
 

 

 

 

 

 

Jaargang 21 no 9 

September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

• Die vryheid in Christus en 
die kollektesak  ............. 3 

• Die Kerkverband 1  ........ 6 

• Geloofsekerheid 1  ........ 9 

• Ubuntu  ...................... 11 

• Dagboek van Dirk Postma 
 .................................. 13 

• Konflik en ons houding 
teenoor ander  ............ 17 

• Wat maak ons met ons 
erfenis?  ..................... 20 

 

INLIGTINGSTEGNOLOGIE 
Die afgelope paar dekades het vir ons enorme tegnologiese vooruitgang gebring 
– spesifiek in die veld van rekenaars, kommunikasie en netwerke.  Die hoeveel-
heid inligting wat verwerk word deur al hierdie tegnologie is enorm – en die 
gevolg is dat ons as gebruikers al hoe meer met hierdie volumes inligting 
gebombardeer word.  Saam met dit het die tempo verhoog.  Die ouer 
generasies het nog briewe met die hand geskryf, ‘n posseël op die koevert 
geplak, en twee of drie weke later ‘n antwoord gekry.  Vandag stuur ons ‘n epos, 
en verwag ‘n antwoord binne ‘n dag.  Of erger selfs:  met ‘n SMS of Instant 
Message verwag jy ‘n antwoord binne minute.  

‘n Gemiddelde telefoon het vandag ‘n groter kapasiteit as die rekenaars 
waarmee Neil Armstrong op die maan geland het meer as 40 jaar gelede.   Ook 
is baie van die moderne tegnologie netjies geïntegreer en gekoppel aan ‘n hele 
netwerk.  Ook op die sosiale front het ons programmatuur waarmee jy met al jou 
sosiale kontakte in kontak kan bly – dink aan Facebook, Twitter en ander 
soortgelyke variante.   En verder word al hoe meer apparatuur met mekaar 
gekoppel – sodat jy jou selfoon as ‘n afstandbeheer vir jou televisie kan gebruik, 
die ligte in jou agtertuin kan aanskakel en dan ook nog jou rekeninge kan betaal.   

Dit alles veroorsaak dat ons sukkel om af te skakel.  Die laaste ding wat jy doen 
voordat jy gaan slaap en die eerste in die oggend is om jou Facebook te update, 
jou epos te lees, en jou selfoonboodskappe deur te gaan.  Ons word saamge-
sleur in hierdie verskriklike resies.  Ook die kerk kan hierdie tendens nie systap 
nie:  ons sukkel met mannekrag en deelname – omdat almal so besig is.  Ook 
die kerk word met nuwe tegnologie gekonfronteer:  moet ons ook ‘n projektor in 
die kerk installeer vir die predikant om die boodskap duideliker te laat oorkom?   
Moet ons moderne kommunikasie en bemarkingsfoefies gebruik om die 
gemeente te herinner aan ‘n gemeentevergadering of Bybelstudie-vergadering?   
Moet ons ons predikante aanmoedig om te blog, sodat ons mense met hierdie 
moderne media-vorm kan bereik?   Het ek nog nodig om by ‘n plaaslike kerk 
aan te sluit as ek oor die Internet kan inskakel by die eredienste – al sit ek 
10 000 km ver die gemeente af?   

Soos met baie nuwe dinge oor die afgelope 100 jaar, is dit dikwels nie moontlik 
om prinsipiële besware in te bring teen die gebruik van tegnologie nie – of dit 
nou ‘n kar, telefoon of televisie is.  As dit kom by etiese onderwerpe in die 
mediese tegnologie, soos genadedood en aborsie, kan ons nog ons stem 
dikmaak, maar as dit kom by rekenaars, telefone en Internet – dan raak dit 
moeiliker.  Jy kan dit òf reg òf verkeerd gebruik – en dit hang dus van die 
gebruiker af.   En jy kan met dieselfde rekenaar Bybelstudie doen en porno-
grafie van die Internet aflaai.   



Jy kan ook onverantwoordelik rondjaag in jou kar en 
onetiese saketransaksies oor jou telefoon beklink.  
Maar dit maak die kar en die telefoon nie verkeerd 
nie.  Om te kan onderskei tussen wanneer ons deur 
die wêreld meegesleur word en wanneer ons dit nog 
positief kan gebruik, het ons wysheid nodig.  

Die tydskrif Economist het enkele maande gelede ‘n 
oulike artikel gepubliseer wat ‘n klomp parallelle trek 
tussen die sosiale media van vandag en dit wat met 
die reformasie gebeur het (‘How Luther went viral’).  
Die reformasie het in sy dae ook ‘n relatief nuwe 
vorm van media gebruik.  Dit was die verbeterde 
boekdruk-tegnologie, tesame met die (middeleeuse) 
sosiale netwerke, wat veroorsaak het dat Luther se 
boodskap soos ‘n veldbrand versprei het.  Alhoewel 
Luther se 95 stellings oorspronklik in Latyn geskryf 
was, en dus gemik was op die akademici en nie 
regtig op die gewone volk nie, is dit vinnig vertaal, 
en het Luther later ook self in die taal van die 
gewone volk geskryf.  Die sukses van die versprei-
ding kan ook deels toegeskryf word aan die feit dat 
die mense honger was vir Luther se boodskap – 
hulle het baie aanklank daarby gevind. 

 

 

Daar is baie parallelle tussen dit wat tydens die 
reformasie gebeur het en vandag se sosiale 
netwerke, met blogs en dies meer.  Net soos wat die 
pamflette gedruk, oor die land versprei, deur die 
lesers aanbeveel en weer herdruk is, het ons 
vandag soortgelyke moderne vorms daarvan:  like 
op Facebook, forward op jou epos as jy ‘n oulike 
prentjie of grappie gekry het, re-tweet op Twitter, 
ens.  Dink net as Luther se 95 stellings so vinnig 
versprei het as al die grappies wat jy per epos kry.   

Beteken dit dat ons nie blind daarvoor moet wees 
om tegnologie ook in die kerk in te span nie?  Moet 
ons Facebook, Twitter, en wat dan ook al volgende 
jaar die hit gaan wees, gebruik vir evangelisasie-
projekte?  Soveel as wat daar ooreenkomste tussen 
die reformasie en vandag se sosiale media is, moet 
ons ook die breër tendense dophou.   Daar is ook 
definitiewe verskille tussen die tyd van die 
reformasie en vandag.  Die belangrikste een is 
waarskynlik die verbruikersamelewing van vandag 
met die gepaardgaande vermaakliksheidskultuur.   
Ons word met so baie inligting gebombardeer dat 
die gemiddelde persoon in ons samelewing se 
vermoë om krities en sinvol oor ernstige sake te 
redeneer, besig is om sterk af te neem.  Alles moet 
klaar verteer en nie te moeilik nie aangebied word.  
As jy nie vir die mense gee wat hulle kan verteer nie, 
slaag jy nie daarin om die boodskap oor te dra nie.  
Die moderne tegnologie is baie effektief in die 
verspreiding van inligting, maar glad nie effektief om 
die inligtig te analiseer nie. 

Ons sien dit ook in die manier hoe die mense van 
vandag SMSe skryf, en oor die algemeen 
kommunikeer.  Baie onderwysers en dosente sal 
saamstem dat kinders vandag al hoe meer sukkel 
om te spel en selfs sukkel om te redeneer en debat 
te voer.  Die taal van ‘n samelewing was nog altyd ‘n 
maatstaf om die samelewing se diepte te meet – die 
kompleksiteit daarvan, en hoe dit gebruik word in die 
volksmond om te argumenteer.   Dit wil dus voorkom 
of ons kultuur op dié punt besig is om te verarm; dit 
stem ooreen met dit wat Hosea ook gesê het: ‘My 
volk gaan te gronde weens ‘n gebrek aan kennis’. 

Terug by die oorspronklike argument:  ons moet 
versigtig wees om vasgevang te word in die tegno-
logiese resies van vandag wat totaal sekulêr is.  Ons 
moet besef dat elektroniese sosiale netwerke vir die 
meeste mense niks anders is nie as ‘n moderne 
vorm van vermaak – net soos die televisie, liefdes-
verhale en die bioskoop.   Facebook gee vir baie 
mense dieselfde ontvlugting van die werklikheid as 
‘n storieboek met idilliese karakters of ‘n sepie op 
die televisie.  Laat ons oppas vir die tegnologie-
afgod, en soek na die wysheid van Spreuke 2. 

 

Gerhard Bijker is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk 
Pretoria. 
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Die VRYHEID in CHRISTUS en die kollektesak 

Uit die Bybel 

Ons is redelik bekend met wie Ananias en Saffira 
was.  Twee persone in die kerk in Jerusalem wat 
eiendom verkoop het en sogenaamd die hele 
opbrengs aan die kerk geskenk het.  Omdat hulle 
gelieg het, het die Heilige Gees hulle met die dood 
gestraf (Hand 5:1-11).  

Alles van my is ook van jou. 

Ons is minder bekend met wie Joses Barnabas was.  
Tog lees ons in Handelinge ook van hom.  Net soos 
Ananias en Saffira het hy eiendom – ‘n stuk grond – 
verkoop en die geld aan die kerk geskenk (Hand 
4:32-37).  Lukas noem dit as ‘n voorbeeld van die 
ingesteldheid in die kerk in Jerusalem: “nie een het 
gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar 
hulle het alles in gemeenskap gehad.”  Joses was 
nie die enigste wat dit gedoen het nie.  Ons lees: 
“almal wat besitters van gronde of huise was, het dit 
verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en 
aan die voete van die apostels neergelê”. 

Hierdie gedeelte is al in die verlede gebruik om die 
kommunisme te regverdig: alles van jou is ook van 
my.  Tog mis hierdie redenering die kern van die 
vroeë Christene se ingesteldheid.  Dit was nie: alles 
van jou is ook van my nie.  Dit was eerder: alles van 
my is ook van jou.  Daar is ‘n wêreldse verskil 
tussen hierdie twee sinnetjies. 

Terselfdertyd is dit noodsaaklik om te besef dat die 
ingesteldheid waarvan ons in Handelinge 4 lees, net 
so min met kapitalisme te make het as wat dit met 
kommunisme te make het.  Hierdie geskiedenis 
dring ons om self ook na te dink oor ons eie geld-
besteding.  Hoe ons omgaan met geld en goed. 

Dit is belangrik om te besef dat hierdie gebeurtenis 
kort na Pinkster plaasgevind het.  Joses en ander in 
die Jerusalemse gemeente illustreer vir ons die 
rykdom van die nuwe verbond.  In die ou verbond 
het die stelsel van die tiendes onder God se volk 
gefunksioneer.  Sien Deuteronomium 14:22-29. Vers 
22: “Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou 
saad – wat jaar vir jaar uit die land uitspruit – 
vertien.”  10% van die inkomste moes na die tempel 
gebring word.  

Die vryheid in Christus spoor ons 

aan tot nuwe hoogtes. 

Direk na die uitstorting van die Heilige Gees sien 
ons egter hoe die nuwe verbond die oue oortref.  In 
alle opsigte.   Nie net profeteer die hele gemeente 
nou nie, ooreenkomstig Joël se profesie.  Nie net 
deel alle volke van die aarde nou direk in die heil 
nie.  Die eerste gemeente in Jerusalem illustreer dat 
die vryheid van die nuwe verbond hulle aanspoor tot 
veel groter offergawes as die tiendes van die ou 
verbond.  Daar is ‘n hele wêreld wat dreig om 
verlore te gaan, en daar is geld nodig om die 
evangelie na die eindes van die aarde te bring.  En 
dus kom Joses Barnabas na vore.  Hy was ‘n Leviet 
van geboorte uit Cyprus.  In daardie tyd het baie 
Jode op die eiland Cyprus gewoon.  Dit is ook 
bekend dat die mense uit die stam Levi – die 
priesters en Leviete – in daardie tyd skatryk was.  
Hulle was die bankiers van daardie tyd.  Hulle het 
geld gemaak uit geld. Die uitgebreide 
tempelkompleks in Jerusalem was eintlik ‘n groot 
internasionale finansiële instelling, ‘n soort Wall 
Street uit daardie tyd.  Die priesters en Leviete was 
makelaars wat geld soos bossies gemaak het.  Die 
berugte tempelmunt was daarvan ‘n goeie 
voorbeeld.  Geen wonder die Here Jesus het tot 
twee maal toe die tempel gereinig nie.  Hy het die 
tafels van die geldwisselaars omgegooi en 
uitgeroep: “My huis moet ‘n huis van gebed genoem 
word.  Maar julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak.” 
(Matt 21:13).  Rowerspelonk – ‘n in-die-kol-tipering 
vir die Wall Street van daardie tyd.  

