliprondawel. Braaipakke, ligte aand-
etes en vol ontbyt beskikbaar. Skakel Tere-
za van der Merwe, sel 082 442 1567.

DRIE SUSTERS: Selfsorg oornagakkom-
modasie op rustige, privaat 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: Selfsorg akkommodasie 
op rustige, veilige Karooplaas. 17 Km 
van N12. Halfpad tussen Gauteng en 
die Kaap. Ses slaapplekke. Swembad en 
braai geriewe. Braaipakke en etes beskik-
baar. Jaggeleentheid in seisoen. Tel/faks 
053 203 8044. Sel 082 682 8909. E-pos: 
ecniesing@vodamail.co.za

MPUMALANGA

SABAAN VAKANSIE-OORD: Volledig 
toe geruste woonstelle. Geleë tussen Sabie 
en Hazyview. Goed geleë vir dagritte na 
Wildtuin en ander besienswaardighede. 
Vir bespreking, skakel 013 737 8114.

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

GRASKOP: Sentraal geleë buite malaria-
gebied. Binne ’n uur vanaf talle toeriste-
aan treklikhede, insl. Kruger Wildtuin. 
Naby Fanie Botha-staproete. Volledig 
toe ge ruste 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 handdoeke 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 
selfsorg tuinwoonstelle met veilige on der-
dakparkering. Ontspan langs die Mooi-
rivier. Vanaf R400. Skakel Annemarie by 
082 826 3310.

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN OORNAG: Luukse oor-
nagwoonstel met veilige parkering, TV. 
Skoon en netjies. Gasvrye en rustige at-
mos feer. Skakel 051 522 6035 of 082 726 
9959.

BLOEMFONTEIN: KOMWEER B+B vir 
billi ke, huislike en gasvrye oornagverblyf. 
Naby N1 en hospitale. Veilige onderdak-
parkering. 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 en badkamer, lug-
reë ling, braai- en vriesgeriewe, TV, veilige 
onderdakparkering. Slaap 1-4 en 1-5 per-
sone, 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 AKKOMMODASIE. Oornag- en 
lang termyn akkommodasie. Netjiese, 
toe ge ruste selfsorgeenhede. Met bespre-
king meld verwysing “Kerkblad” vir u 
10%-afslag. Sel 082 776 7760. E-pos: 
comealongaccom@gmail.com
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GAUTENG

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

PRETORIA, ANNLIN: Woonstel te huur. Gemeubileerde tuin-
woon stel naby Onderstepoort te huur aan veeartsenykunde-
student. 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 
Instrumente. 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

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.
Gids vir Kerkgeskiedenis (’n Omva  ende oorsig oor die kerk ge-
skiedenis vanaf die eerste eeu nC. Sagteband, 245pp) R38.
Kerkgeskiedenis in 30 lesse (’n Katkisasie-handboek. Ook baie 
geskik vir nuwe lidmate wat in die gemeente verwelkom word. 
Hardeband, 117pp) R20.
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.
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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

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, enersyds 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. 

PRYS: R140-00

Eerste uitgawe: 1999
Hersiene uitgawe: 2011

Die Messias het gekom! is ‘n gids in die evangelies vir toegewyde 
Bybelstudente. In 35 hoofstukke neem die skrywer die leser op ‘n reis om die 

boodskap van die evangelie in diepte te ontdek.

ISBN:  0620354488

PRYS:  R100-00

Eerste uitgawe: 2006
Tweede (hersiene) uitgawe: 2007

After the emergence of a Liberal Democracy in South Africa in 1994, Christians 
and churches here were confronted with a new moral environment. These 
infl uences have changed patterns of belief and worship, and pose new 
opportunities and challenges to Christians and churches.

ISBN: 0869551698

Price: R190-00

First edition: 2007

The aim of this book is to participate constructively in 
the ongoing discourse regarding the ethics of human 

rights. The main aim is to contribute to the better 
understanding and development of this concept 

from a Christian ethical perspective, particularly the 
ideas developed within the Reformed tradition in 

Christianity. 

ISBN: 0620323639

Price: R180-00

First edition: 2004
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