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Die gebed
Die nut van die gebed is nie die verhoring van wense nie, maar om 
omgang met God te hê.

As ons bid, praat ons met God.  Ons val terug op die beloftes wat Hy ons Self 
gegee het, in die vertroue dat Hy vir ons luister.
Hoekom moet ons bid?  God weet dan alles!  Wat kan ons vir die Here  vertel?  
Alles staan dan in sy raadsplan vas.  God wil ‘n lewende omgang met die 
mens hê.  Hy het ons, na sy raad, so geskape dat ons sonder Hom nie kan 
lewe nie.  Die sonde het dit versteur, maar God se ewige raad breek nie as 
gevolg van ons sondes stukkend nie.  In Christus het Hy die verhouding weer 
herstel.  So kan die lewendgemaakte sondaars weer tot Hom kom, met Hom 
praat, tot Hom bid.  Ons mag elke dag hierdie omgang belewe.
Die nut van die gebed is nie die verhoring van wense nie, maar om omgang 
met God te hê. 

Ons gebede word altyd verhoor, maar ons wense word nie altyd 
vervul nie.

Wat verwag ons van ons gebed?  Ons moet uitsien na die beloftes van God.  
God het ons baie belowe.  Alles wat ons nodig het in lewe en in sterwe.  Maar 
dit is nie altyd wat ons begeer nie, ook nie alles wat ons dink ons nodig het 
nie.  Wanneer ons tot God roep, moet ons eers vir Hom luister.  Die Here sorg 
dat die Skrifte vir ons geopen word tydens die preek, huisbesoek, katkisasie.  
Is daar gebede van regverdiges wat nie verhoor word nie?  Nee, maar daar 
is ‘n verskil tussen onvervulde wense en onverhoorde gebede.  Deur God se 
genade leer ons om ons wense ondergeskik te maak aan dit wat die Here wil.

Vrug van die gebed is die vrede met God.

Ons bid nie sodat ons beter daarvan kan word nie.  Ons mag wel die vrug van 
die gebed verwag, nl. die vrede met God.  Vrede met God beteken dat alles 
weer goed is tussen God en ons.  Ons ervaar dat Hy al ons node en behoeftes 
vir sy rekening neem.  Ons lewe is van uur tot uur in sy hand. 

HeleenSnijder (lidmaat VGK Pretoria)
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Die ‘Onse Vader’
Die gebed

 “Die kortheid van die ‘Onse Vader’ is gebaseer 
op uitgebreide en vrugbare gedagtegoed (...). 
Hoe beknopter die bewoording, des te wyer die 
betekenis.  Want die ‘Onse Vader’ vervul nie net 
die eerste funksie van die gebed nie (verering 
van God en menslike bedes), maar omvat amper 
die hele Woord van die Here en gee ‘n volledige 
oorsig van die leer.  Ja, in die ‘Onse Vader’ het 
jy werklik die evangelie in ‘n neutedop.” (Tertul-
lianus, 2de eeu na Christus)

Die ‘Onse Vader’ is die belangrikste gebed van die 
Christendom.  Volgens die Evangelies gaan die bewoording daarvan terug op Jesus Christus Self.  In hierdie 
gebed kom ‘n paar sentrale gedagtes van die Christelike geloofs- en lewensopvatting tot uitdrukking.  

1. Die teks van die ‘Onse Vader’
In hierdie artikel gaan ons nie al die afsonderlike bedes behandel nie.  Dit word in die kategismus uitgebreid 
gedoen.  Ons kyk net na die ‘Onse Vader’ in sy totaliteit.  Ons loop hierdie gebed twee keer in die Bybel raak.

Mattheüs 6:9-13 Lukas 11:2-4
Onse Vader wat in die hemele is [Onse] Vader [wat in die hemele is]
Laat u Naam geheilig word Laat u Naam geheilig word
Laat u koninkryk kom Laat u koninkryk kom
Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op 
die aarde

[Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op 
die aarde]

Gee ons vandag ons daaglikse brood Gee ons elke dag ons daaglikse brood
En vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skulde-
naars vergewe

En vergeef ons ons skulde want ons vergewe ook 
elkeen wat aan ons skuldig is

En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van 
die Bose

En lei ons nie in versoeking nie, [maar verlos ons  
van die Bose]

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die 
heerlikheid tot in ewigheid.

----

Amen. ----

skuinsgedruk: verskille in al die handskrifte
vetgedruk: verskille in sommige handskrifte (vergelyk die ou 
en nuwe Bybelvertaling) 

Wat verder opval, is die konteks wat by Matthëus en 
Lukas verskil.  Ons moet aanneem dat Jesus hierdie 
gebed twee of miskien meer kere herhaal het.  Dit 
sou beteken dat ons in Lukas 11 ’n herhaling van die 
gebedsonderwys van Jesus vind.  Die disipel wat 
vir Jesus vra: “leer ons om te bid”, was dalk by die 
bergrede (Matt 5) nog nie daar nie.

Dan nog ’n interessante feit: ons weet tot vandag 
toe nog nie hoe ons die een woord moet vertaal nie.  
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Dit is die woord ‘epiousios’ wat in ons vertaling met 
‘daag liks’ vertaal is.  Hierdie woord kom in die Bybel 
en selfs buite die Bybel net op hierdie plek voor.  
Daar is al baie etimologiese studies  gedoen om 
agter die betekenis van hierdie woord te kom, maar 
daar is nog steeds nie ’n bevredigende oplossing 
nie.  Daar is eintlik twee voorstelle: daaglikse of ware 
brood.  Miskien sal nuwe vondste ons help, maar 
daar is nie baie rede vir optimisme nie, want selfs die 
kerkvader Origines (begin 3de eeu na Christus) het 
nie geweet wat hierdie woord beteken nie.

2. Aktiewe en passiewe verklaring

Die hele konteks van die ‘Onse Vader’ gaan 
oor die volbrenging van die wil van ons 
Hemelse Vader – daarom moet ons voorkeur 
gee aan die aktiewe interpretasie.  Jy word 
opgeroep om onvoorwaardelik in te tree vir 
dit wat jy bid.  Jy vra God om jou daarby te 
help, want alleen in sy krag kan ons dit doen.  
Daarom moet ons die passiewe interpretasie 
ook nie heeltemal weggooi nie.

Kan ons dit vandag nog bid?  Wat ons altyd aange-
neem het en deur die eeue in die kerk gedoen is, 
word vandag deur sommige betwyfel.  Daar is mense 
wat beweer: dit was ’n gebed vir die leerlinge, vir die 
periode vóór die kruisdood van Jesus Christus.  Want 
dit wat gebid word, is alles vervul in die lyding en 
sterwe van Christus.  God se Naam is geheilig, want 
danksy Jesus het God sy Naam vir ewig aan ons 
verbind.  Die koninkryk van God het gekom, danksy 
Jesus se heerskappy in ons lewens.  God se wil is 
ook deur Jesus vervul.  Hy het ons daaglikse brood 
geword, want sy Woord is ons lewe.  Ons skulde is 
vergewe toe Jesus aan die kruis gesterf het.  Hulle 
beweer eintlik dat die gebed net bestem was vir 
 Jesus se dissipels en nie vir ons nie.
Ons kom hier by ’n belangrike verskil in interpretasie 
van die ‘Onse Vader’.  Moet jy die ‘Onse Vader’ aktief 
of passief verklaar?  Gaan dit oor wat God sal doen 
(passiewe interpretasie, want die mens bly passief) 
of gaan dit oor wat ons moet doen (aktiewe interpre-
tasie)? 
Ek kan dit die beste verduidelik aan die hand van die 
derde bede: ‘laat u wil geskied’.  Hierdie bede kan jy 
verstaan as: Voltrek u wil aan ons.  Laat u plan met 
ons lewe altyd verder gaan.  Dan is dit ’n gebed tot 
God dat Hy sy wil, sy raad sal uitvoer.  ’n Wil wat ons 
moet ondergaan en aanvaar.  Sy raad wat miskien 
dwars ingaan teen dit wat ons wil (dink aan siekte, 