Wie sy uiteindelike sekuriteit in Christus 

gevind het, het nie meer die behoefte om op 

sy kapitaal te sit nie. 

Joses Barnabas se optrede is egter ‘n pragtige 
illustrasie dat bekering ook ‘n effek op jou beursie 
het.  In teenstelling tot die situasie voor die 
ballingskap, het die priesters en Leviete na die 
ballingskap wel op groot skaal grond en eiendom 
besit.  Hulle het dit as beleggings aangekoop van 
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die kapitaal wat hulle gemaak het.  Joses gebruik sy 
kapitaal nou egter om die verspreiding van die 
evangelie te bespoedig.  Wie die hoogste rykdom in 
Christus gevind het, het nie meer behoefte om sy 
geld uit te gee vir dit waarna die wêreld smag nie.  
Wie sy uiteindelike sekuriteit in Christus gevind het, 
het nie meer die behoefte om op sy kapitaal te sit 
nie.  Het die Heiland ons nie geleer nie: “Pas op en 
wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se 
lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings 
nie.” (Luk 12:15)  Hoewel die ryk man gedink het: 
“Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; 
neem rus, eet, drink, wees vrolik”, het God gedink: 
“Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou 
afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit 
wees?  So gaan dit met hom wat vir homself skatte 
vergader en nie ryk is in God nie.” (Luk 12:19-21)  

Baie Christene het die vryheid in Christus 

misbruik om minder as ‘n tiende te skenk. 

Die vryheid van die nuwe verbond hou dus ook in 
dat ons nie meer streng gebonde is aan die tiendes 
nie.  Die eerste gemeente in Jerusalem illustreer dit 
deur oorvloediglik by te dra.  Die vryheid in Christus 
spoor ons aan tot nuwe hoogtes.  As ons na die 
geskiedenis van die nuwe verbond tot dusver kyk, is 
dit egter ‘n feit dat die vryheid in Christus nie altyd 

reg gebruik is nie. Om eerlik te wees, baie Christene 
het die vryheid in Christus misbruik om minder as ‘n 
tiende te skenk.  Dus eintlik presies die omgekeerde 
as wat die bedoeling was.  ‘n Mens kan jou voorstel 

dat dit die uitbreiding van die evangelie nie ten 
goede gekom het nie.  
 

 
So het daar onlangs ‘n boek verskyn wat ondersoek 
gedoen het na die gee-gedrag van Christene in 

Amerika: Passing the Plate. Why 
American Christians don’t give 
away more money.  Die vraag is 
gevra: gestel Christene in Amerika 
sou ‘n tiende van hul loon (die Ou 
Testamentiese vlak dus) afstaan 
aan die kerk, wat sou die gevolg 
daarvan wees?  Die bevindings 
was oorrompelend.  In daardie 
geval sou dit moontlik wees om: 
• 150 000 ekstra sendelinge die 
wêreld in te stuur, 

• 5 miljoen mikrokrediete aan 
kanslose ondernemers te verskaf, 

• 6.5 miljoen vlugtelinge in Afrika, 
Asië en die Midde-Ooste van kos, 
klere en onderdak te voorsien. 

Die feit dat hierdie geld nie 
beskikbaar is nie, is omdat 
Amerikaanse Christene hul vryheid 

in Christus so interpreteer dat hulle maar minder as 
‘n tiende kan skenk.  Die totale gemiddelde staan op 

Skildery deur Rembrandt: Die ryk dwaas 
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‘n skamele 2,9%.  Een uit vyf Christene in Amerika 
gee selfs niks vir die kerk nie. 

Die gemiddelde bydrae staan  

op ‘n skamele 2,9%. 

Ons hoef nie nou kop te skud oor Amerika nie.  Ek 
vermoed in Suid-Afrika is dit nie veel beter gesteld 
nie.  Hoe gebruik ons ons vryheid in Christus?  As 
sendeling is dit deel van my taak om vir jong 
Christene te verduidelik dat bekering ‘n invloed op 
hul geldbesteding behoort te hê.  Dit is ‘n kwessie 
van voortgaande bekering.  Wêreldse geldbeste-
dingspatrone word nie oornag verander nie.  Maar 
deur die Here se genade sien ons dat daar stadige 
verbetering op hierdie punt is. 

Sal daar in Afrika dan nog kanse wees? 

Die feit dat die sendingwerk so te sê op ons 
agterstoep plaasvind, en dat die sendings-
gemeentes ingelyf word in ‘ons’ kerkverband, hou vir 
ons ook ‘n voordeel in.  Toe ons naamlik begin het 
om aan hierdie nuwe Christene die Bybelse 
boodskap oor geldbesteding voor te hou, het dit ook 
op onsself ‘n impak gehad.  Ons het onsself weer 
begin afvra: is die manier waarop ons al vir jare 
gewoond is om kerk te wees, wel in ooreen-
stemming met die Bybel?  Is dit wel korrek om – as 
ons eie gemeente geen geldnood het nie – te 
volstaan met vaste vrywillige bydraes wat nie eers 
by 10% uitkom nie?  God het die beginsel van 10% 
(en in die nuwe verbond nog meer indien enigsins 
moontlik) naamlik met ‘n doel ingestel.  God wil ons 
leer om vrygewig te wees, om nie aan ons geld vas 
te klou nie.  Om ons sekuriteit vir die toekoms by 
Hom te soek.  Is ons wel bereid om gehoorsaam 
hierdie uitdaging aan te neem?  Dit beteken vir ‘n 
gesin met vyf kinders waar die ma nie ‘n inkomste 
het nie en waar hulle hard moet spaar om alle 
kinders deur die skool en universiteit te kry, dat hulle 
tóg gelowig hul tiendes aan die begin van die maand 
skenk.   

Dit is ononderhandelbaar.  Dit beteken vir ‘n egpaar 
waarvan die kinders al uit die huis is en wat ‘n 
maandelikse inkomste van R 35 000 ontvang, dat 
hulle nie net R 2 500 VVB betaal ooreenkomstig die 

riglyn nie1, maar byvoorbeeld R 10 000.  Dit is in lyn 
met die ‘meer’ van die nuwe verbond.  Dit geld ook 
as die gemeente waarvan hulle lidmate is, geen 
finansiële nood het nie.  Dit is ‘n beginselsaak, in die 
eerste plek om te toets of jou hart op die regte plek 
is.  En in die tweede plek met die oog op die nood in 
die hele wêreld.  Om maar ‘n voorbeeld te noem: dit 
is nou nog moontlik om sendelinge na China uit te 
stuur, en ook hier in Afrika.  Laat ons die geleent-
heid nie aan ons verbygaan nie?  Ons weet nie wat 
oor 25 jaar gaan gebeur as China uitgegroei het tot 
die magtigste land op aarde en dit nie meer die VSA 
is nie.  Sal sendelinge dan nog in China welkom 
wees?  Sal daar in Afrika dan nog kanse wees? 

 

 

 

Toe Joses Barnabas sy geld aan die voete van die 
apostels neergelê het, het hy tien teen een die wens 
in sy hart gehad dat die apostels ook die evangelie 
na sy geboorteland, Cyprus, moes gaan bring.  God 
het sy wens verhoor.  Op hul eerste sendingsreis 
was Cyprus die eerste land wat Paulus en Barnabas 
besoek het.  Hul prediking het selfs daartoe gelei dat 
die goewerneur van die eiland tot geloof gekom het 
(Hand 13:12).  Tot vandag toe spog die Cypriote 
nog met die feit dat hulle die eerste land was met ‘n 
Christelike regering.  So mag ons – net soos Joses 
Barnabas – ryke seën van God verwag en dit ook 
kry! 

 
Ds PG Boon is sendeling in Soshanguve. 

 
 

                                                   

 

1Ek verwys hier na die riglyne in die Jaarboekie van die VGK 

Pretoria. 
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DIE KERKVERBAND 1 

Leer & Lewe 

 

Waarom ’n kerkverband? 
As kerke leef ons saam in ‘n kerkverband.  Is dit iets 
wat willekeurig is, iets wat ook afgeskaf kan word 
wanneer dit as ‘n belemmering ervaar word vir die 
optimale ontplooiing van die plaaslike gemeentelike 
lewe?  Waar staan dit in die Bybel dat kerke so in ‘n 
kerkverband aan mekaar verbonde moet wees? 

Die een-wees in Christus en in belydenis vra 

ook dat dit gestalte vind in die wyse hoe ons 

in ’n kerkverband saamleef.  Die gemeenskap 

van die heiliges strek verder as net die eie 

gemeente. 

Motivering 
Wanneer dit gaan oor die prinsipiële motiewe moet 
ons ons uitgangspunt neem in die eienskappe van 
die kerk.  Die eienskappe van die kerk geld nie slegs 
vir die plaaslike kerk nie, maar ook vir die kerk-
verband.  Die een-wees in Christus en in belydenis 
vra ook dat dit gestalte vind in die wyse hoe ons in ’n 
kerkverband saamleef.  Die gemeenskap van die 
heiliges strek verder as net die eie gemeente.  Daar 
sit dus meer in, en vanuit die eienskappe van die 
kerk kom daar ’n gawe en ‘n opdrag na ons toe.  In 
ons belydenis: “Ons glo aan een heilige, algemene 
en apostoliese kerk” (Nicéa) word ’n kerkverband 
geïmpliseer.  Wie dit bely, kan nie daarvan 
wegskram om as kerke in ’n verband saam te leef 
nie.  Want hierdie eienskappe van die kerk is gawes 
wat tegelyk ook opgawes is. 

Wie die een Christelike kerk bely, staan voor 

die opdrag om die eenheid ook op streeks- en 

nasionale vlak te soek met kerke wat Christus 

ook volgens sy Woord wil dien. 

Eenheid van die kerk 
Die kerkverband kom allereers na vore in die 
eenheid van Christus se kerk.  Paulus praat oor die 
“een liggaam” (1 Kor 10:17) en oor “die eenheid van 
die Gees” (Efes 4:3).  Jesus sal “sy volk” van hulle 
sondes verlos (Matt 1:21).  Símeon het vertel hoe 

God in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die 
heidene vir sy Naam aan te neem (Hand 15:14). 

Die eenheid van die kerk is nie allereers ’n 
organisatoriese aangeleentheid nie, maar ’n diep 
geestelike saak.  Die gelowiges is een in Christus en 
daardeur en daarom is daar ook eenheid met 
mekaar (Heidelbergse Kategismus, antwoord 55).  
Eers is daar die eenheid met Christus, en daaruit 
vloei die gemeenskap met mekaar voort.  Tereg 
word daar gesê dat saamleef in ’n kerkverband ten 
diepste ’n saak is van die gemeenskap van die 
heiliges.  Hierdie gemeenskap is primêr daar in die 
plaaslike kerk, maar is nie tot die plaaslike kerk 
beperk nie.  Wanneer daar ander gemeentes is wat 
met ons verbonde is met dieselfde Christus en 
dieselfde geloof, dan moet ons mekaar soek en ook 
aan die eenheid gestalte gee.  Wat een is in 
Christus, moet hulself ook so openbaar.  Wie die 
een Christelike kerk bely, staan voor die opdrag om 
die eenheid ook op streeks- en nasionale vlak te 
soek met kerke wat Christus ook volgens sy Woord 
wil dien.  Wat antwoord 55 van die HK bely, geld ook 
hier: elkeen is verplig om sy gawes gewillig en met 
vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan 
te wend. 

Wanneer die Here Jesus sê dat Hy sy 

gemeente sal bou op die rots Petrus, gaan dit 

duidelik oor die universele kerk. 

Die katolisiteit van die kerk 
Die kerkverband wortel ook in die katolisiteit van die 
kerk.  Ons bely ‘n “algemene” kerk.  Artikel 27 sê: 
hierdie heilige kerk is nie geleë in, gebonde aan of 
bepaal tot ’n sekere plek of sekere persone nie, 
maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi.  
Onmiskenbaar praat die Nuwe Testament oor 
plaaslike kerke (1 Thess 1:1; Openb 1:4,11).  Maar 
die woord “kerk” (ekklesia) word ook gebruik vir die 
universele kerk van Christus (Efes 1:22; Kol 1:24).  
Hoe afwisselend oor die kerk gepraat word, sien ons 
in Mattheüs 16 en 18.  Wanneer die Here Jesus sê 
dat Hy sy gemeente sal bou op die rots Petrus, gaan 
dit duidelik oor die universele kerk, terwyl Mattheüs 
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18:17 onmiskenbaar die plaaslike gemeente bedoel 
wanneer dit gaan oor ’n onbekeerlike sondaar. 

