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Ons erfenis 
In Suid-Afrika word daar vandeesmaand Erfenisdag gevier, nl. op 24 

September.  Dit is ‘n nasionale feesdag sedert 1994.  Die bedoeling van 

hierdie dag is dat elke bevolkingsgroep sy afkoms gedenk. Niemand moet 

vergeet wie hy was en waarvandaan hy kom nie.  Almal moet sy eie 

geskiedenis en kultuur in ere hou.  Dis seker goed om jou geskiedenis te ken, 

maar ons het ‘n erfenis wat baie mooier en groter is as hierdie aardse erfenis.  

Christus het vir ons sondes gesterf en so die ewige lewe vir ons beërwe.  

Christus was in die hof met Pontius Pilatus as regter.  Die Here Jesus het vir 

Pilatus gesê:  “U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.” 

(Joh 19:11)  Pilatus was deur God aangestel as owerheidspersoon.  Die Here 

Jesus het aanvaar dat Pilatus deur God aangestel is.  Pilatus het die 

verantwoordelikheid gehad om namens God die oordeel oor die Here Jesus te 

vel.  In die hof het God afgereken met sy mensgeworde Seun.  Die Seun wat 

ons sondes gedra het.  Daar in die hof het Christus in ons plek die saak 

afgehandel.  Nou is ons vry van die skuld.  Ons straf is gedra.  Ons naam is 

nie meer op die rol nie, maar in die boek van die lewe.  Wat ‘n groot erfenis het 

ons so van Christus gekry.  Dit mag ons nooit vergeet nie. Daar moet nie net 

een dag in die jaar wees wanneer ons aan hierdie erfenis dink nie; nee, elke 

dag moet ons God eer om so dankie te sê vir die groot geskenk wat ons gekry 

het.  

Dit beteken dat ons ons lewe op ‘n bepaalde manier moet invul.  Ons kan nie 

leef soos ons wil nie, maar moet leef volgens Bybelse norme.  Die rubriek In 

Pers-pektief gaan oor hierdie Christelike identiteit waarvolgens ons moet leef.  

Hoe kan ander mense sien dat Christus die middelpunt van ons lewe is?  Hoe 

kan ons deur ons lewe ander wen vir die evangelie? 

Die erfenis wat ons van Christus kry, wil ons ook graag aan ons kinders 

deurgee.  Daarom sal ons opvoeding daarop gerig wees.  In die rubriek Gesin 

en Opvoeding kan ons lees hoe ons ons kinders moet leer om binne die 

grense van Christelike vryheid te wil leef.  ‘n Kind wat nie geleer het dat daar 

grense is en dat hulle verantwoordelik gehou gaan word vir hulle dade nie, sal 

sukkel om in te pas in die diens aan ons Heilige God. 

 

Heleen Snijder, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria 
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Vurige Kole 

Romeine 12:20,21  

Uit die Woord 
 

Hoe voel dit as iemand vurige kole op jou kop 
stapel?  Die apostel Paulus gebruik hierdie beeld 
in sy brief aan die Romeine, hoofstuk 12.  Dit kom 
nie uit sy eie koker nie, maar hy het dit uit die 
Spreukeboek gekry.  Spreuke 25:21,22.  Inmiddels 
het dit ‘n algemene gesegde 
geword wat ook deur ongelowiges 
gebruik word: ‘vurige kole op 
iemand se hoof ophoop’.  

Almal verstaan wel so ‘n bietjie wat daarmee 
bedoel word, maar waaraan presies sou die 
Spreuke-digter oorspronklik gedink het toe hy 
hierdie beeld gebruik het? 

Sowel in Spreuke 25 as in Romeine 12 is dit in elk 
geval duidelik dat hierdie ‘vurige kole’ op iemand 
se hoof gelaai word as ons kwaad met goed 
vergeld: As jou vyand honger het, gee hom iets om 
te eet; en as hy dors het, gee hom iets om te drink.  
Dit is een van die opvallende maniere waarop ons 
vir ander mense kan wys dat ons aan Christus 
behoort.  Christene is nie soos Lameg nie, wat 
onmiddellik wreed wraak geneem het as iemand 
hom te na gekom het: Genesis 4:23,24. Christene 
is nie soos Tom en Jerry in daardie tekenfilms wat 
al hoe gewelddadiger raak omdat die een nie vir 
die ander wil kopgee nie. 

 

Christene het selfs hul vyande lief.  As iemand jou 
op die regterwang slaan, draai ook die ander een 
na hom toe, het Christus vir ons geleer: Mattheüs 
5:39.  En as iemand jou onderkleed neem, gee 
hom ook die bokleed. En as iemand een myl van 
jou afdwing – dit het dikwels in daardie dae 

gebeur: ‘n soldaat van die besetter, ‘n Romein, vat 
jou skielik by die kraag en dwing jou om sy koffer 
te dra – loop twéé myl met Hom saam. 

In sy brief aan die Filippense (4:5) roep Paulus sy 
broers en susters op om bekend te staan weens 

hulle vriendelikheid.  Die nuwe 
Afrikaanse proefvertaling, ‘n Direkte 
Vertaling, het die woord 
welwillendheid gekies wat nader 

aan die oorspronklike Grieks is.  
Tegemoetkomendheid, so sou ‘n mens ook kon 
vertaal.  Jy stry nie met jou buurman oor die 
presiese plek van ‘n nuwe heining nie, maar laat 
hom liewers ‘n meter te veel van jou tuin vat as 
wat jy rusie met hom kry. 

Iemand het my vertel van ‘n Sjinese boer wat rys 
verbou het.  Die nat rysbou, waarby die 
rysplantjies aanhoudend in water moet staan.  Hy 
het baie moeite gedoen om so ‘n bevloeiingstelsel 
aan te lê sodat al sy lappies grond aanhoudend 
water gehad het.  Maar eendag kom hy agter dat 
‘n gedeelte van sy rysgronde droog te staan 
gekom het.  Hoe is dit moontlik?  Toe vind hy uit 
dat sy buurman ‘n gat in een van sy walletjies 
gesteek het, sodat ‘n deel van die water na die 
buurman se rysgronde weggevloei het.  Wat het 
hierdie boer toe gemaak?  Het hy verontwaardig 
vir sy buurman gaan vra: “Hoekom het jy dit 
gedoen?”  Het hy rusie gaan maak?  Het hy sy 
buurman gedreig dat dit diefstal is en dat hy 
oorweeg om die polisie in te skakel?  Nee, hy het 
die omgekeerde gedoen: hy het nog ‘n paar gate 
meer in die walletjies gesteek sodat daar nog baie 
meer water na die buurman se gronde weggevloei 
het.  Toe het die buurman na hóm toe gekom en 
verbaas en ‘n bietjie skaam vir hóm gevra: 
“Hoekom het jy dit gedoen??”  Waarna hy 
eenvoudig geantwoord het: “Omdat ek ‘n Christen 
is”.  En vervolgens kon verduidelik Wie Jesus 
Christus is en hoedat Hy ‘n ander mens van jou 
maak as jy in sy voetspore begin stap.  Soos die 
apostel Petrus daaroor in sy eerste brief ook skryf 
(2:21-25): Toe Hy uitgeskel is, het Hy nie terug 
uitgeskel nie; toe Hy gely het, het Hy nie gedreig 
nie, maar dit oorgegee aan Hom wat regverdig 

Christene het hul vyande lief. 
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oordeel.  Christus wat dié wat Hom sleg behandel 
het, nie gevloek het nie, maar vir hulle gebid het 
(Jes 53:13; Luk 23:34).  So ‘n lewenshouding leer 
ook sy volgelinge, vervul met sy Gees: Romeine 
12:17,18. 

Aan so ‘n  tegemoetkomendheid moet ons as 
Christene dus herkenbaar wees in hierdie wêreld.  
En dan sal ons dit natuurlik in die eerste plek na 
mekaar toe in Christus se gemeente moet betoon.  
Hoe sal ons dan ander mense vir Christus wen as 
ons as sy volgelinge onder mekaar vir ons eie 
regte bly veg, nie die minste wil wees nie, onreg 
wat ons aangedoen is nie maar wil verdra en 
vergewe nie? Paulus noem dit ook in sy eerste 
brief aan die Korinthiërs, hoofstuk 6:1-7: Hoekom 
ly julle nie liewer onreg nie? 

Hoekom laai ons nie liewer vurige kole op 
mekaar se hoofde nie? 

En daarmee is ons terug by die vraag: maar wat 
beteken daardie uitdrukking nou presies?  Is dit 
maar net ‘n aanduiding van brandende skaamte 
wat jy oproep as jy iemand kwaad met goed 
vergeld?  Beteken dit dat selfs die mees ysige 
mens wel sal smelt as jy hom met liefde oorlaai? 
Maar ons weet almal dat dit nie altyd die geval is 
nie.    

Daar is daarom verklarings wat sê dat ons die 
ander se skúld nog swaarder maak deur sy kwaad 
met goed te vergeld.  Gloeiende kole op iemand 
se kop is ‘n kwaai foltering!  Die Bybel ken ook 
hierdie beeldspraak vir die straf wat God Self kan 
toedien: Psalm 18:13,14; 40:11; Esegiël 10:2.  
‘Vurige kole’ was ook ‘n straf wat vroeër op 
owerspelige vrouens toegepas is: gloeiende asfalt 
is op hulle koppe gegiet.  

Die nadeel van hierdie verklaring is egter dat in 
Spreuke 25 en Romeine 12 die Bybelse 
beeldspraak ‘vurige kole’ juis nie as ‘n straf, laat 
staan as ‘n foltering, bedoel lyk te wees nie, maar 
juis as ‘n middel om die ander se verkeerde, harde 
houding te versag.  

Daarom is daar ook wel ‘n ander verklaring 
genoem: die rykes in Palestina het saans vurige 
kole of gloeiende as vir arm mense saamgegee 
huis toe, sodat hulle ook nog ‘n kossie daarop kon 

gaarmaak en/of ‘n bietjie warmte daarvan kon 
ontvang.  Die armes het dit, soos baie swartes in 
ons land, in bakke op hulle koppe huis toe gedra. 

Die beswaar van hierdie verklaring is nou weer dat 
sulke ‘vurige kole’ maar net dankbaar as ‘n 
aangename geskenkie aanvaar kon word, terwyl 
die metafoor in die Bybel die indruk skep dat die 
‘kole’ tog wel ook ‘n onaangename werking het.  
Veral as jy dit nie in ‘n bak saamkry nie, maar 
daardie ‘kole’ direk op jou kop ‘opgestapel’ word, 
soos dit in die Bybelteks staan.  Die Kanttekeninge 
by die Nederlandse Statenvertalingskryf daarom 
dat ‘n mens ‘n gloeiende kool so gou as moontlik 
van jou kop probeer afskud.  Dis onverdraaglik.  
As ons in daardie lyn probeer verder dink, kan 

‘vurige kole’ op iemand se kop dus na twee kante 
toe uitwerk.  Hy skud die pynlike ‘kool’ so gou as 
moontlik af en probeer voorkom dat daar nog meer 
op sy kop gestapel word.  Dus: hy bekeer hom en 
verander sy onaangename houding.  Maar as hy 
hom verhard, kom daar net al hoe meer ‘kole’ wat 
hy op die ou end nie meer kan afskud nie en dan 
is hy besig om die brandende toorn van die HERE 
oor sy kop af te roep.  Vir hierdie dubbele 
uitwerking het Calvyn gekies in sy kommentaar op 
die Romeine-brief. 

Ek het self aan nog ‘n ander aspek gedink ook.  
Om vurige kole op iemand se hoof te wil opstapel, 
sal ‘n mens wel eers self daardie kole een-een 
moet beetpak.  En dit is nie ‘n maklike werkie nie: 
dit maak jouself in die eerste plek seer.  Dit kan 
brandwonde veroorsaak.  Maar die wonderlike 
uitwerking kan wees dat die seer wat die ander jou 
aandoen, daardeur verdwyn! 

Mag die Gees van Christus ons so vervul dat ons 
so dikwels as wat dit nodig is, ‘vurige kole’ op 
ander mense se koppe opstapel.  Allereers in die 
kerk.  En daarvoor die ‘gloeiende kole gebruik wat 
ons genadige God aanhoudend op ons eie koppe 
stapel: geen strawwende ‘kole’ nie, maar 
versoenende, reinigende kole van die altaar 
waarop die offer vir die versoening van allereers 
ons eie sondes gebring is (Lev 16:12 en Jes 6:6). 

 

Ds Ferdinand Bijzet, predikant van die Vrye 
Gereformeerde Kaapstad 

“Laat julle welwillendheid aan alle mense bekend 
word.”  Filippense 4:5 

Christus het dié wat hom sleg behandel het, 
nie gevloek nie, maar vir hulle gebid.  
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Die United Reformed Church in die Kongo (URCC) 

Die Skrif alleen in die hart van Afrika 

Kerknuus – Demokratiese Republiek van Kongo 
 

Die United Reformed Church in die Kongo, URCC, 
is ‘n kerk van Christus wat deel uitmaak van die 
groot familie van Presbiteriaans-Gereformeerde 
kerke wat ontstaan het met die Reformasie in die 
16de eeu. Daar is een Algemene Sinode van die 
URCC wat een maal elke drie jaar vergader. Tien 
Streeksinodes en drie-en-veertig Klassisvergade-
rings word jaarliks gehou. ‘n Klassis vergader een 
maal elke drie maande. Daar is 177 plaaslike 
kerke wat elkeen deur ‘n kerkraad gelei word. Die 
URCC het 23 sendingspunte, 26 bevestigde 
predikante en 14 627 kerklidmate. Tans is daar 
nog geen teologiese kweekskool nie, maar daar is 
in 2012 met die stigting van een begin. Daar is ook 
‘n aantal Bybelskole. 

Belydenis 
Die Christelike geloofsbelydenisse: die Apostoliese 
Geloofsbelydenis, die Belydenis van Nicea –
Konstantinopel, en die Geloofsbelydenis van 
Athanasius. 

Gereformeerde belydenisse wat aanvaar is: 
Heidelbergse Kategismus (1563),Nederlandse 
Geloofsbelydenis (1561), Dordtse Leerreëls (1618-
1619). 

Ons aanvaar hierdie geloofsbelydenisse as die 
ware vertolking van die Woord van God. Ons 
aanvaar kerklike tug soos opgeteken in ons 
Kerkorde genaamd Rules of Order of the URCC. 
Ons erken die bestaan van die ander ware en 
getroue gereformeerde belydenisse soos die 
Geloofsbelydenis van die Gereformeerde Kerke in 
Frankryk, die Westminster Geloofsbelydenis en die 
Skotse Konfessie van 1560. 