rampe, teëspoed), maar tog bid jy om die volvoering  
van die wil van die Here en bid jy vir jouself om 
aanvaarding en berusting. Byvoorbeeld, jy bid om 
genesing van ‘n siekte, maar sluit af met: ‘maar laat 
nie ons wil nie, maar u wil geskied’.
’n Ander vertaling van die derde bede kan wees: 
‘Laat u wil gedoen word’ (Engels: Thy will be done!).  
Dan gaan dit nie oor Gods verborge wil nie, maar oor 
sy geopenbaarde wil, sy wette, gebooie en voor-
skrifte wat deur mense gedoen moet word.
Ook by twee ander bedes kan jy dieselfde vraag stel. 
‘Laat u Naam geheilig word’: is dit ’n bede dat God 
sy Naam op aarde sal verheerlik?  Is dit ’n bede om 
afrekening met almal wat sy Naam bespot? Of is dit 
’n bede van verlange – ’n gebed dat God se Naam in 
ons lewe geheilig sal word? 
‘Laat u koninkryk kom.’  Die passiewe interpretasie 
beteken dat ons bid om die koms van Jesus Chris-
tus, wanneer die koninkryk van die hemele definitief 
op aarde gevestig sal word.  ’n Gebed om Godde-
like ingryping – om die einde van die wêreld.  Maar 
die aktiewe interpretasie beteken dat ons bid: laat u 
koninkryk vandag steeds meer en meer in my lewe 
en in die kerk deurbreek, dat mense die heerskappy 
van Christus oor hul lewe sal erken. 
As ons kyk na die konteks waarin Christus die ‘Onse 
Vader’ gegee het, moet ons erken dat die aksent lê 
op die opdrag wat ons mense gekry het.  Die gebed 
staan in die bergrede.  Die bergrede begin met die 
saligsprekings – dit is die wette van die koninkryk 
van die hemele.  In die saligsprekings vind ons die 
wil van die Vader van Jesus Christus en ons Vader 
in die hemel.  Die bergrede eindig met die woorde: 
“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here sal ingaan in 
die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die 
wil doen van my Vader in die Hemele.”  En dan volg 
die gelykenis van die dwase en die wyse man: jy 
het jou lewe op die rots gebou as jy nie net luister 
na die woorde van Jesus nie, maar hulle ook doen.  
Die hele konteks van die ‘Onse Vader’ gaan dus oor 
die volbrenging van die wil van ons Hemelse Vader 
– daarom moet ons voorkeur gee aan die aktiewe 
interpretasie.
Daar is nog ’n rede: Jesus gebruik in die hof van 
Getsemané presies dieselfde woorde as in die ‘Onse 
Vader’:  “As dit moontlik is, laat hierdie beker by my 
verbygaan, nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos 
U wil.”  Jy kan hierdie woorde so verklaar dat Jesus 
hier bid om die volbrenging van God se raad, wat Hy 
passief moet ondergaan.  Maar dit is nie wat Jesus 
in die eerste plek bedoel nie: sy gebed is ’n verlange 
om gehoorsaam te wees aan die wil van sy Vader 
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– ’n gebed om gehoorsaamheid tot die einde toe.  
Jesus bly Self nie passief nie.  Hy bid juis om Self 
aktief te wees en die wil van God te volbring.  So het 
Paulus dit later ook verstaan: “Hy was gehoorsaam 
tot die dood aan die kruis” (Fil 2:8).
Ook vir die volgende drie bedes is hierdie aktiewe 
interpretasie van groot belang.  ‘Gee ons vandag ons 
daaglikse brood’ is ‘n gebed om voedsel, maar dit 
kan jy nie vra as jy nie self bereid is om te deel nie.  
‘Vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skulde-
naars moet vergewe’.  Jesus herhaal dit eksplisiet in 
die bergrede: “Jou sondes sal nie vergewe word nie 
as jy nie bereid is om ander te vergewe nie”.  ‘En lei 
ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die 
bose’.  Dit kan jy net bid as jy self ook bereid is om 
die stryd teen versoeking en verleiding aan te gaan 
en versoekings en verleidings nie op te soek nie. 
Die ‘Onse Vader’ is ’n gevaarlike gebed.  Wanneer 
jy dit bid, gaan dit dus in die eerste plek oor jouself.  
Jy word opgeroep om onvoorwaardelik in te tree vir 
dit wat jy bid.  Jy kan dit nie net onskuldig bid nie – 
jy kan dit nie passief bid nie; wanneer jy dit bid, vra 
dit van jou om self in aksie te kom, om self te doen 
waar jy om bid.  Help my om u Naam in my lewe te 
verheerlik.  Laat Jesus Christus Koning wees oor my 
lewe.  Help my om u wil te verstaan en te gehoor-
saam.  Jy vra God om jou daarby te help, want alleen 
in sy krag kan ons dit doen.
Daarom moet ons die passiewe interpretasie ook nie 
heeltemal weggooi nie.  Want ook al lê die nadruk op 
die aktiewe interpretasie, die Bybel leer ons ook dat 
ons dit nooit in eie krag kan doen nie.  God moet dit 
doen.  Ons faal elke keer weer om sy Naam te heilig, 
ons sal nooit ‘n koninkryk van reg en vrede op aarde 
kan vestig nie, ons kan nie sy wil volbring nie.  Uitein-
delik moet God dit Self doen.  En Hy het dit deur sy 
Seun Jesus Christus gedoen.  Alleen in sy Naam kan 
ons hierdie gebed uitspreek en in sy krag kan ons die 
bedes in ons eie lewe volbring.

3. Voorbeeldgebed

Die ‘Onse Vader’ is ’n voorbeeldgebed.  Dis 
nie noodwendig ’n gebed wat jy gereeld 
 letterlik so moet bid nie, maar in hierdie 
gebed staan die dinge wat gereeld in jou 
gebed moet terugkom.

Tertullianus sien die ‘Onse Vader’ as ‘n voorbeeld-
gebed.  Hy is reg, want die aanleiding in Lukas 11 
was die vraag van een van sy dissipels: “Heer, leer 
ons bid.”  Daarom kan jy sê dat dit ’n voorbeeld gebed 
is.  Dis nie noodwendig ’n gebed wat jy gereeld let-
terlik so moet bid nie (vergelyk die gebeds praktyk in 
die Rooms-Katolieke kerk – asof dit ’n heilige formule 
sou wees), maar in hierdie gebed staan die dinge wat 
gereeld in jou gebed moet terugkom.
1. Dit gaan nie om ‘ek’ nie, maar om ons.  Jy bid 

saam met miljoene ander mense en jy bid ook vir 
ander mense.

2. Bid met ontsag en vertroue.  Dit is wat Jesus ons 
leer met die aanspraak ‘Onse Vader wat in die 
hemele is’. 

3. Bid eers of God sy doel in jou lewe waar wil 
maak. 

4. Bid vrymoedig vir jou eie behoeftes – waarby die 
bede om vergewing nooit mag ontbreek nie.

5. Laat lofprysing altyd ‘n onderdeel van jou gebed 
wees.

Wanneer ons die ‘Onse Vader’ bid, stap ons in 
‘n groot ruimte met ‘n geweldige akoestiek. Daar 
staan ’n koor met bekende mense,  broers en 
susters, maar ook onbekende mense,  Chinese, 
Siriërs, en ook mense wat lankal al nie meer 
met ons is nie, Abraham, koning Dawid,  Paulus.  
Saam met hulle prys ons die grootheid en 
majesteit  van God.

Ds Jelle Drijfhout (predikant van VGK Pretoria)
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God hoor en verhoor

Verhoor God altyd?

Ons is almal bewus daarvan dat gebedsverhoring ‘n 
sensitiewe saak is.  Dié wat in gesondheid en wel-
vaart lewe en geseën is met kinders, getuig van ‘n 
God wat hoor en verhoor.  Dan kry ons die broeder of 
suster wat alle moontlike teëspoed in hul lewe ervaar.  
Mense wat hul eggenoot op ‘n jong leeftyd verloor 
het, armoede en eensaamheid ervaar of ‘n sieklike 
bestaan ly.  Wat sê ons vir die kinderlose vrou as sy 
die vyftigs nader en al jare nie meer bid vir kinders 
nie?  Of wat sê ons vir die egpaar wat hul tweede 
kind begrawe weens ‘n genetiese hartafwyking?  
Kom ons met wonderverhale uit die Bybel van Abra-
ham wat, toe hy 100 jaar oud was, nog ‘n kind gekry 
het, of ‘n kruik met olie wat nie leeg geword het nie?  
Verhoor God altyd?  As ons sê: ‘nee’, haal ons die 
hoop weg van baie wat nog elke dag in afwagting 
bid.  As ons sê: ‘God verhoor altyd as ons in geloof 
tot Hom bid’, en die persoon ontvang nie, sal ons as 
leuenaars ‘n ander gehoor moet vind en die bidder se 
Godsbeeld sal ernstig geskaad word.

Die gebed

Gebedsverhoring – Deel 1

aan hom ‘n slang sal gee?  As julle wat sleg is, 
dan weet om goeie gawes aan julle kinders te 
gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die 
hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom 
bid!

• Johannes 15:7:  As julle in my bly en my woorde 
in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle 
sal dit verkry.

• Johannes 16:23 :  En in daardie dag sal julle My 
niks vra nie.  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 
alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, 
sal Hy julle gee.

• Filippense 4: 6,19 :  Wees oor niks besorg nie, 
maar laat julle begeertes in alles deur gebed en 
smeking met danksegging bekend word by God.  
En my God sal elke behoefte van julle vervul 
na sy rykdom in heerlikheid deur Christus 
Jesus.

• Psalm 91:15,16 :  Hy sal my aanroep, en Ek sal 
hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; 
Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.  Met 
lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal 
hom my heil laat sien.

Daar is ‘n paar gevaarpunte by die gebruik van 
 hierdie tekste:
• Mense wat die stoflike nie ontvang nie, word 

geleer om hierdie tekste te vergeestelik.  Vir hulle 
word gesê dat dit hier primêr gaan oor die Heilige 
Gees, oor wysheid, genade en vrede.

• As mense intens bid maar nie ontvang nie, kan 
hulle by hulself dink, of so deur ander daarop 
gewys word, dat God hulle straf oor ‘n spesifieke 
sonde.

• Mense dink dat hulle nie ontvang nie omdat hulle 
geloof nie sterk genoeg is nie.  Dit word dus ‘n 
bose kringloop waar dié wat alreeds swak is van 
geloof, nog meer gaan twyfel.

• Die laaste, maar die mees gevaarlike, is dat die 
onverhoorde Christene God nie meer glo op sy 
Woord nie.