Hier leer die Skrif ons om verder te kyk as ons eie 
gemeente.  Daar is ook die universele kerk!  Die 
plaaslike kerk is voluit ‘gemeente van Christus’, 
maar staan nie los van Christus se volk in ’n streek 
of in ’n land nie.  Sy is nie anders nie as die 
universele kerk op ’n bepaalde plek, verbonde met 
die heiliges in ’n streek, land en, ja, in die hele 
wêreld.  Van hierdie verbondenheid hoor ons as 
Jakobus sy brief adresseer aan die twaalf stamme 
wat in die verstrooiing is (Jak 1:1), Petrus sy brief 
skryf aan die vreemdelinge van die verstrooiing in 
Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië en Bithínië (1 
Petr 1:1) en Paulus sy brief rig aan al die broeders 
wat by my is—aan die gemeentes van Galásië (Gal 
1:2). 

Wie ’n ‘algemene’ of ‘katolieke’ kerk bely, kan nie 
wegkom van die samelewing van kerke in ‘’n streek 
of land’ nie. 

Omdat hierdie apostoliese Woord aan die 

gemeentes gesamentlik gegee is, het die 

kerke ook saam die opdrag om by hierdie 

Woord te bly. 

Die apostolisiteit van die kerk  
Ons bely saam met Nicéa ook ’n apostoliese kerk.  
Die kerk rus op die leer van die apostels.  Hulle 
vorm met hul getuienisse oor Jesus Christus die 
fondament van die kerk (Efes 2:20; Openb 21:14). 
Van die gemeente in Jerusalem staan geskrywe dat 
hulle volhard het in die leer van die apostels (Hand 
2:42).  Dit is nog altyd die groot kenmerk van die 
kerk.  Vandaar dat Luther kon sê: ‘Waar die Woord 
is, daar is die kerk’. 

Maar hierdie Woord het nie slegs tot die plaaslike 
kerk gekom nie (1 Kor 14:36).   Die kerke het die 
Woord gemeenskaplik.  Ons sien dit in die 
adressering van die apostoliese briewe.  Ons hoor 
dit wanneer Paulus skryf dat sy brief aan die 
gemeente in Kolossense ook in die gemeente van 
Laodicéa gelees moet word (Kol 4:16).  Omdat 
hierdie apostoliese Woord aan die gemeentes 
gesamentlik gegee is, het die kerke ook saam die 
opdrag om by hierdie Woord te bly.  Hulle moet 
saam volhard by die onderwys van die apostels en 
kragtig stry vir die geloof (= leer) wat eenmaal aan 
die heiliges oorgelewer is (Jud 1:3).  So lê in die 
apostolisiteit van die kerk die verpligting om mekaar 

as kerke op te bou en te bewaar in jul allerheiligste 
geloof (Jud 1:20). 

 

Die heiligheid van die kerk  
Daar is die gemeenskaplike roeping om mekaar by 
die heiligheid te bewaar en die inbreuk van die 
sonde op die kerklike lewe te weerstaan. 

Die saamleef van kerke kom ten slotte ook op uit die 
heiligheid van die kerk.  Hierdie heiligheid is deel 
van die plaaslike gemeente (1 Kor 1:2; 3:17), maar 
ook van die kerke gesamentlik (1 Petr 1:2; 2:9). 
Saam deel hulle in die heiliging deur die Gees (1 
Thess 4:7,8; 1 Petr 1:2).  Daarom is daar ook die 
gemeenskaplike roeping om mekaar by die 
heiligheid te bewaar en die inbreuk van die sonde 
op die kerklike lewe te weerstaan.  Ons moet ons 
saam daarvoor beywer  om ’n ‘heilige volk’ (1 Petr 
2:9) te wees, en om onsself rein en onbesmet te 
bewaar van die wêreld (Jak 1:27).  Kerke het ook ’n 
verantwoordelikheid teenoor mekaar wanneer dit 
gaan oor die heiligheid van die lewe.  Ons sien dit 
voor ons in Handelinge 15 deur wat aan die 
heidene, wat tot bekering kom, voorgeskryf word.  
Die kerk van Jerusalem leer die gemeente wat op ’n 
ander plek ontstaan het ten opsigte van die 
Christelike lewe. 

Indien ons die eienskappe van die kerk 

ernstig opneem as gawe en opgawe, kan ons 

praat van ’n Goddelike verpligting om as 

kerke saam op te trek. 

Uit dit alles kan duidelik gesien word dat die 
verbondenheid tot ’n kerkverband nie ’n eie keuse of 
aangeleentheid is, waar ‘n mens voor of teen kan 
wees nie.  Kontakbeoefening is ’n gegewe met wat 
ons oor die kerk bely.  Indien ons die eienskappe 
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van die kerk ernstig opneem as gawe en opgawe, 
kan ons praat van ’n Goddelike verpligting om as 
kerke saam op te trek.  Hoe dit vorm gegee word, is 
iets anders.  Maar dat daar kontakbeoefening moet 
wees, is onweerspreeklik. 

Enkele Skrifgegewens 
Die Nuwe Testament laat ons sien dat die 
gemeentes in die apostoliese tyd mekaar opgesoek 
en ondersteun het.   

Hulle het verstaan dat eenheid in Christus lei 

tot gemeenskap met mekaar: 

• Daar gaan profete uit Jerusalem na Antiochië om 
by te dra tot die verkondiging van die Woord 
(Hand 11:27). 

• Die broeders in Antiochië besluit om finansiële 
ondersteuning te stuur aan die Christene wat in 
Judea woon (Hand 11:29). 

• Later het die gemeentes in Macedonië en Achaje 
dit goedgevind om iets by te dra vir die armes 
onder die heiliges in Jerusalem (Rom 15:26; 2 Kor 
8:4). 

• Ons lees ook oor ’n soort kerklike attestaat: hulle 
het die broeder aangemoedig om te gaan en aan 
die dissipels geskrywe om hom te ontvang (Hand 
18:27). 

 

Dit blyk ook dat daar onderlinge gesprekvoering 
was: 

• Die kerke in Macedonië wys ’n broeder aan wat 
saam met Paulus moes gaan om die opbrengs 
van ’n kollekte oor te bring (2 Kor 8:18). 

• Wanneer daar in Antiochië ’n verskil ontstaan oor 
die noodsaak van die besnydenis, raadpleeg hulle 
die apostels en die ouderlinge in Jerusalem (Hand 
15:2; 31). 

• Paulus wys die Korinthiërs, wanneer dit gaan oor 
die optrede van vroue in die samekoms van die 
gemeente, op wat ‘in al die gemeentes van die 
heiliges’ die gebruik is (1 Kor 14:33-34) en ook in 
‘die gemeente van God’ (1 Kor 11:16). 

Ons mag hieruit aflei dat daar ook ten opsigte van 
die inrigting en invulling van die plaaslike kerklike 
lewe ’n sekere eenheid tussen die nuwe kerke 
bestaan het.  Paulus vermaan die gemeente van 
Korinthe om nie uit pas te loop wanneer dit gaan oor 
die optrede van susters in die gemeente nie. 

’n Kerkverband soos wat ons dit in ons 

kerkorde sien, kry ons nie in die Nuwe 

Testament nie, maar daar was voluit 

beoefening van die gemeenskap van die 

heiliges! 

’n Kerkverband soos wat ons dit in ons kerkorde 
sien, kry ons nie in die Nuwe Testament nie.  Maar 
dit is wel duidelik dat die kerke in die apostoliese tyd 
hulle samehorigheid verstaan het en hulle 
verantwoordelikheid vir mekaar getoon het deur hulp 
en bystand te verleen.  Die ‘eenheid van die Gees’ 
(Efes 4:3) was daadwerklik bewaar en beleef.  
Mense het hulself eers aan die Here gegee, en toe 
aan mekaar (2 Kor 8:5).  Dit is treffend dat Paulus 
die hulpbetoon van die gemeente in Macedonië 
tipeer as diensbetoning (gemeenskap - koinoonia) 
aan die heiliges (2 Kor 8:4).  Dit was voluit 
beoefening van die gemeenskap van die heiliges!  
Daarmee word die kern van alle werk met mekaar 
en vir mekaar as kerke geraak. 

 

Vertaling van:  Hendriks A.N.  Waarom een kerkverband?  
(eerste deel).  
Uit: Nader Bekeken, vol. 16 (1), Januarie 2009  
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GELOOFSEKERHEID 1 

Leer & Lewe 

Woorde is ook onderhewig aan inflasie.  Veral 
die woord “geloof”.   Ons glo dat ons iets reg 
verstaan, en ons glo dat dit gaan reën. 

Baie mense in ons land glo wel dat daar “iets” is wat 
meer verhewe as ons wêreld is. So ‘n vae gods-
dienstigheid voldoen aan die moderne mens se 
behoefte aan geloof.  Wanneer ons egter wil ontdek 
wat geloof werklik is, het ons vandag die Bybel meer 
as ooit tevore nodig.  God Self moet vir ons sê wat 
die geloof is, waartoe Hy ons voortdurend oproep. 

Die Bybelse geloof 
Die Bybel praat oor die geloof altyd in die konteks 
van God se verbond.  Die HERE verbind Homself in 
liefde aan mense.  Hy kom met sy ryke beloftes in 
hulle lewe.  ‘n Goeie voorbeeld van Bybelse geloof 
is die verbond met Abraham.  God verwag van 
Abraham en Sara om volledig op Hom te vertrou, 
om ‘in verbondenheid met God die Almagtige te 
lewe’ (Gen 17:1).  Dit beteken om amen op God se 
beloftes te sê (Ps 56:5-6).  Ook wanneer hulle ouer 
word en die wieg bly leeg, bly 
hulle op God vertrou.  Hy “wat 
die dode lewend maak en die 
dinge wat nie bestaan nie, 
roep asof hulle bestaan” 
(Rom 4:17). 

Die beste voorbeeld bly egter 
ons Heiland, die Voleinder 
van die geloof (Hebr 12:2).  
Wat geloof is, het Hy volmaak 
laat sien in sy weg na die 
kruis.  Hy het selfs gesterf 
met ‘n Skrifwoord op sy lippe! 

In die Nuwe Testament word 
geloof selfs die dominante 
aanduiding van ons 
verhouding tot ons God en sy 
Seun, Jesus Christus.  “Sodat 
elkeen wat in Hom glo, nie 
verlore mag gaan nie, maar 
die ewige lewe kan hê” (Joh 
3:15), en: “sodat julle mag glo 
dat Jesus die Christus is, die 

Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan 
hê in sy Naam” (Joh 20:31).  Christus prys die 
gemeente in Pergamus: “En jy hou vas aan my 
Naam en het die geloof in My nie verloën nie” 
(Openb 2:13).     

Persoonlike sekerheid 
Aan so ‘n geloof is persoonlike sekerheid 
onlosmaaklik verbonde.  Hy wat glo, is persoonlik 
sterk daarvan oortuig dat God betroubaar is en dat 
jy op sy beloftes kan staatmaak. Kenmerkend vir 
gelowiges is dat die geloof “nie alleen aan ander nie, 
maar ook aan my” geskenk is (Heidelbergse 
Kategismus vraag en antwoord 21). 

Ons vaders het dan ook tereg gesê dat, wanneer jy 
glo, jy jou die evangelie ‘toe-eien’.  “Dit word 
werklikheid vir my en ‘n vasstaande kennis“ (HK 
antw 21), soos die Nuwe Testament dikwels getuig 
(vgl. Rom 6:9; Gal 2:16; 1Thess. 3:3; 1 Petr 1:18). 

Maarten Luther  het gesê 
dat die essensie van die 
geloof die persoonlike 
woordjies ‘my’ en ‘myne’ is: 
Jesus is my troue Heiland 
wat vir al my sondes 
volkome betaal het.  Dis 
opvallend hoe dikwels ons 
hierdie woordjies in die 
Heidelbergse Katagismus 
vind en hoe persoonlik die 
sekerheid van God se 
Woord in Christus daar 
onder woorde gebring is.  
Geloof wat hierdie 
persoonlike sekerheid mis, 
mag nie die naam van 
geloof dra nie.  Hy wat 
seker is dat die evangelie 
waar is, maar die woordjies 
‘vir my’ nie durf uitspreek 
nie, verstaan nie wat in die 
Skrif met geloof bedoel 
word nie.  
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Aangevogte sekerheid 
Luther het die geloof ‘n ‘onrustige ding’ genoem.  
Net so is die Dordtse Leerreëls besonder pastoraal 
wanneer gesê word: “Voorts getuig die Skrif dat die 
gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige 
vertwyfelings stry en, as hulle in ernstige 
versoekings kom, nie altyd hierdie volle 
geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die 
volharding ondervind nie” (V,11).  Ook praat die 
Dordtse Leerreëls oor “diegene wat die lewende 
geloof in Christus of die vaste vertroue van die 
hart… en die roem in God deur Christus in hulle nog 
nie kragtig gevoel nie”, waarby hulle wys op die 
barmhartige God wat die “dowwe lamppit nie sal 
uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek 
nie” (I,16).  Hierdie woorde is bemoedigend, veral in 
‘n tyd waarin die geloof, onder evangeliese invloed, 
as ‘n aanhoudende jubelsang gesien word.  Hierdie 
mense raak al hoe meer vervreemd van die Psalms, 
waarin so sterk die aanvegtinge van God se kinders 
uitgebeeld word.  God se beloftes is seker, maar 
hoe dikwels is dit in stryd met ons ervarings.  Dit is 
die gevolg van hierdie teenstelling dat die geloof so 
‘n ‘onrustige ding’ is. 

