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Vryheid van Godsdiens
In hierdie uitgawe van Kompas verskyn daar ’n artikel oor Christene in die 
 Midde-Ooste. Ons hoor van afskuwelike dinge wat daar plaasvind: van 
Christene en ander mense word geëis dat hulle hul bekeer tot die Islam. As 
hulle weier, word hulle op die plek doodgeskiet. Kinders word verkoop, vroue 
verkrag – net omdat hulle Christene is. Daar vind ’n sistematiese reiniging van 
Christene in groot dele van die Midde Ooste plaas. Dit terwyl Christene reeds 
vanaf die tyd van die vroeë Christelike kerk daar woonagtig is. Hulle het die 
Verligting, die modernisme en die postmodernisme oorleef. Die sekularisasie 
van die Weste het hierdie Christene nog nie bereik nie.
Op 29 Augustus 2014 het voorgangers van evangeliese en protestantse kerke 
in Sirië en Libanon ’n dringende oproep tot die res van die kerke in die wêreld 
gedoen (sien http://goo.gl/XRNVvK). Dit is ’n skreeu om gebed en hulp, want 
as dit so aangaan, sal die aanwesigheid van die Christendom in die Midde-
Ooste heeltemal verdwyn. Wie sal dan nog die evangelie van liefde en vrede 
in hierdie omgewing uitdra?
U kan ook ’n artikel lees oor 50 jaar sending in Suid-Afrika deur die VGK. As 
‘n mens hierdie twee artikels langs mekaar plaas, dan sien jy wat ’n seën dit is 
om in ’n land te lewe waar vryheid van godsdiens gehandhaaf word. Ons mag 
nie net ons eie geloof in Suid-Afrika bely nie, maar ook sendelinge uitstuur 
wat hierdie goeie nuus in vryheid mag uitdra en nuwe kerke plant. Ook hierdie 
werk gebeur nie sonder moeite en teleurstelling nie, want as ’n mens hierdie 
werk in vryheid mag doen, sal die duiwel met mag probeer om dit af te breek.
Ons het dus baie rede om dankbaar te wees vir rus en die vryheid wat ons as 
kerke geniet in hierdie deel van die wêreld. Ons mag 50 jaar sending vier as ’n 
fees van genade van ons God. Hierdie ruimte wat God skenk, gee baie moont-
likhede om die goeie nuus uit te dra. Dit laat ’n mens wonder of ons hierdie 
kanse optimaal benut.
Een ding mag ons in elk geval nie vergeet nie: om te bly bid vir die owerheid. 
Paulus roep ons daartoe op: In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, 
gebede, voorbedes en danksegginge gedoen word vir alle mense en vir ko
nings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in 
alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons 
Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waar
heid kom. (1Tim 2:1-4)

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria
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Uit die Bybel

Wie die minste wil wees, sal die meeste bereik
Numeri 5:11-28 

Ons het die afgelope maande in hierdie Skrifoorden-
kings gefokus op die manier waarop ons as Chris-
tene onreg en konflik in die kerk moet hanteer. Met 
die oordenking hieronder sluit ons hierdie reeks af.
Ek het dié keer ‘n taamlike onbekende Bybelgedeelte 
gekies. Dalk is dit goed dat u dit eers lees voordat u 
hier verder gaan.
Numeri 5 handel vanaf vs 11 oor konflik in ‘n huwelik. 
Die man verdink sy vrou van owerspel, maar hy het 
geen duidelike bewyse of getuies daarvoor nie. Die 
vrou kan sy beskuldigings ook nie oortuigend weerlê 
nie. Maar die wantroue is daar, verwyte versuur die 
atmosfeer.....

Hoe gemaak in konfliksituasies?

Aangesien uit die huwelik alle ander lewe, ook ons 
saamleef in al die ander verhoudings, voortspruit, 
mag ons hierdie Bybelgedeelte ook op ander situa-
sies van geskonde verhoudings toepas: die ver-
houding tussen ouers en kinders, tussen broers en 
susters in dieselfde gesin, tussen kerklidmate onder 
mekaar. Ook daar kan situasies ontstaan waarin 
dit nie sommer duidelik is óf daar wel van onreg en 
skuld sprake is nie. Die een verdink wel die ander 
daarvan, maar die ander ontken dit ten sterkste. 
En daar is geen oortuigende bewyse nie. Maar wel 
agterdog. Daar is geen vertroue meer nie. En wat 
van die beskuldigde, indien hy of sy ontereg beskul-
dig word? ‘n Mens moet die verwyte sluk sonder 
om jouself te kan verdedig. Hoe moeilik kan ook dit 
wees! En so groei twee mense al hoe meer uit me-
kaar. En waarskynlik ook heelparty mense om hulle 
wat in die konflik betrek word.