Om ‘n analitiese gevoel te kry of God gebede  verhoor, 
is die eerste 400 bladsye van die Bybel bestudeer om 
te kyk wat die uitkoms was ten op sigte van die gebe-
de wat oor die tydperk gebid is. Ons vind dat daar 
slegs 3 gebede is wat nie verhoor is nie, 4 gebede is 

Hier volg ‘n paar bekende Bybeltekste wat aangehaal 
word om aan te toon dat God ons gebede verhoor:
• Mattheüs 7:7-11 :  Bid, en vir julle sal gegee 

word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle 
sal oopgemaak word.  Want elkeen wat bid, 
ontvang; en hy wat  soek, vind; en vir hom wat 
klop, sal oopgemaak word.  Of watter mens is 
daar onder julle wat, as sy seun hom ‘n brood 
vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, 
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op ‘n ander manier beantwoord as waarvoor gevra 
is en al die ander gebede is wel deur God verhoor.  
Analities sou ons hieruit kon konkludeer dat God die 
meerderheid van ons gebede verhoor.

Daar is ‘n verskil tussen die hoor en verhoor 
van gebede.

Ons vind ‘n groot hoeveelheid verwysings in die 
Psalms na gebedsverhoring.  Ons lees telkens in die 
Psalms dat daar gesê word dat die Here hom / hulle 
gebede gehoor het.  Daar is dus ook nog die verskil 
tussen verhoor, wat inhou dat daar aan die bidder se 
versoek voldoen is, en gehoor waar God luister maar 
nie noodwendig ons versoek in vervulling laat gaan 
nie.  Die tweede konklusie wat ons wil maak is dat 
God altyd sy kinders hoor tensy die bidder willens 
en wetens in growwe sonde bly voortlewe.

Smekinge, onophoudelike gebed en vas

Smekinge, onophoudelike gebed en vas is 
belangrike aspekte rondom die gebed.

Ons wil vervolgens kyk na ‘n paar belangrike aspekte 
rondom die gebed:

Smekinge is die eerste waaraan ons aandag wil 
gee.  In vandag se wêreld van onmiddellike genoeg-
doening pas dit nie meer om vir jare of ‘n volle 
mense leeftyd te moet wag vir antwoorde nie. Ons het 
as mense baie vermag deur middel van tegno logie, 
en as God nie vinnig genoeg help nie, moet ons 
maar self ‘n plan maak.  Ons het ‘mondig’ geword en 
is minder geneig om ons planne aan die Here voor te 
lê en God se seëninge as ‘n noodsaaklikheid te sien.  
Ons moet egter weer leer om God te smeek en in 
gedagte hou dat God se tyd anders is as ons tyd.

Twee aspekte wat nou saam met smekinge gaan, 
is om onophoudelik te bid en om te vas.  Is ons 
 geneig om na ‘n jaar se gebed vir ‘n saak die hand-
doek in te gooi?  Ons kom jongmense teen wat sê: 
“Ons het die Here om die kinderseën gebid, maar 
niks het gebeur nie.  Dit is seker die Here se wil 
dat ons nie kinders moet kry nie”.  Hoe lank het die 
egpaar gebid en het die egpaar gevas oor die saak?  
Het die gemeente gevas oor die saak?  Ons sal vir 
20 jaar die beste mediese hulp soek om ons te help 
met ‘n siekte, maar ons sal nie in die 20 jaar een dag 
vas oor die saak nie.

Kom ons lig ‘n paar Bybeltekste uit wat smekinge en 
onophoudelike gebed beklemtoon:
• Psalm 28:1,2 :  Ek roep U aan, O HERE!  My rots, 

draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek 
nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat 
in die kuil neerdaal nie.  Hoor die stem van my 
smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my 
hande ophef na die binneste van u heiligdom.

• Psalm 55:2,3 :  o God hoor my gebed en verberg 
U nie vir my smeking nie.  Luister na my en ver-
hoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward.

• Psalm 61:2,3 :  o God hoor my smeking, luister 
na my gebed.  Van die einde van die aarde af 
roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n 
rots wat vir my te hoog is.

• Psalm 77:2,3 :  My stem is tot God en ek roep; 
my stem is tot God, dat Hy na my kan luister. Op 
die dag van my benoudheid soek ek die Here; 
snags bly my hand uitgestrek sonder om 
moeg te word; my siel weier om getroos te word.

• Psalm 86:1,3,6,7 :  HERE, neig u oor, verhoor 
my, want ek is ellendig en behoeftig.  Wees my 
genadig, o Here, want ek roep U aan die hele 
dag deur.  HERE, luister na my gebed en let op 
die stem van my smekinge.  In die dag van my 
benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my.

• Psalm 88:2,3,10,14 :  HERE, God van my heil, 
bedags roep ek, in die nag is dit voor U.  Laat my 
gebed voor U aangesig kom, neig u oor tot my 
smekinge.  My oog vergaan van ellende.  HERE, 
ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my 
hande na U uit.  Maar ek, HERE, roep U aan om 
hulp, en in die môre kom my gebed U tegemoet.

Soos Christus gesê het, ons moet vas as die bruide-
gom nie meer daar is nie (Luk 5:33-39).  Dit is dus nou 
die tyd om te vas.  Vas onderstreep ons smekinge.  
Ons wys dat ons bereid is om afstand te doen van die 
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mees basiese lewensbenodigdhede om ons volle af-
hanklikheid van Hom te wys.  Die gebruik van vas het 
in ons kerke verdwyn, maar moet weer ingestel word.  
Sommige mense wil vas reduseer deur hulself sekere 
genietinge, soos bv. TV kyk, te ontneem.  Dit is egter 
nie vas nie.  Vas is om nie voedsel te gebruik nie.

Bid in die Naam van Jesus Christus

Dis belangrik om alles te bid in die Naam van 
Jesus Christus.

‘n Tegniese punt wat vir ons baie keer van klein 
 belang kan lyk, is om alles te bid in die Naam van 
Jesus Christus.  Hier volg ‘n paar tekste om die 
 belangrikheid daarvan te beklemtoon.
• Johannes 14:12,13 :  Voorwaar, voorwaar Ek sê 

vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, 
sal hy ook doen; en hy sal groter werk doen as 
dit, omdat ek na my Vader gaan.  En wat julle 
ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, 
sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

• Johannes 16:23,24 :  En in daardie dag sal julle 

My niks vra nie.  Voorwaar, voorwaar Ek sê 
vir  julle, alles wat julle die Vader sal vra in my 
Naam, sal Hy julle gee.  Tot nou toe het julle niks 
in my Naam gevra nie.  Bid en julle sal ontvang, 
sodat julle blydskap volkome kan wees.

• Johannes 14:6 :  Jesus antwoord hom:  Ek is die 
weg en die waarheid en die lewe; niemand kom 
na die Vader behalwe deur My nie.

• Handelinge 9:21 :  En almal wat hom gehoor 
het, was verbaas en het gesê: Is hy nie die man 
(Paulus) wat in Jerusalem uitgeroei het die wat 
hierdie Naam aanroep … ?

Ons wil in “Gebedsverhoring deel 2” kyk na een van die 
mees belangrike aspekte, naamlik om in die geloof te 
bid.  Ons wil ook aandag gee aan die volgende punte:
• Ons gebedshouding
• Waarom God nie ons gebede verhoor nie
• Samevatting van die twee artikels rakende 

gebedsverhoring

Johan Moes (lidmaat van die VGK Pretoria)

Verslag Kanadese Deputate oor kerklike situasie 
in Nederland

Kerknuus

Onlangs het ‘n verslag van die Kanadese kerke 
 (Canadian and American Reformed Churches) oor 
die kerklike situasie in Nederland verskyn.  Hierdie 
verslag sal voorgelê word aan die volgende sinode 
wat in 2013 in Kanada gehou gaan word.  Die 
Redaksie het dit goed gedink om lesers se aan-
dag te vestig op hierdie omvattende oorsig.  Die 
Kanadese deputate het so onlangs as in April 2012 
nog  gesprekke gehad met afgevaardigdes van die 
Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt).

Die deputate het hul verslag met die nodige ootmoed 
opgestel.  Daar is gemengde gevoelens van dank-
baarheid en kommer.  Sommige uitsprake klink hard 
en afkeurend.  Dit is egter nie so bedoel nie.  Dit is 
die liefde vir die kerke waaruit hulle 60 jaar gelede 
ontstaan het, wat hulle gedryf het. Daar is groot 
waardering vir kerklike aktiwiteite op die gebied van 
politiek, wetenskap en onderwys.  Verder word aan-
sienlike uitreikprojekte gedoen, soos in sendingwerk 
en evangelisasie.

Kontakte het egter vrese bevestig dat die GKNv in 
‘n rigting beweeg wat in konflik kom met die Bybel 
soos wat dit bely en verstaan word deur Skrifgetroue 
gereformeerde kerke wêreldwyd. Moeites gaan oor 
wetenskaplik-teologiese bydraes afkomstig van die 
Teologiese Universiteit  in Kampen, studies oor die 
rol van die vrou in die kerk, en informele kontakte 
met ander kerke. Tekens van Skrifkritiek en proble-
matiese hermeneutiese benaderings deur teologiese 
dosente word waargeneem.  Ontwikkelings neig weg 
van die betroubaarheid en gesag van die Woord van 
God deur meer en meer te fokus op die gedagtes en 
verwagtings van die mens in die middelpunt.  Daar 
word egter opreg gepoog om relevante antwoorde 
te vind vir gelowiges wat leef in ‘n verwêreldlikte, 
 na-Christelike samelewing.  