Vir Luther is ‘om te glo’ ‘n gang deur die donker van 
die aanvegtinge na die stralende lig van die 
evangelie.  Die gelowige se aanvegtinge is nodig en 
seënryk, want as dít sou ontbreek, sou ons geloof 
nie ’n ‘nogtans-geloof’ meer wees nie.  ‘n Nogtans 
wat ons so duidelik in Psalm 22:4, Habakuk 3:18, 
HK antwoord 60 en in die nagmaalsformulier vind. 

Die aangevogte geloof is navolging van Christus.  
Hy is díe aangevogtene by uitstek: “Hy wat in die 
dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk 
geroep en trane aan Hom geoffer het, wat Hom uit 
die dood kon red, …” en: ”… een wat in alle opsigte 
versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Hebr 
5:7 en 4:15).  Wie Hom leer ken en volg, word na Sy 
beeld gevorm, want ─ so sê Luther ─ “dit sal met 
ons nie beter gaan as met ons Koning nie”.  Daarom 
kan hy skryf: “Hoe groter Christen, hoe meer 
aanvegtinge”.  

Moet daarom nie dink dis ‘n skande as jy sukkel om 
moeilike situasies in jou lewe te hanteer nie. Geloof 
en aanvegtinge hoort bymekaar.  Luister na wat 
Luther sê wanneer jy dreig om te sink: “Dit is ‘n werk 
wat ons onder God se hand ondergaan, en nie self 
verrig nie.  Hy is die timmerman, ons is die hout.  Hy 

werk aan ons, skaaf en sny om die ou Adam in ons 
dood te maak, sodat ons Christus in sy lyding 
gelykvormig mag word.  Want Hy, Christus Self, is 
ook so bewerk en voorberei tot ‘n voorbeeld 
waaraan ons gelykvormig word”.  Die Here bring ons 
in die smeltkroes om ons te bring tot die ‘nogtans’ 
van die geloof en om so die ‘die egtheid’ van ons 
geloof aan die lig te laat kom (1 Petr 1:7). 

 

“Teëstemme” 
Die stem van God se Woord klink in ons lewe, maar 
teëstemme maak ons geloof tot ‘n aangevogte 
geloof… 

Eerstens is daar ons lewenservaring.  Hoe kan dit 
tog ‘haaks’ staan op dit wat ons glo. ‘n Ernstige 
siekte, ‘n verkeersongeluk, ensovoorts, kan sommer 
ons geloofsrus versteur.  Hoekom laat God dit dan 
gebeur?  Wat is nog waar van die belofte dat die 
Here ‘n Hoorder van die gebed is? Juis hulle wat 
God se Woord ernstig neem en glo dat Hy goed 
is,ervaar probleme (vgl. Ps 73: 4). 

‘n Tweede teëstem  is die wêreld se nuusberigte wat 
ons daagliks bereik.  Watter ellende gaan by ons oë 
en ore verby!  Hoe kan ‘n regverdige God dit alles 
toelaat?  Waarom bly Hy stil?  ‘God, is U nog werklik 
daar?’ 

‘n Derde teëstem is die moeites met die kerk,  veral 
by die jeug.  Hulle is jonk en wil vir Jesus lewe.  Wat 
‘n konserwatisme vind hulle in die kerk, in plaas van 
brandende liefde tot Jesus en om ander mense met 
hierdie liefde te bereik.  Is God nie sterker aanwesig 
in die evangeliese groepe, waar die vuur van die 
Gees helder brand, nie? 

‘n Vierde teëstem hoor ons wanneer ons na die 
begraafplaas moet gaan.  Is die dood nie 
onherroeplik die einde nie?  Die kerk spreek oor 
oorwinning oor die dood,  die ewige lewe en die 
opstanding van ons liggaam, maar ons grawe wel ‘n 
graf en wag al eeue op die dag van die opstanding! 

 

Vertaling van:  Hendriks A.N.  Geloofszekerheid  (eerste 
deel).   
Uit: Nader Bekeken, vol. 19 (5), Mei 2012  
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UBUNTU 

Samelewing & Politiek 

U het ongetwyfeld al die term 
Ubuntu gehoor.  En dan praat ek 
nie van Mark Shuttleworth se 
rekenaar Ubuntu nie, maar die 
Afrika-konsep van Ubuntu.  
Hierdie konsep is meer bekend in 
die sosiale wetenskappe – 
spesifiek studies oor die Afrika-
kultuur – maar dit word deesdae 
ook dikwels deur politici en ander 
gebruik om die Afrika-kultuur 
teen die westerse kultuur te 
kontrasteer. 

Maar waaroor gaan dit eintlik?   
Hierdie artikel poog om ‘n kort 
samevatting van die konsep 
uiteen te sit.  Uiteraard is dit die 
opinie van die skrywer, en omdat 
die veld so kompleks en wyd is, 
sal dit waarskynlike 
eensydighede in hê.   

Definisie 
Reg aan die begin word ons al 
gekonfronteer met verskillende 
definisies.  Daar is in die 
literatuur nie ‘n universele 
konsensus oor presies wat 
Ubuntu is nie.  Die moderne 
inkleuring word gekenmerk deur 
die sosiale karakter:  Ubuntu 
gaan alles oor jou medemense; 
die samelewing;  die omgee en 
sorg vir mekaar.  Dit is ook hoe 
dit vandag polities gebruik word 
as dit gekontrasteer word teen 
die individualisme van die 
westerse samelewing.  En dan 
kan ons ook baie mooi parallelle 
sien met die Bybelse opdrag om 
jou naaste lief te hê – dink maar 
aan die gelykenis van die 
barmhartige Samaritaan. 

Ubuntu:  ek is wat ek is,  

deur wie ons almal is 

Dr Johann Broodryk, een van die 
navorsers wat verskeie boeke 
oor die onderwerp geskryf het, 
definieer dit as ‘n omvattende 
antieke Afrika-wêreldbeeld wat 
gebaseer is op waardes van 
mensliewendheid, omgee, 
mededeelsaamheid, respek en 
soortgelyke waardes, wat ‘n 
gelukkige en gemeenskaplike 
lewe bevorder in ‘n familie-gees.  
Dit is inderdaad ‘n hele rits 
positiewe elemente, alles onder 
die dak van Ubuntu.  

Tog is daar meer as die moderne 
inkleuring van Ubuntu.  Verskeie 
academici en geleerdes het 
gepoog om Ubuntu verder te 
omskryf:  dit gaan oor die 
identiteit van die Afrika-kultuur, 
die wêreldbeeld waarin hulle 
tradisioneel geleef het, en 
waaraan hulle ook vandag nog 
vasklou.  Verskillende 
invalshoeke is al ondersoek:  die 
teologie van Ubuntu, die filosofie 
van Ubuntu, en die antropologie 
van Ubuntu – ‘n hele mondvol 
ingewikkelde woorde – om die 
diepte van die konsep te probeer 
bepaal.  

Oorsprong 
Selfs oor die oorsprong, oor waar 
dit presies vandaan kom, 
bestaan daar nie eenvormigheid 
nie.  Taalkundig kom dit van die 
Suidelike Afrika Bantoe-tale af.   

Party navorsers verwys na die 
Zoeloe-spreekwoord wat losweg 

vertaal kan word as: “ek is wat ek 
is deur wie ons almal is”.  Jy 
word dus gedefinieer deur ander 
rondom jou – op ‘n baie 
humanistiese manier.  Dis 
waarskynlik ‘n beter poging as 
Descartes se bekende stelling 
van: “ek dink, daarom is ek”, 
maar die mens staan nog steeds 
sentraal, alhoewel die klem 
sterker gelê word op die omgee 
vir mekaar, die sorg vir mekaar 
en samehorigheid, en minder 
sterk op jou eie verstand. 

Verskeie ander navorsers trek 
die oorsprong terug tot die 
tradionele Afrika-religie, in sy 
verskeie vorme.  Die “ander” wat 
jouself dan definieer, is breër as 
net medemense, maar omvat ook 
die spirituele dimensie met 
voorvaders, die (af)gode, die 
omgewing en alles wat daarmee 
saamgaan.  Dit raak dus ‘n multi-
dimensionele definisie wat 
deurweef is met heidense 
elemente.  Jy is dus ‘n goeie 
Ubuntu-persoon as jy in 
harmonie met die mense rondom 
jou leef, maar ook in harmonie 
met jou voorvaders, en in 
harmonie met jou Skepper.   

Die Bybel leer ons anders.  Jou 
menswees word gedefinieer deur 
jou Skepper wat jou geskape het 
om God te loof.  En dit begin by 
geloof – soos Paulus skryf in 2 
Korinthiërs 4:  “Ek het geglo, 
daarom het ek gespreek”.  Dit 
begin nie met allerhande 
filosofiese konstruksies nie. 

Geloof 
Ek is dan ook baie versigtig as ek 
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die volgende oor Ubuntu lees: 
“…as the Bible is to Christianity, 
so is Ubuntu to an African 
person”.  Dit versterk die siening 
dat Ubuntu nie net ‘n 
mensliewende lewenswyse is 
nie, maar ten diepste die 
tradionele Afrika-geloof as basis 
het.  Of miskien beter gestel:  
Ubuntu is  die basis van die 
tradisionele Afrika-(af)godsdiens.  
Dit sny dus baie dieper as net om 
om te gee vir jou mede-mense.  
Vir die tradisionele Afrika-mens is 
Ubuntu die wet waarteen hy 
homself meet soos wat die 
Christen homself teen die wet 
van naasteliefde meet. 

Dit verklaar dan ook die 
problematiek van die voorvader-
verering van die Afrika-kultuur 
wat baie sterk deurkom.   Dit is 
ten diepste in hulle kultuur 
ingebou om jou voorvaders 
gelukkig te hou.  Want jou hele 
menswees word deur hulle 
gedefinieer.  

Christus se liefde  

sny dieper as enige  

wêreldse vorm van liefde 

Oppervlakkige liefde 
As ons kyk na die praktyk waar 
Ubuntu nog sterk in sy tradi-
sionele vorm voorkom, wonder ‘n 
mens ook maar net oor hoe 
liefdevol die Ubuntu-naasteliefde 
dan ook werklik is.  Van die 
buitekant af lyk Ubuntu soos ‘n 
mooi ideaal.  Maar baie 
navorsers wys dan ook daarop 
dat Ubuntu dikwels deur die 
Afrika-politici by die westerse 
kulture verromantiseer word, 
maar terug in die tradisonele 
Afrika-kulture is die liefde maar 
net so individualisties en beperk 

soos baie ander westerse nie-
Christelike definisies van liefde – 
dink maar aan die Verenigte 
Nasies se menseregte en 
behoeftes - om ‘n menswaardige 
bestaan te voer. 

…as the Bible is to 

Christianity, so is Ubuntu to 

an African person 

Ubuntu is ten diepste ook baie 
individualisties.   Jy doen dit 
uiteindelik vir eie gewin; dit laat 
jou goed voel; eendag sal hulle 
jou kan terugbetaal vir wat jy 
alles aan hulle gedoen het; ens.  
Jy het die mense nodig vir jou 
sukses – en jy moet die regte 
mense op die regte tyd help tot 
jou eie voordeel. 

Hierdie oppervlakkige vorm van 
liefde verklaar ook die verskynsel 
wat ons vandag op politiese vlak 
maar al te dikwels sien:  politici 
het die massas nodig om vir hulle 
te stem, sodat hul politieke 
loopbaan kan vorder.  Maar 
sodra hulle ingestem is, vervaag 
die behoeftes van die mense op 
die grond.  Hulle het weelde 
geproe en geswig vir die 
verleiding van Mammon met alles 
wat daarmee saamgaan.   Dan 
verdwyn die mooi praatjies ten 
koste van ‘n nuwe blink kar, met 
allerhande uitspattige luukses. 