 

Take 
As kerk van Christus verkondig en onderrig die 
URCC die Woord van God aan verskillende 
mense. Ons verkondig die Woord van God om 
bekeerdes na Christus toe te bring in die Gerefor-
meerde Kerk deur die heilige doop in die Naam 
van die Drie-enige God: Vader, Seun en Heilige 
Gees. Ons bedien die nagmaal en onderhou die 
kerklike tug. Met die Woord van God bewys ons 
barmhartigheid aan mense deur behoeftiges te 
help en die ontwikkelingsprogram te organiseer 
om gesinsarmoede in ons land uit te wis of te 
verminder. Ons bevorder Christelike opvoeding 
vanaf voorskoolse vlak tot op universiteit. 

 

Land  
Die Demokratiese Republiek van die Kongo is ‘n 
enorme groot land met ‘n oppervlak van 
2.3 miljoen km2 en ± 60 miljoen inwoners. Die land 
is die tuiste van byna 300 stamme en verskeie 
kerke, onder andere hoofstroomkerke, Afrika-
Onafhanklike kerke (Messiaans en profeties), 
Pinkster-charismatiese groepe, die Islamgeloof en 
ander geloofsgroepe. Wat ekonomie en politiek 
betref, is daar nog aansienlike probleme in die 
samelewing. 

Kerkoorsprong 
Die URCC het ontstaan na die afskeiding van ‘n 
beduidende aantal kerklede van die Eglise 
Reformee Confessante au Congo (ERCC). Die 
afskeiding het plaasgevind weens ‘n verskuiwing 
van Presbiteriaanse kerkregering na ‘n biskoplike 
regeerwyse deur die ERCC-leiers. Aangesien daar 
geen teken van berou en terugkeer na die 
oorspronklike stelsel was nie, was dit tyd om ‘n 
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gereformeerde denominasie te stig wat getrou is 
aan die gereformeerde leer en die presbiteriaanse 
(sinodale) kerkorganisasie. Die URCC het as ‘n 
geregistreerde kerk in die DR Kongo begin 
funksioneer op 17 Februarie 2010. Dit het tot stand 
gekom met ‘n groot hoeveelheid steun van die 
GKV (BBK, De Verre Naasten). As deel van die 
voormalige denominasie (ERCC) het ons slegs in 
vier provinsies gewerk: Katanga, Kasaî Oriental, 
Kasaî Occidental en Kinshasa. Nou het ons, 
benewens die vier administratiewe provinsies, ook 
Provinces Orientale in die noorde, Noord-Kivu 
(Goma) en Suid-Kivu (Bukavu) bereik.  

 

In Oktober en November 2011 het ons Kisangani 
en die omliggende dorpies soos Malinda besoek. 
Ons het al die groepe in die kerk onderrig en 
volwassenes en babas gedoop. Aangesien die 
streek deur Baptistiese kerkgenootskappe oor-
heers word, het ons teenstand ervaar om die doop 
deur middel van besprenkeling te bedien, aange-
sien hulle onderdompeling in water verkies. Ons 
het hulle onderrig en die twee maniere van doop 
gekombineer: onderdompeling vir volwassenes en 
besprenkeling vir die verbondskinders. Dit was 
interessant om deur die dorp te loop terwyl ons 
sing en ‘n paar danspassies uitvoer op pad na die 
Tokwa-rivier om te gaan doop. Baie mense het 
met groot vreugde en entoesiasme gekyk na die 
gedoopte kerklede wat verbykom.  

Missie en visie 
Ons wil graag die hele DR Kongo bereik en ook 
naburige lande soos Rwanda, Burundi, Kongo-
Brazzaville en Angola, waar ons ‘n aantal kontakte 
het wat ons kan gebruik om die evangelie te 
verkondig in die gereformeerde konteks. 

Die URCC het vanaf sy ontstaan geen buitelandse 
sendeling gehad om plaaslike kerke te evangeli-
seer en te plant nie. Al die kerkplantingswerk in die 

sending is gedoen deur plaaslike predikante en 
kerklede, behalwe vir die verkondiging wat wyle ds 
AR Kayayan gemaak het op die radioprogram 
‘Perspectives Reformees’ tydens die Back to God 
Hour. 

DR Kongo is ‘n enorme land met ‘n verskriklike 
groot bevolking en verskeie stamme. Ons het u 
gebede nodig, asook allerhande soorte steun (met 
betrekking tot personeel, finansiële steun, 

opleiding in sendingstegnieke en opleiding van 
predikante en alle kerkgroeplede). Ons fokus op 
evangelisasie. Ons het ’n kinderevangelisasie-
program vir gemotiveerde kinders en nie-gerefor-
meerde kinders wat ons in Mbujimayi bereik. Ons 
het Christelike laer- en hoërskole gestig. Ons het 
‘n behoefte aan radioprogramme om die Woord 
van God te verkondig en die gereformeerde 
wêreldbeskouing te onderrig met die gevolg wat dit 
op ons samelewing in die verskillende stede van 
die DR Kongo het. 

Kerkverhoudings en netwerk 
Die URCC het kerklike bande met die Reformed 
Church in the United States (RCUS) en die 
Gereformeerde Kerke (vrygemaak) in Nederland 
(GKv). Hierdie twee susterkerke, GKv en RCUS, 
het die Reformed Church in die Kongo ondersteun 
sedert haar brose begin as ERCC in 1984. Met die 
afskeiding het hulle voortgegaan om die nuwe jong 
URCC te steun. Die URCC wil graag ekumeniese 
bande vorm met die Reformed Churches in Suid-
Afrika (RCSA) en die United Reformed Church in 
Noord-Amerika (URCNA). Ons begeer ook 
ekumeniese bande met die Orthodox Presbyterian 
Church (OPC).   Ons is sedert 2009 lid van die 
ICRC. 

 

Gebedsbehoeftes 

• Uitreiking na afgeleë nedersettings (bid vir 
mense wat hiermee belas is). 

• Opleiding van predikante, hulle onderhoud, en 
om kerkgeboue te bou. 

• Dat ekonomiese ontwikkelingsprogramme 
goed georganiseerd mag wees. 

• Vervoermiddels vir spesifieke areas: voertuie, 
motofietse, fietse.  

• Kinderevangelisasieprogram. Onderrig en hulp 
aan vroue en kinders wat slagoffers is van 
geweld. 

• Steun vir die Teologiese Skool van die URCC. 
• Steun vir die laer- en hoërskole. 

 

Ons wil graag die hele DR Kongo met 
die evangelie bereik. 

Bid asseblief vir die United Reformed 
Church in die Kongo (URCC). 
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Semper reformanda 
Die URCC bely steeds die Sola Scriptura as die 
norm vir geloof en lewe van haar lidmate. Uit die 
volledige Skrifte glo ons in God alleen deur Wie se 
genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen 
die gestorwe, sondige mens gered word. Ons glo 
in voortgaande reformasie so lank as wat ons 
getrou bly aan die Skrifte soos vertolk deur die 
historiese belydenisskrifte. Die URCC erken die 
behoefte aan die evangelie in elke mens. Die 
United Reformed Church in die Kongo (URCC) is 
verbind tot die verkondiging van die evangelie van 

die ewige lewe in Kongo, Afrika en die wêreld. Sy 
werk saam met ander gelowige Christene 
wêreldwyd om hierdie doel te bereik. Die URCC 
dors na die Here van die evangelie en het slegs 
hierdie evangelie nodig om sy Here God te 
openbaar. Die Psalmdigter beskryf dit duidelik as 
volg: “Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so 
smag my siel na U, o God!” (Psalm 42:2). Aan 
Hom die eer. 

Ds. Kabongo Kalala Malebongo, president van 
die Uitvoerende Komitee, URCC 

 

Bybel en Kultuur  

Venster op die Bybel 

 
Agtergrond 
Die doel van hierdie skrywe is om 
die gedagtes wat in die GKN-
sinode (Ede, 2014) na vore gekom 
het m.b.t. die vrou in die amp, 
verder te bekyk.  ’n Belangrike 
besprekingspunt was die skrywe 
van Paulus oor die rol van die vrou 
in die gemeente, waar hy sê dat sy 
in die gemeente stil moet bly en by 
die huis aan haar man moet vra (1 
Kor 14:34), die sogenaamde swygteks.  Binne die 
sinode was daar die gedagte dat Paulus hierdie 
opdrag gee vanuit die beїnvloeding van die kultuur 
van sy tyd, met die implikasie: óns leef in ’n ander 
kultuur en word gevolglik nie deur hierdie uitspraak 
van die apostel gebind nie.  Ons gebruik ons eie 
kultuur om die Bybel te interpreteer en toe te pas.  
Die vraag is: is so’n standpunt toelaatbaar?  Is 
genoemde uitspraak ’n logiese, menslike uitspraak 
na aanleiding van die kultuur waarin hy, Paulus, 
geleef het? 

Hierdie gedagtes roep ’n aantal vrae op rondom 
die posisie en invloed van kultuur in die Bybel.  Dit 
is nie moontlik  om al sulke vrae te beantwoord 
nie.  Daar sal altyd wel vrae oorbly soos: indien 
vroue moet swyg in die gemeente, mag hulle dan 
wel sing!?  Ons kan soms verwar word deur 
oënskynlik teenstrydige opdragte van die apostel, 
en moet dus versigtig wees met wat Paulus 
presies bedoel en met verskillende vertalings-
moontlikhede van die teks.  Die vraag wat in 
hierdie skrywe ter sprake kom, is egter: Wat is die 
Bybelse beskouing van kultuur?  Dít is die 
kernsaak waarom dit gaan.  As ons nie daarna kyk 
nie, kan baie Bybelse sake in die toekoms 
bevraagteken word as gevolg van die invloed van 
kultuur op Bybelse uitsprake.  

Definisie van kultuur 
Die begrip kultuur kan soos volg 
gedefinieer word:  Dit is die 
omvattende gedrag, manier van werk, 
taalgebruik, instellings, onderwys, 
politiek, sport, ens. van ’n menslike 
gemeenskap.  Kortom, dit is ’n 
leefwyse van ’n volk, provinsie, stad, 
dorp of ander klein gemeenskap, bv. ’n 
plaaslike kerk. Elkeen van hierdie 
kulture kan deelkulture hê, en ook 

laasgenoemde kan soms in nog kleiner kultuur-
patrone verdeel word.  Anders gestel: dit is die 
lewens- en wêreldbeskouing van ’n bepaalde 
mens-groepering wat ’n stel gedragreëls navolg 
om ’n eie identiteit te handhaaf en na te leef.  Die 
vraag is nou: Wat is die Bybel se posisie m.b.t. 
kultuur (in die breë) of ’n bepaalde kultuur?    

Die plek van kultuur in die Bybel  

Die Bybel gee ons insig in ’n verskeidenheid van 
kulture.  In Genesis 3 kry die mens die sogenaam-
de kultuuropdrag.  Ons kan dit sien as die begin 
van al die kultuurvorms soos dit in die loop van die 
geskiedenis ná die skepping voorgekom het.  
Egter, van die begin af het die mens se uitvoering 
van die kultuuropdrag ingrypend afgewyk van die 
kernbeginsels wat God daarvoor gestel het: liefde 
vir God en liefde vir die naaste.  Die Bybel self is 
nie deur een persoon in sy kultuur geskryf nie, 
maar het oor eeue ontstaan en is geskryf deur ’n 
verskeidenheid persone wat in soms totaal 
verskillende kulture geleef het.  Vir verdere 
gegewens wat die uniekheid van die Bybel 

Wat is die posisie en invloed  
van kultuur in die Bybel? 
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aantoon, kan Glashouwer en Ouweneel se Het 
ontstaan van de Bijbel (Telos, 1998) geraadpleeg 
word.   

Genoemde outeurs het onder meer aangetoon dat 
in die Bybel, ondanks die lang tydperk waarin die 
verskillende boeke ontstaan het, dieselfde 
boodskap deur al die skrywers oorgedra word.  Die 
boodskap is onder meer “die verhouding van die 
mens tot God, en die verwysing na die koms van 
Christus”.  Die Bybel-skrywers het wel in hulle 
kultuur geleef en daarvolgens in die daaglikse 
lewe opgetree, maar in hul skrywe het hulle bo die 
kultuur  gaan staan, dít as gevolg van die 
inspirasie deur die Heilige Gees.  Die Heilige Gees 
het hulle in hul boodskap buite die kultuur geplaas.  
Indien dit nie so was nie, sou dit wat hulle geskryf 
het, kultuur-gebonde gewees het, dan sou die 
Heilige Gees kultuur-gebonde wees, en met elke 
volgende skrywer ‘n ander kultuur moes 

akkomodeer.  Dit sou van die Bybel ’n kultuur-
geskrif gemaak het en nie die geïnspireerde 
Woord van God nie.  Dit sou ook beteken dat elke 
kultuur sy eie Bybel benodig, wat dan voortdurend 
by die veranderings van die kultuur aangepas 
moet word.  

Die Heilige Gees wil egter alle kulture normeer – 
Hy het die menslike skrywers daartoe ge-inspireer.  
Ons pas nie die Bybel by elke volk se kultuur aan 
nie, maar vertaal dit alleen maar oor in die 
betrokke taal, terwyl die inhoud dieselfde bly.  In 
elke kultuur handhaaf die Bybel dieselfde bood-
skap en dieselfde norme.  Die Bybel staan 
gevolglik duidelik bo alle kulture.  As dit nie die 
geval sou wees nie, sou Christus slegs ’n kultuur-
gebonde voorbeeld en mens wees.  Ons kan 
m.a.w. in dié sin vasstel dat die Bybel  nie kultuur-
gebonde is nie, inteendeel, dit is kultuur- 
onafhanklik!  En hieruit kan ons gevolglik aflei: die 
kulturele raamwerk van die mens is ondergeskik 
aan die inspirasie deur die Heilige Gees. Ons het 
dit reeds genoem, die Bybel is die normdraer, en 
as sulks neem dit posisie in bo die kultuur.  Elke 
kultuur moet sy norme en waardes aan God se 
Woord toets.  