Die volledige verslag is beskikbaar op die webwerf 
van die Canadian and American Reformed Churches 
www.canrc.org (kyk by 13 September).
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Eerbied tydens ons gebed – móét ek kniel? 
Die gebed

Wat lees ons in die Bybel  
oor gebedshouding?

“Sit regop, vou die hande, oë toe, 
EERBIEDIG...  ons gaan bid.” 
So klink dit in vele Christelike 
 gesinne tydens huisgodsdiens. 
“‘n Goeie gewoonte”, sê ons dan. 

julle staan en bid...”
*Nehemia 8:7 :  “... en die hele 
volk het geantwoord: Amen, 
amen! met opheffing van hulle 
hande; en hulle het hul gebuig 
en die HERE aanbid met die 
aangesig na die aarde toe.”
*Filippense 2:10 :  “sodat in die 
Naam van Jesus sou buig elke 
knie ...”

Wat word vandag gedoen? –  
(‘n paar aanhalings)

Vandag is daar ‘n groot 
verskeidenheid van 
 gebeds houdings.

soms sit ek op my bed en bid...”
 “Ek bid saggies in my hart as ek 
oppad is in my motor...”
“Op ‘n stil plek in die natuur sit ek 
stil, aanskou God se handewerk 
en bid oop oë...”
 “Terwyl ek stil lê onder my bedde-
goed voel ek God se beskerming 
en bid tot Hom...”
“Ek kniel graag om my nederig-
heid te bewys en God die respek 
te gee wat Hom toekom...”
“As ek staan voor God, het ek die 
gevoel dat ek vir God wag om vir 
my te sê wat om te doen...”
“Met hande bak omhoog gehou, 
vra ek God alles wat ek nodig het, 
en met hande opgehef reik ek in 
aanbidding voor Hom...” 

Deur die eeue heen gebruik 
gelowiges ‘n sekere manier of 
neem hulle ‘n sekere houding 
aan tydens gebed.  As gemeente, 
saam met jou gesin, vriende, by ‘n 
siekbed of alleen in jou binne- 
kamer.  Byvoorbeeld:  ‘n mens 
kan hande vou, sáám hande 
vashou, of oop hande ophef na 
bo, sit, staan, lê, neerbuig of kniel 
tydens ‘n gebed.

Wat lees ons hieroor in die 
Bybel?
*Daniël 6:11 :  “... en hy het drie 
maal op ‘n dag op sy knieë geval 
en gebid...”
*1 Konings 8:54 :  “Net toe 
 Salomo gereed was om hierdie 
hele gebed en smeking tot die 
HERE te bid, het hy voor die 
altaar van die HERE opgestaan 
uit sy knielende houding, met sy 
hande na die hemel uitgebrei;”
* 1 Kronieke 17:16 (NAB) :  “Daar-
na het koning Dawid ingegaan en 
voor die Here gaan sit en gesê...”
*Jesus in Mattheüs 26:39 :  “... en 
op sy aangesig geval en gebid...”
* Markus 11:25 :  “En wanneer 

“Ons bid altyd met toe oë, om nie 
afgelei te word van dit wat ons vir 
God wil sê nie...”
“Wanneer ek bid, sonder ek my-
self af, trek die deur toe en sorg 
vir geen onderbrekings nie.  Soms 
kniel/buig ek, afhangende van 
my gemoedstoestand.  Met groot 
hartseer val ek plat op my gesig 
voor die Here.  Soms hou ek my 
Bybel vas, veral as ek bid oor God 
se beloftes.”
“Aan tafel sit ons hande gevou of 
soms hou ons mekaar se hande 
vas...”
“Saans kniel ek voor of op my bed,  

“Plat op my gesig  (op my mat in 
my binnekamer) voel ek klein voor 
sy heiligheid en oorweldig deur sy 
liefde...”
“ In die kerk wil ek staan om voor 
sy troon te kom...”

HOE NOU?

Die Bybel gee riglyne oor 
ons gebedshouding.

Wat ís dan die regte liggaams-
houding?  Moet ek kniel?  Moet 
ons regop sit of staan, hande 
vou?  Oë toemaak?  Neerbuig? 
Die Bybel gee nie vir ons klink-
klare antwoorde hierop nie.  Tog 
kry ons genoeg riglyne in Gods 
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Woord oor gebed en wat ons kan 
lei na die regte houding/manier.

Gebed:  Dis ‘n STILWEES  
voor God
Om stil te wees in vandag se tyd, 
is nie altyd so maklik nie.  Orals 
om ons is geraas, musiek of ‘n 
gepraat.  Om stil-voor-God-te-
wees, is soms nog moeiliker.  Dit 
vra insette.  1 Timotheüs 4:7 sê: 
“oefen jou in die godsvrug”.  
Om te bid, is eintlik soos om God 
in die hemel te besoek.  Jy gaan 
na Hom om met Hom te praat.  
Gebed is jou “toegangsbewys” om 
tot by sy heilige troon te kom.  Dit 
vra daarom die nodige EERBIED!

Wanneer is ons eerbiedig?   
Hoe bewerkstellig ons  
eerbiedigheid?
*Om in eerbied stil voor God te 
raak, vra eerstens GELOOF. 
Wie is God vir jou?   (beantwoord 
vir jouself voor jy verder lees)
Ons het ‘n Vader wat ‘n hoog 
verhewe en heilige God is, vol 
liefde en ontferming, maar wat 
sonde haat.  Hy wil uit genade al 
ons sondes vergewe.  Hy wil ook 
graag deur sy Heilige Gees vir 
altyd in ons woon, ons lei, troos, 
versterk, ens.  Glo jy dit?
*Geloof begin met VREES.
Spreuke 1:7 sê: “Die vrees van 
die HERE is die beginsel van die 
wysheid...”
Hier word nie gepraat van die 
“angs-tipe” vrees nie, maar wel ‘n 
diepe respek vir God.  Jy kyk op 
na Hom.  Jy voel jouself klein voor 
Hom.  Tog ook veilig!  Jy het ‘n 
heilige verwondering oor jou grote 
God.  Soos die spreekwoord sê:  
“As ek hierdie wonder wil omvat, 
raak ek van eerbied stil.”
*RESPEK  lei tot eerbied.
Ons God is nie maar net ons 
beste vriend nie, nee, want dan 
skiet Hy tekort.  Ons kan maklik 
aanhou lewe sonder om ‘n tyd 

lank met ‘n  vriend of ‘n broer te 
praat, maar ‘n lewe sonder die 
daaglikse vertroulike omgang met 
God raak oppervlakkig.  Die Here 
word dan nie meer by alles in jou 
lewe betrek nie.  Jou eie sake vul 
en oorheers jou gedagtes, en jy 
“verloor” Hom.
By God ontvang ons dít wat ons 
nie by ‘n aardse vriend of broer 
kry nie, nl. liefde op grond van 
versoening.  Hierdie wete vervul 
ons met ontsag en respek, dit laat 
ons op ons knieë gaan, laat ons 
nederig opkyk en vervul ons met 
EERBIED.
*Eerbied volg op SEKERHEID.
God kom na ons in sy verbond.  
Hy GEE soveel beloftes.  Ook 
verpligtinge.  Die Here VRA/EIS  
opregtheid en eerlikheid.  Jy leer 
dat genade nie vanselfsprekend is 
nie.  Dis bid en werk. 
 In sy trou wil God vir ons die pad 
aanwys om te gaan (Ps 25: 8).  
Op daardie pad leer ons God se 
liefde en trou ken.  Sy verbond en 
trou bly vir altyd staan. 
Ja, ons skiet baie tekort.  Maar 
Hy wys ons veral op DIE pad, die 
pad na en deur Christus.  Ons 
leer God se genade, trou, liefde 
en vergewing ken.  God is by ons, 
om CHRISTUS WIL.  Die Heilige 
Gees wíl ook in ons werk!  Dít gee 
ons sekerheid.  Vrymoedigheid.  
God wil graag met ons bly om-
gaan.  As Hy selfs sy EIE seun vir 
ons gegee het, dan sal niks ons 
van sy liefde kan skei nie.  Met 
hierdie sekerheid in ons harte volg 
‘n eerbiedige lewe en houding.

EERBIED is die medisyne teen 
geestelike hoogmoed 

Nou besef ons dat, as ons ‘n 
diepe geloof en respek het vir ons 
groot en heilige Vader,  ons nie 
anders kan as om in eerbied met 
Hom te wil praat nie.  Dan wys 
ons dit in ons liggaamshouding!
Dan wíl ons eerder regop sit/
kniel, ons hande vou/ophef, oë 
toemaak,  om sodoende sonder 
afleiding gefokus te bly op jou 
gesprek met / gesmeek by God.  
Dan wíl jy ook nie die kans waag 
om dalk fokus te verloor, of aan 
die hond te dink wat nog nie kos 
gekry het nie, of die kos in die 
oond of die moontlikheid om in te 
sluimer nie....
Jy is op die aarde en God is in 
die hemel.
Indien ons GROOT dink van die 
HERE en sy heiligheid, klein dink 
van onsself en ons sonde goed 
besef, sal ons alles in ons vermoë 
wil doen om eerbiedig te wees 
in ons gesamentlike gebede, jou 
persoonlike binnekamer-gebed, 
tydens gebed in die kerk, jou 
voortdurende gebedslewe.  Nooit 
is ons as mense te groot of te oud 
om voor Vader in die hemel te 
kniel nie.  As ons onsself te groot 
daarvoor voel, moet ons onsself 
afvra of ons wel “klein genoeg” is 
om te kan bid.  
Ja, dan sal die een manier beter 
werk vir die een persoon of gesin 
en situasie as vir die ander, maar 
as die hartsbegeerte daar is om 
biddend met God te leef, sal die 
regte eerbiedige houding volg.