Beoordeling 
Hoe gemaak met Ubuntu?  Dit 
gaan waarskynlik te ver om te sê 
jy moet alles weggooi omdat daar 
moontlik heidense elemente in 
kan wees.  Maar tog dink ek ‘n 
mens moet versigtig en sensitief 
wees vir die religieuse aspekte 
wat diep verweef is in Ubuntu. 

Verder kan ons sê dat ‘n Ubuntu-
tipe naasteliefde sonder ‘n 
religieuse fondament in effek 
maar dieselfde is as die 
Verenigte Nasies se definisie van 
menswaardigheid.  Dit is ‘n mooi 
doel, maar sonder Christus bly dit 
maar baie oppervlakkig in sy 
beste vorm.  Dit is en bly ‘n 
definisie van liefde buite Christus 
om. 

Die een definisie van liefde wat 
anders is, is Christus se liefde vir 
ons.  Dis ‘n onvoorwaardelike 
liefde wat dieper sny as enige 
wêreldse vorm van liefde – of dit 
nou ‘n Afrika- of Europese vorm 
is.   En dis ‘n liefde wat ons moet 
nastreef, en waarby ons altyd 
weer ons beperkings moet besef.  
Want ons kan self nie ‘n bloue 
duit bydra nie – dis genade 
alleen dat Christus ons so 
liefgehad het. 

Gerhard Bijker is lidmaat van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Pretoria. 
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DAGBOEK VAN DIRK POSTMA 

deur Wim Vergeer en Janet du Plooy 

Kuns & Kultuur 

Wie wil nie ‘n seereis meemaak van tien weke 
met net 42 passasiers (plus bemanning) op ‘n 
seilskip in die jaar 1858 nie?  Dis nou van 
Amsterdam tot in Simonstad.  Daarvandaan nóg 
19 dae op see om Durban te bereik?  En dan nog 
‘n tog van ongeveer 600 km per wa en te perd die 
binneland in na Rustenburg! 

Lees ‘n dag-tot-dag verslag deur ds Dirk Postma,  
40-jarige wewenaarpredikant wat deur die jong 
Christelik Gereformeerde Afgeskeie Kerk in 
Nederland op dié reis gestuur is…  

 

Die doel van dié groot reis was om ondersoek in te 
stel na die godsdienstige omstandighede van die 
stamverwante geloofsgenote in die Transvaalse 
Republiek.  Postma moes broederlike betrekkinge 
met hulle aanknoop en ook sendingsmoontlikhede 
onder die groot aantal heidene ondersoek.  

Vir ds Postma was dit ‘n moeilike besluit.  Sy wortels 
sit diep in die Nederlandse bodem.  Hy is al byna 

tien jaar predikant in Zwolle.  Hy speel ‘n belangrike 
rol in die Christelik Gereformeerde Kerk, is bekend 
vir sy wysheid en nederigheid.  ‘n Geskikte persoon 
dus vir so ‘n opdrag.  Hy is egter al vir die derde 
keer ‘n wewenaar en het vyf jong kinders… 

Tog aanvaar hy die opdrag ten volle,  dit kom van 
die Here.  Hy is bewus van die omvang van die 
ondersoek.  Hy is gewillig.  Die kinders sal voorlopig 
by sy skoonmoeder bly. 

Seereis na die Kaap 22 April 1858 tot 8 Julie 1858 
Op 22 April vertrek Postma as 1ste klas passasier 
op die “barkskip”  met die naam “Estafette”.  ‘n 
Besige maand van afskeid en afskeidspreke lê agter 
die rug.  Vorentoe lê daar weke en weke op die oop 
see.  Volkome afhanklik van weer en wind.  ‘n Mens 
dink onwillekeurig aan Paulus se seereis, 18 eeue 
gelede en tog nog so eenders.  Paulus se skip het 
egter 276 mense aan boord gehad en ook nog ‘n 
vrag. 

Die inskrywings in die dagboek tydens die seereis is 
besonder mooi en tekenend van ds Postma se 
roepingsbewustheid.  Hy leef in ‘n nederige 
verhouding met God en dra alles, ja letterlik alles, 
elke dag aan die Here op.  Elke dag dank hy die 
Here as die see en weer gunstig was.  Hy bid ook vir 
krag om tussen die gemengde geselskap aan boord 
sy roeping na te kom.  Daar word gevloek, kaart 
gespeel,  onsinnige praatjies is aan die orde van die 
dag.  Hy bestraf op ‘n sagte manier, probeer 
gesprekke voer met elkeen wat daartoe bereid is.  
Vanaf die tweede dag aan boord mag hy soggens 
en saans godsdiensoefening hou.  Ds Van 
Heyningen en sy vrou, lidmate van die Hervormde 
Kerk in Nederland, is ook op die skip, op pad na 
Lydenburg.  Ds Van Heyningen  help ook met die 
godsdiensoefeninge, maar hy stel ds Postma 
dikwels teleur met sy oppervlakkigheid.  Hy neem 
ook maar deel aan die vermaak en bestraf nie die 
vloekers nie.  
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Intussen vorder die “bark”, natuurlik maar klein 
afstandjies per dag.  Allerlei interessante dinge word 
aangeteken in die dagboek:  Postma wat help as 
daar toue getrek moet word;  die seesiekte wat 
toeslaan,  iets wat Postma die hele reis bespaar bly.  
Postma hou hom veral besig met die aanleer van 
Engels,  asook briewe en verslae skryf.  Op Sondae 
preek hy, verder gee hy ook katkisasie.  Sy werk 
word tog waardeer.  Daar is ook kinders op die skip.  
Hy speel soms ‘n bietjie met hulle.  Sy gemoed raak 
dan vol as hy aan sy eie kindertjies dink. 

Telkens spreek Postma in sy inskrywings  sy 
verwondering uit oor die majesteit en almag van 
God wat die groot oseaan, die wind en die wolke 
beheer.  Oor die ewenaar ervaar hulle die geweldige 
hitte.  Sodanig dat hy nie lekker kan vorder met sy 
werk nie.  Waar hulle nou die suidelike halfrond 
binnevaar, is hy by tye emosioneel.  Hy nader die 
gebied waarheen die Here hom geroep het.  Soms 
word die passasiers moeg vir sy vermanings.  Hy 
dra dit alles aan die Here op.  Steeds bely hy dat die 
Here goed is bo alles wat ons kan bid of dink. 

Dit word algaande kouer, reën, teëwind.  Soms 
vorder hulle skaars vir ‘n paar dae.  Op 27 Junie is 
dit Postma se oudste dogtertjie, Laurika,  se 
verjaarsdag.   Postma trakteer almal met ‘n glas wyn 
aan tafel, en saans nog ‘n likeurtjie.  Uiteindelik, op 
6 Julie,  sien hulle die “voorgebergte” van Tafelberg.  
God sy dank!  Dit duur nog drie dae voordat hulle in 
Simonsbaai kan anker gooi. 

Verblyf aan die Kaap 9 tot 29 
Julie 1858 
Ds Postma word hartlik ontvang 
deur ds S J Hofmeyer van 
Kaapstad.  Hy word van huis tot 
huis voorgestel  aan talle predikante 
en sendelinge wat almal verheug is 
oor sy koms.  Op 18 Julie kry hy ook 
‘n geleentheid om te preek.  Hy 
besoek ‘n paar sendinggemeentes 
waar hy ook preek, o a  Barmen naby Stellenbosch.  
Ook die sendingstasie Pniël, waar hy melding maak 
van ‘n eerbare huwelik tussen ‘n Europeër en ‘n 
kleurling met pragtige kinders.  Hy voer ook ‘n 
gesprek met Robert Moffat, wat hom positief 
aanmoedig.  Die hartlikheid en ondersteuning wat hy 
orals geniet, doen hom goed.  Hy laat geen steen 
onaangeroer nie om soveel as moontlik te wete te 
kom oor die kerklike situasie en die sending aan die 

Kaap.  Intussen geniet hy van die nuwe omgewing,  
ry ‘n slag te perd om Leeukop.  Dan is die afskeid 
daar, hy moet verder. 

Seereis na Port Natal  (Durban) 30 Julie tot 19 
Augustus 1858 
Oor die algemeen was die weer goed, behalwe vir ‘n 
groot donderstorm.  Soms teëwind,  soms 
windstiltes.  Hulle sien op ‘n afstand ‘n tornado, 
maar dit tref hulle nie.  God sy dank!  Die vasteland 
is kort-kort sigbaar.  Soms brand daar groot vure.  
Ds Van Heyningen is ook weer aan boord.  Soms 
voel Postma hom eensaam tussen al die 
medepassasiers.  Daar is geen geesgenoot om mee 
te praat nie.  Hy gaan voort met  die  “tussendekse” 
godsdiensoefening.  Op die aand van 19 Augustus 
word Port Natal bereik by die allermooiste weer, 
helder maanlig en ‘n ligte wind.    “Terwyl ek die land 
van Gam se nakomelinge en ons stamverwante 
beskou, voel ek my liefde brand vir die uitbreiding 
van u koninkryk.  O, maak my tot ‘n seën vir hulle”,  
so lui die inskrywing  in die dagboek. 

Verblyf in Durban 20 tot 31 Augustus 1858 
Hier is alles Engels.  Ds Van Heyningen en Dirk 
Postma gaan in ‘n gastehuis tuis.  Hulle maak ‘n 
uitstappie te perd na Umgeni.  Die omgewing is 
skitterend.  Op die Sondag is daar slegs dienste in 
Engels:  Episkopaals,  Independent en Wesleyaans.  
Gelukkig verneem ds Postma dat daar drie ure te 
perd daarvandaan ‘n Duitse sendeling is.  Hy en ds 
Van Heyningen ry daarheen en is net betyds om ‘n 
volle diens in Duits mee te maak, wat vir hulle goed 

verstaanbaar is.  Hulle is ook 
gasvry ontvang deur die 
sendelinggesin.  Dit was ‘n dag 
van vreugde en blydskap.  
Saans preek die sendeling in 
die inheemse taal.  Terug in 
Durban moes hulle ‘n ruk lank 
wag op waens wat  hulle 
verder kon neem. 

Reis en verblyf te Pietermaritzburg 1 September 
tot 15 Oktober 1858 
Met ‘n wa en 14 osse is die tog na Pietermaritzburg 
aangepak.  Dit het vier dae geduur.   Hier in 
Pietermaritzburg sou Postma ‘n geruime tyd verwyl,  
aan huis van br  P Ferreira.  Dit sou ‘n baie 
bedrywige tyd word.  Hy ontsien geen moeite om 
hier sy opdragte uit te voer nie.  Waar hy kan, preek 
hy, spreek stigtelike woorde en doop kinders.  Die 
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een persoon stel hom voor aan ‘n volgende,  orals 
word hy as ‘n welkome en belangrike persoon 
ontvang.  Hy gaan van plaas tot plaas.  Hy bevind 
hom hier onder die Voortrekkers wat weinig sorg en 
ondersteuning van hulle Kaapse NG Kerk ontvang 
het.  Hy ontmoet o a  ds Erasmus Smit, predikant 
van die Voortrekkers.   Dr  Faure, wat hier aanwesig 
is van die Kaapse Sinode,  gee ds Postma die 
geleentheid om die Nagmaal te bedien, belydenis 
van geloof af te neem en nog meer kinders te doop, 
soms groot kinders.  Hy preek ook vir Swartes en 
Hottentotte.  Dit ontroer hom geweldig as hy al die 
swart heidenkinders sien. 

Hy word by twee geleenthede gepols of hy ‘n beroep 
wil aanneem.  Hy is egter sterk bewus van die 
belangrikheid van sy opdrag vanuit Nederland om 
na Transvaal te gaan.  Tydens hierdie periode soek 
hy talle sendelinge op.  By sendeling J I Allerson 
naby Greytown val dit hom op dat daar ‘n 
kleuterskool is waar die kindertjies al jonk met die 
Woord van God bekend gemaak word.  ‘n Ander 
sendeling,  J L Döhne van die American Board of 
Missions,  “woon in ‘n bos, naby 4000 kaffers”.  Ook 
die Lutherse sendingstasie by Hermannsburg word 
besoek.  Postma verbly hom oor al die werk wat 
onder die heidene gedoen word. 

Postma se houding teenoor almal was oop en hartlik 
ter wille van die groot werk wat hy mog kom doen in 
Suid-Afrika.  Hy was bewus van gerugte dat hy nie 
‘n amp kon beklee nie, omdat hy lidmaat van die 
Afgeskeie Gereformeerde Kerk in Nederland was.  
Daar sou nog heelwat stryd kom,  o.a. oor die 
gesange wat ‘n liberale en metodistiese gees 
bevorder het.  Heelwat van die goeie vriende van 
die Kaapse kerk sou ook hulle rug op hom draai. 