Dit is vir hierdie soort aaklige konfliksituasies waar-
voor hierdie Bybelgedeelte ‘n uitweg wys.

Gaan saam na die HERE toe.

Die eerste ding wat hier aan ons geleer word, is om 
op te hou baklei. Hou op daarmee om mekaar al hoe 
meer met verwyte af te breek. Gaan in plaas daarvan 
saam na die HERE toe. Soos die man en die vrou 
in Numeri 5 na die heiligdom toe moes gaan om 
daar (sien vs 16) voor die aangesig van die HERE te 
verskyn. 
En dan nie op so ‘n manier dat die een die ander as 
‘n aangehoudene daar kom aflewer het nie. Nee, al
twee moes skuldbewus en skaam soontoe gaan. Met 
‘n offer waarby die bestanddele wat dit gewoonlik tot 
iets aangenaams vir die HERE gemaak het, wegge-
laat is (sien vs 15). Hul huwelik het verdof. Altwee 
van hulle het dit nie reggekry om hul huwelik te laat 
heel bly nie.
Dis die pad wat die HERE ons wys. Voordat ons die 
pad na beraders, terapeute, prokureurs, en so meer 
inslaan, moet ons eers saam na die HERE toe gaan. 
En daarvoor benodig ons vandag nie meer beslis ‘n 
ampsdraer nie, al kan hulle hierby wel help. Ons het 
‘n groot Priester in die hemel, wat met ons swakhede 
kan saamvoel. By sy genadetroon mag ons ontfer-
ming soek om gehelp te word (Hebr 4:15,16). In 
plaas daarvan dat ons taamlik gou op ons agterpote 
staan, is dit beter om saam op ons knieë te gaan. In 
plaas daarvan om die beskuldigende vinger na me-
kaar te wys, is dit beter om saam die hande te vou. 
En die konflik voor te lê aan Hom wat ons harte en 
diepste dryfvere ken (Ps 139).

Ons het ‘n groot Priester in die hemel,  
wat met ons swakhede kan saamvoel.

As altwee partye bewus is daarvan dat die HERE 
alreeds weet waar die (meeste) skuld lê en dat ons 
voor Hom niks kan wegsteek nie, kom daar, as hulle 
bereid is om saam na Hom toe te gaan, al klaar 
‘n begin van duidelikheid. Want as jy onskuldig is, 
hoef jy jou vir die waarheid nie te skaam nie. Jy 
sal daarom bereid wees om die minste te wees en, 
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indien nodig, ook ‘n vernederende pad met die ander 
te stap.
Soos die vrou in die wet van Numeri 5, wat haarself 
aan ‘n nogal vernederende ritueel moes onderwerp 
(vs 17-24): haar hare is losgemaak as ‘n teken van 
rou, sy moes daardie beskamende offer vashou, sy 
moes ‘n verskriklike vervloeking oor haarself aanhoor 
en daarop selfs met ‘n ‘amen’ reageer, en ten slotte 
vieslike water drink wat haar ‘n aaklige dood kon laat 
sterf.

Vir ons hoogmoedige hart is so-iets vreeslik moeilik. 
Ons is geneig om te protesteer: “Wag ‘n bietjie, as 
ek onskuldig is en ontereg allerhande verwyte moet 
sluk, gaan ek myself regtigwaar nie ook nog aan so 
‘n vernederende ritueel onderwerp nie!”
Maar die HERE wys in hierdie Bybelgedeelte daardie 
vir ons trots maar moeilike pad juis as die bevry-
dende pad aan. Moenie veg vir jouself, vir jou eer 
en goeie naam nie. Maar veg vir die herstel van die 
versuurde verhouding. En wees bereid om daarvoor 
die minste te wees. Jy verneder jou nie voor ménse 
nie, jy is bereid om jou voor God te verneder. Daar-
mee bereik ‘n mens die meeste. Want dan volg jy 
in Christus se voetspore. En dit sal blyk heilsaam te 
wees. Dan sal Hy jou verhoog (vergelyk Jak 4:8-10!).