Die gebedshouding wys hoe 
ons God in EER BIED, uit die 
hart, dien.
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Om te bid neem beslis tyd,  insette, 
jou aandag en konsen trasie in 

Gebedsverhoring – Deel 2
Die gebed

Ons het in “Gebedsverhoring - 
Deel 1” gekyk na die volgende 
aspekte: God hoor en verhoor;
Smekinge, onophoudelike gebed 
en vas; en
Om te bid in die Naam van onse 
Here Jesus Christus.
Ons wil nou verder kyk na nog 
belangrike aspekte rakende die 
gebed en tot ‘n konklusie kom.

Daar is sekere charismatiese 
groepe wat meen dat as jy glo dat 
God sal gee waarvoor jy bid, dan 
sal God dit verseker aan jou gee.  
Hulle glo ook die keersy; as jy nie 
ontvang waarvoor jy gebid het nie, 
is dit weens ‘n gebrek aan geloof.

Kom ons kyk na die volgende 
aanhalings uit die Skrif:
• Mattheüs 21:21,22 :   Maar 

Jesus antwoord en sê vir 
hulle: Voorwaar Ek sê vir 
julle, as julle geloof het en nie 
twyfel nie, sal julle nie alleen 
doen wat met die vyeboom 
gebeur het nie; maar al sê 
julle ook vir hierdie berg: Hef 
jou op en werp jou in die see 
– sal dit gebeur.  En alles wat 
julle in die gebed vra, sal julle 
ontvang as julle glo.

• Markus 11:24 :  Daarom sê ek 
vir julle: Alles wat julle in die 
gebed vra, glo dat julle dit sal 
ontvang, en julle sal dit verkry. 

• Jakobus 1:5,6 :  En as iemand 
van julle wysheid kortkom, laat 
hom dit van God bid, wat aan 
almal eenvoudig gee sonder 
om te verwyt, en dit sal aan 
hom gegee word.  Maar hy 
moet in die geloof bid, sonder 
om te twyfel; want hy wat 

twyfel, is soos die golf van die 
see wat deur die wind ge-
drywe en voortgesweep word. 

• Hebreërs 11:6 :  En sonder 
geloof is dit onmoontlik om 
God te behaag; want hy wat 
tot God gaan, moet glo dat Hy 
is en ‘n beloner is van die wat 
Hom soek.

• Mattheüs 17:20 :  En Jesus 
antwoord hulle: Deur julle 
ongeloof; want, voorwaar Ek 
sê vir julle, as julle geloof het 
soos ‘n mosterdsaad, sal julle 
vir hierdie berg sê: Gaan weg 
hiervandaan daarnatoe!  En 
hy sal weggaan, en niks sal vir 
julle onmoontlik wees nie.

Bogenoemde Skrifgedeeltes 
sê duidelik dat ‘n gebed sonder 
geloof vir God nie aanneemlik is 
nie.  Dit is ‘n oneer vir die Skep-
per en Onderhouer van hemel en 
aarde as die skepsele nie glo dat 
Hy kan of wil voorsien nie.  Ons 
aardse kinders glo ook dat ons as 
vaders en moeders elke dag vir 
hulle kos wil gee. As ons dan, wat 
aardse, sondige mense is, weet 
om goeie dinge aan ons kinders 
te gee, hoeveel te meer sal ons 
Hemelse Vader gee wat ons 
nodig het.  Dit moet vir die lesers 

beslag.  Dit sal goed wees om 
vir ‘n oomblik stil te staan by jou/
jul as gesin se gebedshoudings/
maniere.  Laat dit nie slegs ge-
doen word uit gewoonte, “kultuur” 
of gemak nie, maar laat ons in 
nederigheid besluit wat is die 
beste vir jou/julle om God in EER-
BIED, uit die hart, te dien.  

Psalm 99:5 :  “Verhef die HERE 
onse God, en buig julle neer voor 
die voetbank van sy voete.  Heilig 
is Hy!”
Daarom, dien en aanbid Hom met 
vreugde en in EERBIED!

Carolien Agema (lidmaat van die 
VGK Pretoria)

Bid in geloof

‘n Gebed sonder geloof is 
vir God nie aanneemlik nie, 
maar ons geloof verplig  
God nie om ons gebed te 
verhoor nie.

Ons wil vervolgens kyk na die 
moeilikste aspek van die gebed: 
die geloofsaspek.



11

dus duidelik wees dat God ons 
gebede wil en kan verhoor.  Hy 
het dit Self gesê en God se Woord 
is betroubaar.

Maar wat nou as ons in volle 
oortuiging gebid het en nie 
ontvang het nie?  Christus het in 
die geloof gevra of sy Vader die 
beker by Hom wil laat verbygaan, 
maar God die Vader het nie aan 
sy versoek voldoen nie.  Waarom 
nie?  Omdat die smarte van die 
kruis tot groter verheerliking sou 
lei, van Christus Self en van die 
hele mensdom.  Ons sien net in 
die hede, maar God sien in die 
toekoms.  Ons lyding en beproe-
wing kan ons en ander nader aan 
God bring – tot groter heerlikheid 
lei.  Ek sê hierdie dinge met groot 
omsigtigheid; mag onse Vader 
ons spaar vir groot beproewings.  
Paulus het gebid vir die doring in 
die vlees.  Dawid het gebid vir die 
behoud van die kind wat hy by 
Batseba verwek het. Moses het 
gebid of hy tog die beloofde land 
mog ingaan.  Die Here het natuur-
lik duidelik die sterwe van Batseba 
se kind en die feit dat Moses nie 
die beloofde land mog ingaan 
nie, aangekondig as ‘n straf vir  
spesifieke sondes.  Ons sien 
dus baie keer nie die sin van die 
hedendaagse lyding in nie, want 
ons sien net hier en nou.  God se 
holistiese doel met ons lewe is 
goed, ook al is daar nou vir ons 
skynbaar ondraaglike smarte.  
Ons leer dat God Self die kwade 
ons ten goede sal laat meewerk.  
God trek soms die matjie van 
gerief en welvaart onder ons uit, 
sodat ons al ons heil en seëninge 
van Hom verwag.  Sodat ons kan 
leer om lankmoedig en vergenoeg 
te wees, en meer uit te sien na 
die dag wanneer daar geen trane 
meer sal wees nie.

Ons gebedshouding

Ons moet met respek voor 
God nader.  Ons houding 
moet nederig wees.

oog. Nederigheid in ons gebed is 
belangrik en opstandigheid as ons 
gebede nie verhoor word nie, is 
onvanpas.

Waarom God nie ons gebede 
sou verhoor nie

Ons sonde kan ‘n wig tussen 
ons en God word.

Kom ons kyk na verskeie redes 
waarom God nie ons gebede sou 
verhoor nie:
•	 Jesaja 59:1,2 :  Kyk, die hand 

van die HERE is nie te kort 
om te help nie, en sy oor is 
nie te swaar om te hoor nie; 
maar julle ongeregtighede 
het ‘n skeidsmuur geword 
tussen julle en julle God, en 
julle sondes het sy aangesig 
vir julle verberg, sodat Hy nie 
hoor nie.

• Spreuke 28:9 :  Wie sy oor 
wegdraai om nie na die wet te 
luister nie, self Sy gebed is ‘n 
gruwel.

• Spreuke 21:13 :  Wie sy oor 
toestop vir die geskreeu van 
die arme, hy sal self ook roep 
en nie verhoor word nie.

• Jakobus 1:6-8 :  Maar hy moet 
in die geloof bid, sonder om 
te twyfel; want hy wat twyfel, 
is soos ‘n golf van die see 
wat deur die wind gedrywe 
en voortgesweep word.  Want 
die mens moenie dink dat hy 
iets van die Here sal ontvang 
nie – so ‘n dubbelhartige man, 
onbestendig in al sy weë.

• Jakobus 4:2,3 :  Julle begeer 
en julle het nie, julle pleeg 
moord en is naywerig en julle 
kan niks verkry nie.  Julle veg 
en maak oorlog, en julle het 
nie, omdat julle nie bid nie.  
Julle bid  en julle ontvang nie, 
omdat julle verkeerd bid, om 
dit in julle welluste deur te 
bring.

‘n Houding van respek is kultuur-
gebonde, maar ek is seker dat 
daar geen kultuur is waar die 
neerkniel voor iemand disrespek-
vol is nie.  In die Ou Testament het 
die volk Israel by die groot feeste 
en spesiale gebedsbyeenkomste 
voor die Here neergekniel.

In die Nuwe Testament lees 
ons dat mense gebid het met 
 opgehewe hande.  Ons sien hier-
die praktyk nog in kerke vandag, 
oorwegend in meer charismatiese 
gemeentes. 

