
Marikana
Ja, dit het sommer gebeur:  ‘n klomp mynwerkers wat ontevrede was met 
hulle loon en ‘n geweldige verhoging geëis het – ‘n bedrag van ongeveer  R12 
500.00  per maand vir ‘n groot aantal werknemers.  Dat die Lonmin-myn dit nie 
ewe skielik kon betaal nie, is te verstane.  Tog sou dit deur gewone onderhan-
delings bygelê kon word.  Ongelukkig was dit nie ‘n gewone staking nie,  van 
die begin af.  Daar is gewapend gestaak, met pangas en knopkieries,  vanaf 
‘n hooggeleë koppie.  Dit was bedoel om ‘n rewolusionêre staking te wees.  
AMCU, die nuwe vakbond wat probeer het om lede te werf onder die sta-
kers, is ‘n gewelddadige vakbond.  Hulle het baie aangehits en al gou is twee 
polisiemanne met pangas in stukke gekap.  Julius Malema het die stakers 
ook aangespoor om gewelddadig te word.  Die polisie moes begin teëstand 
bied en in die situasie wat toe ontstaan het, het 34 mense deur die koeëls van 
polisiemanne gesterf.
Hoe moet ons as Gereformeerdes hieroor dink?  Eerstens is dit ‘n feit dat die 
loongaping tussen arm en ryk onder die werknemers by Lonmin baie groot is, 
soos dit die geval is by baie organisasies.  Ons lewe in ‘n kapitalistiese ekono-
mie.  Kapitalisme het sy “ugly face” en by Marikana is dit vergestalt.  Christene 
moet anders lewe.  Ons moet aan ons werknemers ‘n billike loon verskaf so-
dat hulle nie in sinkkamertjies hoef te leef nie.  Gaan ry gerus ‘n bietjie rondom 
Rustenburg  en sien in watter haglike toestand die mynwerkers lewe.
Marikana was ‘n klein rewolusie.  Dis nie die weg wat die Here ons leer om 
verandering teweeg te bring nie.  Ons moet tevrede wees as ons nie baie 
het nie, en as ons onder die broodlyn lewe, dan moet ons langs die weg van 
onderhandelings ‘n beter toestand beding.  Dit altyd onder die aanroep van die 
Here se Naam.
Leiers  in die industrie moet geleenthede skep waar agtergeblewenes ‘n billike 
loon kan verdien,  waardeur hulle ook ‘n huisie kan besit en moontlik ‘n kar, en 
voedsame kos op hulle tafels kan hê.
As  ons in Suid-Afrika elkeen ons naaste liefhet, kan dit soveel beter gaan.  
God beveel dit aan ons en Hy gee ook sy seën daarop.  Laat ons as kerke 
ligte wees wat hoog op die staanders staan en nie onder maatemmers nie.  So 
kan ons in ons omgewings die Woord van die Here oor sulke sake versprei.

Prof Hans Boon is lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Johannesburg.
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Wie Christus inskakel om sy kerk te bou
Uit die Bybel

Handelinge 11:19-26

Die eerste dekades na Pinkster was vir die kerk ‘n 
moeilike tyd.  Nadat Stefanus as eerste Christen 
die marteldood gesterf het, breek daar ‘n algemene 
vervolging uit.  Paulus (Saulus) het ook hieraan 
deelgeneem.  Soos ‘n bloedhond het hy stad en land 
deursoek om Christene op te spoor. 

As gevolg van die verdrukking van die  
kerk in Jerusalem het daar juis nuwe  
kerke ontstaan.

Hierdie moeilike tyd het die geskiedenis ingegaan 
onder die naam ‘die groot verdrukking’.  Een gevolg 
hiervan was dat die kerk in Jerusalem – ‘n paar 
duisend mense – verstrooi is.  Die Fariseërs en 
Joodse leiers het gedink dat hulle die stryd gewen 
het.  Maar niks was verder van die waarheid nie.  
Want wat nou gebeur het, was dat orals waarheen 
hulle verstrooi is, nuwe groepe ontstaan het wat sou 
groei tot kerke.  Net soos ‘n boom wat hewig deur ‘n 
storm beskadig is, tog deur dieselfde storm sy sade 
ver kon versprei.

Die Christene het onder andere na Fenisië, Ciprus 
en Antiochië gevlug.  Neem byvoorbeeld Ciprus.  Dit 
was ‘n eiland noordwes van die kus van Palestina.  
Op daardie eiland was daar ‘n aansienlike Joodse 
gemeenskap.  Sommige Christene het hierheen ge-
vlug.  Moontlik het hulle familie hier gehad.  Onthou 
dat die meeste lede van die Jerusalemse gemeente 
van Joodse afkoms was.  Volgens sommige bronne 
het Lasarus na Ciprus gevlug.  Ja, die Lasarus wat 
deur Jesus uit die dood opgewek is.  Op Ciprus sou 
hy nog vir baie jare geleef en die evangelie uitgedra 
het.  Daar het hy toe die tweede keer gesterf.

Al hierdie vlugtelinge het van Christus getuig op 
die plekke waarheen hulle gevlug het.  Dit was nie 
georganiseerde evangelisasie-aksies nie.  Hulle het 
byvoorbeeld van die waarheid getuig teenoor hul 
Joodse familie.  Dit het ‘n effek gehad. 

Die evangelie is nie meer net vir die Jode 
bedoel nie, maar ook vir die nie-Jode.

Dit was egter gebruiklik dat Jode en heidene nie 
gemeng het nie.  Die Jode het in die Griekse stede 
gewoon.  Tog was daar nie meer as net saaklike 
kontakte met die heidene nie.  Ons lees hieroor 
in Handelinge 11:19 – “sonder om tot iemand die 
woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen”.  Met 
hierdie opmerking raak Lukas ‘n tema van sy boek 
aan.  In hoofstuk 10 het hy geskryf oor die beke ring 
van Cornelius en die visioen wat Petrus ontvang 
het.  Die diskussie in die Jerusalemse gemeente, 
waarvan ons in die eerste deel van hoofstuk 11 lees, 
het ook oor hierdie tema gegaan: is die evangelie 
slegs vir Jode bedoel?  Is daar ook ‘n gelyke plek 
vir die heidene?  Na uitgebreide diskussies het die 
rus teruggekeer.  Jerusalem het besef dat dit God is 
wat aktief onder die heidene is.  As Hy hulle geloof 
geskenk het in die Here Jesus Christus, sal ons 
God kan keer?  In Handelinge 20:11 vind ons die 
antwoord.  Sommiges het naamlik met die heidene 
kontak gemaak en begin praat oor Christus.  Hoe 
presies dit gebeur het, lees ons nie.  Ons lees wel 
dat dit manne uit Ciprus en Ciréne was.  Hulle het in 
Antiochië kontak gemaak met die Grieke.  As u op 
‘n kaart kyk, sal u sien dat al hierdie name die name 
van hawens aan die Middellandse See is.  Ciréne lê 
selfs aan die kus van Afrika (hedendaagse Libië), ten 
minste ‘n duisend kilometer van Jerusalem af.

Kaart van die Romeinse Ryk in die eerste eeu AD

Dit is net ‘n bewys daarvan hoe vinnig die evan-
gelie versprei het!  Histories het die evangelie veral 
parallel aan die handelsroetes versprei.  Die mees 
algemene manier van vervoer in daardie dae was 
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die skeepvaart.  Die Romeinse Ryk het bestaan 
uit lande wat aan die Middellandse See gegrens 
het. Hierdie lande het intensief oor en weer handel 
gedryf.  Waarskynlik was die manne waarvan ons in 
Handelinge 11:20 lees, Joods-Christelike handelaars.  
Hulle het die hawestad Antiochië besoek om sake te 
doen.  En daar, ver weg van die huis af, het hulle met 
Grieke – heidene – in gesprek getree.  Moontlik was 
dit sakevennote.  Hulle het nie net oor sakebelange 
gepraat nie, maar het ook getuig van Christus. 

In daardie dae was dit gebruiklik om, as ‘n handels-
transaksie beklink is, dit deur middel van ‘n offer in 
‘n heidense tempel te doen.  Dit het ‘n groot maaltyd 
ingesluit – kos en drank, vermaak, seks, noem maar 
op.  Dis moontlik dat die Christen vir sy sakevennoot 
gesê het: ons sluit die kontrak, maar ek wil nie saam 
met jou na die tempel gaan nie.  Ek aanbid ‘n ander 
God, die lewende God. Hy verdra dit nie as sy die-
naars offers aan ‘n vreemde god bring nie.  Boonop 
wil ek nie dronk word nie, en ek verkies om net met 
my eie vrou te slaap.  Dit wil ek so hou, al is sy by  
die huis ver weg oorsee en sal sy dalk niks  
agterkom nie.

Dit was gesprekke soos hierdie wat indruk op die hei-
dene gemaak het.  Hulle het respek gekry vir hierdie 
God van die Christene.  Hulle kon sien sy dienaars 
was betroubaar.  Hulle het nie in die tempels geoffer 
nie.  Tog het hulle nie onverskillig teenoor godsdiens 
gestaan nie.  In kort, Christus het vanuit die hemel 
die getuienis – in woord én daad – van sy dienaars 
geseën.  Die gevolg was – hoofstuk 11:21 – dat ‘n 
groot aantal Grieke in Antiochië hulle tot die Here 
bekeer het. 

God se weë om kerke te plant en sondaars  
te red, is wonderlik.

Dit was die allereerste begin van die kerk in Anti-
ochië.  ‘n Kerk wat geoormerk was om ‘n belangrike 
rol in die geskiedenis te speel.  Antiochië het naamlik 
die eerste sendende kerk geword. Jerusalem is ge-
forseer om uit te beweeg.  God het die groot verdruk-
king gebruik om hulle aktief te kry.  Maar Antiochië 
het self vrywillig besluit.  Hulle het Paulus en Barna-
bas beroep.

Een van die vroeg-Christelike kerkgeboue in Antiochië

Dit lyk of die kerk in Antiochië nogal toevallig 
ontstaan het.  Maar Lukas maak dit duidelik dat dit 
nie die geval was nie.  Sake is vanuit die hemel 
bestuur. Christus het gesorg dat sommige van sy 
dienaars – handelaars uit Ciprus en Ciréne – kontak 
gemaak het met heidene in Antiochië.  En van die 
een het die ander gekom.  Agteraf wonder ‘n mens: 
hoe kon dit gebeur het?  Maar tog het dit gebeur.  
God se weë om kerke te plant en sondaars te red,  
is wonderlik. 

Die res van Handelinge 11 vertel wat daarna gebeur 
het.  Toe die kerk in Jerusalem – 400 km suid van 
Antiochië – hiervan hoor, was hulle ongerus.  Hulle 
het Barnabas afgevaardig om ondersoek te gaan 
instel.  Was dit wel Skriftuurlik wat daar in Antiochië 
besig was om te gebeur?  Barnabas het die saak 
ondersoek, en hy was verras!  Hy het God se hand 
in Antiochië herken!  Hy het hulle selfs aangemoedig 
om in hierdie spoor verder te gaan!  God het groot 
kanse vir die evangelie in Antiochië gegee.  Selfs 
meer as wat hy alleen kon hanteer.  Daarom het hy 
die inisiatief geneem om Paulus te beroep.  Hy het 
na Tarsus gereis – 200 km na die noordweste of 100 
km oor die water – om hom te gaan haal.  Saam het 
hulle vir ‘n jaar lank in Antiochië gearbei.  En nog 
steeds was die oes nie ingesamel nie. 