Christus en kultuur 
Christus is as mens in die Joodse kultuur gebore.  
As mens synde het Hy sekere kultuurgebruike 
onderhou, in die besonder die gebruike wat uit die 
wet van God genormeer is. Ondanks alles was Hy 

nogtans in sy handel en wandel nie kultuur-
gebonde nie.  Die Joodse kultuur is sterk deur 
Farisese by-wette bepaal.  Dit was ’n wettisistiese 

kultuur.  Christus het hierdie kultuur-aspek 
sterk veroordeel en die opstellers daarvan 
selfs vervloek (Matt 23:1-33).  Ondanks dit 
het Hy in die sinagoges opgetree ten 
einde die wil van sy Vader uit te dra.  Ook 
het Christus sekere kultuurgebruike, soos 

voete-was, gebruik.  Christus het Hom van alle 
ander mense onderskei deurdat Hy sonder sonde 
gebore is en in alles die wil van sy Vader gedoen 
het.  Dit het beteken dat Hy bo die mens-geskape 
kulture gestaan het.  Sonder sonde beteken 
immers sonder meer om nie aan ’n sondige kultuur 
gebonde te wees nie!  In verband met die posisie 
van Christus m.b.t. kultuur noem prof. K. Schilder 
in sy boek Christus en Cultuur (Wever, 1978) die 
volgende:  

“Maar voor ‘Jezus’ staat het eigenlijk nog weer 
anders.  Hij wordt in zijn werken, zoals we 
reeds opmerkten, nimmer verstaan zònder, 
maar óók even stellig nooit verklaard uit de tijd, 
die Hij hier op aarde onder de mensen heeft 
doorgebracht.  Wel mèt, niet uit zijn tijd kent 
men Hem.  Want Hij overheerst, richt, 
stuurt, àlle tijden.” 

Christus word, met ander woorde, nie vanuit sy 
kultuur verstaan of uitgelê nie, ook nie 
daarvolgens verklaar nie.  Hy is wel saam in die 
kultuur van sy tyd, maar word nie deur die kultuur 
geken / gekenmerk nie.  Christus is gevolglik nie ’n 
kulturele verskyning nie.  Christus is wel in ’n 
kultuur gebore, maar is nie daaraan gebonde nie, 
omdat Hy van die begin van die skepping af alle 
menslike kultuur-ontplooiings wat in die geskie-
denis voorkom (hede, verlede en toekoms) bestuur 
en beheer.  

As dit alles in oënskou geneem word, moet ons 
aflei: dit is nie moontlik om die Bybel deur enige 
kultuurbril te lees nie.  Die oomblik as ons dit sou 
doen, onstaan die groot gevaar om die heersende 
kultuur as norm bo die geїnspireerde Woord van 
God te stel.   

Paulus en kultuur 
As daar gekyk word na hoe Paulus skryf oor die 
vrou en haar rol in die evangelie, dan kom enkele 
sake sterk na vore: Paulus toon respek en eerbied 
vir die werk wat vroue doen.  Hy handhaaf egter 
die skeppingsorde, waarby hy nie die skepping 
van man en vrou as ’n rangorde sien nie, maar as 
volgorde.  Paulus sê daarom: “die man is eerste 
geskape en daarna die vrou”.  Die man bly die 
hoof-verantwoordelike.  Adam (die man) het die 
uiteindelike verantwoordelikheid, soos blyk uit 
Genesis 2:16-17; 3:9; Romeine 5:12-21; 1 
Korinthiërs 15:22.  Die Bybel handhaaf hierdie 
volgorde uitdruklik.  Meestal is dit die man wat 

Die Bybel is geskryf deur ’n verskeidenheid persone wat 
in soms totaal verskillende kulture geleef het.  Die Heilige 
Gees het hulle in hul boodskap buite die kultuur geplaas. 

Christus word nie vanuit sy kultuur verstaan of 
uitgelê nie, ook nie daarvolgens verklaar nie. 
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genoem word deur klem te  laat val op die 
verantwoordelikheid van die man.  Daar wás in die 
Ou Testament  vroulike profetesse.  As geen man 
gevind kon word nie, is daar soms ’n vrou in ’n 
posisie aangestel (bv. Debora, Rigt 4).  Deur die 
Woord van die HERE het Debora egter vooraf die 
verantwoordelikheid aan Barak opgedra, maar 
omdat hy nie alléén nie, maar net sáám met haar 
wou optrek, kry hy gevolglik nie die eer nie.  

As ons lees wat Paulus oor vroue skryf, dan is hy 
bepaald nie kultuur-gebonde in sy skrywe nie! 
Trouens, in die Griekse kultuur was die posisie van 
die vrou min of meer gelykwaardig aan dié van die 
man.  Ook in die groete-boodskappe aan die einde 
van sy briewe word dikwels na vroue verwys. Hy 
noem spesifiek die hulp wat hy van vroue in diens 
van die evangelie ontvang het (Rom16:1-7, 12-13; 
Fil 4:2-3).  Verskillende tekste wys ook op 
praktiese en/of diakonale hulp: Febe word 
diakones genoem (Rom 16:1).  ‘n Gemeente het 
by ’n sekere Nimfa saamgekom (Kol 4:15).  Haar 
rol is egter nie duidelik nie, en die ouer vertalings 
volg grondtekste wat die manlike vorm gebruik: in 
sy huis.  Vroue word die bewys van gasvryheid 
toegeken (1 Tim 5:9,10).  En op ander plekke in 
die Nuwe Testament: Tabita doen diakonale werk 
in de gemeente (Hand 9:36-43).  Jesus en die 
apostels word ondersteun deur vroue wat hulle 
dien met hul besittings (Luk 8:1-3; Mark 15:40,41). 
Aquila en Priscilla het aan Apollos onderwys 
gegee (Hand 18:26). 

Uit die saamlees van die tekste in 2 Timotheüs 1:5 
en 3:14,15 sien ons dat vroue ‘n belangrike rol 
speel in die godsdienstige opvoeding.  Daar is 
egter geen voorbeelde van vroue wat voorgaan in 
prediking en onderwys aan die hele gemeente nie.  
Paulus staan vroue wel toe om te bid en te 
profeteer (1 Korinthiërs 11:2-16; vgl. Joël 2:28,29). 

In 1 Korinthiërs 14: 34 is daar ’n belangrike 
toevoeging wat Paulus by die sogenaamde 
swygteks maak, naamlik, “soos die wet ook sê”!  
Paulus verwys hier tog duidelik na die wet, hy 
redeneer nie vanuit die kultuur van sy tyd nie.  Die 
verwysing is ook nie na Griekse of Romeinse 
wette nie, maar na die wet van die Here wat in 
Genesis 3:15-16  ’n vaste verhouding vir man en 
vrou tot op die jongste dag bepaal.  Dit lyk dus 
asof die opdrag “die vrou moet in die gemeente 
swyg” eerder daarop gemik is dat sy nie oor die 
man moet heers nie.  Paulus noem dit in 1 
Timotheüs 2:11-15 as hy in hierdie gedeelte 
spesifiek na die sondeval verwys.  Met inagneming 
van al sy skrywes en verwysings, kan daar moeilik 
gestel word dat hy die “swyggebod” aan vroue (1 
Kor 14:34) vanuit ’n (destydse) kultuur-gebruik 
oplê.    

God handhaaf sy kultuuropdrag aan die mens, ook 
ná die sondeval en sondvloed (Gen 9:7).  Na die 
sondeval “werk” die Vader en die Seun 
onafgebroke om sondige kultuur-ontplooiing teë te 
gaan en te korrigeer (Joh 5:17).  Die hele Skrif is 

deur God ingegee sodat die mens van God 
volkome kan wees, ook in sy kultuuropdrag.  

Konklusie 
Die onderwerp is moeilik en skep vrae, maar gelet 
op die wyse waarop Paulus met die Skrif omgaan 
en dit sentraal stel in sy redenasies en 
teksverwysings, kan moeilik gesê word dat Paulus 
kultuur-gebonde redeneer.  As van 
kultuurgebondenheid  ’n uitgangspunt gemaak 
word, dan kan baie Skrifgedeeltes deur ’n 
kultuurbril gelees word.  Wat bly dan oor van die 
geїnspireerde Woord van God?  Dan word die 
Heilige Gees, wat uitgaan van die Vader en die 
Seun, ’n kultuurgees, waarby tewens gevra kan 
word: “Van watter kultuur?”  Dit is duidelik dat die 
Bybel die norm is vir elke kultuur, en die kerk sal 
hierdie uitgangspunt moet handhaaf sonder om te 
poog om enige sekulêre kultuur aan die Bybel te 
akkomodeer.  “Goeie” kultuur word uit die Bybel 
afgelei, nie andersom nie (2 Tim 3:16).  Die 
kultuur-opdrag sal moeiliker word waar kulture al 
hoe meer afwyk van God en sy gebod.  Dit is 
derhalwe nodig dat die Bybel noukeurig gelees en 
korrek uitgelê moet word.  Ons moet tekste nie 
probeer vorm volgens ons eie siening nie, die 
tekste vorm ons!  Laat ons hoop en aanhou bid vir 
die verligting van die Heilige Gees, die primêre 
Outeur van die Skrif.  

Jelte de Vries, lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt) Putten, Nederland 
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4 De visie en taken van de man en de vrou in de 
gemeente: Baptisten-gemeente Papendrecht, Raad van de 
gemeente; Junie 2011 
5 Vrouw in het ambt 1998;  Rapport deputaten, Christelijk 
Gereformeerde Kerk, soos voorgelees deur dr W van ’t 
Spijker by die Sinode te Ede, 2014    
6 Het ontstaan van de Bijbel: W J J Glashouwer en W 
Ouweneel; Amsterdam, Telos, 1998 

Paulus handhaaf die skeppingsorde,  
waarby hy nie die skepping van man en vrou 
as ’n rangorde sien nie, maar as volgorde. 
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My kind boer langs die grensdraad 

Gesin en Opvoeding 
 

Baie ouers kyk met sorg na 
hul kinders se ontwikkeling.  
Dit lyk of die invloed van 
die wêreld en leeftyds-
genote ‘n baie groter in-
vloed het as die grondslag 
wat daar tydens die 
opvoeding gelê is.  Wat 
moet ons doen met ‘n kind 
wat al langs die grensdraad 
van ons christelike vryheid 
boer en steeds soek na die 
gat in die heining? 

Daar het deur die jare reёls 
ontstaan wat nie direk op Bybelse gronde 
gebaseer is nie.  Hulle is meer gefundeer op 
algemene wysheid en lewenservaring.  
Byvoorbeeld:  Wat is toelaatbaar op die Sondag?  
Watter ontspanning is stigtelik? Hoeveel alkohol 
kan die jongmense drink en op watter leeftyd?  In 
Spreuke staan dat jy die grenslyne van jou vaders 
nie moet verlê nie.  Wat moet ons hiermee doen?  
Vroeёr mog ons ouers nie eens met die fiets kerk 

toe gaan nie.  Tot onlangs is dit algemeen aanvaar 
dat kinders nie mog swem op Sondae nie. Vandag 
word dit wel gedoen.  Die vraag is: was vroeёr 
alles beter; is ons besig om na die afgrond toe te 
stap; is ons besig om onsself te dien en nie God 
nie?  Ons het naas die Tien Gebooie nog baie 
ander ‘beskermings’-wette.  Die probleem is dat 
hulle nie universeel afdwingbaar is nie.  Wat vir my 
as ouer belangrik is, is dalk belaglik vir my 
medebroeder in die kerk.  

God se Woord gee nie direk vir elke situasie ‘n reёl 
nie.  Ek sal die res moet invul volgens die wyshede 
van dié wat voor my deur hierdie situasie was.  
Hulle het proefondervindelik geleer en ek sou 
onwys wees om hulle raad te ignoreer.  Wyse 
aanbevelings kan natuurlik wel bevraagteken 
word.  Daar is definitief nie ‘n stel ou beproefde 
wyshede wat al die nuwe aspekte van ons heden-
daagse lewe dek nie.  Dit mag dalk vra dat ‘n ou 
wysheid aangevul moet word om inklusief te kan 
wees.  Hierdie kennis moet oorgedra word.  Dit 
gebeur heel waarskynlik in gesinne, maar dit sou 
goed wees as dit ook in die breër kerkgemeenskap 
gedeel word. 

Christus ontmasker die 
Fariseёrs wat allerhande 
kunsmatige grenslyne 
span. “Wee julle blinde 
leiers, julle wat sê: Elkeen 
wat sweer by die tempel – 
dit is niks nie, maar elkeen 
wat sweer by die goud van 
die tempel, hy is 
gebonde…” (Matt 23:16-
22).  Hulle het die duidelike 
grenslyn van God, wat sê: 
Laat jou ja ja wees en jou 
nee nee, verruil vir ander 

grensdrade.  Vandag moet ons ook oppas vir 
kunsmatige grenslyne.  Laat ons reёls wat ons ons 
kinders voorhou, eenvoudig en goed begrondbaar 
wees. 

Ek wil ‘n paar verkeerd geplaaste grensdrade 
uitwys: 

• As hulle nou nog ‘n keer die HERE se Naam 
ydellik gebruik, sit ons die TV af. 

• As jy nie die geslagsdele in die flilm ontbloot 
sien nie, is dit seker maar OK. 
• Jy mag nie die lotto speel nie, my kind, 
maar hierdie nommer wat jy sms om ‘n I-Pad 
te wen, is nie dobbel nie. 
 

Verander God se wil vir ons lewens soos wat die 
samelewing verander?  Dit is ‘n vraag wat die 
Christen nie verbygaan nie.  Die probleem is dat 
die heining wat vroeёr heel was, nou vol gate en 
op plekke al gelyk met die grond getrap is.  As ons 
kinders by so ‘n heining kom, neem hulle aan dat 
dit ‘n ongeldige obstruksie was en deur hulle ‘wyse 
en meer ervare’ voorgangers plat getrap is.  Hulle 
betree sonder aarseling die histories ontoeganklike 
terrein.  Ons ken die gesegde: As die straf 
uitgestel word, groei die sonde.  Ons moet grense 
stel.  Hoe tree ons op as hierdie lyn oorgesteek 
word?  Die postmoderne mens sê nee vir lyfstraf 
en in sekere lande is dit strafbaar.  

Is die toepassing van die tug soos ons dit lees in 
Spreuke outyds?  Moet elke kind maar 
proefondervindelik sy eie grense bepaal?  Moet 
ons maar berus by: “Ons sal vir hulle bid dat hulle 
nie te hard in die lewe sal val nie.  Die Here het 
mos by die doop belowe dat Hy vir ons kinders sal 
sorg.”?  Ek dink die Skrif is duidelik hieroor: tug is 
deel van ware godsdiens.  Die wat nie tug toepas 
nie, is nie werklik lief vir sy kind en begaan oor sy 

God se Woord gee nie vir elke situasie ‘n reёl nie. 
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lot nie.  ‘n Kind wat nie geleer het dat daar grense 
is en dat hulle verantwoordelik gehou gaan word 
vir hul dade nie, sal moeilik inpas in die diens aan 
ons Heilige God. 