Hoe ons aantrek as ons tot God 
nader, is ‘n al veel besproke 
onderwerp.  Baie meen as jou hart 
maar reg is, dan maak dit nie saak 
hoe jy lyk nie.  Ons sien in die 
gelykenis in Mattheüs 22 hoe die 
persoon sonder feeskleding uit die 
hemel uitgegooi word.  Ook in die 
Ou Testament moes die volk hulle 
reinig en hulle klere was  wanneer 
die Here met hulle sou praat.  
Die kleding van die priesters en 
Leviete was ook volgens God se 
voorskrifte.  Hoe ons voor God 
staan, is dus van groot belang.

Ons lees in Spreuke 6 dat daar 
ses dinge is wat God haat, en 
een van hulle is ‘n hoogmoedige 
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• Mattheüs 5:23,24 :  As jy dan 
jou gawe na die altaar bring 
en dit jou daar byval dat jou 
broeder iets teen jou het, laat 
jou gawe daar voor die altaar 
bly en gaan versoen jou eers 
met jou broeder, en kom dan 
en bring jou gawe.

• Job 35:12,13 :  Dan roep 
hulle, maar Hy antwoord nie, 
vanweë die trotsheid van die 
kwaaddoeners.  Sekerlik, na 
nietige klagte luister God nie, 
en die Almagtige slaan daar 
geen ag op nie.

• 1 Petrus 3:7 :  Net so moet 
julle, manne, verstandig 
met hulle saamlewe en aan 
die vroulike geslag, as die 
 swakkere, eer bewys, omdat 
julle ook mede-erfgenaam 
van die genade van die lewe 
is – sodat julle gebede nie 
 verhinder mag word nie.

Dit is dus duidelik dat God sy ore 
vir ons gebede kan sluit as daar 
onbelyde sondes in die pad staan 
en ons in die sondes volhard.  Dit 
is belangrik om introspeksie te 
doen as ons gebede nie verhoor 
word nie.  Ons doen, weens ons 
verdorwenheid, ook onwetend 
sondes.  Job het geoffer vir sy 
kinders wanneer hulle ‘n fees 
gehou het om versoening te doen 
ook vir die onwetende sondes 
(Job 1:5).

Konklusie

God hoor!  Dit is die belangrikste 
aspek van die gebed om te weet, 
anders sou ons die armsaligste 
geloof in die wêreld hê.  Soos 
ons gesien het in deel 1 van die 
 artikel, is daar ‘n verskil tussen 
hoor en verhoor.  Geen gebed, 
in alle opregtheid gebid en waar 
daar geen growwe belemme-
ring in die pad staan tussen ons 
en God nie, val op dowe ore nie.  
God het ons so lief dat Hy vir ons 
gesterf het en die hel trotseer het.  
God wil die goeie aan sy kinders 
gee en ons moet ‘n beroep doen 
op sy beloftes.

God verhoor as dit in sy raadsplan 
is.  Ons kan net vra.  God weet 
wat ons nodig het nog voordat ons 
dit van Hom vra.  God weet wat 
‘goed’ is vir ons.  God se siening 
van wat goed is vir ons, kan heel 
anders wees as ons eie siening.  
God ken die toekoms en vorm ons 
om lydsaamheid/lankmoedigheid, 
selfbeheersing en geduld te leer.  
Ons moet ook verstaan dat om ‘n 
Christen te wees, nie ‘n waarborg 
is vir welvaart en gesondheid nie.  
Ons sal die gevolge van ons en 
ander se sondes nie vryspring nie.  
God het ‘n uitgewerkte lewenspad 
vir elkeen van ons en ons gebede 
word so verhoor of nie verhoor 
dat dit binne die raamwerk van 
God se raadsplan vir ons pas.  Dit 
maak God egter nie die outeur 
van die kwaad nie.

Ons gebedshouding is belangrik.  
Ons het hierbo gesien dat ons 
met respek voor God moet nader.  
Ons houding moet nederig wees.  
Ons kan egter deur die bloed van 
Christus met vrymoedigheid ‘n 
beroep doen op God se beloftes.  
Chistus is ons toegang tot die 
Vader.  As ons in sy Naam bid, sal 
Hy en die Heilige Gees vir ons in-
tree met onuitspreeklike sugtinge.

Volharding in gebed is belan-
grik, asook vas.  Chistus het ons 
geleer, deur die gelykenis van 
die vrou en die onregverdige 
regter dat ons moet aanhou, bid 
sonder ophou (Luk 18:1-8).  Die 
Bybel praat daarvan dat ons dag 
en nag tot God moet bid.  Die 
gebed is die belangrikste vorm 
van ons dankbaarheid.  Ons moet 
verstaan dat God se tyd anders 
is as ons tyd.  Dawid is tot kon-
ing gesalf, maar hy moes 7 jare 
vir sy lewe vlug.  Abraham kry 
die belofte van die kinderseën, 
maar moes 20 jaar wag op die 
vervulling daarvan.  Rebekka en 
Hanna het vir baie jare gebid vir 
die kinderseën en deur aan te hou 
bid, dit van God verkry.  Ons bid al 
vir meer as 2000 jaar vir die terug-
koms van Christus.  Ons moenie 
moeg word nie.  Ons moet vas oor 
die dinge wat vir ons van groot 
belang is.  Ons moet as gemeente 
meer saam vas en bid.  Ons moet 
‘n lewe van gebed aanleer.

Ons kan verhoed dat ons gebede 
verhoor word.  Ons sonde kan 
‘n wig tussen ons en God word.  
God kan sy aangesig vir ons 
verberg.  Ons kan ons sondes 
relativeer as ons sekulariseer en 
God terg met ons dade.  Ons kan 
‘vreemde vuur’ vir God wil aan-
bied.  Ons kan opgeblase raak 
weens ons kennis en die wonders 
in die Bybel begin bevraagteken.  
Ons kan God ‘n Sondagse God 
maak, ons Christelike lewe as ‘n 
noodsaaklike ‘paspoort’ tot die 
hemel sien.  Ons kan God met 
ons lippe dien en tegelyk ons 
naaste haat.  Ons kan wit gekalkte 
grafte word, ‘Frozen Chosen’.  
Ons kan bid sonder geloof en niks 
ontvang nie.  Ons kan bid om dit 
in ons welluste deur te bring.

Ons wil hierdie gedeelte soos volg 
saamvat:
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• God sal ons alles gee wat 
nodig is om Hom te dien.  Ons 
het die reg om God daarop te 
wys dat Hy dit aan ons moet 
skenk op grond van sy be-
loftes en dan moet ons dit in 
die geloof van Hom verwag.

• God kan tot ons eie behoud 
sekere dinge van ons weerhou 
wat ons van Hom kan aftrek.

• God is vry om sekere dinge 
te gee aan wie Hy wil en 

 wanneer Hy wil.  God is ‘n God 
wat sy volk wil seën, maar dit 
is deur die Ou en Nuwe Testa-
ment bewys dat ‘n volk onder 
druk ‘n biddende volk is.

Ek sluit af met woorde uit Jakobus 
5:
“Bely mekaar julle misdade en bid 
vir mekaar, sodat julle gesond kan 
word.  Die vurige gebed van die 
regverdige het groot krag.  Elia 

was ‘n mens net soos ons, en hy 
het ernstig gebid dat dit nie moes 
reën nie, en dit het op die aarde 
drie jaar en ses maande lank nie 
gereën nie; en hy het weer gebid, 
en die hemel het reën gegee en 
die aarde het sy vrug laat uit-
spruit.”

Johan Moes (lidmaat VGK  
Pretoria)

Die Crossroad Bible Institute (CBI)
Sending en evangelisasie

Wat is die Crossroad Bible Institute (CBI)?
Die CBI is ‘n organisasie wat wêreldwyd besig is met 
evangelisasiewerk.  Hul missie is om Christene toe te 
rus om God se kinders agter tralies te bereik met die 
evangelie. Die CBI het ontstaan vanuit die Christelik 
Gereformeerde Kerke in Noord-Amerika en is tans 
aktief in, onder andere, Kanada, Guatemala, Mexiko, 
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Ghana, Nigerië, Ke-
nia, Zambië, Singapoer, Nieu-Seeland, Australië en 
Suid-Afrika!  In 2011 was daar reeds meer as 42 000 
studente by CBI ingeskryf.

Hoe werk die program?
Studente word by tronke gewerf om aan die program 
deel te neem.  Elke week word daar ’n bybelgedeelte/
teksvers met hulle bespreek en ontvang hulle ’n les 
om te voltooi.  Die lesse word ingeneem deur die 
persoon wat die lesse aanbied.  Die student ontvang 
ook ‘n “Roadmap” wat ’n daaglikse Bybelstudiegids 
is.  Hulle kan dan hieraan werk terwyl hulle wag vir 
die volgende les.  Die studente kry almal NIV-Bybels 
om te gebruik.
Intussen word die les gemerk deur ’n vrywilliger wat 
’n instrukteur genoem word. Die student ontvang dan 

weer die nagesiende les terug saam met ‘n bemoe-
digingsbrief van die instrukteur.  Instrukteurs hoef nie 
self die tronke te besoek nie.
Hierdie proses word dan herhaal totdat die kursus 
klaar is.