Op 11 Oktober 1858 kom twee broeders uit 
Rustenburg in Pietermaritzburg aan om ds Postma 
te kom haal.  Die afskeid, veral van die Fereirra-
gesin wat hom gehuisves het, is swaar.  Maar die 
roeping van die Here is daar.  Postma lê alles voor 
God wat goed is bo alles wat ons bid of dink. 

Reis van Pietermaritzburg na Rustenburg 16 
Oktober tot 10 November 1858 
Hierdie reis van 25 dae pak Postma veelal te perd 
aan, saam met die waens.  Hulle oornag steeds by 
gelowige vriende wat van sy koms weet.  Hulle tog 
gaan verby Weenen, deur die Blaauwkransrivier.  
Hulle sien dele van Dingaan se kraal en ook baie 

verlate krale. Daar word ‘n besoek gebring aan ‘n 
Berlynse sendeling.  Só opgewonde is die 
geloofsgenote oor sy koms dat ds Postma en sy 
geselskap naby Ladismith deur perderuiters 
verwelkom, “binnegehaal” word.  Dit ontroer hom 
geweldig.  Dank aan die Here.  By die gasvrye 
mense aan huis ontgaan die gebruike en gewoontes 
hom nie.  Hy verbaas hom oor misvloere, die manier 
om van vlieë ontslae te raak, ens. 

In Ladismith ontmoet Dirk Postma vir ds P D M  
Huët.  Hulle verbintenis  sou vir baie jare hou.  Ds 
Huët sou later vir  Postma in die bres tree toe hy as 
“skeurmaker” en die Gereformeerde Kerk as 
“skeurkerk” bestempel sou word.  Ds Postma preek 
ook hier op Ladismith, maar daarna wil die broeders 
uit Rustenburg voort met die reis. 

Aan die voet van die Drakensberge word in ‘n tent 
oornag in digte mis.  Anderkant die berge lê die 
Vrystaat.  Hulle sien baie wild.  Op 3 November sien 
hulle reeds die Suikerbosrant oorkant die Vaalrivier.  
Postma is aangedaan, hulle is byna in Transvaal.  
Tydens  die trek deur die Vaalrivier was Postma 
homself ‘n slag behoorlik in die water. Aan die 
oorkant, by die eerste huis in die Transvaal, was 
daar al ‘n hele versameling van mense wat hom 
ingewag het. Ontroerend!  Postma hou ‘n 
godsdiensoefening.  Die trekgeselskap wou graag 
voor Sondag in Rustenburg wees, maar hewige 
donderweer verhinder hulle. 

By die aankoms op 10 November in Rustenburg 
loop Postma se hart oor.  Die Here het hom tot 
hiertoe gespaar.  Hy dink na oor die naam 
Rustenburg:  sy “Rustenburg” is bo in die hemel.  
Hier op Rustenburg in die Zuid-Afrikaanse Republiek 
staan hy voor sy roeping en harde werk.  Dit sou 
gepaard gaan met moeite, sonde en trane. 

Die kerkstigting te Rustenburg 
By sy aankoms blyk dit dat daar alreeds stryd onder 
die mense heers oor die sing van gesange wat 
dwingend opgelê is deur  die Nederduits Hervormde 
“staatskerk” in die Z A R.  Die gesange was net die 
punt van die ysberg.  ‘n Liberale gees was die 
grondslag van die gesange.  Dit blyk dat die tyd ryp 
is vir afstigting.  Die moeilike tyd wat nou volg, word 
ewewigtig en kalm in Postma se dagboek 
aangeteken.  Hy gaan voort met sy werk, voer 
tallose gesprekke, preek, gee katkisasie, besoek 
mense in die dorp en op plase.  Hy ontmoet pres M 
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W Pretorius,  voer vele gesprekke met die landdros 
oor die verhouding van kerk en staat.  Saans bid 
Postma:  wil U alles ten goede bestuur. 

Op 11 Februarie 1859 is die Gereformeerde Kerk te 
Rustenburg gestig.  Postma besluit om in die Z A R 
aan te bly.  Die werk wat hier gedoen moet word, is 
enorm.  God het in sy wysheid ‘n bekwame man 
gestuur.  Die Vrye Gereformeerde Kerk (soos die 
Gereformeerde Kerk aanvanklik geheet het), sou 
voortgaan op die pad van die Gereformeerde 
belydenis en ‘n bolwerk vorm teen die liberale, 
verligte tydsgees.  Daar het spoedig orals verspreid 
in die Z A R, Vrystaat en Kaap nuwe gemeentes 
ontstaan. 

Hierna volg aantekeninge in die dagboek oor al die 
reise wat ds Postma gemaak het om die broeders 
en susters asook die gemeentes op die platteland 
van tyd tot tyd te besoek en te bedien.  So kon die 
kerk groei.  ‘n Teologiese opleiding het nodig 
geword.  Postma het later predikant geword van die 
gemeente Burgersdorp, en daar is toe ‘n teologiese 
skool gestig.  In buitekamers op ‘n dorpserf.  Dit is 

vandag nog te sien.  Postma word die eerste dosent 
aan dié skool. 

Postma se kinders in Nederland het twee jaar  na sy 
vertrek by hulle pa aangesluit in Suid-Afrika.  
Postma het hier ook weer ‘n vrou van die Here 
ontvang, ja, na haar dood nog een.  Daar was baie 
kinders uit die huwelike.  In 1890 mog Postma sy 50 
jaar in die bediening herdenk.  Dit was jare wat 
gekenmerk was deur geweldige ywer vir die Here se 
saak; hardwerkendheid; deursettingsvermoë.  Alles 
van die Here ontvang.  God het Suid-Afrika grootliks 
geseën met ds Dirk Postma.  ‘n Nederige, gewillige 
instrument in sy hande. 

Die boek is uitgegee deur WROS,  Wes-Krugersdorp in 
2008.  Dit beslaan 178 bladsye.  Dit is geïllustreer met 
foto’s.  Daar is talle “inligtingsraampies” tussen die teks 
versprei wat baie interessante en informatiewe inligting 
gee. 

Die boek is verkrygbaar by Boekenhout (Folmer pta). 
tel no 012 332 3227.  

Truus Boon is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk 
Johannesburg. 
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KONFLIK en ons houding teenoor ander 

Vrouesaamtrekdag 

Onderhoude & Verslae 

Op 9 Augustus was dit Vrouedag.  Daar was 
allerhande byeenkomste van vroue dwarsoor Suid- 
Afrika.  ’n Groep vroue vanuit die gemeentes in 
Gauteng (beide blank en swart) het ook op dié dag 
in Nellmapius bymekaargekom.  Die dag het begin 
met ’n persoonlike getuienis deur Maria Madula.  Sy 
het vertel hoe sy sonder God grootgeword het en 
soekend was totdat sy Hom ontmoet het a.g.v. die 
getuienis van haar werkgewer.  Sy het daarna 
voorgegaan in gebed (nogal in Afrikaans!). 

Die hoofspreker was Jane Thamane.  Sy het ’n 
lesing gehou oor die hantering van konflik en hoe 
om ander mense op ’n positiewe en opbouende 
manier te konfronteer.  Na die lesing het die vroue in 
groepe verdeel en elke groep het ’n paar vrae 
bespreek.  In sommige groepe het die vroue hul 
huweliksprobleme na vore gebring.  Hoe moet ’n 
vrou dit hanteer as haar man drink en haar slaan?  
Moet sy dit maar net aanvaar?  Moet sy haar man 
konfronteer?  Een van die vroue het gewys op die 
plek van die gebed.  God luister na ons en Hy 
antwoord gebede en gee krag en wysheid.  Maar dis 
beslis nie eenvoudig vir ’n vrou wie se man ’n 
ongelowige is nie.  Dit laat ‘n mens maar net weer 
besef hoe geseënd is egpare wat altwee gelowig is 
en wat altwee hul huwelik op God se Woord wil bou. 

Die inhoud van die referaat: “Konflik en ons houding 
teenoor ander” was soos volg: 

Jakobus sê konflik word veroorsaak deur 

kompetisie, jaloesie en begeertes. 

Konflik kom algemeen voor in huwelike, 
verhoudings, tussen kollegas en ook gemeentelede.  
Twee mense bots; die situasie is emosioneel gelaai.  
Dit kan fisies wees, d.m.v. die gebruik van krag of 
geweld teen die ander persoon.  Dit kan ook sosiaal 
wees, ’n woordestryd of ’n “koue oorlog” waar twee 
mense weier om met mekaar te praat. 

 

Jakobus sê konflik word veroorsaak deur 
kompetisie, jaloesie en begeertes (Jak 3:16; 4:1-2).  
Ons stry en veroordeel ander.  Ons is hoogmoedig 
en spog oor wie ons is en wat ons het.  Die manier 
waarop ons met mekaar praat, kan ons uitmekaar 
dryf of saambind (Jak 1:19).  Soms kan jou houding 
teenoor ander mense hulle laat onttrek of verwerp 
laat voel.  Mense kan ook persoonlike probleme 
ervaar en dit op ander uithaal.  Dalk ervaar ons pyn, 
stres of depressie.  Of dalk het ons ’n onvermoë om 
woede reg te hanteer. 

Ons het altyd ’n keuse hoe ons konfliksituasies 
hanteer.  Gestel jou bure gooi ’n dooie kat oor jou 
heining.  Gaan jy met hulle baklei; gaan jy die kat 
oor die heining teruggooi; of gaan jy net stilbly? 

Kom ons vra onsself as Christene af wat Jesus 
gedoen het toe Hy gekruisig is.  Het Hy terugbaklei?  
Nee, Hy het Homself verneder en die weg van 
gehoorsaamheid gevolg tot die dood toe (Fil 2:8). 

Los Konflik Op 
Terwyl konflik onvermydelik is in enige huwelik, 
vriendskap, tussen kollegas en gemeentelede, is dit 
belangrik om konflik so gou moontlik op te los.  
Jakobus sê: “Verneder julle voor die Here, en Hy sal 
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julle verhoog” (Jak 4:10).  Drie dinge is nodig om 
konflik op te los: 

1. Dit vereis Toewyding 
Jy moet bereid wees om die regte ding te wil doen 
en om jou gevoelens en gedrag onder beheer te 
bring, ongeag van hoe jy voel.  Ons het genesing in 
ons verhoudings nodig eerder as om aan te hou 
seerkry en seermaak. 

Hou die volgende punte in gedagte: 

• Dis beter om een saak op ’n slag aan 
te pak, en dit sommer so vinnig as 
moontlik, as wat dit is om sake 
te laat ophoop totdat dit te veel 
raak en daar ’n groot uitbarsting 
plaasvind. 

• Fokus op die probleem en 
probeer dit oplos eerder 
as om die ander persoon 
aan te val. 

• Ontwikkel wedersydse 
begrip eerder as om te 
fokus op wen en verloor. 

 

2. Dit vereis Liefdevolle Konfrontasie 
Benader die konflik deur jouself in wysheid te 
ondersoek (Matt 7:2-3).  Praat eers met God en vra 
Hom om wysheid.  Evalueer jouself: wat motiveer 
jou?  Moenie konfronteer wanneer jy kwaad is nie, 
haal diep asem en word kalm.  Dalk moet jy ’n dag 
of wat wag totdat altwee gekalmeer het.  Soek ’n 
goeie geleentheid.  Dink oor waar jy die konfrontasie 
gaan hou en wie dan aanwesig gaan wees. 

3. Dit vereis Vergewing 
“Bely julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle 
gesond kan word” (Jak 5:16).  Erken en gee toe: “Ek 
was verkeerd”; “ek het ...... gesê en ek was 
verkeerd”; “ek is jammer dat ek dit en dat gedoen 
het en jou seergemaak het”.  Vra dan om vergifnis: 
“Vergewe my asseblief vir ............” 

Volgens die Bybel sluit vergewing die volgende in: 
wees goedhartig teenoor mekaar, saggeaard, 
vergewe mekaar net soos wat God jou vergewe het.  
Gebede kan onverhoord bly weens 
onbereidwilligheid om te vergewe.  Oortredings 
asook onvergewensgesindheid is struikelblokke; dit 
verhinder jou om vorentoe te beweeg tensy jy 
daarvan ontslae raak.  Om kwaad te word, mors jou 
energie.  Spaar dit vir beter dinge. 