 

Hulle wil by ‘n groep hoort, goed of sleg.  Die 
mens is ‘n sosiale wese en soek erkening en 
aanvaarding van sy leeftydsgenote.  Hulle 
gaan soms liewer saam in die kwaad, as om 
aan die kant geskuif te word.  

Ons moet ook onthou dat dit wat die wêreld 
aanbied, baie mooi lyk, soos welvaart, roem en 
bewondering, seksuele genoegdoening, ‘n mooi 
uiterlike voorkoms, mag.  Dit  lyk op die oog af nie 
verkeerd nie.  Baie van hulle word juis gekoppel 
aan die seёn van die Here.  Maar dit moet egter 
nie die dinge wees waarvoor ons en ons kinders 
leef nie.  Salomo het gebid vir wysheid en God het 
sy goeie keuse beloon met die bogenoemde.  Ons 
het egter in dieselfde Salomo ‘n voorbeeld van hoe 
gevaarlik hierdie dinge in hulself is, ook vir ‘n 
uitermate wyse persoon.  

Die frappante is dat dit so duidelik soos daglig is 
dat die uiteinde van die oorsteek van die 
grensdraad verstrekkende gevolge het: egbreuk, 
pornografie, verslawing, moord, ens.  Ons weet 
waar die mensdom geëindig het voor die 
sondvloed, mense soos ek en u.  Ons sal dink: ja, 
maar dit was ‘n klomp heidene.  Wat van Israel?  
Het hulle nie ook die Here geterg met hul dade nie, 
hul kinders aan Molog geoffer, gehoereer soos die 
heidene nie eens gedoen het nie?  Lees ‘n bietjie 
die boek Rigters en kry ‘n beeld van die staat van 
Israel, die toenmalige kerkvolk. 

 Maar wat dan van Christelike vryheid?  Ons lees: 
“Alles is my geoorloof, maar nie alles is tot stigting 
nie”.  Ons het van die Here die volmaakte vryheid 
gekry; vrygekoop uit die slawehuis van Egipte.  
Ons moet onsself nie nou weer kneg tot slawe van 
die sonde nie.  By ons kan die vraag ontstaan:  is 
ons vry om alles te doen wat nie eksplisiet in die 
Bybel verbied word nie?  Die Here het die Bybel so 
laat skryf dat dit nie ‘n boek vol lewensreёls is wat 
ons hele lewe van wieg tot graf dek nie.  Die 

belangrike dinge word in die Skrif duidelik vir ons 
uitgespel en ons kan in die lig van die Skrif baie 
afleidings maak oor die wil van God. 

Ons leer ook dat die gesindheid net so belangrik is 
as die daad self.  ‘n Goeie daad gedoen uit haat, 
afguns of om aandag te trek is voor die Here nie 
aanneemlik nie.  Ons ken almal 1 Korinthiers 13: 
“Al sou ek my liggaam laat verbrand en ek het nie 
die liefde nie, sou dit net ‘n klinkende simbaal 
wees.”  Ons kan hier dink aan die verhouding 
tussen man en vrou wat die Bybel ook gebruik om 
die die verhouding tussen Christus en die kerk uit 
te beeld.  By die huweliksluiting word daar nie ‘n 
instruksieboek van 300 bladsye uitgegee oor hoe 
om teenoor mekaar op te tree nie; daar word slegs 
oorhoofse reёls gegee wat duidelik in die Skrif 

aantoonbaar is en die praktiese sy moet in hierdie 
lig ingevul word.  Die Here toets ons harte 
(gesindheid) deur te kyk hoe ons hierdie reёls van 
Hom in die praktyk toepas. 

Ons kry die volgende definisies van vryheid: 
‘afwesigheid van onderdanigheid aan buitelandse 
oorheersing of despotiese regering’; ‘die krag van 
selfbeskikking toegeskryf aan die wil’; ‘die reg om 
te doen wat jy wil, jou eie besluite te neem’.  Ons 
sien onmiddellik gevaartekens, want ons het slegs 
ware vryheid deur onderdane / slawe (in die 
positiewe sin) van God te wees.  Ons woorde, 
dade en gedagtes moet gestuur en gelei word 
deur God se Woord en Gees.  Die kind moet 
gestuur word om sy vryheid in die wil van God te 
soek. 

Ons het een probleem.  Kinders kyk na die lot van 
ander en maak ‘n konneksie na die goedkeuring 
van hulle dade.  As dit dus goed gaan met die 
‘grensdraad-boer’, keur die Here hulle dade seker 
goed.  Ons leer uit die Bybel dat die Here sy reёn 
laat uitsak oor goeies en slegtes.  Prediker sien 
dat dit goed gaan met die goddelose en dat hulle 
baie keer die lot van die regverdiges kry.  Dit vra 
dus geloof om te doen teenoor dit wat jy voor 
jouself sien afspeel. 

Ledigheid en ‘n tekort aan konstruktiewe invulling 
is die rede waarom die mens dikwels na die 
grensdrade toe beweeg.  Die goeie word ook 
gewoonlik verwerf deur dissipline, selfverloëning 
en opoffering.  Alles in die lewe draai om 
dissipline.  Wil jy goed lyk, moet jy gedissiplineerd 

‘n Kind wat nie geleer het dat daar grense is en dat 
hulle verantwoordelik gehou gaan word vir hul dade 

nie, sal moeilik inpas in die diens aan ons Heilige God. 

Buite die grensdraad is dit wild. 

Die kind moet gestuur word om sy vryheid 
in die wil van God te soek. 
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eet en oefen.  Wil jy akademies presteer, moet jy 
baie ure agter die boeke spandeer.  Wil jy ‘n 
lewende band met Christus hê, moet jy gereeld tot 
Hom bid en sy Woord bestudeer.  Dit is dus 
belangrik om u kind dissipline aan te leer. 

Ons moet terdeё besef dat satan by ons deur 
staan en loer.  ‘n Radikale aanslag laat meestal 
slegs enkeles val, maar die stadige verlegging van 
die grensdraad is sy hooftaktiek.  Satan het nie vir 
Eva gedreig dat, as sy nie nou onmiddellik van die 
verbode vrugte eet, hy haar gaan pik nie, want dit 
sou hom ontmasker as die bose.   Die regte taktiek 
is: ‘het die Here dit werklik gesê in sy Woord’; ‘dit 
is nie heeltemal hoe jy dit moet interpreteer nie’; 
‘die Here wou net verhoed dat julle te selfstandig 
word’; en: ‘dink jy nie die vrugte is 
begerenswaardig nie’. 

 

Laat ons doel wees: die eer van God, wysheid, 
liefde en al die ander gawes van die Gees. 

Kinders moet dus geleer word om ‘n langtermyn-
visie te hê, nie ‘instant gratification’ nie.  Ons moet 
wag op die Here om die goeie aan ons te gee, ook 
al lyk die huidige lot van die ‘grensboere’ baie 
beter.  My tannie het ‘n teёltjie in die huis gehad 
waarop gestaan het: “Tevredenheid is ‘n blom wat 
in min tuine groei”.  Om vergenoegd te wees is ‘n 
gawe van God en kan slegs bereik word as die 
doel van ons lewe reg is.  As die doel van ons 
lewe is: gemak, geld, eer, persoonlike 
ontwikkeling, mag, ensovoorts, gaan ons 
heelwaarskynlik ontevrede wees vir die res van 
ons lewe.  Laat ons doel wees: die eer van God, 
wysheid, liefde en al die ander gawes van die 
Gees.  Ons moet in die kerk aandag skenk aan die 
oordrag van wysheid.  Kinders wat nie wysheid 
geleer word in hulle ouerhuise nie, kan dit leer van 
mede-Christene.  Die wysheid moet hulle help om 
die grys areas reg in te vul. 

Ons moet ons kinders leer dat die genietinge en 
seёninge van ons Christelike vryheid in die middel 
van die kamp is, by die kampvuur.  Net buite die 
heining is daar wilde diere.  Hulle lyk mooi, maar is 
gevaarlik!  Ander het die heining vir ons opgesit, 
hulle het nagedink oor die posisie en sy hoogte. 
Laat ons hulle werk respekteer.  Ons moet soms 
saam met ‘n gids deur onomheinde gedeeltes 
loop, maar hy het ‘n geweer (Bybel + wysheid) en 
ons moet nie van sy pad afwyk nie. 

Onderhou u grensdrade en sterkte met die 
opvoeding. 

Johan Moes, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Pretoria 

 

Die KLOK van nuwe LEWE 

Sending & Evangelisasie 
 
Die Klok van nuwe lewe1 wil beklemtoon dat 
suksesvolle evangelisasie iets is wat die hele 
gemeente betrek.  Dit mag snaaks klink, maar ’n 
groot struikelblok op die pad van suksesvolle 
evangelisasie is mense se persepsie daarvan.  
Dikwels gaan dit juis oor mense wat baie 
gemotiveerd is om by evangelisasie betrokke te 
wees.  ’n Eensydige opvatting van wat 
evangelisasie is, kan veroorsaak dat baie 
tyd en energie wat daarin gesteek word, 
uiteindelik geen blywende vrugte tot gevolg 
het nie.  Die Klok van nuwe lewe wil dit 
voorkom, juis deur ’n omvattende 

                                                   
1 Ontleen aan die boekie De klok van nieuw leven geskryf 

deur ds C.J. Haak (ISBN 9029715316). 

benadering te volg.  In twaalf segmente word 
verduidelik wat evangelisasie alles behels.  Hieruit 
blyk ook dat die hele gemeente ingeskakel word, 
elkeen met sy eie spesifieke gawes. 

Hieronder word per segment die verskillende 
onderafdelings verduidelik. 

Die “Klok van nuwe lewe” is ’n hulpmiddel om die 
hele gemeente, elkeen met sy eie gawes, by 

evangelisasie in te skakel. 
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01:00 Missionêre Kerk 
Die eerste ‘uur’ word gekenmerk deur besinning, 
bewuswording en (Skrif)studie.  Dit is belangrik om 
te besef dat die kerk publiek is.  Alle aktiwiteite van 
die kerk is publiek, dus toeganklik vir besoekers.  
Dit geld nie net vir die eredienste nie, maar ook vir 
byvoorbeeld Bybelstudie, katkisasie, amptelike 
sorg (ouderlinge, diakens, predikant), siekesorg 
(Gal 6:10), sorg vir behoeftiges 

In Galasiërs 6:10 word ons opgeroep om goed te 
doen aan alle mense, maar die meeste aan die 
huisgenote van die geloof.  Al wat nie in die kerk 
publiek is nie, is deelname aan die sakramente. 
Sakramente as sulks is wel publiek om by te woon. 

Dit is ook belangrik om bewus te wees van die 

oorstemming en verskil tussen sending en 
evangelisasie.  Dit kan kortliks soos volg 
saamgevat word: 

Ooreenstemming: uitdra van die Evangelie, oproep 
tot bekering, oproep tot aansluiting by die kerk. 

Verskil: met sending word ’n nuwe kerk geplant; 
met evangelisasie word toetreders by ’n bestaande 
kerk ingelyf. 

02:00 Gemeente Verantwoordelik 
Die plaaslike kerk is eienaar van 
evangelisasie, en kan die 
verantwoordelikheid nie 
uitbestee aan ‘n beweging 
(soos bv. die groep Youth 
for Christ, ens.), ’n 
kommissie of individue nie.  
Evangelisasie word gedra 
deur die hele 
kerkgemeenskap.  
Daarom is die kerkraad, 
wat leiding en gesag oor 
die gemeente het, eind-
verantwoordelik.  

 

03:00 Algemene Beleid, 
geen spesialisme 
Evangelisasie is nie ‘n spesialisme 
nie; dit is ‘n aspek wat ‘n rol speel in elke 
kerklike aktiwiteit, soos prediking, liturgie, geboue 
(uitstraling, argitektuur, ligging), onderrig 
(katkisasie, Bybelstudie) en amptelike diens 
(besoeke van ampsdraers aan nie-kerklikes). 

 

04:00 Doelgroep 
Jy kan nie alles doen nie, jy moet spesialiseer.  ‘n 
Gemeente moet analiseer: waarin is ek die beste? 
Wat plaas die Here op my pad?  Sien ek dit wel 
raak?  Wil ek dit wel raaksien?  Per gemeente kan 
dit verskil: 

• Dalk is die kerk geleë langs ’n tronk, hospitaal, 

weeshuis... 

• Dalk ‘n omgewing met baie soekendes. 

• Dalk ‘n omgewing met baie armes. 

• Dalk ‘n omgewing met ander kerke in verval. 

• Dalk is daar in die omgewing behoefte aan 

spesifieke verrykingskursusse, bv. ’n 

huwelikskursus of ’n Bybelkursus. 

• Valkuil: evangelisasie is nie iets in ‘Verweggistan’ 

nie.  Evangelisasie kan nie net ‘tjekboek’-

evangelisasie wees nie. 

• Wat by die bepaling van jou doelgroep kan help, 

is om as gemeente die sogenaamde ‘SWOT’-

analise te doen (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). 

 

05:00 Kontakte lê 
Wie doen dit?  Nie almal nie.  Sommige 

mense is goed hierin, ander nie.  
Sommiges het ’n aangebore 

karakter dat hulle maklik met 
vreemdes kontakte lê.  
Sommiges kan dit maklik 
doen as gevolg van hulle 
werk (bv. Winkel-
eienaar).  Sommiges 
a.g.v. hulle familie- of 
vriende-netwerk.  Dis 

belangrik om te besef 
dat evangelisasie nie net 

is vir mense wat maklik 
kontakte kan lê nie.  Die 

klok van nuwe lewe wys 
dat daar twaalf verskillende 

segmente is, wat elkeen 
verskillende tipe karakters vereis.  

Die hele gemeente moet dus ingeskakel 
word, elkeen op sy regte plek. 

06:00 Verdieping Kontak 
Nadat daar kontak gemaak is met die doelgroep, 
sal meestal net sommiges reageer, en die res nie.  
Jy kan ‘n perd by die water bring, maar jy kan hom 
nie laat drink nie.  Fokus op dié wat reageer, dié 
wat positief is.  

07:00 Evaluering van Kontakte 
Dit help nie om op ‘n toe deur te bly klop nie.  Dink 

Die kerk is publiek. 

’n Gemeente moet analiseer  
watter doelgroep hulle wil bereik. 
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aan die gelykenis van die saaier.  Die saad val op 
die pad, in rotsagtige grond, tussen die onkruid en 
in goeie grond.  