Wees bereid om die minste te wees.

Toe ek my met hierdie Bybelgedeelte besig gehou 
het, het ek al hoe meer besef dat hierdie wet hoogs 
waarskynlik nooit end-uit toegepas is nie. ‘n Vrou 
wat haarself wél aan owerspel skuldig gemaak het, 
sou natuurlik hoegenaamd nie bereid wees om 
saam met haar man na die heiligdom toe te gaan 
en haarself aan daardie ritueel te onderwerp nie. 
Dit sou haar dood beteken! Maar haar weiering was 
tegelyk haar skuldbekentenis. En het ook haar dood 
geword: ‘n steniging. Daarenteen sou die bereid-
heid van ‘n vrou om haarself voor die aangesig van 
die HERE te verneder, die bewys van haar onskuld 
wees en ‘n verdere gebruik van hierdie wet oorbodig 
gemaak het.

Ons pas vandag hierdie wet nie meer letterlik toe nie. 
Maar dit bevat nog altyd ‘n heilsame les vir ons: as 
jy ‘n skoon gewete het, wees asseblief die minste, 
wees bereid om vir die ander in die stof te kruip, soos 
wat die vrou in Numeri 5 die stof van die tempelvloer 
moes afsluk. In die geloof dat die HERE jou dan sal 
verhoog. Moenie vir jouself veg nie, maar veg vir die 
herstel van die verhoudings wat God geskep het. En 

doen dus presies die teenoorgestelde van wat baie 
terapeute en beraders jou deesdae as medisyne 
voorhou: “Jy moet meer aan jouself dink! Jy mag 
gerus ‘n bietjie meer vir jouself opkom!”

Moenie vir jouself veg nie, maar  
veg vir die herstel van die verhoudings  

wat God geskep het.

Aan die einde van die wet van Numeri 5 beloof die 
HERE: die vrou wat haarself wou verneder om haar 
huwelik te red, sou weer swanger word. Met ander 
woorde: die lewe sou vir haar nie daar in die heilig-
dom doodloop nie, maar sy mog weer saamwerk 
aan die koms van nuwe lewe. In liefde verwek. Nuwe 
lewe vir God. 
So mag ons glo dat daar ook vandag vir ons – 
as gevolg van wantroue en beskuldigings – by 
geskonde verhoudings nuwe perspektiewe ontsluit 
word as ons onsself wil verneder om die verhou-
ding te red. Deur die minste te wil wees, sal ons die 
meeste bereik.

Ds Ferdinand Bijzet, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Kaapstad
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Die Presbiteriaanse Kerk in Uganda
Kerknuus

Inleiding
Die Presbiteriaanse 
Kerk in Uganda 
(PCU) is in 1979 ge-
stig deur ds dr Kefa 
Sempangi om ‘n 
leemte te vul op die 
godsdienstige terrein 
in Uganda wat betref 
die gereformeerde 
leer en die gebruik 

van ‘n presbiteriaanse vorm van kerkregering. 
Sedert dien was die PCU en sy lidmate aktief be-
trokke by die Woordbediening in Uganda deur evan-
gelisasie, dissipelskap, kerkplanting en werke van 
liefde, genade en geregtigheid. Die PCU word op na-
sionale vlak gereguleer deur die Algemene Sinode, 
op streeksvlak deur ringe en plaaslik deur kerkrade. 
Tans bestaan die kerkverband uit vyf ringe, by 
name die Central-, Kampala-, Kapchorwa-, Gulu- en 
Semuliki-ringe, wat ‘n totaal van 39 plaaslike kerke 
verteenwoordig met ‘n gesamentlike lidmaatskap van 
5376 lidmate. Die kerkverband het op 31 Julie 2013 
‘n totaal van 20 bevestigde predikante, 74 bevestigde 
ouderlinge en 48 diakens vir die vyf ringe gehad.