Antiochië het die tweede kerk geword wat gestig is 
na Jerusalem.  In Handelinge 12-13 sal ons sien hoe 
Antiochië vir Paulus en Barnabas op ‘n sendingreis 
uitgestuur het.  Baie meer kerke sou geplant word 
– Filippi, Berea, Athene, Korinthe, Efese, Rome...  
En toe al die apostels gesterf het, het die werk nog 
steeds aangegaan.  Want orals het hulle oudstes 
aangestel.  Nuwe bedienaars van die evangelie is 
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opgelei, soos Timotheüs en Titus, Paulus se leer-
linge.  So het die kerk gegroei, in so ‘n mate dat 
ons vandag kan sê dat die kerk in elke land van die 
wêreld, groot of klein, wortel geskiet het.

Hoe is die eerste kerk in Suid-Afrika geplant?

Hoe is die eerste kerk in Suid-Afrika geplant?  Ook 
hier het dit gebeur parallel aan die handelsroetes.  
Die VOC het ‘n handelspos aan die Kaap gestig, en 
ongeveer ‘n dekade later is die eerste kerk aan die 
suidpunt van Afrika geplant.  Gelukkig was daar ook 
mense aan die Kaap wat nie net in handel belang-
gestel het nie.  So gebruik Christus deur alle eeue 
sy dienaars om sy kerk te bou.  Dis nie net apostels, 
predikante en sendelinge wat dit doen nie.  Dikwels 

volg hulle maar net in die voetspore van mense soos 
handelaars. 

Moenie God se werk vertraag deur ‘n  
oppervlakkige Christelike lewe nie.

Dit is ‘n groot voorreg om ‘n instrument in God se 
hand te wees.  Ons mag ook vandag vir die 21ste 
eeu mekaar oproep: moenie God se werk vertraag 
deur ‘n oppervlakkige Christelike lewe nie, deur 
die wêreld en sy gewoontes meer lief te hê as die 
koninkryk van God nie.  Laat jou inspan, wees bereid 
om te dien.  Belê jou tyd, talente en geld in sy kerk.  
Dis die beste belegging vir die toekoms.

Ds PG Boon is sendeling in Soshanguve

Besoek aan Australië
Kerknuus

Opening van Sinode van die Free Reformed 
Churches of Australia (FRCA)
Die Deputate Betrekkinge Buitelandse Kerke het my 
afgevaardig om die Vrye Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika (VGKSA) op die sinode van die Free Re-
formed Churches of Australia (FRCA) in Armadale, 
Western Australia, van 9 tot 19 Julie 2012 te verteen-
woordig.  Armadale, die sameroepende kerk, is die 
kerk wat vir ds Axel Hagg as predikant beroep het.  
Die voorsitter van die Kerkraad, ouderling A Bruning, 
het die opening op Maandag 9 Julie waargeneem en 
in die volgepakte kerkgebou voorgegaan met voor-
bede en ‘n oordenking met die oog op die sinode.  
Die samesang van Psalms was met oorgawe.

Drie klassisse vaardig elk drie predikante en drie 
ouderlinge af na die sinode van die FRCA.  Die klas-
sisse is North, Central en South-West.  Ds A Van-
Delden was verkies tot voorsitter, ds R Pot tot onder-
voorsitter, ouderling W VanderVen tot skriba en ds P 
de Boer tot tweede skriba.

Die ontvangs van die afgevaardigdes van die buite-
landse susterkerke van die FRCA was hartlik en gas-
vry.  Die gesprekke wat ek met die afgevaardigdes 
kon voer, was waardevol. 

Betrekkinge met Buitelandse Kerke
Betrekkinge met buitelandse kerke het ‘n belangrike 

plek op die agenda ingeneem.  Dit was veral die 
betrekkinge met die Gereformeerde Kerken in Neder-
land (vrijgemaakt) (GKv), die Gereformeerde Kerken 
in Nederland Hersteld (GKH) en die Reformed 
Churches of New Zealand (RCNZ) wat die grootste 
gedeelte van die sinode se tyd in beslag geneem het.

Ek kon op Woensdagaand 11 Julie namens die VGK-
SA ‘n toespraak lewer.  Die sinode van die FRCA het 
besluit om susterkerkverhoudinge en die finansiële 
ondersteuning van die kerke in Suid-Afrika voort te 
sit.  Daar is ook besluit dat twee afgevaardigdes die 
Sinode van Bethal in Mei 2014 sal bywoon.

Na afloop van die Sinode het ek nog ‘n vergadering 
gehad met die nuwe en ou Deputate Betrekkinge 
Buitelandse Kerke van die FRCA.  Veral met betrek-
king tot die verhouding met die GKv wil hulle met 
VGKSA Deputate konsulteer.

Susterkerke in Nederland
Die hantering van susterkerkverhoudinge vereis aan 
die een kant moed, aan die ander kant wysheid en 
geduld.  Die sinode het die gevolgtrekking gemaak 
dat sinodes en deputate oor ‘n lang tydperk verskil-
lende gewigtige sake rakende die getrouheid van 
die susterkerke in Nederland bespreek het, en dit is 
duidelik dat die GKv nie alle dwalinge van God se 
Woord verwerp het nie.  Die erns van hierdie kommer 
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sal as ‘n amptelike vermaning oorgedra word in die 
vorm van ‘n verklaring van gewigtige besware ra-
kende die leer en praktyk van die GKv.  Dit is ook vol-
gens die wens van die GKv dat besware direk aan die 
sinode oorgedra word.  Die vermaning wat by die vol-
gende sitting van die sinode van die FRCA op 22 April 
2013 vasgestel sal word, sal na items verwys wat 
oor die jare in verband met die hermeneutiek, etiek, 
sakramente, ekklesiologie, kerkregering en liturgie 
met die Nederlandse Deputate bespreek is.  Dit neem 
in ag die reaksies wat reeds van die GKv ontvang is.  
Die vermaning sal gedoen word in konsultasie met 
die susterkerke in Kanada en Suid-Afrika.

Die susterkerkverhoudinge wat die Gereformeerde 
Kerken in Nederland Hersteld (GKH) aan die FRCA 
aangebied het, het hulle intussen teruggetrek en 
hulle het dit duidelik gemaak dat betekenisvolle 
kontak voortaan alleen moontlik sal wees indien 
die FRCA hulle susterkerkverhouding met die GKv 
verbreek.  Die sinode meen ook dat die GKH se 
verhouding met die Liberated Reformed Church of 
Abbotsford (LRCA), wat van die Canadian Reformed 
Churches afgeskei het, ‘n verhindering mag wees vir 
toekomstige susterkerkverhoudinge met die GKH.  
Daar sal deur die kerke vir die situasie in Nederland 
gebid word en die Deputate het opdrag om kontak 
te behou met die GKH en om ontvanklik te wees vir 
kontak met die ander kerke wat van die GKv en GKH 
afgeskei het.

Wat die LRCA aangaan, is besluit om nie die versoek 
van verskillende kerke van die FRCA om hierdie kerk 
te ondersoek, op te volg nie, omdat die LRCA ver-
soek dat ‘n beoordeling gemaak word of die Cana-
dian Reformed Churches (CanRC) getrou is of nie, 
veral ten opsigte van besluite rakende die CanRC se 
susterkerkverhoudinge.  Die FRCA erken egter die 
CanRC as ware en betroubare kerke en koester die 
verhouding met die CanRC.

Reformed Churches in New Zealand
Die sinode van West Albany 2000 het die Reformed 
Churches in New Zealand (RCNZ) erken as ware 
Kerke van Christus.  Dit is bevestig deur sinode 
Armadale 2012.  Daar sal voortgegaan word om tot 
‘n susterkerkverhouding te werk.  Daarmee sal die 
eenheid van geloof prakties en sigbaar uitgedruk 
word. Sinode 2011 van die RCNZ het verdere sus-
terkerkverhoudinge met die Christian Reformed 
Churches of Australia (CRCA) afgekeur en besluit 
tot ‘n verhouding van kerklike gemeenskap met die 

FRCA. Deputate moet ondersoek wat hierdie nuwe 
reëling inhou en hoe dit op die vorige verhindering in-
werk. Plaaslike kerke kan intussen aan die kerke van 
die RCNZ ondersteuning verleen en daar behoort 
interaksie te wees waar moontlik.

Book of Praise
In die afgelope jare het die CanRC die Psalms in 
die Book of Praise hersien, asook 19 gesange by 
die bestaande gesange gevoeg.  Sinode het besluit 
om nie die 19 gesange toe te voeg nie, aangesien 
daar nie ‘n begeerte in die kerke na meer gesange 
is nie.  Die hersiene 150 Psalms en 65 gesange 
soos gepubliseer in die Proefbundel (2010) van die 
CanRC, word voorwaardelik goedgekeur, omdat 
die hersiening ‘n verbetering van die 2008-uitgawe 
is en geag word tot seën van die kerke te wees.  In 
die kerke word steeds ‘n behoefte na ‘n Australiese 
uitgawe van die CanRC Book of Praise uitgespreek. 
Deputate sal ‘n ondersoek na so ‘n uitgawe hervat, 
ingeval ‘n toekomstige sinode op so ‘n uitgawe sou 
besluit.  Dit sal insluit die hersiene 150 Psalms en 65 
gesange, asook die geringe hersiening wat vorige 
FRCA-sinodes gedoen het.  Dit sal ook die FRCA-
kerkorde bevat.

Bybelvertaling
Deputate is deur die sinode benoem om die 2011-uit-
gawe van die NIV, wat aansienlike wysi gings het t.o.v. 
die 1984-uitgawe (wat deur die kerke goedgekeur is), 
te evalueer.  Die 2011-uitgawe gee voorkeur aan fem-
inistiese interpretasies in verta lingskeuses.  Sinode 
2015 moet tot ‘n definitiewe besluit kom.  Intussen sal 
die 2011-uitgawe nie in die kerkdienste gebruik word 
nie.  Die ESV (english standard version) is deur baie 
gereformeerde kerke positief geëvalueer.  Sinode het 
besluit dat die ESV se sterk en swak punte geëva-
lueer word en het ook die saak aan Deputate opgedra 
om te beoordeel of die ESV in die kerkdienste vir 
gebruik toegelaat behoort te word.

Toespraak
Enkele sake wat ons kerklike lewe tipeer asook die 
uitdagings is deur my in die toespraak – waar nie 
net die sinode nie maar ‘n groot bywonings gehoor 
teenwoordig was – uitgelig: die multi-kulturele ver-
band, die taalkwessie, die verbintenis met ons 
susterkerke oorsee, in besonder die ondersteuning 
wat Bethal vanuit Australië ontvang.  Die omvang van 
en die seën wat die Here op die sendingwerk gee, is 
benadruk. Die nominale Christendom in ons land is 
getipeer as selfgerig, sinkretisties en dikwels met min 
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Skriftuurlike inhoud.  Daar is gewys op armoede, die 
VIGS-pandemie, geweld, misdaad, ens.