Dalk is daar uit honderd huise tien wat opreg 
belangstel.  Uit die tien is daar vier wat dalk die 
eredienste begin bywoon.  Uit die vier is daar dalk 
twee wat langer termyn-belangstelling toon.  Dit is 
heeltemal in lyn met die gelykenis van die saaier.  
Maak planne hoe om met hierdie mense verder te 
gaan. 

08:00 Ontvangs in Gemeente 
Dit moet nie net aan die toeval oorgelaat word nie, 
maar goed voorberei of ‘geregisseer’ word, deur 
hulle byvoorbeeld publiek welkom te heet; moontlik 
in die hoedanigheid van gaslede ’n plek in die 
gemeenskap te gee. Ook moet sosiale kontakte 
gereël word, vanuit die gemeente moet inisiatiewe 
onderneem word.  Dit kan nie net aan die toeval 
oorgelaat word nie. 

09:00 Onderrig as Kategumeen 
Die woord kategumeen kom uit die vroeë kerk: 
katkisasie aan dié wat uit die wêreld tot bekering 
kom en hulle by die kerk wil voeg.  Hierdie 
onderrig moet toegespits word op die persoon se 
situasie.  Net soos sommige mense die gawe het 
om maklik kontakte te lê, so het ander die gawe 
(en geduld) om te kan onderrig.  

10:00 Doop, Belydenis, Lidmaat word 
Dit gaan hier oor een dag, maar wel ‘n belangrike 
dag.  Dit moet daarom goed voorberei word.  Dit 
moet ‘n historiese dag wees vir die nuwe lidmaat, 
die gemeente en die gaste.  Die gemeente moet ’n 

positiewe uitstraling hê na die gaste wat aanwesig 
is.  Daar moet ook publisiteit aan die dag verleen 
word, wyer as die gemeente.  Dikwels bied so ’n 
dag kanse vir nuwe kontakte. 

11:00 Voortgaande Onderrig 
‘n Lewende en groeiende gemeente het ‘n 
aantrekkingskrag, mense wil graag daarby 
behoort.  Dit is die een kant van die muntstuk.  
Maar elke gemeente het ook sy eie ‘kultuur’: mooi 
dinge, maar ook sommige minder mooi dinge.  
Nuwe lidmate moet op voortdurende basis 
‘gecoach’ word. Nadat iemand lid geword het, 
word soms aangeneem dat iemand net outomaties 
sal ‘inval’ by al die gebruike, gewoontes en 
tradisies van die gemeente.  Dit sal egter nie 
gebeur as daar nie gestruktureerde aandag 
hieraan gegee word nie.  Daar moet moeite 
gedoen word om aan nuwe gemeentelede te 
verduidelik waarom bepaalde tradisies bestaan. 

12:00 Dissipel van Christus: binne & buite 
Wat ons wil bereik met elke nuwe lidmaat is dat hy 
/ sy positief funksioneer na binne (volledig deel 
van gemeentelike lewe) en na buite (self ook nou 
betrokke raak by evangelisasie).  Nuwe lidmate 
kan ’n verryking beteken vir voortgaande 
evangelisasie, met hul spesifieke netwerk van 
kontakte. 

Ten slotte wil ek noem dat die Klok van nuwe lewe 
die indruk kan wek dat die verskillende segmente 
(ure) die een na die ander (in kronologiese 
volgorde) moet plaasvind.  Dit is dalk waar vir die 
eerste keer, maar nadat ‘n mens die sirkel een 
keer voltooi het, kan die segmente ook parallel 
(terselfdertyd) plaasvind. 

PG Boon, predikant van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Pretoria-Maranata 

 

Onderhoud met Paulin Bédard 

Onderhoude & Verslae 
 

Vertel ons kortliks iets van jouself en jou gesin.  
Ek is gebore en het opgegroei in ‘n tipiese 
tradisionele Rooms-Katolieke gesin soos wat ‘n 
mens in die Franse deel van Kanada kry. Ek is die 
jongste van twaalf kinders. Ons het op ‘n 
melkplaas gewoon en ek het van kindsbeen af van 
God geleer, maar dit wat ek geleer het, was 
deurspek van verskeie valse leringe en bygelowe. 
Op die ouderdom van 18 het ek ‘n Christen 
geword terwyl ek besig was om wetenskap te 
studeer op kollege. Later het ek ‘n Gereformeerde 
teologiese skool in Frankryk bygewoon, en in 1989 

het die Here my geroep om predikant te wees van 
‘n Franse Gereformeerde kerk in Québec, Kanada. 

Ek is nou 55 jaar oud en is geseënd om met Claire 
getroud te wees, wat ook uit ‘n Rooms-Katolieke 
agtergrond kom en as jong volwassene ‘n Christen 
geword het. Ons woon in St-Georges de Beauce, 
‘n klein dorpie in ‘n plattelandse gebied ongeveer 
‘n uur suid van Quebec city. Ek dien al die 
afgelope 14 jaar daar as predikant van ‘n klein 
gereformeerde gemeente. Die Here het aan ons 
twee kinders gegee wat deur sy genade in 
Christus wandel. Ons seun Daniel is 25 jaar oud 

Die dag waarop nuwe lidmate aansluit,  
is ’n feesdag vir die hele gemeente. 
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en sal in September by die universiteit begin met 
sy finale studiejaar in meganiese ingenieurswese. 
Hy is getroud met Jessica en hulle eerste baba, 
David, is in Januarie gebore. Wat ‘n seën om 
grootouers te mag wees! Ons dogter, Pascale, 
studeer taalwetenskap aan die universiteit. 

Jy het dus in ‘n Rooms-Katolieke gesin 
opgegroei. Hoe het die Here jou gelei om die 
Gereformeerde geloof lief te kry? 
Toe ek in die hoërskool was, het ‘n medeskolier 
my genooi om ‘n paar tekste in sy Bybel te lees, 
wat hy toe vir my uitgelê het. Ek was so 
gefassineer dat ek begin het om self die Bybel te 
lees. Ek was geskok om te ontdek dat die 
boodskap van die Bybel taamlik verskil van dit wat 
ek as kind geleer het. Dit het twee jaar geduur 
voordat die bevrydende lig van Christus in my hart 
geskyn het. Toe het ek onmiddelik die Rooms-
Katolieke kerk verlaat – tot my ouers se groot 
verdriet – en by die evangeliese kerk van my 
vriend aangesluit. 

Toe ek ‘n paar jaar later met ‘n Gereformeerde 
predikant te doen gekry het, moes ek weer my 
geloof heroorweeg. Deur die onderrig van hierdie 
predikant het ek verstom geraak oor God se 
grootheid en genade, maar die leer van die 
kinderdoop het my baie gepla. Ek het die kinder-
doop verwerp omdat ek geglo het dat dit maar net 
een van die valse leerstellings van die Rooms-
Katolieke kerk was. Na ‘n diepgaande studie het 
ek uiteindelik my begin verwonder oor die eenheid 
van die Bybel, oor die verbond wat God oor 
geslagte heen met sy volk onderhou het, en oor 
God se belofte van genade waarvan die doop die 
teken en seël is. Ek het oortuig geraak dat die 
Gereformeerde geloof werklik dit was wat die 
Bybel ons leer. 

Jy is nou predikant in ‘n klein kerkverband. 
Vertel ons meer oor jou kerke en hulle posisie 
in Kanada. 
Daar is op die oomblik vyf klein Franse Gerefor-
meerde kerke wat deel is van die Église Réformée 
du Québec. Hulle is geleë in en rondom Montreal 
en Quebec City. Die oudste een, in Quebec City, 
het so pas ‘n maand gelede sy 60ste bestaansjaar 
herdenk. Die ander gemeentes is jonger en is in 
die 1980s gestig deur sendingwerk van ander 
Kanadese en Amerikaanse kerkverbande. Die 
ERQ-kerkverband self is gestig in 
1988, en die Gereformeerde 
belydenisse en ‘n kerkorde is toe 
aanvaar. 

Die meerderheid lidmate wat 
betrokke was by die totstandkoming van hierdie 
kerke het uit ‘n Rooms-Katolieke agtergrond 
gekom en het, soos ek, die Gereformeerde geloof 
as jong volwassenes aangeneem. Ons is nou 
geseënd om die tweede en derde geslag van 

Gereformeerde gelowiges in Quebec te mag sien. 
Sommige immigrante vanuit verskillende kulturele 
agtergronde het ook by hierdie kerke aangesluit en 
die gemeenskap van die heiliges verryk. 

Waarom was jy dan vroeër vanjaar hier in ons 
kerke? 
Tydens die afgelope jaar het ek deur die 
Voorsienigheid in kontak gekom met ds Jopie van 
der Linden. Ek het ontdek watter belangrike werk 
hy mee besig is by die Reformational Study Centre 
(RSC) in Pretoria, om ‘n Preaching Library en ‘n 
Christian Library aanlyn te ontwikkel. Nadat ons 
per e-pos gekorrespondeer het en ek die saak met 
my kerkraad bespreek het, is daar met groot 
blydskap ooreengekom dat ek in samewerking met 
die RSC ‘n nuwe aanlyn Franstalige Christelike 
Biblioteek sal ontwikkel. Die Canadian Reformed 
Church in Owen Sound, Ontario (en ander 
ondersteunende kerke in hulle kerkverband) 
verleen ook milde geestelike en finansiële steun 
aan hierdie projek. 

Afgelope Januarie het ek en ds Van der Linden 
begin saamwerk om hierdie nuwe Franse 
webtuiste te bou. Onverwags het ons kerk toe ‘n 
ruim donasie ontvang wat dit vir my moontlik 
gemaak het om die RSC te besoek en kennis te 
maak met hierdie unieke bediening en die mense 
wat by hierdie sentrum betrokke is. Almal het 
saamgestem dat dit ‘n gulde geleentheid sou wees 
om mekaar beter te leer ken en om hierdie nuwe 
bediening op ‘n vaste fondament te begin bou. 

Hierdie eerste besoek van my aan Suid-Afrika was 
baie opwindend, bemoedigend, opbeurend en 
nuttig. 

Kan jy ‘n bietjie meer vertel van hierdie nuwe 
projek, ‘n aanlyn Franse Christelike biblioteek? 
Die doel van hierdie projek is om goeie Franse 
Gereformeerde literatuur te voorsien. Dit sal 
dwarsoor die wêreld beskibaar gemaak word via 
die internet, hoewel meer spesifiek aan Frans-
Afrikaanse kerkleiers wat ‘n groot behoefte het aan 
Skrifgetroue literatuur. Op die webtuiste sal daar 
kort artikels beskikbaar wees oor ‘n wye verskei-
denheid van Bybelse, teologiese en herderlike 
onderwerpe. ‘n Noemenswaardige aantal artikels 
is so te sê gereed om geplaas te word. DV sal 
daar in die toekoms nog talle ander dokumente 
bygevoeg word. 

Die Here maak vir ons ‘n wonderlike deur oop. Hy 
skenk ons die geleentheid vir die verkondiging van 
die evangelie en stigting van sy kerk deur 
elektroniese middele. Ek is seker dat dit sowel ‘n 
vreugde as ‘n uitdaging sal wees om aan die 
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versoeke te voldoen wat van mense en kerkleiers 
uit Afrika kom. Die naam van die nuwe webtuiste is 
Ressources chrétiennes en dit sal binnekort 
bekendgestel word 
(www.ressourceschretiennes.com). 

In watter opsig was jou besoek voordelig vir 
jou werk aan hierdie projek? 
Ds Van der Linden het my touwys gemaak wat 
sommige van die tegniese aspekte van die werk 
betref. Hy het my gewys hoe hulle sagteware werk 
en my raad gegee oor hoe om die Franse biblio-
teek aanlyn te bou. Ek het ook die geleentheid 
gehad om verskeie vrywilligers te ontmoet wat 
gereeld by die Sentrum inloer; ek het gesien hoe 
vrygewig hulle is met hulle tyd en talente om 
hierdie werk te bevorder. Ek het gesien hoe besig 
hulle is met die skandering van boeke vir die 
Preaching Library of vir die Timothy Project, die 
proeflees van artikels vir die Christian Library, die 
klassifisering van elektroniese dokumente, plasing 
daarvan op die web en versending van artikels aan 
predikante en onderwysers in ooreenstemming 
met die versoeke wat hulle weekliks ontvang. Ek 
was baie dankbaar vir hierdie broeders en susters 
in die Here; dit was baie bemoedigend om te sien 
hoedat hulle in harmonie saamwerk vir die doel 
van hierdie projek.  

Wat my verbaas het, was om te sien hoe die 
internet gebruik kan word om duisende predikante 
van oraloor in Afrika te help om preke voor te berei 
en vaardighede te ontwikkel om vanuit die Bybel 
onderrig te gee in hulle kerke en teenoor hulle 
naaste. Die vrug van hierdie bediening kan moeilik 
bepaal word, maar die aantal mense wat van 
hierdie diens in Engels en Afrikaans gebruik maak 
en terugvoer gee oor die geestelike voordeel wat 
hulle deur die RSC ontvang, het my ‘n aanduiding 
gegee van die groot impak wat hierdie werk in 
Afrika en sommige dele van Asië het. 

Kortliks kan ek sê dat ek hierdie besoek aan Suid-
Afrika en die RSC as baie positief ervaar het; dit 
het my entoesiasme aangewakker vir die werk wat 
in Frans-Afrika gedoen moet word. Ek voel nou 
beter toegerus om in samewerking met die RSC 
die Franse deel van hierdie bediening op die been 
te bring; ek voel dat ons nou daartoe in staat sal 
wees om hierdie bediening op ‘n 
vaste fondament te begin. My bede is 
dat die Here hierdie gesamentlike 
poging sal seën, dat hierdie werk tot 
sy eer en tot stigting van sy kerk sal 
dien. 

Hoe het jy die Suid-Afrikaanse 
kerke ervaar? 
Ek het die geleentheid gehad om die 
Here te aanbid in drie verskillende 
kerke in Pretoria (Mamelodi, 
Maranata en Living Hope). Ek het die 

voorreg gehad om te luister na die verkondiging 
van die Woord in twee van hierdie kerke – en selfs 
om in die derde een te preek! Ek kon ook die 
gemeenskap met broeders en susters in die Here 
na die dienste ervaar. Ek het ook die voorreg 
gehad om ‘n aantal Gereformeerde predikante te 
ontmoet by ‘n konferensie oor mentorskap wat 
deur dr. De Visser aangebied is. Verder het ek op 
twee Vrydae die voorreg gehad om ‘n kursus oor 
die skeppingsleer  aan te bied aan vier van die 
teologiese studente (wat mentorskap ontvang aan 
die Reformational Study Centre). Laastens was dit 
‘n ware vreugde vir my om by die Van der Linden-
gesin te kon tuisgaan tydens my verblyf in Suid-
Afrika. Ek is gestimuleer deur die vele besprekings 
wat ek met ds Van der Linden, sy vrou en sy ouers 
gehad het oor ‘n verskeidenheid onderwerpe, 
insluitend teologie, kerklike lewe, sendingwerk en 
Suid-Afrika in die algemeen. 