Ontwikkeling van ‘n vyfjaar-strategiese plan:
Die PCU het op ‘n punt in sy ontwikkeling gekom 
(2010) waar dit nodig was om ‘n behoeftebepaling te 
doen om te verseker dat die koms van die koninkryk 
van God bevorder word in Uganda en daarbuite. Dit 
is toe opgevolg met die ontwikkeling van ‘n vyfjaar-
strategiese plan om groei en ontwikkeling te bevorder 
en om vir die kerkverband ‘n gevoel van rigting te gee. 
Hierdie stragie is amptelik goedgekeur en aanvaar 
tydens die Algemene Sinode van die PCU in 2012.

• Visie
Die PCU wil sien dat die wêreld vol is met ge-
sonde, Bybelse en presbiteriaanse kerke wat 
deurlopend groei in aanbidding, in teologiese 
diepte, in ware broederskap, in assertiewe evan-
gelisasie en in barmhartigheidswerke, wat begin 
in Uganda, Oos-Afrika en regoor die wêreld.

• Missie
Die PCU se missie is om biddend Christus se 
waarheid, heiligheid en genade te verkondig tot 
eer van God.

Die waardes en doelstellings van  
kultuur behoort omgeskakel te word  
in diens van die koninkryk van God.

Kerkomgewing
Ons kerke is geleë in stedelike, voorstedelike en 
landelike gebiede. Ons poog om ‘n transformerende 
liggaam van Christus te wees in sowel ons geestelike 
as fisiese bestaan waar ons gemeentes ook dwars
oor die land gevestig is. Ons doelwit is om stede te 
teiken vir kerkplanting, aangesien hierdie instellings 
op die lange duur as wegspringplekke kan dien vir 
verdere kerkplantingspogings in landelike gebiede.

Die kerk se hantering van Afrika-kultuur
Ons deel die siening van Jerry Solomon dat Christus 
kultuur transformeer. Die waardes en doelstellings 
van kultuur behoort omgeskakel te word in diens van 
die koninkryk van God. Daar is noue ooreenstem-
ming tussen hierdie siening en die Skrifte. Ons moet 
aktief betrokke wees in die transformering van kultuur 
sonder om onnodige waarde daaraan te heg (http://
www.leaderu.com/orgs/probe/docs/culture.html).

Ds dr Kefa Sempangi
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Probleme en uitdagings waarmee die kerk 
 gekonfronteer word
Die kerk het ‘n probleem om goed opgeleide per-
soneel met al die nodige vaardighede te vind om 
leierskaprolle in die kerk te vul. Die kerk moet baie 
finansiële uitdagings die hoof bied en sukkel om 
personeel van die nodige gehalte op te lei en te 
behou om bedieningsaktiwiteite effektief te bestuur. 
Armoede is ook ‘n groot uitdaging onder vele van die 
plaaslike PCU se gemeentelede, en armoedebestry-
dingsprogramme is nodig om hierdie dringende 
probleem aan te spreek.

Opleiding van predikante in die kerk
Sommige predikante het diplomas terwyl ander oor 
BA-grade beskik. ‘n Paar beskik tans oor meesters-
grade, maar daar is nog steeds sommiges wat slegs 
informele indiensopleiding gehad het en in pastorale 
bediening beland het tydens die beginfase van die 
kerk se oprigting.

Christus belowe om sy koninkryk te bou en dat 
die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie.

Kerke waarmee ons ‘n band het
Ons het op die oomblik bande met sowel die Pres-
byterian Church of America (PCA) en die Gerefor-
meerde Kerke van Nederland (vrygemaak) (GKNv).

Sendingsbedrywighede
Ons is betrokke by evangelie-uitreikwerk en kerk-
planting regoor die land. Ons strategie is om eers 
betrokke te raak by personeelontwikkeling en mense 
van goeie getuienis met ‘n ware roeping tot die 
bedie ningswerk te identifiseer, en daarna nuwe kerk-
plantingsprojekte te onderneem.

Westminster Christian Institute Uganda is die oplei-
dingsinstansie wat tans help om mans en vroue voor 
te berei vir bedieningswerk binne die Presbyterian 
Church in Uganda en die groter liggaam van Chris-
tus. Die Institute het tans ‘n voorwaardelike lisensie 
van die Uganda National Council of Higher Education 
(NCHE) om diplomas en grade in Teologiese Studies 
aan te bied. 