Soms word konfrontasie veroorsaak deur ‘n 
geskinder.  Mense kan leuens vertel om 
konfrontasie te veroorsaak.  Hulle kan die waarheid 
verdraai en dit in leuens verander.  Mense kan 
teenoor mekaar verander.  Selfs jou beste vriend 
kan verander en jou verloën.  Maar ons kan altyd 
teruggaan na God.  God kan nie verander nie.  God 
bly God (Num 23:19). 

Die hart is die setel van gevoelens;  

daarom is dit vir ‘n mens belangrik  

om jou hart te bewaar. 

Die hart is die setel van 
gevoelens; dit is waar ons 
woede, bitterheid, 
vermetelheid, hoogmoed, 
verwerping en angstigheid 
aantref.  Daarom is dit vir ‘n 
mens belangrik om jou hart 
te bewaar. 

 

Identifiseer die seerkry: 

• Herken die manier waarop jy ander mense leed 
aangedoen en hulle seergemaak het. 

• Wees bereid om die ander persoon te vertel hoe 
jy seergemaak is (Matt 18:15). 

• Jy mag steeds seergemaak voel, al het jy 
vergewe.  Erken dit en bou weer aan die 
verhouding. 

• Ons moet God vra om elke oordeel wat ons teen 
ander mense gevel het, op te hef. 

• Ons moet God ook vra om ons te onthef van alle 
verantwoordelikheid vir seerkry, bitterheid, woede 
en onvergewensgesindheid. 

• Vra die Heilige Gees om asseblief ons gedagtes, 
gevoelens en herinneringe te kom genees van 
alle skade wat deur ons oortredings veroorsaak 
is. 

As ons iemand konfronteer, moet ons ook 

baie versigtig wees oor hoe ons onsself 

uitdruk.  Ons is nie slegs self sensitief nie, 

maar die ander is ook sensitief. 
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Wat jy sê (verbaal) 
Woorde, hetsy positief of negatief, is geneig om die 
hoorder sy lewe lank by te bly. Daarom moet ons 
woorde spreek wat stig, wat die hoorder ophef en 
bemoedig (Efes 4:29). 

Hoe woorde uitgedruk word (uitdrukking) 
Vroue is oor die algemeen meer sensitief vir die 
gevoelens agter woorde.  Totdat ons hoor hoe 
woorde geuiter word, moet ons versigtig wees om 
gevolgtrekkings te maak.  Oogkontak help ons om 
die spreker se gesigsuitdrukking te sien en so 
misverstand te vermy.  As ons iemand konfronteer, 
moet ons ook baie versigtig wees oor hoe ons 
onsself uitdruk.  Ons is nie slegs self sensitief nie, 
maar die ander is ook sensitief. 

Liggaamstaal 
Om woorde te hoor en na gevoelens te luister, gee 
nog nie die volledige prentjie nie.  Ons moet ook die 
ander persoon se gebare, gesigsuitdrukking, hande 
en bene dophou om te verstaan wat die persoon 
probeer sê.  Ons moet ook ons eie gedrag dophou.  
Dade praat harder as woorde.  Die gesegde: “doen 
aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê” 
(Luk 6:31), gaan daaroor dat jy in liefde tenoor 
ander optree. 

Een van die grootste oorsake van 

huweliksverbrokkeling is paartjies wat nie 

behoorlik met mekaar praat nie. 

Konfrontasie binne die Huwelik 
Konfrontasie binne die huwelik is ’n fundamentele 
boublok wat bepalend is vir die sukses van die 
huweliksverhouding.  Een van die grootste oorsake 
van huweliksverbrokkeling is paartjies wat nie 
behoorlik met mekaar praat nie.  Probleme soos 
frustrasie, alkoholmisbruik en vele ander sal opduik 
in ‘n huwelik waar betekenisvolle kommunikasie 
ontbreek. 

Hoe om te verbeter: 

• Wanneer ’n probleem ontstaan, moet elke 
eggenoot bereid wees om te erken dat hy/sy deel 
van die probleem is. 

• Albei moet bereid wees om te verander. 

• Albei moet emosie-belaaide uitsprake vermy, 
soos: “jy het my nie regtig lief nie”, “jy doen nooit 
iets reg nie”, “jy gee nie om nie”. 

• Moenie die ander persoon blameer nie. 

• Bespreek slegs een probleem op ‘n slag; vergeet 
die verlede. 

• Soek die positiewe en vertel vir jou eggenoot wat 
jy in hom waardeer. 

• Respekteer mekaar. 

• Doen aan jou eggenoot wat jy aan jouself gedoen 
wil hê. 

• Bid saam. 

 

Samevatting 
Die lewe is ‘n reis.  Die reis word gekenmerk deur 
valleie en heuwels (laagtepunte en hoogtepunte).  
Die lewe is ‘n reis – het jy jou bagasie gepak 
daarvoor?  Wat het jy in jou tas?  Vir hierdie reis het 
jy geestelike hulpbronne, vaardighede en wapens 
nodig, om ten alle tye in gemeenskap met God te 
kan lewe (2 Kor 10:4-5). 

 

Willemien Kleijn (lidmaat VGK Pretoria) en Jane Thamane 
(lidmaat van VGK Soshanguve CC) – lesing gehou by die 
Vrouesaamtrekdag in Nellmapius op 9 Augustus 2012.    
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WAT MAAK ONS MET ONS ERFENIS? 

 

 

Van ons ouers en partykeer grootouers erf 

ons ons opvoeding, van die samelewing 

waarin ons opgroei ’n kultuur en deur die  

kerk ’n godsdienstige erfenis. 

Wat erf ons? 
Elkeen van ons ontvang verskeie erfenisse en 
daaroor kan ons dankbaar en bly wees.  Ons vier dit 
nasionaal op 24 September as “Erfenisdag”.  ’n 
Erfenis is iets wat die vorige geslag(te) aan ons 
nagelaat het.  Dit kan materieel van aard wees en 
word gewoonlik gereël deur ’n testament.  Maar dit 
kan ook geestelik wees en hierdie soort erfenis kry 
ons outomaties of somtyds ook deur ‘n Testament.  
Hierdie artikel gaan besonderlik oor ons geestelike 
erfenis. 

Van ons ouers en partykeer grootouers erf ons ons 
opvoeding .  Hulle dra lewenswaardes, 
lewenswysheid en ‘n lewenspraktyk aan ons oor.  
Verder erf ons van die samelewing waarin ons 
opgroei, ’n kultuur .  Ons is verdraagsaam, ons 
respekteer ander se reg op ‘n eie mening, ons erken 
demokratiese regte en vryhede.  Derdens ontvang 
ons as gelowiges ’n erfenis deur die kerk.  
Godsdienstige  uitgangspunte, belydenisse en 
tradisies word reeds vroeg deur ons aangeleer. 

Elke nuwe generasie ontvang hierdie en ander 
geestelike sake van die voorgeslag.  Dit gee vir ons 
’n stewige basis in ons persoonlike lewe of in ons 
volksbestaan.  Ons leer reeds vroeg wat is goed en 
wat is kwaad, wat is reg en wat is verkeerd.  Maar 
as ons volwasse (begin) word, kom die vrae.  Is die 
erfenis van uitgangspunte en vastighede wat ons 
ontvang het, ook werklik so vas en seker as wat dit 
aan ons oorgedra is?  Is hulle werklik van 
toepassing, van nut en van waarde in ons tyd en 
ons lewe?  Sommige sake is in stryd met ons 
verstand of ons gevoel.  Daar is ’n paar 
moontlikhede as ons besin oor ons geestelike 
erfenis. 

Hoe werk ons daarmee? 
Ons kan ons geestelike erfenis net so aanvaar, 
sonder om dit te bevraagteken.  Wie is ons om die 
uitgekristalliseerde en gebondelde wyshede wat oor 
generasies en eeue uitgedink en getoets is, af te 
wys of te verander?  Wat goed genoeg was vir my 
(voor)ouers, sal ook goed genoeg wees vir my.  Dit 
is ook die maklikste om dit net so oor te neem.  
Hierdie mense kan tradisionaliste genoem word.  
Hulle hou vas aan gebruike van vroeër, dink soos 
vroeër en dra somtyds klere van vroeër.  Ons kan 
dink aan die besnydenis-ritueel van jong manne 
(abakwetha) in die swart kultuur. 

Ons kan ons geestelike erfenis net so 

aanvaar, sonder om dit te bevraagteken of 

ons kan ons geestelike erfenis volledig 

verwerp. ’n Middeweg is om ons geestelike 

erfenis te oorweeg as ons tot ons verstand 

gekom het. 

Die ander uiterste is dat ons ons geestelike erfenis 
volledig verwerp.  As ons net so maak as wat mense 
vroeër gemaak het, is daar mos geen vordering nie 
en ontbreek die uitdagings en vernuwing in die lewe 
en samelewing.  En wat het mense vroeër gemaak?  
Daar was verskriklike (wêreld)oorloë, slawehandel, 
kolonialisme, diskriminasie, onderdrukking, 
skrynende armoede teenoor uiterste weelde.  Die 
geskiedenis van die mensdom is nie iets om trots op 
te wees nie.  As ons nie radikaal met vroeër se 
denkwyses breek nie, kan ons vergeet van ‘n beter 
samelewing.  Slegs deur met die verlede af te reken, 
kan ’n nuwe mensheid opstaan.  Mense wat so dink, 
kan die revolusionêres genoem word. 

’n Middeweg is om ons geestelike erfenis te 
oorweeg as ons tot ons verstand gekom het.  Ons 
neem kennis van wat mense voor ons gedink en 
gedoen en aan ons oorgedra het, en ons behou die 
goeie en verwerp die slegte daarin.  Maar dit kan 
baie moeilik wees as gevolg van groeps- of kultuur-
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druk soos in die abakwetha-voorbeeld hierbo.  In 
hierdie opsig is daar basies twee moontlikhede.  
Ons hou net dit wat regstreeks sin maak of van nut 
is en gooi die res weg, of ons gooi slegs dit weg wat 
nie ooreenstem met ons moderne insigte nie en 
behou die res.  Soos deurgaans by elke middeweg, 
lyk een van hierdie na die beste benadering. 

Ons is as Christene deel van hierdie wêreld  

en ons het die roeping om deel te wees van 

die samelewing en dus verkeer ons in ‘n 

wisselwerking daarmee.  Ons moet egter 

steeds bewus wees van die veranderende 

waardes wat aan ons voorgehou word en 

oordeelkundig daarmee omgaan. 

Kenmerke van ons tyd 
Daar is ’n aantal kenmerke van die menslike lewe 
wat ons in aanmerking moet neem by ons opstelling 
teenoor ons geestelike erfenis.  In die eerste plek is 
ons deel van ons “moderne” samelewing en word 
ons beïnvloed deur die algemene kultuur waarin ons 
lewe.  Ons kan onsself nie daarvan afsluit nie en ons 
moet dit ook nie doen nie.  Ons is as Christene deel 
van hierdie wêreld en ons het die roeping om deel te 
wees van die samelewing en dus verkeer ons in ‘n 
wisselwerking  daarmee.  Ons moet egter steeds 
bewus wees van die veranderende waardes wat aan 
ons voorgehou word en moet oordeelkundig 
daarmee omgaan. 

Ons wêreld verander vinnig in vergelyking met 
vroeër tye.  Daar is voortdurend nuwe tegnieke en 
middele, van bedryfsvoering tot 
ontspanningsmiddele wat ons lewe makliker maak.  
Die moderne tye verander ook ons vermoëns as 
mens, soos ons maksimum konsentrasietyd by 
ouditiewe kennisoordrag (dit staan nou blykbaar op 
ongeveer 6 minute, terwyl dit vroeër die uitsluitlike 
manier van kennisoordrag was). 

Daar is nuwe vorme, maar ook nuwe prioriteite in 
ons samelewing.  Ons het van die platteland na die 
stad getrek, met ander woonvorme en ander sosiale 
interaksies.  Ons wêreldbeeld verander, omdat ons 
wêreld kleiner word deur moderne 
kommunikasiemiddele.  Deur televisie, tydskrifte en 
reise leer ons van ander mense en ander 
samelewings en hul waardes.  Ons eie lewe en ons 

eie lewenswaardes word daardeur meer betreklik , 
meer gerelativeer.  So staan die Afrika-kulture onder 
geweldige druk om die “westerse” kultuur oor te 
neem en hul eie kultuur weg te gooi. 