 

Al hierdie geleenthede wat ek gehad het om 
mede-gelowiges te ontmoet, was vir my baie 
bemoedigend. Ek is geseënd om die werk van die 
Here te mag aanskou wat getrou sy kerk vergader 
vanuit alle volke en nasies. Wat my getref het, was 
die groot kulturele en taaldiversiteit van hierdie 
land as ‘n geheel, en in besonder van die Suid-
Afrikaanse kerke. Dit was werklik besonders om 
die Here in Sotho en Afrikaans te aanbid, om ons 
Here gesamentlik te prys ten spyte van die taal-
verskille. Dit is verblydend om die ontwikkeling in 
die sendingwerk en die stigting van nuwe kerke te 
aanskou, selfs te midde van alle soorte stryd en 
uitdagings. Ek bid dat julle kerke getroue getuies 
sal bly van die volle rykdom wat ons in Christus 
het en dat julle sal groei en versterk word deur die 
genade van God. 
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Ons Christelike identiteit uit-leef 

In Perspektief 
 

 

Wat is identiteit ? 
Ons identiteit is die eienskappe wat ons kenmerk, 
wat ons onderskei van ander mense.  As 
Christene praat ons dikwels van ’n Christelike 
identiteit.  Maar wat is die uitstaande Christelike 
eienskappe wat ons dan moet hê?  Bepaal jy dit 
self of saam met jou mede-gelowiges, en hoe kan 
ander mense dit by jou vasstel?  As jy ’n inge-
skrewe lidmaat is van ’n kerk, is jy dan ’n 
Christen?  As jy in God glo en nie moord of 
owerspel pleeg en nie steel nie, is jy dan ’n 
Christen?   Behalwe van ’n persoonlike Christelike 
identiteit praat ons ook van Christelike organi-
sasies, soos Christelike skole, hospitale, welsyns-
verenigings, politieke partye, ens.  Wat is in hierdie 
geval die bepalende kenmerk van die organisasie?  
Dat hulle elke nou en dan uit die Bybel lees of bid? 

As ons nadink oor ons persoonlike of 
organisatoriese Christelike identiteit, dan is dit vir 
ons nie eenvoudig om kortliks op te som wat ons 
as Christene kenmerk nie.  Hoe moet 
buitestaanders dan ons Cristelike identiteit 
raaksien en ons herken as Christene?  Hierby 
moet ons die waarskuwing van Jakobus ter harte 
neem: watter sin het dit as iemand sê dat hy glo, 
maar nie daarna handel nie? (Jak 2:14)  Of nog 
sterker: geloof sonder dade is dood (Jak 2:26).  Jy 
is dus vir buitestaanders ’n Christen eerder op 
grond van jou (sigbare) dade as op grond van jou 
eie (hoorbare of leesbare) getuienis.  Hoe kan ons 
dade ons dan kenmerk as Christene?  En meer 
nog: hoe kan ons (Christelike) dade ’n positiewe 
invloed hê op ons samelewing?  Met ’n moeilike 
woord word dit genoem ‘kontekstualisasie’ – ons 
geloofsdade moet verkieslik positief inwerk op die 
samelewing en ander mense, ook ongelowiges, 
aanspreek. 

 

TU Kampen 
Vir die Teologiese Universiteit (TU) van Kampen, 
Nederland, is hierdie sake ook van belang, 
besonderlik om wetenskaplik leiding te gee aan die 
ontwikkeling van ’n duidelike Christelike identiteit 
en om toekomstige predikante toe te rus as leiers 
van Christene in ‘n gesekulariseerde wêreld.  
Gevolglik het die TU met ingang van 2014 ’n 
leerstoel ingestel oor “Christelijke identiteit in 
maatschappelijke praktijken”.  Op 14 Mei 2014 het 
dr Roel Kuiper sy amp aanvaar as ‘buitengewoon 
hoogleraar’ in hierdie leerstoel.  Hy het sy 
inougurele (intree-) rede gehou onder die titel: 
“Identiteit en navolging: over het contextualiseren 
van geloof”.  Prof Kuiper is steeds ’n senator (lid 
van die Eerste Kamer van die Nederlandse 
parlement) vir die Christen-Unie en is al vir jare 
aktief in die politiek.  Dit het sy denke oor die rol 
van Christene in die samelewing vorm gegee. 

Die Nederlandse vereniging “Identiteit en Kwaliteit 
in de Leergebieden” (vir gereformeerde hoër 
onderwys) het op hulle webwerf 
www.ienknetwerk.nl ‘n samevatting van die intree-
rede van prof Kuiper geplaas.  Ons vertrou dit is ‘n 
goeie weergawe van sy denke oor hierdie 
onderwerp en haal hieruit aan.  Hierdie sake sal 
ook bespreek word op die eerskomende jaarlikse 
ope dag van die TU Kampen op Saterdag 27 
September.  Die tema van die werkswinkels daar 
is: “Vormgeving van Christelijke identiteit in onder 
meer kerk, onderwijs en de zorg” en prof Kuiper 
sal ‘n aktiewe rol in die werkswinkels speel. 

Inougurele rede 
Prof Kuiper stel dat dit by die bepaling van 
Christelike identiteit daaroor gaan om vas te stel 
waarvoor die Christelike geloof spesifiek staan en 
uniek is, in onderskeid met ander geloofs- of denk-
rigtings. Daarby staan, volgens hom, die persoon-
like band met Christus sentraal.  Ons het as 
Christene slegs ’n eie identiteit ‘in Christus’.  Dit 
word dikwels gekoppel aan die begrip ‘navolging 
van Christus’. Navolging van Christus beskerm 
ons sowel teen subjektiwisme, wat geen 
verbinding het met en dus geïsoleerd staan van 
die maatskappy, as teen ’n opsluiting van die 
identiteit binne Christelike organisasies sonder ’n 
impak op die samelewing. 

Watter sin het dit as iemand sê dat hy glo,  
maar nie daarna handel nie? (Jak 2:14) 

Christelike identiteit beteken navolging van Christus. 
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As ons Christus wil navolg, dan beteken dit dat 
Iemand anders in die middelpunt van my lewe 
staan. Ons identiteit is dus ‘relasioneel’.  Nie óns 
vorm ons eie lewe nie, maar Christus vorm sy 
volgelinge na sy identiteit en gee vir hulle ’n nuwe 
identiteit.  Hieruit vloei ons verhouding met die 
samelewing voort.  Hierdie ‘relasionele 
identiteit’ staan in kontras met die moderne 
ideale van outonomie en self-verwerkliking.  In 
laasgenoemde moet jy self jou lewe vorm gee 
en inrig en nie iemand anders volg nie. 
Opvoeders moet kinders dan so veel as 
moontlik vry laat om self hulle lewe in te rig.  
Maar, sê prof Kuiper, die praktyk werk tog anders 
uit, want kinders leer hulle gedrag van opvoeders 
en rolmodelle. Die mens is steeds ‘n ‘antwoord-
wese’. 

 

Sake wat met ons as Christen persoonlik te doen 
het, vorm ons primêre identiteit.  Wat daaruit 
persoonlik of gemeenskaplik voortkom as 
toepassing, soos ons maatskaplike aktiwiteite, is 
ons sekondêre identiteit.  Ons primêre identiteit is 
steeds met ons en met elke mens afsonderlik.  In 
die kultuur van ons wêreld, met baie verskillende 
mense, ontmoet (of bots) dus verskillende primêre 
identiteite met mekaar en moet partykeer saam-
werk (soos in die praktyke van die politiek of die 
vakbondswese).  Dit veroorsaak dikwels ’n 
spanningsveld as gevolg van teenoorgestelde 
insigte.  Wanneer die praktyke dan ook nog 
sekulariseer, neem die intensiteit van die 
spanningsveld toe.  Maar by alle praktyke bly daar, 
volgens prof Kuiper, steeds die fundamentele 
vraag na wat reg en goed is, wat professioneel en 
verantwoord is.  Dit beteken dat almal wat 
betrokke is, moet teruggaan na hulle dieper-
liggende (primêre) oortuigings.  Om in die praktyk 
te bepaal wat goed en reg is, gee vir Christene 
aanknopingspunte vir die oordra van Christelike 
oortuigings, insigte en beginsels.  Dit kan weer lei 
tot belangstelling in die evangelie. 

Navolging 
Die navolging van Christus as grondslag van ons 
samewerking in die samelewing is baie meer 
beskeie as wat sommige Christene sien as hulle 
taak “om die koninkryk van God hier op te rig” of 
“om die heerskappy van Christus op alle 
lewensterreine tot uitdrukking te bring”.  Prof 

Kuiper stel dat navolging van Christus “gaan oor ‘n 
pad wat ons volg agter Christus aan, sonder dat 
die doel reeds vaste kontoere het.  Navolging dui 
op ‘n openheid vir nuwe moontlikhede, ‘n reis, 
saam met ander.  Dit lyk na ‘n beperkte motief tot 
kultuurvorming, maar dit is slegs skyn”. 

Kuiper haal vir Bonhoeffer en Bavinck aan as 
mense wat nagedink het oor die betekenis van ‘die 
navolging van Christus’.  Dietrich Bonhoeffer het in 
1937, tydens die bloeityd van die nasionaal-
sosialisme in Duitsland en aan die vooraand van 
die Tweede Wêreldoorlog, ‘n boek geskryf onder 
die titel: “Navolging”.  Daarin lê hy baie nadruk op 
die radikaliteit van Jesus se oproep om Hom te 
volg. Jesus vra gehoorsaamheid en dit bring 
onherroepelik ‘n breuk met die wêreld.  Die kerk is 
as ‘n "verseëlde trein in ‘n vreemde land".  Hy vra 
homself af hoe hierdie navolging gestalte kan kry 
vir die gewone Christen in die samelewing.  Die 
radikaliteit kan tot konflik lei en mag jou selfs buite 
die samelewing plaas.  Bonhoeffer vind nie ‘n 
antwoord op hierdie vraag nie en dit benou hom.  
Volgens Kuiper is die navolging by Bonhoeffer 
onbedoel tog ‘n onttrekking uit die daaglikse 
maatskaplike lewe en lei dus nie tot “kontekstuali-
sering van die geloof”, tot toepassing en uitwerking 
van die Christelike geloof in die samelewing, nie. 

In 1918, drie jaar voor sy dood, het prof Herman 
Bavinck ‘n belangrik werk geskryf: "De navolging 
van Christus en het moderne leven".  Daarin het 
hy ‘n eie manier gevind om te praat oor Christus 
en kultuur.  Om naby aan Christus te bly is volgens 
hom ‘n eerste opgawe, maar nie die enigste 
opgawe nie.  Dit gaan ook oor die invloed van die 
evangelie op die wêreld, omdat ook die wêreld 
betrokke is by God se verlossing en heilsplan. 

Vir Bavinck lei navolging nie tot ‘n opsetlike breuk 
met de kultuur en beslis nie met die skeppingsorde 
nie.  Die navolging van Christus deur gewone 
mense in die samelewing benou hom nie soos vir  
Bonhoeffer nie.  Die kultuur van ‘n samelewing kan 
nie heeltemal Christelik omgevorm word nie, maar 
hy wat hom rig op die goeie, kan baie bereik, 
omdat elemente uit die kultuur uiteindelik 
voortvloei uit die “algemene goedheid van God".  
Bavinck praat oor “die krygsgevange maak van 
elke gedagte, om dit te bring onder die gehoor-
saamheid aan Christus”.  Daarby is hy nie uit op ‘n 
Christelike aktiwisme nie, maar wys hy juis op die 

Navolging van Christus is om te gaan oor ‘n pad 
wat ons volg agter Christus aan, sonder dat die 

doel reeds vaste kontoere het. 

Christus vorm sy volgelinge na sy identiteit 
en gee vir hulle ’n nuwe identiteit. 
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betekenis van "passiewe deugde", deugde van 
Christene onderling wat in die samelewing 
opgemerk word. 

Bonhoeffer en Bavinck leer 
ons, volgens Kuiper, dat 
kontekstualisering van ons 
geloof nie mag uitloop op 
aanpassing van Christene by die kultuur nie.  Dan 
sou hulle hul eienheid, hul identiteit in Christus, 
verloor.  Maar aan die ander kant bestaan die 
risiko van isolasie in ‘n kultuurbenadering wat gerig 
is op die skepping van ‘n afsonderlike Christelike 
kultuurlewe.  Christene kan vir hulle ‘n eie nes 
skrop binne die kultuur, soos enige ander 
oortuigingsgroepe.  Maar sekularisasie dring 
uiteindelik ook deur binne die “versuilde” kaders 
van Christelike organisasies.  Regte navolging lei 
ons weg uit die gemaksones van die lewe en steek 
dieper af deur ons daadwerklik te laat ervaar wat 
dit is om ‘n leerling van Jesus te wees.  Christene 
moet hul identiteit herbevestig en dit die basis 
maak om aan die breë kultuur deel te neem, tot 
heil van die samelewing. 

Die persoonlike identiteit, wat Christene kenmerk 
as eerlike, betroubare en sorgsame mense (ook vir 
hul medemens), het deur die eeue gebly.  Maar 

die groeps-identiteit van Christene binne die 
samelewing is dinamies in verhouding tot tyd en 
kultuur.  Omdat die kultuur in Nederland sterk in 
beweging is, sal die kontekstualisering van die 
Christelike geloof dus anders vorm moet 
kry as in die verlede.  Dit behels ‘n 
formatiewe fase van besinning en 
roeping tot aksie en ‘n konstruktiewe 
fase, die toepassing, die 
kontekstualisering van geloof in die maatskaplike 
praktyk.  Daarin moet Christene hul karakter wys 
deur te volhard op die weg van Christus.  Dit is 
o.a. nodig in ons beroepsomgewing (wat steeds 
meer in die greep kom van voortgaande 
professionalisering en standaardisering en ly aan 
erosie van beroepswaardes), in ons institusionele 
omgewing (om die rigtinggewende motief te 
bepaal) en in die publieke domein (waar die 
Christelike identiteit de gehalte het om by te dra tot 
die samelewing). 