Daar is ander vrye kunste-kursusprogramme wat 
tans ontwikkel word vir voorlegging aan die akkredi-
tasieraad, aangesien die doel van die Institute is om 
programme te ontwikkel wat vanuit ‘n Christelike 
wêreldsiening onderrig word.

Slotsom
Ons is steeds ‘n jong kerkverband met ‘n behoefte 
aan strategiese vennootskap om bystand te gee met 
personeelontwikkeling sowel as kritiese finansiële 
behoeftes. Christus belowe om sy koninkryk te bou 
en dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig 
nie (Matt 16:18). Met hierdie groot belofte is die 
PCU verseker dat die kerk, die liggaam en bruid van 
Christus, sal voortgaan om te groei in Uganda. Die 
PCU wil deel wees van daardie proses deur lewende 
aanbidding te laat toeneem, betrokke te wees by 
assertiewe evangelisasie, armoedebestryding en 
bevordering van lewenskwaliteit vir lidmate van die 
PCU en alle Ugandese. Slegs die almagtige God 
kan hierdie take uitvoer, en ons vertrou op Hom, ons 
Leidsman, om ons as ‘n liggaam van gelowiges te lei 
om die werk te doen wat ons glo Hy ons voor geroep 
het om te doen.

Elder Fred Kabenge, Coordinator van die PCU, 
sekretariële kantoor
Webtuiste: www.pcusecretariat1979.org



6

Die Christene in die Midde-Ooste
Samelewing en politiek

Hulle is weer volop in die nuus: die Christene in 
die Midde-Ooste. Veral in Irak is hulle die afgelope 
weke kliphard getref deur die geweld van Moslem-
ekstremiste van ISIS. Hierdie terroriste het die stede 
binnegeval en die Arabiese letter Noen geverf op die 
mure van huise waar Christene woon. Hulle het ook 
die letter R op Sjiïete se huise geverf. Noen staan vir 
die woord wat die Koran vir Christene gebruik, naam-
lik ‘Nasrani’. Christene noem hulself nooit so nie. Dit 
word eintlik as ‘n vloekwoord beskou.
Weens die gruwelike dade wat ISIS teen Christene 
(en ander!) pleeg, het hierdie letter Noen ‘n wêreld-
wye simbool geword van solidariteit met die Chris-
tene in Irak en die hele Midde-Ooste. 
Maar wie is die Christene in die Midde-Ooste nou 
eintlik? Waar kom hulle so skielik vandaan? En wat 
kan ons vir hulle beteken?

Die letter noen

Historiese agtergrond:

Vir Westerse Christene is die Christene in die Midde-
Ooste, dus uit die gebied waar Jesus Christus self 
geleef het, ‘n taamlik onbekende verskynsel. Dit hou 
verband met die politieke en religieuse ontwikkeling 
in die geskiedenis.
Teen ongeveer die derde eeu na Christus het daar 
heelwat debat ontstaan rondom die persoon van Jesus. 
Dit het meermale tot kerkskeuring gelei, wat dikwels 
ook deur die politiek beïnvloed is. Die eerste skeuring 
het onstaan as gevolg van die konflik met Nestorius. 
Hy is op die Konsilie van Efese in 431 veroordeel op 
grond van sy interpretasie van die twee nature van 
Christus. Daar is bevind dat Nestorius hulle te veel 
van mekaar geskei het. Die kerk in die Ooste kon nie 

daarmee saamstem nie. Polities was hierdie kerk in die 
magsgebied van die Perse geleë, terwyl die res van 
die Christelike kerk onder Romeinse/Bisantynse mag 
gestaan het, wat die Christendom intussen tot staats-
godsdiens verhef het. Die Assiriese kerk (wat soms die 
Nestoriaanse kerk genoem word) was dus vanaf die 
begin, nog voor die Islam, in ‘n netelige posisie tussen 
die politieke grootmagte van (die heidense) Persië en 
(die Christelike) Bisantium. As gevolg hiervan het hier-
die kerk as minderheid ‘n lang geskiedenis van vervol-
ging geken. Terselfdertyd het hy ook ‘n belangrike rol 
gespeel in die ontwikkeling van die Islamitiese teologie 
in die eerste eeue van die Islam. 