Die saak van die volhoubaarheid van ons kerklike 
samelewing is ook uitgelig: die kriteria waarop die 
ad hoc-sinode van Pretoria 2012 besluit het om toe 
te pas by hulpverlening aan hulpbehoewende kerke; 
die gedifferensieerde model vir kerkverbandelike 
bydraes en die verskil in die traktemente van predi-
kante van hulpbehoewende gemeentes en die ander; 
die saak van verantwoordbaarheid van gemeentes. 

Ek het ook verwys na die saak van Teologiese Oplei-
ding, waaroor ons kerkverband verder moet besluit.  
En ons kontak en gesprekke met die GKSA.

Verskillende lidmate het waardering uitgespreek 
vir die inligting oor Suid-Afrika en die kerklike situ-
asie hier.  Daar kon verdere gesprekke oor ons 
geleenthede en moeites gevoer word.  Broer Bert 
Veenendaal, die aftredende FRCA-deputaat vir 
Kontak met die Kerke in Suid-Afrika, het op gepaste 
wyse op die toespraak geantwoord.

Teologiese Opleiding
‘n Vergadering is belê met die Deputate vir Opleiding 
vir die Bediening van die FRCA asook die twee af-
gevaardigdes van die CanRC, di. Wielenga en Sou-
man.  Afstandsonderrig van die kollege in Hamilton 
is bespreek.  Australië wil graag naas die Pastoral 
 Trai ning Program ook die Freshman-jaar in Australië 
aanbied.  Die Freshman-jaar sal oor drie jaar saam 
met die tale aangebied word.  Australië wil gedeelte-
lik van afstandsonderrig van Hamilton gebruik maak 
en deels van eie dosente.  Op hierdie stadium maak 
die VGKSA ook van Hamilton gebruik, hetsy vir die 
hele kursus of gedeeltelik vir afronding.  Daar is tot 
die gevolgtrekking gekom dat Suid-Afrika moontlik 
dieselfde as die FRCA mag oorweeg.  Indien wel, 
afhangende van die dinkskrum en indaba later in 2012, 
sou VGKSA-kuratore ook 
‘n versoek in die verband 
tot Hamilton kon rig.  Dit 
blyk dat Hamilton hier-
die moontlikheid mag 
oorweeg.

Voorligting oor die 
VGKSA
Daar is twee voorligtings-
aande gehou, een in 
Southern River en een in 

Albany.  By beide geleenthede het ek met behulp van ‘n 
dataprojektor aan die gehoor ‘n beeld van die kerkver-
band van die VGKSA gegee.  Ek het agtereenvolgens 
gefokus op die situasie in Suid-Afrika, die voortgang van 
die sen dingswerk, en die gemeente van Bethal in die 
besonder.  ‘n Gesindheid om mee te wil leef en offer-
vaardig te wees, was duidelik uit die vrae wat gestel is.

Inligting
Daar was twee persvrystellings deur die sinode van 
die FRCA.  Dit is beskikbaar op die webbladsy: 

synod.frca.org.au/2012/acts/  :
Press Release – Week 1
Press Release – Week 2

Die voorlopige uitgawe van die Handelinge van die 
Sinode is ook beskikbaar op die webbladsy:

synod.frca.org.au/2012/acts/  :
FRCASynod2012ProvisionalActs.pdf

Besluit
Die FRCA is ‘n lewendige kerkgemeenskap wat met 
sorg en toewyding kerk is en hulle stempel in die 
samelewing afdruk.  Met die gereformeerde laer-
skole en een gereformeerde hoërskool bou hulle 
daadwerklik aan die gereformeerde lewe, in gehoor-
saamheid aan ons enigste Heer, Jesus Christus.  Die 
kerke brei uit, hoofsaaklik deur verbondskinders en 
immigrasie.  Oor gereelde evangelisering in die on-
gelowige samelewing is daar verskil van mening.

‘n Aantal van die lidmate van die VGKSA het na Aus-
tralië geëmigreer.  Ons kerke se verlies is die FRCA se 
wins.  Hulle neem hulle taak in hul nuwe vaderland met 
groot toewyding op en gebruik hulle gawes in die kerke.

Ds Hannes Breytenbach is die predikant  
van die VGK Bethal

Die afgevaardigdes wat die sinode in Australië bygewoon het
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Hamilton se studentegetal groei
Kerknuus uit Kanada

Studentegetalle by die Gereformeerde Teologiese Semi-
narie in Hamilton (Kanada) is besig om te groei. By die 
opening van die nuwe akademiese jaar op 7 September 
is bekend gemaak dat agt nuwe studente vir die Master of 
Divinity-program ingeskryf het.  Ses studente is afkoms tig 
uit Kanada, een uit die VSA en een uit Suid-Korea.  Agt 
student klink dalk nie indrukwekkend nie, maar vir die 
Seminarie in Hamilton is dit ‘n rekordgetal.  In totaal is 
daar tans 19 studente in die Master of Divinity-program.  
‘n Persoonlike herinnering:  Toe ek in 2004 my pos as 
professor in Hamilton aanvaar het, was daar 9 studente.  
Nou is daar 19.  Dit is ‘n groot voorreg en ‘n groot verant-
woordelikheid om so die kerke te mag dien deur middel 
van die opleiding tot die bediening van die Woord.

Onder die seën van die Here beleef die Seminarie in 
Hamilton ’n bloeitydperk.  Twee jong professore het 
die afgelope jare by die fakulteit aangesluit (dr Jason 
van Vliet, Dogmatologie; dr John Smith, Ou-Testa-
mentiese vakke).  
Emeritus-professor dr Cornelis van Dam is besig om 
die vrugte van jare se studie in publikasies te omskep.  
Sy mees onlangse boek is: God and Government: 
Biblical Principles  for Today (Wipf & Stock, 2011).  
Die boek gee ‘n goeie oorsig van gereformeerde oor-
tuigings met betrekking tot die politiek in die algemeen 
en die owerheid se roeping in die besonder.

Daar word met verwagting uitgesien na die Sinode van 
die Canadian Reformed Churches wat in Mei 2013 sal 
saamkom in Carman, Manitoba.  Deputate kuratore 
het besluit om aan die Sinode te versoek om ‘n vyfde 
professor te benoem.  Die kuratore se voorstel is dat 
die nuwe professor die Ekklesiologiese vakke sal do-
seer (Kerkgeskiedenis, Kerkreg).  As alles reg verloop, 
sal die Sinode nie net ‘n nuwe pos skep nie, maar ook 
iemand in die pos aanstel.  As dit inderdaad gebeur, 
is daar ‘n professor vir elkeen van die vyf hoofterreine 
van die teologie (Ou Testament, Nuwe Testament, 
Dogmatiek, Ekklesiologie en Praktiese Teologie) en sal 
daar soveel meer moontlikhede wees om die kerke te 
dien in Kanada sowel as in ander lande.

‘n Belangrike gebeurtenis op die Seminarie se agenda 
is die teologiese konferensie wat beplan word vir 18-19 
Januarie 2013 in Hamilton.  Die tema vir die konferen-
sie is die 450-jarige herdenking van die Heidelbergse 

Kategismus.  Vier bekende teoloë sal optree as hoof-
sprekers: dr Joel Beeke, dr Lyle Bierma (altwee van 
Grand Rapids, VSA), dr Herman Selderhuis (Apel-
doorn, Nederland) en dr Jason van Vliet (Hamilton).  
Besoekers uit Suid-Afrika is baie welkom! Vir meer 
inligting, sien:  www.canadianreformedseminary.ca 

In afgelope jare het die Seminarie in Hamilton veral die 
kerke in Kanada (Canadian Reformed Churches) en 
Australië (Free Reformed Churches of Australia) bedien.  
Daar is derhalwe met belangstelling kennis geneem 
van die feit dat die Sinode van die Vrye Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika verlede jaar besluit het dat VGKSA-
studente aangemoedig gaan word om na Hamilton te 
gaan vir teologiese opleiding.  Dit is duidelik dat hierdie 
besluit groot implikasies kan hê vir die toekoms van die 
Vrye Gereformeerde Kerke.  Die Seminarie in Hamilton 
sal graag saam met deputate kuratore van die VGKSA 
saamwerk om te kyk hoe daar saamgewerk kan word 
om aan Suid-Afrikaanse studente die bes moontlike 
opleiding te bied.  Ons het goeie herinnerings aan Phi-
neas Kgatle van Mamelodi wat in 2010 vir ‘n semester 
in Hamilton was.  Ons sal graag meer Suid-Afrikaanse 
studente in die toekoms verwelkom.

Om terug te keer na die begin:  Tydens die onlangse 
opening van die akademiese jaar het drie studente 
grade ontvang: twee studente het die Master of Divinity-
graad ontvang, die ander een die Bachelor of Theology.  
Die hoofrede is gelewer deur dr John Smith oor die 
tema: “‘n Drumpelwagter in die Huis van my God.”  Die 
foto by hierdie artikel gee ‘n indruk van die plegtigheid.

Dr Arjan de Visser, Hamilton, Kanada

By die opening van die akademiese jaar:  Van links na 
regs:  Dr Jason van Vliet, dr John Smith, dr Arjan de Vis-
ser, ds Richard Aasman (voorsitter van deputate kuratore).
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Christelike Roeping in die Stad
Deel III: Uitreiking en Evangelisasie in Pretoria se Middestad

Samelewing en politiek

Daar is ‘n spanning van hoe mens die ver-
houding tussen aardse en hemelse stad/
koninkryk moet tref.

Soos vantevore genoem, het beide Augustinus en 
Keller in hulle geskrifte oor die stad/koninkryk ‘n 
onderskeid getref tussen die aardse en hemelse 
vorm daarvan.  Terwyl albei ook toegee dat die 
hemelse koninkryk, die Stad van God, ‘n belofte is 
wat slegs ten volle vervul sal word aan die einde 
van die tyd, is daar ‘n sentrale spanning in hul en 
ander se werk oor die onderwerp betreffende hoe die 
verhouding tussen die twee geïnterpreteer behoort te 
word, en hoe die verskillende interpretasies daarvan 
vorm gee aan die kerklike lewe en bediening.  Aan 
die een kant is daar ‘n klem op die skeiding tussen 
die aardse en hemelse stad wat geneig is om die 
idee van die kerk-as-vesting te versterk; in praktyk 
kan dit moontlik aanleiding gee tot ‘n verdedigende  
gewoonte om die deure van die kerk styf toegesluit te 
hou.  Aan die ander kant gee die idee dat die aardse 
stad nie bloot weggemaak sal word aan die einde 
van die tyd nie, maar getransformeer sal word tot die 
Stad van God, steun aan die siening van die kerk-
as-suurdeeg.  Indien hierdie idee egter te ver gevoer 
word, mag dit op sigself aanleiding gee tot valstrikke, 
indien die liggaam van die gelowiges van die wêreld 
word of dit begin weerspieël, in plaas daarvan om 
aktief daarin besig te wees.