Wat is die inhoud van die kursus?
Dit is ‘n in-diepte kursus en dek ’n wye verskeiden-
heid onderwerpe.  Die fokus is op redding deur 
genade en geloof in Christus, asook op Skrif-
getrouheid.
Die eerste deel van die kursus se naam is ”Great 
Truths of the Bible”, en dit leer die studente die 
basisbeginsels van die geloof.  Daarna volg “Survey 
of the Bible” wat meer spesifieke dele uit die Bybel 
behandel. 
Deur die hele kursus is daar samevattings en opsom-
mings van die kernpunte van die geloof.
Na hierdie basiskursus is daar moontlikhede vir 
 verdere studies.

Wat is die rol van die Instrukteur?
Alle voornemende Instrukteurs word eers met behulp 
van CBI-SA geregistreer by die CBI- hoofkantoor 
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in Noord-Amerika. Saam met die registrasieproses 
ontvang die Instrukteur ’n CBI-lêer (Handleiding).  
Sodra hulle geregistreer is, kan hulle die eerste lesse 
ontvang.  Die eerste ding wat die Instrukteur doen, 
is om die les te merk wat die student ingestuur het.  
Alle antwoorde is netjies uiteengesit in die CBI-lêer.  
Die meeste vrae is veelvuldige keuse, woorde invul 
of waar/vals, maar daar is ook langvrae by elke les.  
Hier is die CBI-lêers ook baie behulpsaam, want 
daar is by elke les ekstra Bybelgedeeltes wat aan-
beveel word vir verdere studie, asook ’n afdeling met 
“ Recommended Resources” wat ’n mens baie help 
om positief en opbouend te reageer op die studente 
se antwoorde en vrae.  Nadat die les gemerk is, word 
die puntetelling per epos gerapporteer.
Dan is daar nog ’n “Roadmap” om na te sien.  Hier 
gaan dit nie regtig oor reg of verkeerd nie, maar 
eerder raadgee, en positiewe kommentaar lewer of 
liefdevol reghelp waar nodig.
Die laaste en belangrikste ding wat ’n instrukteur elke 
keer doen, is om vir die student ’n brief te skryf.  Dit 
is ook die deel wat soms ’n bietjie moeilik kan wees!  
Maar dit kan dalk vir daardie student die enigste 
briewe wees wat hy ooit kry, so dis die moeite werd 
om te doen!  Die brief dien as bemoediging vir die 

student.  Die instrukteur kan getuig oor iets wat in sy 
of haar lewe gebeur het, ’n geliefde Bybelgedeelte 
met die student deel, of selfs ’n mooi gedig. 
 
Wil jy help?
Om ’n CBI- instrukteur te wees, is nie net ’n mooi 
taak nie, maar ook baie verrykend vir jou eie geloof.  
Dit het my geleer om weer te fokus op die belang-
rikste beginsels  van wat ons glo.  Dit leer my ook 
om my geloof te verwoord op ’n maklik verstaanbare 
manier, in Engels en in Afrikaans!
Daar is baie studente in die tronk wat graag die 
 kursus wil volg, maar a.g.v. die tekort aan instruk-
teurs moet hulle eers op die waglys geplaas word.  
Dus is daar nog baie instrukteurs nodig vir die CBI- 
program.  As jy belangstel om deel te wees hiervan, 
kontak gerus vir Alwyn Bezuidenhout (alwyn@cbi-sa.
org) of Frans Hagg (frans@alliednutrition.com).

Ingrid Hagg (lidmaat VGK Pretoria)
Bronne:  CBI Tier 1 Instructor Manual;  CBI 
 bekendstelling deur Alwyn Bezuidenhout;  
CBI 2011  President’s Report.
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Nederland, Europa en Christelike politiek
In Pers-pektief

Europese skuldkrisis
Vroeg in 2012 het die Nederlandse regering geval 
weens ‘n gebrek aan vertroue in die volksverteen-
woordiging (die “Tweede Kamer” met 150 setels) 
oor die Europa-beleid van die regering.  Die suide-
like lande van die Europese Unie het meer uit-
gegee as wat hulle verdien het.  Dit betref veral 
Griekeland, Spanje en Portugal, maar verder ook 
Italië en  Slowenië, terwyl Ierland reeds tot ’n groot 
mate deur die krisis gegaan het.  Die toenemende 
begrotings tekorte is ’n hele aantal jare gedek deur 
lenings  vanuit noord-Europese lande (o.a. Duitsland, 
Nederland en Finland), wat wel hul uitgawes by hul 
inkomste aangepas het.  Maar die skulde het net te 
erg geword en die skuldelas ondraaglik.  Die vraag 
is nou: hoe moet Europa verder?  Moet sekere lande 
weer die Euro-monetêre gebied verlaat?

Die vorige Nederlandse regering was van mening 
dat lenings aan die suid-Europese lande nog wel 
kon voortgaan, maar op voorwaarde dat aan streng 
finansiële en fiskale dissipline vasgehou gaan word.  
Ander politieke partye het egter gemeen dat die 
suid-Europese lande die vertroue geskend het en 
uit die Euro-gebied gesit moes word.  Maar dan sou 
al die lenings aan hulle uit die verlede waarskynlik 
nie terugbetaal (kan) word nie.  Met verdere hulp 
en dissipline sou daar wel ‘n kans wees dat dit sou 
gaan gebeur.

Die bykomende vraag is hoe die verdere hulp dan 
wel verskaf sou moes word.  Sommiges, veral die 
suid-Europese lande self, was van mening dat dit 
deur “Brussel”, die setel van die Europese Raad, 
moes gaan.  Die ryk lande moes dan die Europese 
Sentrale Bank in Brussel van voldoende geld voor-
sien, sodat die bank dit weer kon uitleen aan die 
suid-Europese lande.  “Deur Brussel” klink natuurlik 
baie demokraties.  Maar tog het die noord-Europese 
lande gemeen dat hulle dan tot ‘n mate beheer 
oor hulle geld, voorwaardes en terugbetalings sou 
verloor.  Minder sentrale Europese beheer oor geld-
lenings sou dus volgens hulle beter wees in hierdie 
proses van herstel van die suidelike ekonomieë en 
die herwinning van skulde.

Die menings in die Nederlandse volksverteen-

woordiging hieroor het gebots en, by gebrek aan 
 voldoende steun, het die regering bedank.  Gevolglik 
is nuwe verkiesings uitgeskryf vir 12 September.

Verkiesingsuitslag
Die verkiesingsuitslag was nogal dramaties vir 
Neder landse begrippe, maar het ’n duidelike neiging 
getoon.  Een van die sterkste partye wat teen verdere 
finansiële hulp aan suid-Europese lande was, die 
regse PVV, wat sterk nasionalisties en anti- moslem 
is, was een van die groot verloorders (van 24 na 13 
setels).  Die grootste regeringsparty voor die ver-
kiesings, die VVD, het nog groter geword (van 31 na 
41 setels).  Die vorige Eerste Minister, Mark Rutte, 
sal dus waarskynlik ook weer hierdie pos in die nuwe 
regering gaan inneem.  Rutte is in politieke Europa 
gewoonlik op een lyn met die Duitse kanselier  Angela 
Merkel.  Die VVD is ’n party vir soveel moontlik vry-
heid en so min moontlik owerheidsbemoeienis (net 
soos die Republikeinse Party in die VSA).

Die tweede grootste party, die PvdA, het ook  gegroei, 
van 30 na 38 setels.  Die PvdA is ’n gematigde 
sosiaal-demokratiese party.  Die werklik sosialistiese 
party is die SP, wat gelyk gebly het op 15 setels.  
Maar die ver-linkse party Groen Links het ver dwerg 
van 10 na 3 setels.  Die algemene Christelike party, 
die CDA, het ’n groot verlies gelei (van 21 na 13 
setels).  Die kleiner Christelike partye het effens 
gegroei (CU bly gelyk op 5 setels en SGP het 1 setel 
meer met nou 3 setels).

Daar word algemeen verwag dat die VVD en die 
PvdA wel tot ’n regeringsooreenkoms sal kan kom, 
ondanks hul ideologiese verskille.  Saam het hulle 
79 setels in die Tweede Kamer, ’n skrale meerder-
heid van 4 setels.  Met verdere steun van bv. die 
CDA en D66 sou die meerderheid selfs gerieflik 
wees.  Dit beteken dat die koers van die vorige 
regering nou voortgesit kan word, met voorwaar-
delike verdere finansiële hulp aan die sukkelende 
suid-Europese lande.

Einde van Christelike politiek
Die verkiesingsuitslag het ook vir alle praktiese 
doeleindes die einde beteken van die oorheersende 
invloed van Christelike politieke partye op die 
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 Nederlandse politiek.  In die verlede het elke geloofs-
oortuiging sy eie politieke party gehad het (hulle 
het dit “versuiling” genoem).  Die CDA se Rooms-
Katolieke komponent (die ou KVP) het vroeër reeds 
gedeeltelik wegbeweeg na die regse PVV, maar het 
nou blykbaar oorgeloop na die VVD.  ’n Deel van die 
gereformeerde en hervormde komponente van die 
CDA (die ou ARP en CHU onderskeidelik) het hulle 
blykbaar nou ook daarin gevolg.  Die groei van die 
PvdA kom hoofsaaklik van Groen Links.

Die regse en linkse uiterstes het dus na die politieke 
midde beweeg.  Die neiging van die stemmers was 
blykbaar om minder versnippering en meer duidelik-
heid in die politiek te kry.  Regerings in die verlede 
het dikwels bestaan uit koalisies van ’n hele aantal 
partye.  Maar nou is daar twee partye wat reeds 
groot genoeg is om saam te kan regeer.