Ons ervaar dat vorige generasies foute gemaak het 
(en dat ons ook foute maak, soos die grootskaalse 
vernietiging van die natuur).  Dit kos blykbaar groot 
inspanning om die wêreld ook maar net ‘n bietjie te 
verbeter.  Vorige generasies was deel van hulle 
wêreld en hulle kultuur.  Hulle het geen outomatiese 
reg of gesag om hul denkbeelde aan ons op te dring 
of ons tot iets te verplig nie.  Daarom kyk ons ook 
krities na “Geloftedag”, waar mense twee eeue 
gelede blykbaar toekomstige generasies verplig het 
om hul (teregte) dankbaarheid vir God se uitredding 
te bly vier.  Maar was hulle uitredding groter as 
byvoorbeeld die vernietiging van die Spaanse vloot 
(die “armada”) in die 17e eeu, wat ons nie meer vier 
nie?  Ons kan eerder God se duidelik 
gedokumenteerde dade van uitredding, soos 
Kersfees of Paasfees, met nadruk vier.  Maar dit 
terloops. 

Kerklike erfenis 
 ‘n Belangrike saak in hierdie besinning oor “ons 
erfenis” is wat ons erf deur die kerk.  Kerklike 
uitsprake kry partykeer spesiale gesag omdat gesê 
word: “dit is God se wil”.  Wie sou ons dan wees om 
dit nie te aanvaar nie?  Maar later blyk dit was slegs 
menslike gedagtes (soos die kruistogte om die 
“heilige land” te bevry). 

Wat is die kernsake van ons Christelike 

geloof, en hoe kan ons op ‘n eietydse en 

kultuur- of volks-eie manier God se grootheid 

en plan vir die mens se redding leer ken en 

vorm gee aan die belewenis van ons geloof 

en aan die lof en eer aan God? 

Die Reformasie  in die 16e eeu was die vormgewing 
van ‘n nuwe gees in die kerk, in dieselfde tyd as die 
renaissance (“wedergeboorte”) in die samelewing en 
kunste.  Kerklike tradisies soos hiërargie (met 
onaantasbare biskoppe en kardinale), allerlei 
sakramente, goeie werke en aflate wat genade sou 
verdien, liturgie in Latyn, die offer-altaar, Maria, die 
heiliges en die vagevuur is verwerp en vervang met 
ampsdraers gekies uit die mondige gemeente, 
kerklike handelinge is uit die Bybel afgelei, genade 
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is onverdien, die heil is deur geloof in Jesus 
Christus, die liturgie is in die volkstaal.  Almal 
radikale veranderings in die tradisionele kerk, met as 
slagspreuk “sola Scriptura” - terug na die Bybel as 
uitsluitlike bron van Goddelike openbaring en 
waarheid. 

Daar is later bygevoeg: “… semper reformanda” - ‘n 
gereformeerde kerk is ‘n kerk wat voortdurend 
reformeer.  Maar hoewel ons reeds 500 jaar probeer 
reformeer op die erfenis van die Reformasie, steun 
ons nog steeds sterk op die tradisies daarvan.  Wat 
kan ons daarop nog reformeer - hervorm?  Ons 
bevestig slegs hul verworwenhede, met hier en daar 
“kosmetiese” aanpassings. 

Kern en verpakking 
In ons moderne tyd raak tradisies amper outomaties 
verdag; dis mos outyds, iets wat slegs van vroeër 
is?  Slegs van waarde vir mense met romantiese 
gevoelens oor vroeër.  Party moderne Christene 
ervaar blykbaar ‘n gevoel van bevryding om kerklike 
tradisies te kan agterlaat en dit te vul met nuwe 
kreatiwiteit.  God het die mens mos geskep met 
verstand en kreatiwiteit, om dit te gebruik in sy diens 
en tot sy lof.  So kom die skepsel tot sy reg, ook in 
sy geloofsake.  Hierop speel die evangeliese 
beweging in. 

Tradisies is die outydse verpakking van sekere 
kernsake wat van blywende waarde is.  Dit raak tyd 
dat die verpakking vernuwe word om die inhoud, die 
kernsake, weer nuut en vars te laat lyk.  Die vraag is 
dan: wat is die kernsake van ons Christelike geloof 
en hoe kan ons op ‘n eietydse en kultuur- of volks-
eie manier God se grootheid en plan vir die mens se 
redding leer ken en vorm gee aan die belewenis van 
ons geloof en aan die lof en eer aan God? 

Daarby kom ook dat ons kerklike erfenis deurgaans 
uit Europa kom.  En hoekom moet ons dit in Afrika 
(of Indonesië, of Suid-Amerika) net so oorneem?  
Deur ons nugtere Noord-Europese volksaard is ons 
eredienste baie strak, ordelik en vas en kom die 
geloofsblydskap nie baie sterk tot uiting nie.  Deur 
die “veelkleurigheid” van gereformeerde kerke in 
Suid-Afrika ervaar ons nou dat byvoorbeeld die 
lofprysing aan God in die eredienste nie slegs 
“Europees” (psalms, orrel en Geneefse melodieë) 
hoef te wees nie.  Ons neem ook weer kennis van 
allerlei musiekinstrumente en kore wat die priesters 
en Leviete in die Ou Testament in hul eredienste 

gebruik het (Ps 150).  Elke volk gee volgens sy eie 
kultuur uiting aan God se lof en ‘n volks-vreemde 
tradisie moet nie sommer opgedwing word nie. 

Ons kan dus aflei dat daar by menslike aksies ’n 
aantal elemente onderskei kan word.  Die eerste en 
belangrikste saak is die kern  waaroor dit gaan.  
Byvoorbeeld: ons is deur Jesus Christus verlos van 
ons (daaglikse) sondes, ons wil opstaan as nuwe 
mens en ons wil dit weekliks (op Sy 
opstandingsdag) met ander gelowiges vier en 
mekaar bemoedig en aanspoor.  Die tweede aspek 
is sekere waardes  wat vir ons van belang is.  In 
hierdie voorbeeld is dit sake soos eerbied en 
dankbaarheid vir God, verkondiging van die 
evangelie.  En dan kom derdens die vorm  waarin dit 
gestalte kry en hierdie vorm word baie bepaal deur 
tradisies.  Ons het reeds genoem die sterk nadruk 
op stylvolheid, vaste patrone, psalmgesang met 
begeleiding van ‘n orrel.  Dit is steeds baie belangrik 
om vas te stel dat die vorm nie oor die kern gaan 
heers nie, maar eerder die omgekeerde. 

As ons praat van ons kerklike erfenis, dan kan ons 
sê die kern is die samevatting van ons geloof in ons 
belydenisskrifte.  Die kern-feite  is opgesom in die 
ekumeniese belydenisskrifte en die leerstellige 
kern-sake  in die Drie Formuliere van Eenheid.  Die 
waardes  lê sterk op die gebied van die Christelike 
etiek soos byvoorbeeld ons vertolking van die Tien 
Gebooie, ons vormgewing van die huwelik, ons 
opvattings oor seksulaiteit, oor siekte en dood.  En 
derdens kom dan die vormgewing  en tradisies oor 
hoe ons trou, hoe ons begrawe, hoe ons eredienste 
lyk, hoe ons Bybelstudie doen, hoe ons met ons tyd 
omgaan.  Al drie hierdie elemente van kernsake, 
waardes en vormgewing is deel van ons kerklike 
erfenis, maar in hierdie volgorde neem ons eie 
tradisies, gebruike en gewoontes toenemend ‘n 
belangriker plek in. 

Die inhoud, die kernsake van ons geloof staan 

voorop.  En daaraan moet ons kreatief die 

vorms van belewing en uitlewing aanpas. 

“Semper reformanda” 
As ons die bostaande oorweeg, moet ons erken dat 
ons inderdaad baiekeer fokus op bysake terwyl 
kernsake buite die gesigsveld bly.  Dit kan 
veroorsaak word deur die vorms en tradisies wat 
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ons gebruik.  Dus, as kerklike tradisies ons 
belemmer in die regte verstaan en belewing van ons 
Christelike geloof, dan moet ons ons tyd- en kultuur-
gebonde tradisies aanpas of verwyder.  Die opdrag 
om steeds te reformer, kan ook hierop van 
toepassing gemaak word.  Al doen ons dit met ons 
beperkte insigte en wysheid. 

Ons moet egter oppas dat ons nie sommer 
kultuurvorms oorneem wat nie pas by die inhoud 
van ons geloof nie of eers die vorms skep en dan 
die inhoud daarin probeer inpas.  Die inhoud, die 
kernsake van ons geloof, staan voorop.  En daaraan 
moet ons kreatief die vorms van belewing en 
uitlewing aanpas.  Dit beteken bepaalde dinge sal 
anders gebeur as vroeër.  Maar waar dit verander 
word, behoort dit ‘n verbetering te wees, soos ‘n 
beter sig op die inhoud.  Byvoorbeeld die sing van 

die votum en die amen deur die gemeente is so ‘n 
verbetering. 

As ons aanvaar dat kerklike vorms moet inpas by 
die lewe van ons tyd, dan sal die kerklike vorms ook 
nie verstar nie.  En ons sal ook erken dat volgende 
generasies dit weer anders mag doen.  As 
belangstellendes ‘n gereformeerde erediens 
bywoon, moet hulle ook nie die indruk kry dat hulle 
in die vorige eeu teruggekeer het nie.  Die evangelie 
van Jesus Christus is vir alle eeue en alle kulture.  
Dit is weergegee in die Ou en Nuwe Testament, die 
testament van Jesus Christus.  Dit is ons groot 
erfenis.  Die kerninhoud daarvan bly dieselfde, maar 
die vorm van uitlewing en belewing sal verander 
soos mense sal verander.  En dit is reg so. 

Hans Moes is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk 
Kaapstad. 

 

 

DIE ENIGE GOD (NGB art 1) 
Ons glo � met die � en bely met die � dat daar 'n enige en 
enkelvoudige � Wese is wat ons � noem. Hy is �, onbegryplik, 
�, onveranderlik, �, almagtig, � wys, �, goed en die 
alleroorvloedigste � van alles wat � is 

2 Kor 3:17; Joh 4:24; Jes 40:14. 

 

Hierdie blokkiesraaisel is geplaas met toestemming van die skrywer Hennie 

van Wyk, en kan op sy webblad www.ssplus.co.za gevind word. 

Klein Advertensies 

 

FOLMER BOEKHANDEL  (Pretoria) het 
saamgesmelt met en verhuis na 
BOEKENHOUT  Dickensonlaan 1180, 
Waverley (by AROS)  
Tel: 012 332 3227 – Ietje van der Kruk  
epos: boekenhout@aros.ac.za  
Ure: Maandag – Vrydag 8:00-16:00  
 Saterdag 7:30-15:30 

 
 

Vollespektrum PERSONEELDIENSTE 
aangebied insluitende indiensplasings, 
dienskontrakte, afwesigheidsbestuur, 
personeelinkorting, CCMA verteenwoordiging, 
beroepsveiligheid en dissiplinêre verhore. 
http://www.dpsconsult.co.za/ 
Marti van Renssen (012-332-0800: Pretoria) 
Marietjie Mouton (021-911-5267: Kaap)  

 
 

Vakansie huisie te huur naby HERMANUS. 
Kontak Hans Luijk 083 270 5484 

 
 

Drie slaapkamer dupleks woonstel te huur in 
WONDERBOOM, vanaf Desember. 
Tel 012 543 3597. 

 

 



24 

Stigting Woord en Wandel 
(Eienaar & Uitgewer) 

Gilles de Jager (voorsitter) 
Berend Kamphuis 
Dr Gerard Hagg 
Louise Ros (administrasie) 

 
Posbus 31141, Totiusdal, 0134 
Tel  012 332 0127 
Faks  086 651 9719 
E-pos (stigting & administrasie): 
kompas.admin@vgk.org.za 

 
Drukker:  

Printburo (telnr 012 335 9134) 
 
Redaksie: 
Prof Hans Boon (eindredakteur) 
Douwe Drijfhout 
Gerhard Bijker 
Marja Danielz 
Heleen Snijder 

 
Subredakteurs: 
Leer & Lewe: 
      Roelof de Jong 
Venster op die Bybel: 
      Ds Jopie van der Linden 
Wetenskap & Tegnologie: 
      Johan Bijker 
In Pers-pektief: 
      Hans Moes 
 
Redaksieadres: 

19de Laan 560 
Rietfontein  0084 
e-pos: kompas@vgk.org.za 
 
Advertensies: 
Navrae by die Administrasie 
 
Elektroniese betalings: 

Stigting Woord en Wandel 
Nedbank Gezina 
Takkode : 16 03 45 
Reknr : 1603 031 820 
Vermeld asb u naam en lidnommer 
 
Intekengelde (per jaar): 
RSA per e-pos : R60 
RSA per hand : R120 
RSA per pos : R160 
Buiteland per e-pos : €10 
Buiteland per seepos : €30 
Buiteland per lugpos : €40 
 
http://kompas.vgk.org.za/ 
 
Intekening moet asseblief skriftelik 
gekanselleer word. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