Voorts word die mate waarin sommige kerke/
gelowiges na die een of ander kant van die spektrum 
neig, dikwels ten minste gedeeltelik bepaal deur 
die sosiale wêreld rondom hulle en waarby hulle 
gewoonlik betrokke is.  Vir Augustinus was dit die 
verbrokkelende Romeinse Ryk; vir Keller ‘n hoogs 
diverse en welvarende Amerikaanse stad.  In hierdie 
laaste artikel wend ek my nou tot die Suid-Afrikaanse 
konteks met ‘n bespreking van die uitreikings- en 
evangelisasiewerk van ‘n nie-regeringsorganisasie 
in die middestad van Pretoria.  Hierdie NRO – ge-
naamd Pretoria Evangelism and Nurture (PEN) – 
onderskryf breedweg die idee dat die aardse stad/
koninkryk aan die einde van die tyd deur God ver-

volmaak sal word, en dat Christene ‘n aktiewe rol 
moet speel om die aardse stad/koninkryk selfs in die 
huidige tyd te transformeer.

Agtergrond van Hedendaagse Pretoria/Tshwane

Die geskiedenis van Suid-Afrika het sy in-
vloed op die ontwikkeling van Pretoria gehad.

In die inleiding tot hierdie reeks (Deel I) is genoem 
dat Suid-Afrikaanse stede oor die algemeen tot ‘n 
groot mate gevorm bly deur die vorige regime se 
‘apartheidstad’-model van stedelike beplanning. 
Hierdie model het vroeëre wetlike maatreëls verskerp 
– soos die Naturelle in Stadsgebiede-wet (1918) en 
die Stadsgebiede-wet (1923) – wat probeer het om 
nie-blanke persone se vryheid in te perk om grond 
te koop en in sekere areas te woon.  Onder die 
apartheidsregering se Groepsgebiede-wet (1950) 
is miljoene nie-blanke Suid-Afrikaners met geweld 
uit hulle huise verwyder en hervestig in gebiede wat 
vir spesifieke etniese groepe aangewys is.  In Pre-
toria se geval is Atteridgeville reeds in 1939 gestig; 
onder apartheid het hierdie township vinnig gegroei.  
Mamelodi se stigting dateer uit 1953, en dié van 
Soshanguve uit 1974 – ‘n skamele 38 jaar gelede.

Mamelodi

In die inleiding is ook melding gemaak van die vele 
demografiese en ander transformasies wat gevolg 
het op die ondergang van apartheid.  Hierdie veran-
derings het nie die verlede uitgewis in die sin dat 
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dit onherkenbaar geword het nie; in plaas daarvan 
verander dit die verlede op oneweredige, soms voor-
spelbare en ander kere onverwagse wyses.  Op ‘n 
ideologiese vlak in Pretoria was die stigting van die 
City of Tshwane Metropolitan Municipality in 2000 ‘n 
poging om weg te doen met, of ten minste om te be-
gin om, die gevolge van die ras-gebaseerde ruimte-
like strukturering van die vorige era(s) te transfor-
meer.  In praktiese terme het stedelike verandering 
in wisselende mate gevorder in spesifieke gebiede 
in Pretoria en die groter Tshwane-streek.  Sedert 
die vroeë 1990’s is die middestad die area waarvan 
die demografie die radikaalste getransformeer is; 
in vergelyking daarmee het verandering in Pretoria 
se gevestigde voorstede merkbaar stadiger plaas-
gevind.  Op ‘n ander front weer het stedelike town-
ships steeds uitgebrei weens die voortdurende in-
vloei van stedelike swart Suid-Afrikaners wat hulself 
in die stad wil vestig.  Hierdie prosesse vind plaas 
selfs terwyl Suid-Afrika ‘n gewilde bestemming ge-
word het vir buitelanders, vele vanaf elders in Afrika.

In ’n skrywe oor Johannesburg het die politieke 
wetenskaplike Achille Mbembe voorgestel dat ‘n 
sleutelrede vir die aantrekkingskrag wat die stad 
tans vir swartmense het, die feit is dat dit “die domi-
nante terrein van hulle uitsluiting uit moderniteit” was.  
Mbembe skryf:

 [In die verlede was die] regte van swartes 
om in die stad te woon, voortdurend onder 
bedreiging, indien nie ten volle geweier nie, 
en dit is waarom die sosiale stryd van die 
post-apartheid-era gesien kan word as po-
gings om die reg te herower om stedelik te 
wees.  Hierdie nuwe stryd het verskeie vorms 
aangeneem, wat wissel van plakkerskampe tot 
drome van opwaartse mobiliteit via die nuwe 
swart middelklas.

Daar is ‘n duidelike onderskeid tussen  
township en middestad.

Mbembe se argument is oortuigend en weerklink 
in vele van die verhale wat ek in 2006/7 in Pretoria 
se middestad versamel het.  Die oorgrote meerder-
heid van PEN se swart leke-werknemers en kliënte 
was mense wat (min of meer) onlangs verhuis het, 
dikwels vanaf een of ander township aan die buite-
wyke van Pretoria na die middestad, op soek na 
werk.  Van belang is dat baie van hulle ‘n duidelike 
onderskeid getref het tussen ‘die township’ en ‘die 
(midde)stad’.  Vir hulle het die township verband ge-

hou met ‘armoede’ en ‘tradisie’; die (midde)stad met 
‘geleentheid’ en ‘moderniteit’.  Hierdie onderskeid 
kon aanleiding gee tot intense konflik tussen diegene 
wat daarin geslaag het om hulle in die stad te vestig 
en daardie lede van hul familie en gemeenskap wat 
in ‘n township agtergebly het.  So was dit ook dikwels 
uiters moeilik om hawelose en/of sterwende mense 
– diegene wat die grootste behoefte aan die onder-
steuning van familie en gemeenskap gehad het – te 
oortuig om na hul families terug te gaan.

In kort is dit die stedelike omgewing waarbinne PEN 
sy uitreikings- en evangelisasiewerk tans bedryf.  Dit 
is ‘n omgewing gevul met nuwe aankomelinge; met 
mense wie se herkoms nie lê in die middestad of sy 
voorstede nie, maar in die townships en die landelike 
gebiede daarbuite.  Binne die konteks van Suid-
Afrika se beweging na demokrasie is hierdie punt 
deurslaggewend om te kan verstaan hoe PEN se 
werk oor die jare ontwikkel het.

PEN se Uitreiking en Evangelisasie

PEN se stigting in 1992 deur ‘n groep Afrikaner-
Christene wat lid was van die NG Kerk, het saam-
geval met die einde van apartheid.  In die middestad 
van Pretoria was die NG Kerk destyds nog groot, met 
vier gemeentes en ‘n lidmaatskap van meer as 5000.  
PEN het oorspronklik gefokus op ‘arm blankes’, maar 
tydens die 1990’s het dit duidelik geword dat die 
fokus sou moes verskuif, gegewe die sterk invloed 
van die middestad se demografiese verandering.  
Die vraag was: hoe?  Vir PEN se leiers was dit ‘n 
moeilike vraag, een wat met die verlede verband ge-
hou het en in besonder met die negatiewe rol wat die 
NG Kerk volgens hulle in Suid-Afrika se verdeelde 
verlede gespeel het.
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In ‘n sekere sin het die feit dat die NG Kerk 
in die middestad so te sê leeggeloop het, 
neergekom op ‘n verlies vir PEN; andersyds 
het dit hulle gedwing om hul doel daar te 
heroorweeg.

Waar ‘n aantal van PEN se Afrikaner-personeel 
alreeds kritiese beskouings ontwikkel het ten op-
sigte van die NG Kerk se teologie en benadering 
tot sen dingwerk voor die stigting van PEN, het die 
middestad se demografiese verskuiwing dit waar-
skynlik slegs versterk.  In die loop van die 1990’s het 
die organisasie die oorgrote meerderheid van ‘hulle’ 
mense, ‘hulle’ ondersteuningstelsel (die NG Kerk), die 
middestad sien verlaat op soek na groener weivelde.  
In ‘n sekere sin het die feit dat die NG Kerk in die 
middestad so te sê leeggeloop het, neergekom op ‘n 
verlies vir PEN; andersyds het dit hulle gedwing om 
hul doel daar te heroorweeg.  Die benadering tot ste-
delike bediening wat hulle in die proses besig is om te 
ontwikkel, kan beskryf word as in breë trekke geba-
seer op ‘n soort bevrydingsteologie.   Hierdie teologie 
interpreteer die leringe van Jesus Christus in terme 
van ‘n bevryding van onregverdige ekonomiese, poli-
tieke en sosiale toestande. Dit is ook dikwels krities 
ten opsigte van gevestigde kerksturkture en die ‘mag’ 
wat hulle oor gemeentelede het.

PEN konsentreer in die eerste plek op  
uitreikaksies en in die tweede plek op  
evangelisasie.

In praktiese terme was die effek hiervan op PEN 
se werk dat hulle in die eerste plek op uitreikaksies 
konsentreer en in die tweede plek op evangelisasie.  
As sulks fokus hulle op voorsiening in basiese be-
hoeftes (kospakkies, etes, klere, sosiale behuising), 
sielkundige dienste (maatskaplike werk en terapie), 
en gesondheidsdienste vir mense met HIV/AIDS.

Afgesien van hierdie aktiwiteite bestuur PEN ook 
twee kleuterskole vir minderbevoorregte kinders, ‘n 
kinder- en tienerbediening, skool- en hospitaal-uit-
reikprogramme, en verskeie oornagkampe (gerig op 
verskillende groepe en met verskillende fokuspunte) 
per jaar.  In die kinder- en tienerbedienings, die skool- 
en hospitaal-uitreikprogramme en by die kampe word 
daar heelwat klem gelê op die Bybel, in besonder op 
die genadewerk van die Here Jesus en hoe dit mense 
se gedrag behoort te vorm.  Terwyl hier die klem ook 
in PEN se ander aktiwiteite aanwesig is (in meerdere 
of mindere mate), skram die organisasie oor die 
algemeen daarvan weg om standpunt in te neem oor 
spesifieke leerstellige kwessies of strydpunte.  Dit kan 
tot gevolg hê dat PEN se Christelikheid ietwat vaag 
en swak gedefinieer kan voorkom vir diegene wat 
binne die VGKSA of haar susterkerke grootgeword 
het waar groot waarde geheg word aan diepgaande 
Bybel kennis en die Gereformeerde leerstellings.