Die Assiriese kerk (wat soms die  
Nestoriaanse kerk genoem word)  
was dus vanaf die begin, nog voor  

die Islam, in ‘n netelige posisie tussen  
die politieke grootmagte van (die heidense) 

Persië en (die Christelike) Bisantium.

Die uitspraak teen Nestorius het nie die einde van 
die debat beteken nie. Daar was nog meer konsilies 
nodig om duidelike uitsprake te maak oor die per-
soon van Christus. Dit het uitgeloop op die veroorde-
ling van onder meer Eutyches en die monofisitisme 
(die leer dat die menslike natuur van Jesus opge-
neem is in sy goddelike natuur) tydens die konsilie 
van Chalcedon (451). Daarby is ook ‘n uitspraak oor 
die nature van Christus gemaak dat hulle ‘onver
mengd, onveranderd, onverdeeld, ongeskei’ is. Dit 
het weer ‘n afsplitsing tot gevolg gehad: die Siriese 
ortodokse kerke, tesame met die Koptiese kerk en 
die Armeense kerk, het hierdie uitspraak nie aan-
vaar nie en afgeskei van die Grieks-Ortodokse en 
Roomse kerke. Die eerste aantal kerke word daarom 
dus dikwels monofisiete genoem, al beskou hulle hul-
self nie so nie. Die laaste twee het in 1054 geskeur 
oor magspolitieke twiste tussen Rome en Konstanti-
nopel, die pous en die patriarg.

Die Christelike Kerke in die  
oostelike gebied rondom die  

Middellandse See het vergete geraak.

So het daar al voor die koms van die Islam vier hoof-
stromings in die wêreldkerk ontstaan: die Assiriese 
Kerk (‘Nestoriaans’, wat die goddelikheid van Jesus 

ارهظ
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ontken), die OriëntaalsOrtodokse kerke (‘Monofisi-
ties’), die Oosters-Ortodokse kerke en die Rooms-Ka-
tolieke kerke (‘Chalcedonies’). Sedertdien kan ons die 
Protestantse kerke ook daarby reken. Die meeste van 
hierdie Oosterse kerke het ‘n afsplitsing meegemaak, 
wat dan weer aansluiting gevind het by die ‘Roomse 
moederkerk’. Teologies volg hulle Rome en die pous; 
liturgies handhaaf hulle hul eie Oosterse tradisies. 

In die Weste het die kerkgeskiedenis veral verder 
gegaan met die Rooms-Katolieke kerk, en het die 
Christelike Kerke in die oostelike gebied rondom die 
Middellandse See vergete geraak. En dit is juis hier-
die kerke wat swaar gely het onder sowel die Islam 
as die kruistogte.

Die Assiriese en Chaldese kerke bestaan uit etniese 
Assiriërs wat hulle wortels kan terugspeur na die 
Babiloniërs en Assiriërs van die Ou Testament. Hulle 
kom dus ook grotendeels uit ‘Mesopotamië’, oftewel 
die huidige Irak.
Die Siriese Ortodokse kerk voel hulself ook aan hier-
die kerke verwant, maar praat ‘n ander taal – ‘n vorm 
van die Aramees wat Jesus ook gepraat het.
Die Grieks-Ortodokse kerk (wat in die Midde-Ooste 
‘Roem’ genoem word, na ‘Rome’, oftewel die kerk van 
die keiser) is veral in die westelike deel van die Midde-
Ooste verteenwoordig. Die kerk maak deurgaans ook 
meer geïntegreerd deel uit van die samelewing as die 
ander groepe Christene, ook omdat daar nie ‘n eie taal 
in die kerk gebruik word nie, maar gewone Arabies.

Al hierdie kerke het ‘n geskiedenis  
van vervolging in gemeen.

Al hierdie kerke het ‘n geskiedenis van vervolging 
in gemeen. Die Assiriese kerk het waarskynlik die 
meeste deurgeloop, soos aan die begin genoem 
is. Ook die Siriese kerk het onderdrukking deur die 
Christelike Bisantyne gely, en het daarom later die 
Moslems uit Arabië aanvanklik as ‘n beter alternatief 
vir die Bisantynse heersers gesien.
Met die koms van die Islam in die 7de eeu het daar 
‘n langsame maar toenemende proses van Islamise-
ring begin. Geweld is nie altyd gebruik nie, ook al is 
die gebiede van die kerke wel verower deur veldslae 
wat die Arabiere teen die Bisantyne en Perse gevoer 
het. Maar Christene is veral in die beginperiode ont-
moedig om hulle tot die Islamitiese geloof te bekeer. 
Op hierdie manier kon die Moslems immers meer 
belasting invorder!