Die Christelike geloof staan in ons tyd in 
verhouding tot ‘n (post-)sekulêre wêreld.  Maar dit 
kan iets toevoeg wat daarin toenemend mis.  Die 
wêreld bly skeppings-werklikheid, invalspoort vir 
die heil.  In so 'n skynbaar doellose wêreld moet 
die begrip ‘identiteit’ deurwerk na ‘n verdiepende 
religieuse betekenis, ‘n pad na geloof.  

Geleenthede vir getuienis en samewerking is daar 
op kantoor, in die werkswinkel, op universiteit, in 
die versorging en by die onderwys, ens.  Orals kan 

die pad van Christus sigbaar gemaak en toegepas 
word.  Pessimisme en berusting in eie swakheid of 
magteloosheid maak jou blind daarvoor.  Maar ‘n 
besef van roeping, toerusting en konteks-
gevoeligheid sal jou help om te sien waar die pad 
begaanbaar is en waarnatoe ons moet beweeg.  
Tot sover vrye aanhalings van Prof Kuiper. 

Nederland 
Die 20ste eeu in Nederland is vir gereformeerdes 
gevorm deur die dinkwerk van Abraham Kuyper.  
Dit was sy strewe om die heerskappy van Christus 
op alle lewensterreine tot uitdrukking te bring.  In 
1880 is op sy inisiatief die Vrije Universiteit in 
Amsterdam opgerig.  By hierdie geleentheid het 
Kuyper sy indrukwekkende rede gehou oor 
“soewereiniteit in eie kring” onder die motto: “daar 
is geen duimbreedte op die erf van ons menslike 
lewe waarvan Christus nie sê: ‘Myne’ nie”.  Dit het 
uiteindelik bygedra tot wat die Nederlanders noem 
“versuiling”, waar gereformeerdes (en in respons 
daarop ook ander godsdienstige en lewens-
oortuigings) op elke maatskaplike gebied 
(onderwys, politiek, vakbonde, ens) hulle eie 
organisasies opgerig het.  Maar teen die einde van 
die 20ste eeu het dit geblyk dat hierdie versuiling 
gelei het tot isolasie en onvrugbaarheid van 
Christene vir die samelewing.  Die Christelike 
organisasies was hoofsaaklik na binne gerig.  ‘n 
Mens sou kon vasstel dat Abraham Kuyper in 

hierdie opsig sy doel om die samelewing vir 
Christus op te eis, nie bereik het nie. 

Nederlandse gereformeerdes erken dat hulle 
steeds ’n positiewe roeping het ten opsigte van die 
samelewing, maar dat dit nie langer deur 
“versuiling-in-isolement” gerealiseer kan / moet 
word nie. Prof Roel Kuiper se denke moedig 
hierdie nuwe benadering aan.  Christene moet 
hulle nie isoleer nie, maar juis integreer in die 
strukture van die samelewing, sonder om daarby 
hul kenmerkende (primêre) identiteit en waardes 
prys te gee.  Kort na die Tweede Wêreldoorlog 
was daar Christene in Nederland wat die versuiling 
wou afskaf (dit is die “Doorbraak” genoem).  Dit 
het toe maar beperkte sukses gehad.  Die huidige 
denke in lyn met prof Roel Kuiper wil hierdie 
beweging nie weer laat herleef nie. Christelike 
organisasies het steeds hul waarde, maar nie in 

Regte navolging van Christus lei ons weg 
uit die gemaksones van die lewe. 

Die groeps-identiteit van Christene binne die samelewing 
is dinamies in verhouding tot tyd en kultuur. 

Orals kan die pad van Christus sigbaar gemaak en toegepas word. 
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isolement nie, maar vir besinning en toerusting, 
dus vir die formatiewe fase. 

Suid-Afrika 
Christelike maatskaplike organisasies het vrywel 
nooit ’n afsonderlike bestaan gevoer in Suid-Afrika 

nie as gevolg van die sterk vervlegting met die 
nasionale denke en strukture van voor 1994.  Die 
onderwys was ‘nasionaal-Christelik’, die politiek 
was ‘nasionaal-Christelik’, ens.  Nou is daar in die 
algemeen afkeuring oor hierdie vervlegting, maar 
dis nou deel van die geskiedenis.  Die roeping vir 
Christene bly, maar die praktiese vraag is hoe dit 
in die 21ste eeu vorm en struktuur moet kry. 

“Versuiling”, hoofsaaklik onder invloed van 
Abraham Kuyper, het in Suid-Afrika dus maar op 
beperkte skaal plaasgevind.  En inmiddels het ook 
die Universiteit van Potchefstroom weer verdwyn 
as ’n Christelike universiteit.  Dit is nou die staats-
beheerde Noordwes-Universiteit.  Moet ons as 
Christene dan nou weer probeer om ’n Christelike 
universiteit op te rig?  Ek meen dat dit nie nou 
nodig is nie. Christen-wetenskaplikes kan nog 
steeds, net soos bv. in die verlede binne die 
Instituut vir Reformatoriese Studies, hul bydraes 
lewer tot Christelike besinning op hul vakgebied.  
Christen-studente van 18 jaar en ouer behoort 
reeds voldoende begrip te hê van die uitgangs-
punte en beperkings van god-lose wetenskap om 

die resultate daarvan vanuit hul Christelike 
oortuiging te kan beoordeel. Onderlinge studie, 
vorming en toerusting bly vanselfsprekend wel 
noodsaaklik.  Met hierdie rugsteun kan Christen-
wetenskaplikes en Christen-studente integreer in 
die samelewing en wyer invloed daarop  uitoefen. 

Dieselfde geld vir Christene binne ‘n vakbond soos 
Solidariteit.  Tot watter mate laat Solidariteit hom 
lei deur Christelike beginsels?  Dit sal goed wees 
as besin word oor die Christelike uitgangspunte vir 
arbeidsverhoudings, oor die reg en impak van 
stakings, oor ’n regverdige vergoeding vir ’n 
bydrae in die arbeidsproses, oor elke mens se 
kultuuropdrag, wat ook arbeid insluit, ens.  Daar is 
beslis ’n goeie invloed wat Christelike uitgangs-
punte sal kan uitoefen op die arbeidsbeleid van 
ons land. 

Dit is goed dat ons mekaar opbou in ons 
onderlinge Christelike publikasies, maar reik dit 
ook wyer of ‘preek ons net vir bekeerdes’?  Moes 
ons nie meer moeite gedoen het om ons 
Christelike mening in die openbare media uit te 

dra nie?  Dit is moontlik deur bv. meer 
gebruik te maak van “briewe van lesers”, 
maar dan moet dit goed-gefundeerde 
standpunte wees wat ons uitdra.  Dit kan 
ons bereik deur onderlinge praktiese 
studie-verenigings. 

Sou Christene van binne die ANC meer invloed 
kon uitoefen op die plaaslike en lands-politiek as 
van buite af?  Op ’n manier sou ‘n mens kon sê dat 
biskop Tutu die Christelike gewete van die ANC 
was. Maar hoewel hulle sy stem gehoor het, lyk dit 
nie asof hulle geluister het nie.  Watter maniere is 
daar waarop Christelike beginsels kan deurwerk in 
die praktiese Suid-Afrikaanse politiek? 

So is daar meer om te noem, en u kan self verder 
aanvul en daaroor nadink.  Ons kultuur-opdrag is 
om nie onsself op te sluit binne ons eie veilige 
kring nie, maar om Christelike norme so doel-
treffend moontlik te bevorder in ons omgewing.  En 
daar is baie gebiede waar dit dringend nodig is.  
Ons kan met belangstelling kennis neem van die 
denkwerk in Nederland, in ’n sterk gesekulari-
seerde samelewing.  Mag ook in Suid-Afrika die 
samelewing baat vind by die positiewe effek van 
Christelike norme, gedra deur die verkondiging 
van die evangelie. Daarom moet ons ook in Suid-
Afrika bly bid: “Laat u Naam geheilig word, laat u 
koninkryk kom, laat u wil geskied” – op alle 
lewensterreine, en ook onsself daarby inskakel. 

 

Hans Moes, lidmaat van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Kaapstad 

 

 

Christelike uitgangspunte kan beslis ’n goeie invloed 
op die arbeidsbeleid van ons land uitoefen. 

Ons kultuur-opdrag is om nie onsself op te sluit binne 
ons eie veilige kring nie, maar om Christelike norme so 

doeltreffend moontlik te bevorder in ons omgewing. 

Gaste woonstel - La Cotte Inn  

Bellville omgewing, goed geleë 
Slaapplek vir 2/3 persone 
Rolstoelvriendelik 
Alle geriewe, naby winkelsentrums, 
hoofpaaie en die Kaapse strande. 
 
Kontak:  Jan/Ina van Alten 
Tel:  021 9191597 
Sel:  073 2652440 
magdalenava@mweb.co.za 
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Center Church 

Boekenuus 
 

Ek dink dat Timothy Keller aan die meeste van ons 
lesers bekend is.  Hy is die stigter en predikant van 
die Redeemer Presbyterian Church in New York City 
en sy preke word oor die hele wêreld beluister.  Hy is 
bekend vir boeke soos The prodigal God, The 
reason for God en The meaning of marriage. Sy 
nuutste boek dra die titel: Center Church. Doing 
balanced, gospel-centered ministry in your city.  Al 
vir jare groei die gemeente waar Keller predikant is, 
en dit nog wel in ’n miljoene- stad vol post-
moderne mense.  Hoe kry hy dit reg?  Wat 
is sy aanslag?  Sy visie het hy nou in 
hierdie boek verantwoord.  

Timothy Keller is ’n man met ’n visie, maar ook ’n 
man met ‘n missie.  Hy wil die wêreld nie net oorlaat 
aan ongeloof nie, maar roep kerke op om hul missie 
in hierdie wêreld ernstig op te neem.  Die kerk het ’n 
missie om die evangelie te 
verkondig aan mense binne en 
buite die kerk wat in hulself 
verlore is.  En as mense hierdie 
evangelie nie aanneem nie, moet 
ons nie net sê dat hulle koppig is 
en in hulle sonde volhard nie, 
maar ook onsself afvra of ons wel 
die evangelie op die regte manier 
bring.  Ek dink dat hierdie boek vir 
elkeen wat nadink oor evangeli-
sasie, ’n onmisbare boek is. 

Evangelie 
Tim Keller wil vashou aan al die 
Bybelse leerstellings.  Hy glo dat 
die Bybel aan ons tydlose 
waarhede vertel oor God, oor ons 
verhouding tot Hom en oor sy plan 
met hierdie wêreld.  Aan hierdie waarhede mag ons 
niks afdoen nie.  Keller beskou selfs die leer van die 
uitverkiesing, wat in baie Christelike kringe verwerp 
word, as ’n tydlose waarheid.  Maar hierdie tydlose 
waarhede kan ons maar nie net so in elke tyd en in 
elke kultuur onveranderd deurgee nie.  Ons moet die 
evangelie herformuleer in elke tyd en kultuur om so 
die ryk implikasies daarvan uit te wys.  Dit noem 
Keller die teologiese visie.  Volgens Keller is daar 
baie kerke wat wel die suiwer leer het, maar nie 
daaroor nadink hoe om hierdie Bybelse leerstellings 
te herformuleer in die kultuur waarin die kerk staan 
nie. Aan die ander kant het jy kerke wat hulle heel-
temal aanpas by die kultuur, waardeur Bybelse 
waarhede verdamp.  Keller vat sy visie saam in die 
woorde Center Church: 

1. Die evangelie moet in die sentrum staan. 
2. Die sentrum is die plek van balans – Keller pleit 
steeds vir die balans tussen twee uiterstes. 
3. Die teologiese visie staan in die middelpunt van 
ons missie. 
4. Hierdie teologiese visie word die beste ontwikkel 
in stede (= die kulturele sentrums in die wêreld). 

In die eerste deel van sy boek beskryf Keller die 
evangelie in groot lyne; die tydlose waarhede wat 

ons nie kan en nie mag opgee nie.  Om hierdie 
evangelie suiwer te hou, moet die kerk balanseer 
tussen aan die een kant legalisme (of wettisisme of 
religie) en aan die ander kant relativisme.  Die 

evangelie word na hierdie twee kante 
toe maklik verdraai: òf die evangelie 
word ’n vorm van religie (as jy jou aan 
die religieuse voorskrifte hou, sal jy 
gered word) òf alles word relatief en 
die waarheid word ontken.  Verder 
pleit Keller vir balans: die Skrif moet in 
sy lengte en breedte verkondig word, 
daar sit individuele en korporatiewe 
aspekte aan ons redding, in die geloof 
is kennis en belewing van belang, 
ens. 

Kultuur 
Die tweede deel gaan oor hoe ons 
hierdie evangelie moet herformuleer 
in die tyd en kultuur waarin ons lewe.  
Dit is wat my betref die interessantste 
deel van die boek.  Dit gaan oor 
kontekstualisasie. Almal sal verstaan 

dat dit belangrik is om die evangelie so te bring dat 
dit vir die luisteraars verstaanbaar is.  Dit beteken 
natuurlik dat jy die evangelie vir die Oekraïners 
anders sal bring as vir die Xhosas.  Dit noem ons 
kontekstualisasie.  Paulus het dit ook gedoen: hy het 
die evangelie vir die Jode anders gebring as vir die 

Grieke, want hulle lewe in ander kulture.  Maar ’n 
mens kan verstaan dat kontekstualisasie ook ’n 
gevaar inhou, naamlik dat ’n mens die evangelie 
gaan aanpas by die kultuur en dit wat vir ’n kultuur 
minder aangenaam klink, weglaat.  So kan Bybelse 
waarhede verdwyn of verdraai word.  Keller pleit vir 

Die Skrif moet in sy lengte en breedte verkondig word. 

Hierdie boek is vir elkeen wat nadink oor 
evangelisasie, ’n onmisbare boek. 
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balans.  Kontekstualisasie is nodig, maar dit mag nie 
ten koste gaan van die Bybelse waarhede nie.  Aan 
die hand van Romeine 1 en 2, 1 Korintiërs 9 en 
1 Korintiërs 1 verduidelik Keller hoe Paulus steeds 
aansluiting soek by die kultuur waarin hy die 
evangelie bring, maar vervolgens ook die 
konfrontasie met die kultuur aangaan.  In elke 
kultuur is daar elemente wat van God losgeraak het 
en wat weer bevry moet word deur die evangelie. 