Nog ‘n noemenswaardige poging van PEN was om 
swart Suid-Afrikaners in diens te neem – ‘n strewe wat 
in die laaste jare gelei het tot formele erkenning dat 
die organisasie ‘voldoen aan SEB (Swart Ekonomiese 
Bemagtiging)’.  Nietemin moet die NRO steeds vele 
spannings die hoof bied wat verband hou met perso-
neellede se verskillende lewensge skiedenisse, ervar-
ings, en maniere van werk en interaksie.  Per slot van 
rekening werp sulke stryd ook meer lig op die diverse, 
by tye botsende, sienings  wat werknemers uit verskil-
lende agtergronde van die stad en die lewe na apart-
heid het.  In hierdie opsig staan swart werknemers se 
beskouing van die stad as ‘n plek van ‘moderniteit’ en 
‘geleentheid’ – en een waarin hulle hoop om te kan 
aanbeweeg vanaf swakbetaalde NRO-arbeid na ander, 
beter dinge – nogal in skerp kontras met Afrikaner-per-
soneellede se siening dat die stad ‘n plek van stedelike 
verval is, en meer in die algemeen dat Suid-Afrika ‘n 
dringende behoefte het aan ‘opheffing’ en ‘genesing’.  
Met verwysing na sulke spannings en uitdagings 
beklemtoon die organisasie se leierskap dikwels dat 
‘ons leer soos wat ons aangaan,’ en word die NRO se 
ge skie denis en pogings as ‘n ‘reis’ bestempel.

Wat hierdie kort samevatting weer eens wil 
aanspreek, is die belang van die sosiale konteks 
waarbinne die kerk werk.  Vir PEN se leiers wat hul 
oorsprong in die NG Kerk het, is die post-apartheid-
middestad ‘n ruimte wat nuwe benaderings verg tot 
die beoefening of praktyk van die Christelike geloof.  
Dit wil voorkom asof beide die bevrydingsteologie en 
die etiek van transformasie ewe invloedryk en inspi-
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rerend was in die proses van hul vestiging by PEN.

Gevolgtrekking: Lesse vir die VGKSA?
Hoe kan of moet ons Christelike roeping ‘n 
stedelike Christelike roeping wees, in die lig 
van die feit dat die meerderheid VGKSA-lede 
stad- of dorpsbewoners is?

‘n Aantal maande gelede het ek hierdie reeks artikels 
begin met die vraag: hoe kan of moet ons Christe-
like roeping ‘n stedelike Christelike roeping wees, 
in die lig van die feit dat die meerderheid VGKSA-
lede stad- of dorpsbewoners is?  Die doel van die 
besprekings was om ‘n mate van lig te werp op die 
tegelyk breër en meer spesifieke roepings wat Chris-
ten-wees in die hedendaagse stedelike Suid-Afrika 
behels.  Met betrekking tot eersgenoemde behoort 
dit uit die voorafgaande duidelik te wees dat ons as 
‘n Gereformeerde Christelike kerkverband dit moet 
vermy om ‘n ‘vestingkerk’ (met oorbeklemtoning van 
die skeiding tussen die aardse en die hemelse stad/
koninkryk) of ‘n ‘wêreldse kerk’ (‘n oorbeklemtoning 
op deel wees van die stad/wêreld) te wees.

As dit by meer spesifieke roepings kom, word die 
netelige kwessies wat op die spel is, selfs nog moei-
liker.  Die bepaling van meer spesifieke roepings be-
hels om in ‘n mate van detail ‘n middeweg te probeer 
definieer tussen die twee uiterstes van ‘vestingkerk’ en 
‘wêreldse kerk’ soos wat dit betrekking het of behoort 
te hê op die VGKSA.  Dit beteken dat ons reken-
ing moet hou met die sosiale konteks waarbinne die 
VGKSA haarself bevind, synde ‘n konteks waarbinne 
armoede en sosiale lyding hoogty vier, en waar mense 
en plekke steeds gevorm word deur die sosio-struk-
turele verdeeldheid van die verlede.  As ‘n taamlike 
klein kerkverband moet ons in gedagte hou dat daar 
‘n aantal verdienstelike uitreik-aksies bestaan en dat 
daar ‘n beperking (wat betref mannekrag en finansies) 
is op wat ons in terme van uitreiking kan vermag.  Dus, 
ook al sal dit mooi wees om ons uitreik- en evangelisa-
sie-werk uit te brei (in Pretoria se middestad of iewers 
anders), sal dit dalk op hierdie stadium beter wees om 
met bestaande organisasies of kerke saam te werk – 
soos ook al gebeur.  Terselfdertyd is dit duidelik dat, 
ten spyte van vele jare se sendingwerk en die stigting 
van nie-blanke kerke, die onderskeid tussen die blanke 
en nie-blanke kerke nogal skerp bly.  Die redes wat 
gewoonlik ter verduideliking van hierdie werklikheid 
gegee word, sluit taalverskille, kultuurverskille, geo-
grafiese afstand, en so meer in.  Hierdie redes is 
sekerlik nie ongeldig nie; tog moet ons altyd daarteen 

waak dat hulle ‘n verskoning, ‘n rede vir onbetrokken-
heid word.  Want daar staan geskrywe:  “Daar is nie 
meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry-
man nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle 
is almal een in Christus Jesus” (Gal 3:28).

Ter afsluiting dan:  Wanneer daar oor spesifieke 
roepings nagedink word, is dit die moeite werd om 
die volgende punte deurlopend of opnuut te oorweeg 
in terme van die rigting waarin die VGKSA behoort te 
beweeg:
*Die gebruik van Engels as ‘bemiddelingstaal” in 
kerkdienste, op ‘n min of meer gereelde basis (in 
die oorwegend Afrikaans- sowel as Sotho-talige 
gemeentes).  Dit sal vereis dat preke vertaal word, 
maar dit sal ook meer kanselruil aanmoedig en 
moontlik meer interaksie tussen die lede van verskil-
lende gemeentes tot gevolg hê.
*Die plasing van Engelse artikels in Kompas op ‘n 
gereelde basis.  Hierdie tydskrif behoort nie slegs 
toeganklik te wees vir die Afrikaanssprekende lede 
van die VGKSA nie, maar vir al die lede van die 
kerkverband, asook daarbuite.
*Eksplisiete bespreking en debat oor die betekenisse 
en implikasies van taal- en kultuurverskille, in be-
sonder watter invloed dit op die VGKSA het.

Dr Mieke Boon is lidmaat van die Vrye Gerefor-
meerde Kerk, Pretoria.

Klein Advertensies
Stellenbosch/Die Boord: Netjiese, goedversorgde  
selfsorgeenheid (115m2) in sekuriteitskompleks, 
2 slaapkamers vir 4 tot 5 persone, beskikbaar alle 
vakansies. Skakel Margaret by 084 466 7121 of epos 
rkhoving@mweb.co.za .

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

Huis beskikbaar.
Is u in Nederland tussen 2 Nov en 13 Des 2012 en 
soek u onderdak? Dan is u welkom om Fam Knol te 
kontak wat naby Zwolle bly. Hulle is dan in  
Suidelike Afrika en stel hul huis beskikbaar vir  
belangstellendes. Daar is geen kostes aan verbonde 
nie behalwe dalk verwarmingsonkostes. Vir beson-
derhede kontak Marijke Knol: marijke@ghknol.nl, tel: 
+31 52 942 6420 of Tjeerd de Wit: tjeerddw@gmail.
com, tel 012 333 1708

Klein Advertensies
Enkel plasing: gratis.  Meerdere plasings: R10 elk  
(die eerste een is nog steeds gratis).  Kontak die 
administrasie: kompas.admin@vgk.org.za
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Die kerkverband 2
Ons Kerkorde

Leer en lewe

Die kerkverband is ’n or-
ganisasie van onderlinge 
hulpbetoning.  Dit sien ons 
gestalte kry in ons Kerkorde.

Artikel 30 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis sê dat die kerk 
ooreenkomstig die geestelike 
bestuurswyse wat ons Here ons in 
sy Woord geleer het, regeer moet 
word.  Dit geld vir die plaaslike 
gemeente maar ook vir die manier 
waarop ons as kerke in ver-
bondenheid saamleef.  Dit is waar 
dat die Nuwe Testament ons nie ’n 
bloudruk hiervoor gee nie.  Maar 
die Skrif gee wel die grondreëls 
wat in ’n Kerkorde verdiskonteer 
is.  Byvoorbeeld:  dit gaan in die 
kerke oor die feit dat Christus 
ons Koning is en sy Woord moet 
alles bepaal.  Die regering van 
die gemeente word onmiskenbaar 
aan die oudstes toevertrou.  Die 
regering van die kerk mag nooit 
so georganiseer word dat die 
plaaslike kerk ’n soort afdeling 
word van die nasionale kerk nie.  
Volgens die Nuwe Testament is 
elke plaaslike kerk voluit kerk van 
Christus.  Tegelyk mag plaaslike 
kerke hulself nie afsonderlik van 
die ander hou nie.  Kerke in ’n be-
paalde gebied en land moet ook 
daarvoor werk om samehorig te 
wees en daadwerklik die eenheid 
te beleef.  Daar is vanuit die een-
heid in Christus ook die roeping 
om mekaar te dien en mekaar te 
bewaar by wat ons van die kerk 
mag bely.  Al hierdie grondreëls 
moet in ’n Kerkorde verdiskon-
teer wees, indien ons aan die 
kerkverband gestalte wil gee op 

die manier wat die Here ons in sy 
Woord geleer het.  Die mooiigheid 
van ons Kerkorde is dat hierdie 
beginsels duidelik daarin na vore 
kom.  Enersyds word die selfstan-
digheid van die gemeente eerbie-
dig en andersyds merk jy steeds 
weer op hoe die samehorigheid 
van die kerke genoem word.  Prof 
K Schilder tipeer die kerkverband 
as ’n organisasie van onderlinge 
hulpbetoning.  Dit sien ons ge-
stalte kry in ons Kerkorde.

Kerklike vergaderings
Sinode-uitsprake sal as  
bindend aanvaar word, 
tensy dit in stryd is met die 
Woord van God of met die 
Kerkorde.  Kerkrade ver-
leen geen regskrag aan die 
besluite nie, maar beloof  
wel om hulle aan die  
besluite te hou.