Maar omdat die belastings hoog was, het vele 
Christene hulle tog tot die Islamitiese geloof bekeer, 
sodat hulle na 3 tot 4 eeue werklik in die minderheid 
was. Toe het die kruistogte plaasgevind, wat vir baie 
Christene glad nie ‘n goeie ding was nie – hulle is 
deur die Moslems as kruisvaarders beskou en deur 
die kruisvaarders as halwe Moslems. Die Kruistogte 
was miskien tog die keerpunt gewees wat die wyse 
verander het waarop Moslems die plaaslike, etniese 
Christene beskou het: van deel van die Midde-Ooste 
tot Westerse indringers.

Die Kruistogte was miskien die  
keerpunt wat die wyse verander het  

waarop Moslems die plaaslike,  
etniese Christene beskou het:  
van deel van die Midde-Ooste  

tot Westerse indringers.

Toe die Ottomaanse Ryk verkrummel, het die Ara-
biese nasionalisme ontstaan en daarmee saam die 
idee van eie state. Onder sterk invloed van die Wes-
terse magte Engeland en Frankyk het daar op hierdie 
manier aan die begin van die 20ste eeu uiteindelik 
‘n aantal sekulêre state onstaan waarin Christene 
dikwels belangrike posisies beklee het. 
So was die Christen Michel Aflaq betrokke by die 
stigting van die Baath-party, wat dekades lank gere-
geer het en steeds regeer in Irak (Saddam Hussein) 
en Sirië (Hafez al Assad en sy seun Bashar).
Die eerste president van die onafhanklike Sirië 
was die protestant Faris Khoury. Tariq Aziz was ‘n 
Chaldese Christen en minister van Buitelandse Sake 
in Irak.
In Libanon is die president altyd ‘n Christen en selfs 
die PLO het in Hanan Ashrawi ‘n Anglikaanse Chris-
ten as woordvoerder. In die laaste eeu het Christene 
derhalwe ‘n redelik goeie posisie gehad in die verskil-
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lende sekulêr geneigde regimes in die Midde-Ooste. 
Ondanks dit alles het Christene altyd soos tweede-
rangse burgers gevoel en het baie van hulle die 
drang gehad om na die Weste te emigreer.

Huidige situasie
Die Arabiese Lente, 
wat teen die einde 
van 2010 in Tunisië 
begin het en al gou 
oorgespoel het na 
ander Arabiese 
lande, het met baie 
hoop begin. Baie 
gewone mense 
was moeg vir ‘n 
uitsiglose lewe 

waarin hulle gely het onder diktatorskappe en korrup-
sie. In Egipte het Christene ook meegevoer geraak. 
Hulle was waarlik tweederangse burgers, meer nog 
as wat in Sirië die geval was, en het vooruitsig op 
ware verbetering gehad. In Sirië, daarenteen, het 
die meeste Christene op ‘n afstand gebly van die 
demonstrasies of hulself uitdruklik by die president 
geskaar. Waarom? Egiptiese Christene het ‘n minder 
bloedige geskiedenis van konflik met die Moslems, 
en het meer vooruitsig op verbetering gesien, terwyl 
die verhouding tussen Christene en Moslems in Sirië 
en Irak deur die eeue heen gekenmerk is deur baie 
meer bloedige slagtings, waarvan die mees onlangse 
die Armeense volksmoord is aan die begin van die 
20ste eeu, waartydens daar ook baie Assiriërs en 
Siriërs hulle lewens verloor het. Daarom vertrou 
Siriese en Irakese Christene die Moslems heelwat 
minder en het hulle geen behoefte aan ‘n omwen-
teling wat hulle vermoedelik in ‘n meer benarde 
posisie kan laat nie.
In Irak het dit nie tot op die punt van protes gevorder 
nie, omdat Amerika die land reeds in 2003 binne-
geval het, waardeur die posisie van die Christene 
daar besonder wankelrig geword het. Tallose Irakese 
Christene moes vlug omdat die (relatiewe) besker-
ming wat Saddam Hoessein hulle gebied het, weg-
geval het en hulle daardeur as kollaborateurs gesien 
is – eers deur die Sjiïete, wat die mag oorgeneem 
het en wraakaanvalle uitgevoer het; later deur die 
Soennitiese opstandelinge wat aangevuur is deur 
fundamentalistiese Islamitiese gedagtes. Christene in 
Sirië het gesien wat die gevolg van die Amerikaanse 
inval vir die Christene was, en dieselfde lot gevrees 
as hulle sterk leier sou wegval. In die loop van die 
‘Arabiese Lente’ het hulle vrees toegeneem as 