Hoe benader ’n mens jou kultuur?  Keller sê dat jy dit 
die beste kan vergelyk met ’n rotsblok wat jy wil 
opblaas.  Daarvoor is dit nodig om eers ’n gat in die 
rotsblok te boor om die plofstowwe daar te plaas.  
Kortom: ons sal moet deurdring in die kultuur om van 
binne-uit die kultuur op te blaas en weer onder die 
gesag van Christus te bring.  Dit help nie om die 
plofstowwe net langs die rots te plaas nie, want dan 
sal jy min bereik.  So moet Christene deurdring in hul 
kultuur, die kultuur leer verstaan, om met die evan-
gelie ook regtig mense te kan aanspreek.  Anders 
bly ’n kultuur onaangeraak onder die evangelie. 

’n Volgende punt wat Keller maak is dat elke kultuur 
positiewe en negatiewe aspekte in hom het.  ’n 
Kultuur is nooit net sleg nie, maar ook nooit net goed 
nie.  In die Bybel kan ons lees dat God Hom teenoor 
heidene nie onbetuig gelaat het nie en dat selfs 
heidene iets van God se wet verstaan. Dit is in die 
verlede die ‘algemene genade’ van God genoem.  
As gevolg van hierdie algemene genade is daar 
gelukkig in elke kultuur ook goeie elemente te vinde.  
Keller noem dit A-beliefs.  Maar elke kultuur het ook 
baie B-beliefs: sondige en onbybelse idees en 
gedagtes.  Om werklik deur te dring tot ’n kultuur is 
dit nodig om by die A-beliefs te begin en hulle vanuit 
die Bybel te bevestig. Vervolgens kan ’n mens 
duidelik maak dat as die A-beliefs  reg is, die 
B-beliefs  nie reg kan wees nie.  Die 
evangelie is ’n eenheid, maar elke kultuur is 
vol met inkonsekwensies.  Die kerk moet 
vanuit die evangelie hierdie dwalings en 
inkonsekwensies duidelik maak.  Dit is die 
konfrontasie met die kultuur. 

Stad 
Die stad neem ’n sentrale plek in die visie van Keller 
in.  In ’n hoofstuk wat vir my ’n eye-opener was, wys 
Keller wat die Bybel ons oor die stad leer.  Enersyds 
spreek die Bybel baie positief oor die stad.  God kies 
daarvoor om in die stad Jerusalem te gaan woon.  
Die toekoms sal ook uitloop op die nuwe Jerusalem, 
die stad van vrede.  Aan die ander kant is die stad in 
die Bybel ook dikwels ’n poel van verderf.  Dink aan 
Sodom en Gomorra, aan Babel.  Ongelukkig dink 
baie Christene net negatief oor die stad en vermy die 
stad soveel as moontlik.  Keller roep die kerke op om 
die stad nie te vermy nie, maar juis op te soek (Jer 

29).  Die stad gee volgens hom aan Christene groot 
kanse om met die evangelie invloed op die kultuur 
uit te oefen. 

Beoordeling 
Timothy Keller is gewortel in die gereformeerde 
tradisie.  Hy is op die hoogte van die idees van 
Abraham Kuyper en Klaas Schilder.  Dit is idees wat 
vir ons as gereformeerdes in Suid-Afrika gevorm het.  
Die idee van die soewereiniteit in eie kring van 
Abraham Kuyper het in Nederland daartoe gelei dat 
daar ’n gereformeerde suil ontstaan het: 
gereformeerde skole, ’n gereformeerde koerant, ‘n 
gereformeerde politieke party, ens.  Dit was ’n 
manier waarop gereformeerdes probeer het om in 
die samelewing die evangelie invloed te laat hê.  
Ook die idee van die antitese van Klaas Schilder 
(sien sy boekie Christus en Cultuur) het ons 
beïnvloed.  Schilder het ons geleer dat die kerk ’n 
teë-kultuur in die wêreld moes vorm.   

Keller stem met baie saam, maar kies ook sy eie 
pad. ’n Groot verskil is dat Keller die kultuur 
nie net antiteties wil benader nie, maar die 
positiewe in ’n kultuur wil raaksien en bevestig, 
ook al kom hierdie positiewe in die kultuur 
voort uit verkeerde bronne.  Om ’n voorbeeld 

te noem: hoe moet ons as Christene oordeel oor 
menseregte?  Ek herinner my dat daar in die kerk 
waarin ek opgegroei het, nooit baie positief hieroor 
gepraat is nie, want die oorsprong is humanisties.  
Keller spreek juis wel positief oor menseregte omdat 
dit aansluit by Bybelse uitgangspunte, terwyl hy 
terselfdertyd vanuit die evangelie die swakheid van 
die humanistiese uitgangspunte uitwys. 

Center church is ’n boek wat ’n mens laat nadink.  
Keller het baie kennis en het sy visie deeglik vanuit 
die Bybel en die kerkgeskiedenis onderbou.  Omdat 
hierdie boek voortkom uit ons eie tradisie, is dit nie ’n 
boek wat ons maklik langs ons mag neerlê nie.  Dit 
vra om ’n goeie en kritiese bestudering.  

Ek wil ten slotte net een opmerking maak:  Keller het 
gepoog om ’n boek te skryf wat op elke kultuur 
toegepas kan word.  Maar ek twyfel of dit moontlik is.  
Die Amerikaanse kultuur het nog baie elemente van 
’n Christelike kultuur, maar wat van ’n kultuur wat 
veel verder weg staan van die Christendom?  Wat 
van Christene in Iran?  Dit moet vir hulle mos baie 
moeilik wees om raakvlakke te vind?  Wat daarvan 
as Suid-Afrika gedomineer word deur ’n animistiese 
kultuur?  Of wat van kerke in Europa wat lewe in ’n 
post-Christelike kultuur?  Die vreemdelingskap sal 
dan definitief sterker gevoel word.  Is die visie van 
Keller in so ’n kultuur nie veels te optimisties nie? 

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Pretoria 

Die stad gee aan Christene groot kanse om met die 
evangelie invloed op die kultuur uit te oefen. 

Kontekstualisasie is nodig, maar nie ten koste van 
die Bybelse waarhede nie. 
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De begrafenis van Mandela 

zendingservaringen in Zuid-Afrika / Ds Pieter Boon. 

Die Vrye Gereformeerde Kerke hoop om in die 
maande September en Oktober 2014 aandag te 
skenk aan die 50-jarige herdenking van die 
sendingwerk deur die Vrye Gereformeerde (SA) en 
die Gereformeerde Kerke Vrijgemaakt (Ndl) in 
Suid Afrika. 

’n Merkwaardige boek word ter viering van hierdie 
gebeurtenis deur die Mission Free Reformed 
Churches in South Africa uitgegee:  

Ds Pieter Boon, tans predikant van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Pretoria-Maranata, was vanaf 
2006 tot 2013 as sendeling betrokke in 
Soshanguve.  Hy skryf hierdie boek aan die hand 
van talle ervarings oor die sendingwerk rondom 
Pretoria.  

Hierdie is ’n boek met 
’n verskil!  Alhoewel 
sendingwerk allermins 
vervelig genoem kan 
word, kan die 
beskrywing van vyftig 
jaar se sendingwerk 
ontaard in ‘n 
herdenking van 
jaartalle, name en 
gebeurtenisse.  Die 
leser maak dan slegs 
kennis met kerkleiers 
en kommissies, terwyl 
sendingwerk bestaan 
uit ’n mengelmoes van 
interessante gebeure, karakters en persoonlikhede 
wat tans broeders en susters in die geloof is. 

Ds Boon het daarom gekies vir ’n ander metode.  
Nie dié van die gebruiklike geskiedskrywing nie, 
maar om die leser ’n kykie te gee in die 
sendingsgebeure self.  Die vrae en moeites wat 
hierdie broeders en susters daagliks besig hou.  
Die vreugdes en hartseer.  Die omgewing waarin 
hulle woon en werk in die land Suid-Afrika van 
hede en verlede. 

Vrae wat aangespreek word, is byvoorbeeld:  
Waarom is mnr Mandela op ‘n vir ons so ’n 
ongewone manier begrawe?  Waarom  is daar so 
baie ‘Christene’ in Afrika?  Hoe gaan dit met Suid- 
frika in die post-Madiba tydfase?  Ensovoorts. 

Die verskillende hoofstukke beskryf ware verhale, 
al is name van persone verander, met uitsondering 
van die hoofstuk wat handel oor die blanke meisie 
wat met ’n swart velkleur gebore is: Sandra Lang 
in 1955 op Piet Retief. 

Die teks van die boek is in Nederlands om 
daarmee dank oor te dra aan die meer as vyftig 
jaar van lojale ondersteuning van die sendingwerk 
vanuit Nederland.  En bowenal met dank aan die 
HERE aan wie die kerk behoort, sowel in Suid-
Afrika as in Nederland. 

Die inhoudsopgawe dui alreeds aan dat hierdie nie 
vervelige geskiedskrywing is nie!  Beslis ‘n 
‘lewendige’ boek en absoluut die moeite werd om 
te lees! 

• De gevolgen van een auto-ongeluk  
• Waarom het beter is de doop uit te stellen  
• Wat zagen haar handen er anders uit...  
• Wie heeft het huwelijk uitgevonden?  
• De commercie voorop ... het verbond tussen 

de dominee en de koopman  
• Kannibalen worden kerkleden  
• Oorsprong van het apartheidsdenken  
• De perceptiekloof  
• Het verhaal van het witte meisje dat zwart 

werd geboren  
• Hoeveel hebben de voorvaders nog te 

zeggen?  
• De begrafenis van Mandela  
• Hulpgeld van McDevelopment – vloek voor 

Afrika  
• Nieuw zicht op de tienden  
• Alweer over geld...  
• Van Agema tot Matlaela 

 
Die boek word verder opgehelder deur talle foto’s 
en treffende illustrasies deur Alex van 
Houwelingen, boek-illustreerder en lidmaat van die 
Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. 

Die boek is beskikbaar en kan bestel word by die 
skrywer, die Sendingkommissie, Boekenhout en 
Folmer Boekhandel.  Prys R 99-00. 

Petro Drijfhout, lidmaat van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Pretoria 

 

Ds Boon gee die leser ’n kykie  
in die sendingsgebeure self. 

Beslis ‘n ‘lewendige’ boek en  
absoluut die moeite werd om te lees! 
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Troue Here van my lewe 
Troue Here van my lewe 
God by wie ek vrede vind 
Vader wat my skuld vergewe 
dankbaar leef ek as u kind 
Vrees vir straf laat my nie weifel 
want u liefde laat geen twyfel 
ja, ek weet in sondesmart: 
U is trooster van my hart. 

U die kenner van ons harte 
sien my skuld en ken my nood. 
Ek treur, vol berou en smarte, 
want my sonde bring die dood. 
Ja, U sien my hart se wonde, 
sien my ly oor al my sonde. 
Christus laat my voor u staan 
deur sy bloed neem U my aan. 

Deur u Seun skenk U genade, 
in geloof neem ek Hom aan. 
Hy verlos my van die kwade; 
Hy sal altyd met my gaan. 
Al is ek in skuld gebore, 
is ek in Hom uitverkore 
voor u Woord in skeppingsmag 
nag geskei het van die dag. 

 

 

 

 

 

Hierdie lied (Gesang 241) is ’n skuldbelydenis en die digter vind sy troos in die genade wat Christus vir ons 
verdien het. Die oorspronklike lied is geskryf deur ‘n Duitser, J.A.Schlegel in 1769. Daarna is die lied in 1806 
in Nederlands vertaal en vir baie jare ook in Nederlands in die Afrikaanse kerke gesing. G.B.A. Gerderner het 
dit in 1931 in Afrikaans vertaal. Hierdie lied is gebaseer op twee Bybeltekse: Rom 8:31-39 en 1Joh 3:19-20. 
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Rykdom van die Psalms 
By die lees van ’n preek oor Psalms 1 en 2 het dit my opgeval hoe 
noodsaaklik dit is dat die skat van die Psalmboek genoeg aandag 
behoort te kry in ons gereformeerde lewe:  die liturgie, prediking sowel 
as Bybelstudie. 

Die boek van die Psalms is ’n boek met ’n struktuur.  Dit is verdeel in 
vyf kleiner bundels:  3-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150.  Daar is ’n 
inleiding by elkeen van die verskillende bundels en elkeen sluit af met 
lof aan die Here.  Daar is ‘n duidelike ontwikkeling in hierdie boek en 
‘n slot, wat ‘n Godgegewe eenheid vorm. 

Die Psalms beslaan so ’n belangrike deel van die erediens dat ons 
gerus meer daarvan kan sing.  Te min verse word deurgaans gesing, 
terwyl daar ’n skat van Godgegewe psalms is.  Die Heilige Gees 
gebruik juis hierdie skat van Psalms.  Hulle raak alle moeites, 
hartseer, vrese, twyfel, hoop, sorge, verbystering, vreugde – alle 
emosies waardeur die verstand van mense besig gehou word, aan.  In 
die Psalms word oor Jesus Christus geskrywe en dit beklemtoon die 
evangelies-Messiaanse betekenis van hierdie Bybelboek.  Wie in 
geloof die Psalms leer lees en sing, moet homself hierin kan vind om 
die Here te loof en dank vir sy goedheid. 

Met die steeds meer vakante gemeentes sal daar meer gebruik 
gemaak moet word van leespreke.  Preke oor die Psalms kan ‘n 
waardevolle plek inneem.  Mede-landgenote wat in verskeie lande oor 
die wêreld woon en werk, het ook die begeerte om tydens hulle 
samekomste in hul eie taal die Bruilofsliedere vir die Messias te hoor 
en te verkondig. 

Daar is ’n begin gemaak met die versameling van preke oor die 
Psalms onder die tema: “Bruilofsliedere vir die Messias”.  Die Psalms 
sing immers van Christus! Die samestelling van die redaksielede is 
soos volg: ds HH van Alten, dr GJ Meijer, ds Jopie van der Linden en 
ds PJ Venter. 

Met dank aan ons hemelse Vader in Christus vir die pragtige 
samewerking in die onderlinge verhouding, entoesiasme wat daar 
onder mekaar is, asook dieselfde begeerte om die boodskap van die 
volmaakte boek deur te gee, kan u kennis neem dat daar tot dusver 
35 preke op internet beskikbaar is.  Dit is verblydend dat gereeld van 
die preke afgelaai word. 

Indien u van meer predikante weet wat bereid is om preke vir hierdie 
projek te voorsien, sal ons dit baie waardeer as u hulle name aan ons 
kan deurgee. 

Preke kan afgelaai word op www.christelikemedia.org.  Sien onder 
Fokus die opskrif “Bruilofsliedere vir die Messias”. 

Vir navrae, kontak br Jaap Bouwman by 015 297 0708 of 082 308 
7135 of epos jhbouwman@vodamail.co.za 