Artikel 1 van ons Kerkorde gaan 
daarvan uit dat, ter wille van die 
goeie orde in die gemeente van 
Christus, daar ook kerklike verga-
derings nodig is.  Hierdie kerklike 
vergaderings is: die kerkraad, die 
klassis, (die partikuliere sinode) 
en die algemene sinode.  Van 
hierdie vergaderings het die 
kerkraad ’n eie besondere karak-
ter.  Dit is ’n amptelike byeen-
koms, wat onderstreep dat al die 
ampsdraers saamwerk en saam 
verantwoordelikheid dra vir die 
gemeente.  Dit is anders met ’n 
klassis of sinode.  Daar kom kerke 
deur middel van afgevaardigdes 
bymekaar.  Die afgevaardigdes 
is nie daar kragtens hulle amp 

nie, maar op grond van hulle 
afvaardiging.  Ons noem hulle wel 
‘meerdere vergaderings’, maar dit 
beteken nie dit is ’n hoër gesag 
nie.  Dit dui op die aanwesigheid 
van meerdere kerke.
Dit is belangrik dat ons die karak-
ter van die sinode reg verstaan.  
Die sinode word te dikwels gesien 
as ’n bestuursliggaam wat hom-
self bemoei met sake wat baie 
gemeentes graag self wil reël en 
bepaal.  So lyk dit asof die sinode 
bepaal wat en hoe ons dinge 
moet doen.  Waar is dan die ou-
tonomiteit van die plaaslike kerk?
Indien ons so redeneer, mis ons 
die aard van hierdie kerklike ver-
gaderings en die bevoegdheid wat 
die kerke self vir hierdie vergade-
rings afgespreek het.  Die sinode 
is nie ’n aantal belangrike persone 
wat bymekaar kom nie, nee, die 
kerke kom bymekaar.  Wat by-
voorbeeld oor die liturgie en die 
evangelisasiewerk deur die sinode 
besluit word, is ’n besluit wat die 
kerke saam geneem het. Iets 
waarby die plaaslike gemeente 
voluit betrokke is.
Wat die bevoegdheid betref, het 
die kerke self artikel 31 met me-
kaar afgespreek: “Die uitspraak 
wat met meerderheid van stemme 
aanvaar is, sal as bindend aan-
vaar word, tensy daar bewys 
word dat dit in stryd is met die 
Woord van God of met die Kerk-
orde.”  Die ontstaansgeskiedenis 
van hierdie artikel maak duidelik 
dat dit oor meer gaan as oor 
die uitsprake in appèlsake.  Die 
genoemde gedeelte van artikel 31 
lê die geldigheid van besluite van 
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die meerdere vergaderings vas. 
Sinode-uitsprake sal as bindend 
aanvaar word, tensy dit in stryd is 
met die Woord van God of met die 
Kerkorde.  Kerkrade verleen geen 
regskrag aan die besluite nie, 
maar beloof wel om hulle aan die 
besluite te hou.
Ons sou kon sê: afspraak is af-
spraak.  Dit beteken nog meer as 
ons weer besef dat elke afvaardi-
ging na ’n meerdere vergadering 
met ’n geloofsbrief ondersteun 
word, waarin weer eens beloof 
word om die uitsprake van die 
klassis of sinode as bindend te 
aanvaar, tensy.....
Daar moet kragtig gewaak word 
teen die idee dat die Sinode ’n 
aantal reëls voorskryf.  Dit gaan 
nie oor reëls nie, maar oor regs-
kragtige besluite wat die kerke 
saam geneem het in die oortui-
ging dat daarmee die opbou en 
die lewe van die kerke gedien 
word.
Indien ’n kerk meen dat daar ’n 
verkeerde besluit geneem is, 
dan is daar ruimte om dit in die 
kerklike weg aan die orde te stel 
en om ’n hersiening aan te vra.  
Geen kerk word gedwing om teen 
sy gewete te handel nie.  Maar 
wat wettig besluit is, moet (be-
halwe die ‘tensy’ in artikel 31) ook 
nagekom word! 

Geen outonomie
’n Plaaslike gemeente is 
selfstandig, maar nie outo-
noom nie.  Christus regeer 
met sy Woord en dit impli-
seer dat kerke wat Hom wil 
volg, saam wil wees en  
Hom saam wil volg.

Sommige sien die besluite van ’n 
sinode as botsend met die ‘ou-
tonomiteit’ van die plaaslike kerk.  
’n Plaaslike gemeente is verseker 
selfstandig, maar beslis nie outo-
noom nie.  Christus regeer met sy 

Woord en dit impliseer dat kerke 
wat Hom wil volg, saam wil wees 
en Hom saam wil volg.  Soos wat 
ons in die gemeente mekaar moet 
dien, so moet die kerke mekaar 
ook dien.  Daar is geen outonome 
kerke nie, maar wel kerke wat aan 
mekaar gegee is en mekaar nodig 
het om alles in goeie orde te laat 
gebeur.
Agter die praktyk van die kerklike 
vergaderings, soos wat hulle in 
ons Kerkorde voorkom, lê daar 
ook Christelike nederigheid.  ’n 
Besef dat die plaaslike kerk nie 
al die wysheid het nie, en dat die 
Woord van God nie by haar begin 
het nie (1 Kor 14:36).  Die kerke 
beantwoord daarin die oproep: 
beproef wat die Here welbe-
haaglik is (Ef 5:10); en: beproef 
alle dinge, behou die goeie (1 
Tess 5:21), wat in die meervoud 
staan.  Hiervoor word daar 
deeglik beraadslaag op meerdere 
vergaderings wanneer dit gaan 
oor sake soos leer, liturgie, mis-
sionêre take en die Christelike 
lewe. Kerke worstel saam hieroor 
om die wil van die Here te ver-
staan en mekaar te dien om alles 
te hou volgens die Woord van 
Christus.
Dit geld ook wanneer besluite 
geneem word oor dit wat in die 
erediens gesing word en hoe daar 
gehandel moet word met plaas-
like kontakte soos byvoorbeeld die 
Gereformeerde Kerke.  Plaaslike 
kerke moet dit nie as ’n inperking 
deur ’n hoër gesag sien nie.  Die 
kerke het saam geoordeel dat 
hulle hier nie op eie houtjie kan 
handel nie en daarom het hulle 
gedragsreëls hiervoor opgestel.
Indien ’n gemeente meer vryheid 
in sekere sake wil hê, dan moet 
hulle dit volgens die kerklike weg 
aan die orde stel.  Solank as wat 
daar niks verander het nie, geld 
artikel 31 van die Kerkorde en 
moet die gemeente hulle hou aan 

die afsprake wat deur die kerke 
saam geneem is.
 ‘Afspraak is afspraak’...  Dit is nie 
’n rigiede formalisme nie, maar 
’n gebod van ons Verlosser Self: 
Maar laat julle woord wees: Ja ja 
(Matt 5:37).  Wanneer die kerk-
rade die besluite van ’n meerdere 
vergadering nie hoog hou nie, 
en ook nie die belofte wat in hul 
geloofsbriewe met die oog daarop 
gegee word nie, hoe kan ouder-
linge dan nog sondige broers en 
susters aanspreek op hulle ‘ja’ by 
hulle openbare geloofsbelydenis?  
Ons moet die leuen aflê en die 
waarheid spreek, elkeen met sy 
naaste, want ons is mekaar se 
lede (Ef. 4:25).  Dit gaan ook oor 
wat ons as kerke op meerdere 
vergaderings afgespreek het.  In 
’n wêreld waarin die leuen regeer, 
sal Christus se kerk ook daarin 
pilaar en grondslag van die waar-
heid moet wees.

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

Afsnydatum vir die
volgende uitgawe van

KOMPAS:
10 Oktober 2012

Artikels moet na die volgende
e-posadres gestuur word:

kompas@vgk.org.za
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Geloofsekerheid 2
Leer en lewe

Nogtans
Die kern van alle aanvegtinge is wel dat jy moeites 
met God Self het.  Met Hom wat soveel heerlike dinge 
beloof het en ‘n werklikheid wat so geheel anders lyk.  
Dit is die paradoks waarmee Israel se psalmdigters 
so geworstel het.  Maar juis hierdie teenstelling moet 
ons bring tot die ‘nogtans’ van die geloof.  Daarin 
bewys die geloof dat dit vertrou op wat die Here sê, 
al lyk alles teenstrydig.  Om te glo is dan om jou oë 
te sluit en om aan God se lippe te hang, soos Calvyn 
gesê het.  Lippe wat spreek oor sy trou, sy goedheid 
en regverdigheid dwars teen ons erva rings in.  ‘n 
Mens sou geloof kon tipeer as om aanhoudend ‘nog-
tans’ of ‘maar tog’ te sê.  Jy word ernstig siek, maar 
tog hou jy vas aan die belofte dat die Here jou nie 
vergeet nie.  Jy word bedroef deur jou sondes, maar 
tog weet jy dat daar vergewing is.  Jy raak ontsteld 
oor al die onreg in die wêreld, maar tog is jy seker 
dat God eendag reg sal laat geskied.  Jy gaan na 
die begraafplaas, maar tog sê jy: Jesus het die dood 
oorwin, daar kom ‘n opstanding in heerlikheid!

Om ‘nogtans’ te kan sê, kos dikwels baie stryd.  Dit 
leer ons by Israel se digters.  Ons kry ‘n kykie in hulle 
harte wat vol vrae en sorge is.  Maar jy sien ook by 
hulle hoe die lig deurbreek, wanneer hulle ondanks 
alles al biddend tog vasgryp aan God se beloftes!  
Dit is die heerlike werk van God se Gees wat by God 
se kinders volharding bewerk en hulle, ondanks alle 
bitter ervarings, laat roem in die God van hul heil. 

Ons mag bid vir hierdie Gees wanneer ons geloof wil 
beswyk.  Hy leer ons om ‘nogtans’ te sê en die Here 
te volg op die weg deur alle aanvegtinge heen.  In 1 
Korinthiërs 10:13 lees ons die bemoedigende belofte 
wanneer die beproewings te swaar word:   “Geen 
versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike 
nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle 
bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam 
met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle 
dit sal kan verdra.”  Die enigste uitweg om in die 
geloof te volhard, is wanneer die Heilige Gees jou 
met al jou vrae laat sê: ‘nogtans’!  

Sekerheid van die geloof
Wanneer ons oor geloofsekerheid praat, is dit belang-
rik om te onderskei wat dit beteken.  Daar is seker-

heid van die geloof.  Maar daar is ook die sekerheid 
oor my geloof.  Dan kom die vraag: ken ek die Here 
Jesus in waarheid?  Hierdie vraag moet beslis van 
tyd tot tyd gestel word.  Dink maar aan die nagmaals-
formulier wat ons oproep om onsself te ondersoek of 
ons in God se vaste beloftes glo.  Dit is so troosvol 
dat die woordjie ‘vaste’ langs God se beloftes geskryf 
is en nie by ‘glo’ nie. Ons vier nie die nagmaal om-
dat ons so vas glo nie, maar omdat God se beloftes 
vasstaan.  Ons moet dit wel glo.  Want die nagmaal is 
die maaltyd van die geloof in die offer van Christus.

Hoe kan jy seker weet dat jy ‘n gelowige is, en die 
Heiland opreg liefhet?  Die antwoord vind ons in 
antwoord 86 van die Heidelbergse Kategismus, wat 
sê:  “… sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons 
geloof sekerheid kan kry…”.  Die vrugte verseker 
my van die egtheid van my geloof.  Elke goeie boom 
bring goeie vrugte voort.  “Want dit is onmoontlik dat 
‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant 
is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie” 
(HK antw. 64).

Dit plaas ons daaglikse lewe in die kollig.  Is daar 
vrugte?  Vertoon ons “die kenmerke van die Chris-
tene en die gelowige lewe”, wat in artikel 29 van 
die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse 
Leerreëls genoem word?  Neem ons deel aan die 
nagmaal soos dit beskryf word in die Heidelbergse 
Kategismus antwoord 81? 