Die religieuse beginsel-partye, wat vroeër die 
Neder landse politiek oorheers het, het uit die poli-
tieke  sentrum verdwyn tot aan die rand (hulle het 
nou saam slegs 14% van die Tweede Kamer- se-
tels).  Fokus op sekere praktiese probleme spreek 
die Neder landse burger dus blykbaar meer aan as 
politiek vanuit geloofsbeginsels.  Dit is ook ’n logiese 
gevolg van die ontkerkliking van Nederland.  Maar 
die verswakking van die CDA kan ook tot ’n mate 
toegeskryf word aan die gebrek aan duidelike en 
 besielende Christelike politieke uitgangspunte.  Selfs 
die Christen-kieser het hom/haarself afgevra waarin 
die CDA hom onderskei van die ideologiese partye.

Die vroeëre gedagte dat ‘n Christelike oor-
tuiging moet lei tot afsonderlike politiek bestaan 
 hoegenaamd nie meer in Nederland nie.  Die CDA 

is nou gereduseer tot ‘n “Christelike getuienisparty”, 
saam met die ander Christelike partye.  Dit is  jammer 
dat dit sover gekom het, want nou word partye 
en mense verkies wat die belange (“issues”) van 
vandag behartig.  Maar as daar môre ander belange 
en  probleme is, moet ‘n mens maar afwag wat die 
verkiesde volksverteenwoordigers gaan maak.  Met 
’n beginsel-party was die uitgangspunte in elk geval 
duidelik en kon die kieser verwag dat die partye en 
verteenwoordigers dieselfde lyn sou bly volg.

Dat die liberale en sosialistiese leiers nou besig 
is om saam ’n regering te vorm, is vir baie van hul 
ondersteuners en kiesers ook ’n bitter pil om te 
sluk.  Dit was ook duidelik uit die verkiesingsveldtog 
dat die persoonlikhede van die politieke leiers ’n 
 beduidende rol gespeel het.  Ook dit is ’n verskraling, 
want persoonlike gewildheid is nie sonder meer ’n 
 versekering van politieke bekwaamheid nie.

Met die verkiesingsuitslag in Nederland lyk dit of 
die moontlikhede om Europa en die Euro-monetêre 
unie bymekaar te hou, versterk is.  Die leiers van 
twee sterk lande in noord-Europa sal nou met nog 
meer eendrag en krag hul beleid met betrekking tot 
die suid-Europese lande se skuldkrisis kan aanpak.  
Dit sal dan plaasvind sowel vanuit ’n beleid van 
vrye ondernemerskap as vanuit ’n sosiale verant-
woordelikheid.  Dit is waar baie Christene hulle ook 
in sal kan vind.  ’n Goeie en verantwoorde oplos-
sing van die skuldkrisis in Europa sal tot voordeel 
wees van die hele wêreld-ekonomie, insluitende dié 
van Suid-Afrika.

Hans Moes (lidmaat VGK Kaapstad)



17

Blokkiesraaisel – Sondag 45: Die gebed
(a) Op 19:10; Joh 4:22-24. (b) Rom 8:26; 1 Joh 5:14; 
Jak 1:5. (c) Joh 4:24; Ps 145:18. (d) 2 Kron 20:12. (e) 
Ps 2:11; 34:19; Jes 66:2. (f) Rom 10:14; Jak 1:6. (g) 
Joh 14:13; 16:23; Dan 9:18. (h) Matt 7:8; Ps 27:8.
118 Vraag: Wat het God ons * om van Hom te bid?
Antwoord: Alle * en liggaamlike * wat Christus 
 saamgevat het, in die gebed wat Hy * aan ons  
geleer het (a).
(a) Jak 1:17; Matt 6:33.
119 Vraag: Hoe lui hierdie gebed?
Onse Vader...

Hierdie blokkiesraaisel is geplaas met toestemming 
van die skrywer Hennie van Wyk. ‘n Mens vind die 
blokkiesraaisel op sy webblad www.ssplus.co.za

G M D I E H R A A B K N A D H
E A G S K V A S T E S G E D H
H J V A E I E O N I I E T A C
B E E U B L L T E O M E S L H
H S R O B E F T E A A S M L R
A T H H E N H G R A B T A E I
R E O P V C I A N A D E A E S
T I O O E N H R A E H L N N T
L T R S E N O R R G L I R D U
I B I A L E O D I E L K E E S
K E E H P I E N S S S E V B W
E L B L B E H O E F T E S E O
L L I N O R A H O E W E L G O
E I D G R O N D I G D O N W R
S W D O O N F W G E N A D E D

116 Vraag: Waarom is die * vir die * nodig?
Antwoord: Omdat dit die * deel van die * is wat God 
van ons * (a): En omdat God sy * en Heilige Gees * 
aan hulle wil gee wat Hom met * versugtinge sonder 
* daarom bid en daarvoor * (b).
(a) Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17.
117 Vraag: Hoe * ‘n gebed wees wat God * en deur 
Hom * word?
Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die * ware God 
wat Hom in sy * geopenbaar het (a), van harte dank 
(b) vir * waarvoor Hy ons beveel het om te * (c). Ten 
tweede moet ons ons * en ellende reg en * ken (d) 
sodat ons ons voor sy * kan verootmoedig (e). Ten * 
het ons hierdie * grond (f) dat Hy ons gebed, * ons dit 
nie verdien nie, tog ter * van die Here * sekerlik wil 
verhoor (g) soos Hy dit vir ons in sy Woord * het (h).
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Biddende Hanna

HERE, knielend voor U troon, smeek ek vir genade
U wette word vertrap; kleurloos baie van ons dade

U volk vergeet hul Koning en doen wat goed in eie waan
U erediens ‘n klug; ons herders spoor selfs aan.

O HEER, my toekoms is in dood gesluit
Verdagte onder U volk en tuis jou hul my uit

My liefdevolle man begryp nie, Heer
Ek stort my sielsellende voor U neer.

Troue God, as U lewe in my wek
Sal’k hom dienstig aan U heiligheid verstrek

Toegewyd, sal hy U kerkvolk reformeer
Leer om steeds hul hart tot U te keer.

Ek stel myself in diens van u gena’
U Redder sal die laste dra

My nageslag sal deel in die groot Dag
Waarvoor ek daagliks biddend wag.

Ons oorwinning lê nie in eie krag nie, HEER
Ons buig aanbiddend voor U neer

Laat U koninkryk Gestalte vind
Verankerd aan U heerskappy ons bind.

Oor U verlossing wil ek juig
U wat aan nederiges guns betuig

Beskikker van lewe en die oordeelsdood
Koning, God almagtig, U maak ek groot!

Henria Stolper (lidmaat VGK Pretoria)
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KOMPAS is die maandblad van ‘n stigting wat deur lidmate van die Vrye 
Gereformeerde Kerke (VGKSA) in die lewe geroep is.  
Indien u die VGKSA nader wil leer ken, is u welkom om met een van die 
onderstaande predikante of sendelinge in verbinding te tree:

•	 Ds	P	Abrahams	:			
 Bauhinia Close 12, Belhar 7490; tel  021 953 0940 
 pabrahams@webafrica.org.za
•	 Dr	JA	Breytenbach	:			
 Hoëveldlaan 17, Bethal
 hmbreytenbach@gmail.com
•	 Ds	JJ	Drijfhout	:			
 21ste Laan 934, Rietfontein; sel 072 556 9872
 jj.drijfhout@vgk.org.za
•	 Ds	C	Kleijn	:			
 Corneliusstraat 1071, Panorama, A H, 
 Weltevredenpark 1709; tel  011 679 1646
 dskleijn@vgk.org.za
•	 Rev	BA	Matlaela	:			
 Soshanguve Noord; tel  073 241 9963 
•	 Ds	HH	van	Alten	:			
 Walterlaan 1295, Waverley 0186; tel  012 332 3256
 hhvanalten@vgkmaranata.org.za
•	 Ds	E	Viljoen	:		
 Mountainviewrylaan 36, Ridgeworth, Bellville 7530;
 tel  021 919 9149 / sel  084 440 2428;  emyn04@gmail.com

 Sendelinge in diens van die kerke is:
•	 Ds	DM	Boersma	:			
 Hibiscusstraat 54, Chantelle  0182, Pretoria  
 tel  012 549 3668 / dmboersma@vgkmaranata.org.za
•	 Ds	PG	Boon	:			
 Dunwoodielaan 1201, Waverley  0186, Pretoria 
 tel  012 332 1028 / pgboon@vgkmaranata.org.za
•	 Ds	T	de	Boer	:			
 Mantova 30, Aerangisstraat, Môregloed  0186, Pretoria  
 tel  012 333 5602 / tdeboer@vgkmaranata.org.za
•	 Rev	MP	Magagula	:			
 575 Blok GG, Soshanguve 0152; 
 tel  012 798 1553 / magagula@telkomsa.net
•	 Rev	J	Mhlanga	:			
 Kerkgebou, 624 Blok WW, Soshanguve-Suid;  
 tel  012 791 0983 / jmhlanga@vgkmaranata.org.za
•	 Rev	GF	Mnisi
 Soshanguve;  tel  072 237 2412
•	 Ds	CA	van	Wyk
 Eikelaan 1, Rustdal, Blackheath 7580
 tel  021 905 3512 / cvanwyk@webafrica.org.za
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