As ons dit by onsself vind, mag ons daarvan seker 
wees dat ons met alle swakheid wat nog in ons 
oorgebly het, ware gelowiges is.  Dan is daar by 
ons ‘die seker wete’ waaroor Johannes skryf:  “Ons 
weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, 
omdat ons die broeders liefhet” (1 Joh 3:14). Wan-
neer ons met hierdie wete tog swak is en moeite het 
om daarin rus te vind, mag ons gryp na die troos wat 
Johannes gee:  “want as ons hart ons veroordeel, 
God is meer as ons hart, en Hy weet alles.” (1 Joh 
3:20).  Hy weet dat ons met al ons gebreke tog sy 
kind wil wees.

Die weg na sekerheid
Hoe bereik jy die persoonlike sekerheid, wat on-
losmaaklik aan ‘n ware geloof verbonde is?  Nie 
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om angstig binne-in jouself rond te krap nie, maar 
om God se beloftes aan te gryp.  Die persoonlike 
woordjies ‘my’ en ‘myne’ word gebore by hulle wat 
hul steeds weer aan die evangelie onderwerp.  Die 
Dordtse Leerreëls wys God se aangevogte kinders 
op die “middele” (I,16; V,14) waardeur die Here sy 
krag wil uitoefen, soos die prediking, sakramente 
en tug.  Die beste medisyne vir al ons swakheid is: 
woon die eredienste gehoorsaam by, en laat jou ver-
sterk deur die prediking en die sakramente.

So werk die Heilige Gees die geloof in ons harte en 
maak Hy dit sterker (HK antw. 65).  Maar dan moet 
die prediking ons ook werklik help.  Die prediking help 
wannneer daar oor ons aanvegtinge gepreek word, 
wanneer daar aandag gegee word aan alles wat die 
Dordtse Leerreëls sê oor die lewe van God se kinders, 
jonk en oud.  Die duiwel soek God se kinders, ook ou-
mense!  Hoe dikwels ervaar hulle dit nie!  Daarom het 
ons veral pastorale prediking en huisbesoeke nodig 
wat nie die aanvegtinge van ons geloof ignoreer nie.  
Laat ons herders oor ons siele waak (Hebr 13:17), die 
siel wat so dikwels aangeveg word!

Ek kan dit nie nalaat om met ‘n woord van Luther te ein-
dig nie: “Niemand moet dink dat hy kan bid sonder angs 
en nood nie.  Daarom is die heilige kruis ‘n groot skat.”

Maarten Luther

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

Negende Suid-Afrikaanse kongres  
vir Calvynnavorsing
Verslag van ‘n leesles

Onderhoude en verslae

Die Negende Suid-Afrikaanse Kongres vir Calvynnavorsing is al weer 
iets van die verlede.  Vanaf 15-17 Augustus 2012 het Calvyn-kenners, 
-liefhebbers en -lesers van oor die hele land – en selfs vanuit die 
buiteland – saamgekom om navorsing rondom die lewe en werk van 
Johannes Calvyn met mekaar te deel. 
Uiteindelik was dit meer as net ‘n kongres.  Die kongres het ‘n leesles 
geword!  En dit is presies waarop die organiseerders gehoop het.  In 
die uitnodiging aan sprekers is doelbewus daarop gefokus dat die 
sprekers nie in die eerste plek lesings kom lewer nie, maar seminare 
kom aanbied.  Hiermee wou die organiseerders bereik dat die aan-
wesiges nie passiewe toehoorders sou wees wat maar net inneem nie, 
maar dat hulle op interaktiewe wyse geleer word om Calvyn self te lees 
(vanuit die oorspronklike Frans/Latyn, met ‘n moderne vertaling). 
Om dit vir die leser van Kompas relevant te maak: lê hier ook nie dikwels 

‘n Deel van die kongresdeelnemers 
bymekaar
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die probleem vir ons as gelowiges nie?  Ons lees 
dalk óór die Bybel (Bybelse dagboeke, artikels oor 
die geloof, Kompas…), maar lees ons nog wérklik en 
intensief die Bybel?  Ons praat oor die Bybel, ons dink 
oor die Bybel, ons probeer ‘n Bybelse lewe lei, maar is 
ons in dit alles nog Bybels?  Lees ons die Bybel nog op 
so ‘n manier dat ons werklik probeer deurdring na die 
bedoeling van die Outeur, en lees ons nog só dat ons 
ook die moeilike gedeeltes nie vermy nie? 
Wel, kyk maar wat die gevolge is wanneer ons op 
hierdie vrae negatief moet antwoord…  en dit bring 
ons terug by Calvyn.  Vir lank het Suid-Afrika bekend 
gestaan as ‘n Calvinistiese land (terloops, dit is nie iets 
waarna ons behoort te te streef nie); veral Afrikaners 
het hulle daarop beroep dat hulle Calviniste is.  Maar 
hoe minder Calvyn self gelees is, hoe meer het daar 
‘n gestolde en vertekende vorm van die Calvinisme 
gegroei.  En uiteindelik het die volgende generasie die 
Calvinisme uitgespoeg as ‘n verkrampte stel dogmas 
van ‘n sadistiese Fransman wat verantwoordelik was vir 
die afskuwelike dood van Michael Servet op die brand-
stapel.  Calvyn se geskrifte wys gelukkig die teendeel 
van hierdie vertekening.  Maar hoe kan ons mense wat 
Calvyn se geskrifte nog nooit gelees het nie, kwalik 
neem vir die verwronge beeld wat ‘tradisie-getrou’ aan 
hulle oorgelewer is?  Weer eens kan ons dit relevant 
maak deur dieselfde beginsel toe te pas op die lees en 
bestudering van die Skrif.  As ons self nie in staat is om 
deeglik die Bybel te lees nie, en as ons nie meer die 
volgende generasie toerus om die Bybel te lees nie, 
dan gaan daar by hulle ‘n gestolde en vertekende beeld 
van die gereformeerde geloof groei.  En die uiteinde 
daarvan?  Óf hulle gaan self net nog meer verkramp 
raak, óf hulle gaan dit uitspoeg en hulle heil êrens an-
ders soek.  Om die Skrif nie meer wérklik te lees nie en 
maar net voort te gaan in die geykte vorm (hoe goed dit 
ook al oorgelewer is!), is sonde teen die tweede gebod 
– en vir hierdie gebod geld die waarskuwing: die Here 
besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, tot 
in die derde en vierde geslag (Ex 20:5).

Dit was ‘n (te) lang verhaal…
Maar hopelik kon ek daarmee die belang aantoon 
van goeie, gesonde leesgewoontes en leesreëls; 
hermeneutiek en eksegese is nie slegs vir teoloë 
bedoel nie.  Nou, op dié manier het deelnemers aan 
die kongres dan ook, met behulp van die onder-
skeie seminaar-leiers, Calvyn self gelees.  Immers, 
niemand het gekom om te hoor wat Opitz, De Boer, 
d’Assonville of Kayayan (enkele van die aanbieders) 
oor Calvyn te sê het nie, maar hulle het gekom om 
te leer wat Calvyn sélf sê.  Daarom is by elke semi-

naar uittreksels uit Calvyn se werke uitgedeel, en het 
deelnemers aktief gelees en met mekaar in gesprek 
gegaan oor die inhoud en betekenis van die teks.

Een van die elemente wat, tydens die behandeling van 
die tekste, herhaaldelik na vore gekom het, was ‘kon-
teks’.  Elke keer moes deelnemers weer daaraan herin-
ner word dat ‘n teks ‘n konteks het.  Dit impliseer onder 
andere dat lesers oog moes kry vir die tydstip waarop ‘n 
teks geskryf is, die omstandighede wat tot die skryf van 
die teks aanleiding gegee het, die kulturele agtergrond, 
die stryd met die Roomse kerk en die Wederdopers, 
ens.  En hierdie beginsel geld vir alle leeswerk – dit geld 
vir die lees van die Skrif, maar ook vir die lees van enige 
ander dokument.  Sélfs by die lees en verstaan van ‘n 
telefoonrekening!  As jy vandag ‘n telefoonrekening in 
die hande kry waarop staan dat die verbruiker R1000 
moet betaal, gaan dit jou dalk nie verbaas nie, totdat jy 
sien dat hierdie rekening in 1963 uitgereik is.  Skielik 
kry hierdie rekening ‘n totaal ander dimensie.  Só moet 
Calvyn ook in sy konteks gelees word.

Ook ‘n kongres soos die Negende Suid-Afrikaanse 
Kongres vir Calvynnavorsing staan in ‘n konteks.  ‘n 
Konteks van afnemende belangstelling vir Calvyn by 
die tradisionele  universiteitsfakulteite.  ‘n Konteks 
van groeiende  belangstelling vir Calvyn buite die 
gereformeerde kring.  En dit het mense uit ‘n verskei-
denheid oorde bymekaar gebring, selfs vanuit die 
Pinkster Protestante Kerk.  Saam het deelnemers 
geluister na wat ‘n begaafde dienskneg van die Here, 
Johannes Calvyn, oor ‘n verskeidenheid onderwerpe 
te sê gehad het.  Saam het deelnemers geredeneer 
oor die betekenis van wat hy gesê het.  En dit het 
tot ‘n verrykende ervaring gelei.  As die Here wil, 
sal daar ook ‘n Tiende Suid-Afrikaanse Kongres vir 
Calvynnavorsing wees. 

Ds Erik van Alten is die predikant van die 
VGK Pretoria-Maranata.



17

’n Christelike universiteit
Noodsaaklik. Daarom ook moontlik

Agtergrond:  Juventus, Aros se 
studenteverenging, het op 11 
Augustus ‘n seminaar gehou oor 
die vraag of ‘n Christelike univer-
siteit in Suid-Afrika moontlik  is.  
Die Sondagkoerant Rapport het 
die volgende dag daaroor berig en 
‘n meningspeiling gehou waar-
volgens 74% van meer as 3 000 
reaksies aangedui het dat hulle 
ten gunste daarvan sou wees.  
Daarna het die NG Kerk se Kerk-
bode die berig oorgeneem met 
kommentaar van twee teologiese 
professore wat hulle daarteen uit-
gespreek het.  Hierdie berig is op 
19 Augustus deur RSG se Kerk-
nuus oorgeneem.  Daarna was 
daar verskeie briewe en artikels in 
koerante.

Sonder ‘n Christelike  
wetenskap en universiteit is 
dit in die 21e eeu byna nie 
moontlik om ‘n Christen te 
wees nie.

Dis dalk ‘n gewaagde stelling, 
maar een om ernstig oor na te 
dink:  Sonder ‘n Christelike weten-
skap en universiteit is dit in die 
21e eeu byna nie moontlik om ‘n 
Christen te wees nie.

God se skepping en sy  
skepsel, die mens, moet 
deur die mens bestudeer 
word om God se grootheid 
en almag te leer ken.

Ter motivering:  Om God te dien 
soos Hy gedien wil word, moet 
ons Hom goed genoeg ken om te 
weet hoe om Hom te dien.  En om 

Hom te ken, moet ons sy skep-
ping, onderhouding en regering 
van die hele wêreld in al sy fasette 
ken.  Kyk maar na artikel 2 van 
die Nederlandse Geloofsbelyde-
nis.  Daardie artikel voeg by dat 
Hy Hom nog duideliker en meer 
volkome aan ons bekend maak in 
sy Woord.
Die implikasie is dat ons God se 
Woord nodig het om die skepping 
en God Self te leer ken en reg te 
verstaan.  “In u lig sien ons die 
lig” (Ps 36:10), en: “Die vrees van 
die HERE is die beginsel van alle 
kennis” (Spr 1:7; kyk ook tekste 
soos Ps 111:10, Spr 9:10 of Job 
28:28).
God se skepping en sy skepsel, 
die mens, moet deur die mens 
bestudeer word om God se groot-
heid en almag te leer ken.  Dit 
sluit aan by die mense se roeping 
en kultuuropdrag in Genesis 
1:26-28 waar Hy aan die mens as 
kroon van die skepping, as God 
se beelddraer (verteenwoordiger), 
opdrag gee om sy skepping te 
bestudeer, te bou en te bewaar.

Die mens moet kundigheid 
en insig verwerf om God en 
sy skepping te bestudeer.

Dit is duidelik dat die mens kun-
digheid en insig moet verwerf, nie 
eerstens om te kan leef en te eet 
nie, maar eerstens om God en sy 
skepping te bestudeer.  Calvyn 
sê byvoorbeeld in sy kategismus 
dat “die belangrikste doel van die 
mens se lewe is om God, deur 
Wie die mens geskape is, te leer 
ken”.  En ons leer God ken uit sy 
Woord en sy skepping.

In Perspektief

Vir die Christen is dit 
noodsaaklik om alle lewens-
terreine te bestudeer.  ‘n 
Belangrike instrument wat 
die Here gegee het, is die 
wetenskap.

Vir die Christen is dit noodsaaklik 
om alle lewensterreine te bestu-
deer.  ‘n Belangrike instrument wat 
die Here gegee het, is die weten-
skap.  Sonder hierdie instrument 
vind die mens dit moeilik om God 
te verstaan sodat hy Hom kan dien 
soos Hy gedien wil word.  En ‘n 
stappie verder: om God se skep-
ping te ontsluit en ook te bewaar.  
Daardeur is die Christen in eie 
volle sin van die woord Christen.
As ‘n mens dit sê, is dit duidelik 
dat die gelowige, ook die gelowige 
wetenskaplike, ‘n ander doel in 
die lewe het as die ongelowige.  
Laasgenoemde bestudeer die 
skepping onder meer om te 
bewys dat daar nie ‘n God is nie 
en dat elke mens sy eie heil moet 
uitwerk.  En, dink hulle, as die 
wetenskap net genoeg vorder, 
kan die wêreld sy eie heil uitwerk 
en sorg dat alle probleme opge-
los word en alle mense gelukkig 
is.  Dat eeu in en eeu uit bewys 
word dat dit nie werk nie, maak 
geen verskil nie, want vir die 
ongelowige wetenskaplike is daar 
geen alternatief nie.
‘n Eenvoudige voorbeeld:  On-
gelowige wetenskaplikes hou vas 
aan die een of ander vorm van die 
evolusieleer, bloot omdat daar in 
hul oë geen alternatief kan wees 
nie.  Daar kan nie so-iets soos ‘n 
almagtige God wees nie.
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Die ongelowige wetenskap-
like bestudeer nie sy weten-
skap in die lig van God se 
Woord nie, daarom kan hy 
nie goeie wetenskap beoefen 
nie. Christelike wetenskap-
likes gebruik ongelowige 
wetenskaplikes se instru-
mente en kom dan tot die-
selfde verkeerde resultate.

Maar omdat die ongelowige 
wetenskaplike nie sy wetenskap 
in die lig van God se Woord 
bestudeer nie, kan hy nie goeie 
wetenskap beoefen nie.  Hy het 
net nie die Lig nie.  Veral in die 
geesteswetenskappe word dit 
keer op keer duidelik.
Ongelukkig kan die teenoorgestelde 
dikwels nie van Christelike weten-
skaplikes gestel word nie. Hulle suk-
kel ook maar, dikwels omdat hulle 
nie mooi besef wat die implikasie 
van Christelike wetenskap is ten op-
sigte van die vertrekpunte, metodo-
logie, doelstellings, die keuse van 
die ondersoekveld, ens. nie.  Hulle 
gebruik ongelowige wetenskap-
likes se instrumente en kom dan tot 
dieselfde verkeerde resultate.

Om dit reg te ruk, is daar net 
een moontlikheid:  Christe-
like wetenskaplikes moet hul 
eie – Christelike – weten-
skap ontwikkel en ontwerp.

Om dit reg te ruk, is daar net 
een moontlikheid:  Christelike 
wetenskaplikes moet hul eie – 
Christelike – wetenskap ontwikkel 
en ontwerp.  Daarvoor het hulle 
hul eie omgewing, eie kolleges, 
‘n eie navorsingsprogram (en 
befondsing), Christelike studente 
en kollegas, en ‘n ondersteunende 
kerk nodig.  Daar is geen alterna-
tief vir ‘n eie universiteit nie.
In die 21ste eeu kan die Christen-
dom in sy suiwer vorm mensliker-
wys nie voortbestaan sonder eie 
universiteite nie.  Dit is hoekom 
daar honderde – ja, honderde 
– sulke universiteite en ander 
tersiêre instellings in die wêreld 
is, tientalle daarvan in Afrika, ook 
tientalle in die VSA en Kanada, ‘n 
klompie in Europa en ook in lande 
soos Suid-Korea.
Suid-Afrika het twee gehad: die 
UOVS en die PU vir CHO.  Hulle 
het verdwaal.  Die aantrekkingskrag 

van die wêreld het vir hulle te sterk 
geword.  Net soos wat dit die geval 
was met die bekende Gerefor-
meerde universiteit in Nederland, 
die Vrye Universiteit in Amsterdam. 
As die Christendom nie 
wetenskap likes van formaat, ook 
teoloë, het nie, kan die Christen-
dom slegs in beperkte mate aan 
God se opdragte voldoen.
Wat nou, Suid-Afrika?  Baie Christe-
like universiteite in Afrika is Engels 
of Frans (ek het hulle adresse).  En 
hulle funksioneer met die minimum 
fondse.  In Suid-Afrika is dit sekerlik 
ook moontlik.  Daarby is daar ander 
moontlikhede, soos virtuele univer-
siteite wat duur kampusse onnodig 
maak.  Jammer vir die sportvelde!  
Daar is verskeie van hulle in die 
wêreld en hulle funksioneer goed.
Wat Suid-Afrika dringend nodig het, 
is ‘n groep toegewyde, roepingsge-
drewe gelowiges met brandende 
harte wat die noodsaak van ‘n 
Christelike universiteit besef.  Hulle 
sal leiding moet gee en die pad 
aanwys.  God sal dit seën en 
moontlik maak, want Hy wil dit hê!

Rob van der Kooy, lidmaat Ge-
reformeerde Kerk, Die Kandelaar.

Die mooiste, mooiste maand – ‘n Voorsmaak
Kuns en kultuur

in haar huidige uitstalling.
Jenny het besonder gevorder in 
veral haar waterverftegnieke met 
die besonderse refleksie van lig 
en skaduwee.  Mense wat bekend 
is met die tegniek van waterverf, 
sal met my saamstem.
In die olieverfskildery van die  Tsi-
tsikama-woud wys Jenny dat water 
en koelte nog steeds aangevoel 
kan word deur net daarna te kyk.
Jenny se persoonlike lewens-
waarde en dit wat vir haar belang-

Dit was vir my ‘n voorreg om 
Jenny Boon se kunsuitstalling in 
die Brooklyn-teater  op 16 Augus-
tus vanjaar te open.
‘n Voorsmaak van die lente met 
as tema:  “Die mooiste, mooiste 
maand – ‘n Voorsmaak”.

Op die aand van die opening was 
dit stowwerig, droog, winderig, en 
die bome het nog nie gebot nie.
In 1997 het ek Jenny se eerste 
uitstalling as 4de jaar student by 
die Nasionale Kultuurhistoriese 
Museum besoek.  Sy het haar 
familie se lewensreis uitgebeeld in 
30 panele….
Wat my destyds opgeval het, was 
die waarde wat sy geheg het aan 
die familie en familieverband; 
hierdie waarde is verder uitgewerk 



19

rik is, loop soos ‘n goue draad 
deur haar kunswerke.
Sy pak die verskillende genres, 
soos portret, landskap, figuur, 
stillewe en abstrak, wat sy reflek
teer  in verskillende mediums, soos 
olie, waterverf, potlood en pastel.
Na aan haar Skepper weerspieël 
sy die natuur, die seisoene, 
familie, die dinge wat werklik saak 
maak in ‘n mens se lewe.
In een van haar werke weerspieël 
sy die goue pad, die vooruitsig na 
die toekoms, die weersiens, die 
hergeboorte.
Dit bring ons terug na die tema 
van die uitstalling.
“Dit is die maand Oktober!  Die 
mooiste, mooiste maand!
Dan is die dag so helder, so groen 
is elke aand, so blou en sonder 
wolke die hemel heerlik bo, so 
blomtuin vol van kleure die asvaal 
ou Karoo.” – Louis Leipoldt.

OKTOBERMAAND

Viooltjies (1)  in die voorhuis,
Viooltjies blou en rooi!

Viooltjies orals op die veld,
En orals, ai, so mooi!

Dit is die maand Oktober,
die mooiste,  mooiste maand:

Dan is die dag so helder,
so groen is elke aand;

So blou en sonder wolke
Die hemel heerlik bo,

So Blomtuin vol van kleure
Die asvaal ou Karoo.

Dit is die maand Oktober:
Die varkblom is in bloei;
Oor al die seekoeigate
Is kafferskuil gegroei;

Die koppies,  kort gelede
nog soos ‘n klip so kaal;

Het nou vir welkomsgroetnis
Hul mooiste voorgehaal.
Dit is die maand Oktober!
Die akkerboom is groen;

Die bloekoms langs die paaie
Is almal nuut geboen;

En orals in die tuin rond
Ruik jy sering en roos,

Jasmyn en katjiepiering,
Lemoen en appelkoos.

(1)  Lachenalias, d.i. klein veld-
blommetjies van verskillende 
kleure wat in Oktobermaand  in 
die Kaap bloei.  
Deur C Louis Leipoldt. 1911  

Die belofte van die nuwe lewe, die 
nuwe uitspruitsels, bly vir Jenny 
weer en weer boei en inspireer.
Ons het die besondere voorreg om 
in Pretoria, die Jakarandastad, te 
woon, met strate en lanings vol met 
skakerings van pers.  Jenny wys 
hier ‘n meer spontane manier van 
kwasgebruik wat weer eens wys hoe 
sy in haar tegnieke gevorder het.
Ons talente het ons van ons 
Skepper ontvang en ons mag 
daarmee woeker – daarom is die 
uitstalling geopen met die woorde:  
Soli Deo Gloria.

Jan F Middeljans, lidmaat van 
die Vrye Gereformeerde Kerk, 
Pretoria.

Die uitstalling is tot 1 Oktober 
2012 by die Brooklyn-teater: h/v 
Edison- & 13de Straat, Menlopark, 
Pretoria
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