gevolg van die regime van die Moslem-Broederskap 
in Egipte, waar Christene soveel lyding moes verduur 
dat hulle skreeuend terugverlang het na die vleis-
potte van Moebarak – al het hy Christene glad nie so 
goed behandel nie. In Sisi het hulle gekry wat hulle 
wou gehad het.

Hulp aan vervolgde Christene
Intussen is baie van Christene se vrese bewaarheid. 
Hulle is weggejaag of vermoor deur die terroriste van 
ISIS. En skielik is hulle wêreldnuus.
Hoe kan ons hulle help? Daar is baie oproepe vir 
steun aan die vervolgde Christene, om asielsoekers 
te akkommodeer en om die vervolging op politieke 
vlak te bespreek. Die probleem met laasgenoemde is 
dat ‘n mens jou tereg kan afvra waarom daar spe-
siale aandag vir vervolgde Christene moet wees 
en nie vir vervolgde Jesidi’s, of selfs vir vervolgde 
Moslems in byvoorbeeld Myanmar nie. Die oproep 
dat die politiek tot die redding van die vervolgde 
Christene moet kom, gaan nog steeds tot ‘n mate 
van die veronderstelling uit dat Europa/die Weste ‘n 
Christelike nasie is. Wanneer Christene (in Galasiërs 
6:10) opgeroep word om aan almal goed te doen, 
maar in besonder aan geloofsgenote, lyk dit voor-die-
hand-liggend om ‘n oproep op die politiek daarvoor 
te doen. Maar dit kan ook boemerang. Aan die een 
kant as gevolg van die sekulêre politiek, wat juis die 
neiging het om die Christene te negeer – die Weste 
is immers nie ‘n Christelike nasie nie. Aan die ander 
kant in die Midde-Ooste, waar Christene dikwels 
deur fundamentaliste as handlangers van die Weste 
beskou word, veral sedert die kruistogte. Hulle rede-
nasie is dat Christene nie daar hoort nie. Elke Wes-
terse inmenging word as ‘n nuwe kruistog ervaar en 
is ekstra rede om Christene weg te jaag: gee pad na 
julle eie land toe.

In die politiek moet aandag daaraan  
gegee word om vir alle verdruktes  

wêreldwyd op te kom. Christene en  
kerke in vry lande kan en moet hul juis  

bemoei met die lot van ons geloofsgenote.

In die politiek moet aandag daaraan gegee word om 
vir alle verdruktes wêreldwyd op te kom, sekerlik ook 
in die geval van wat ISIS nou in Irak en Sirië doen. 
Maar as Christene en kerke in vry lande kan en moet 
ons ons juis bemoei met die lot van ons geloofs-
genote, en terselfdertyd die liefde van Jesus vertoon 
aan ‘die vyand’, soos wat Jesus bedoel het met sy 
uitdrukking: ‘julle moet julle vyande liefhê’. Daarmee 
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laat Hy ons verder kyk as wat ons Christelike neuse 
lank is. Die geweld van die Moslems in die Midde-
Ooste moet ons as Christene nie daartoe verlei om 
negatief en diskriminerend te staan teenoor Moslems 
in ons woonbuurte en stede nie. Inteendeel.

Konkreet: As Christene in die Weste mag ons dank-
baar wees vir die vryheid wat ons het. En hierdie 
vryheid mag ons gebruik om verdrukte broeders en 
susters te help waar ons kan. Ons het vrymoedig-
heid om hulle in gebed op te dra aan God, wat alles 
in sy hand hou. Prakties kan ons daarna uitsien om 
vlugtelinge uit hierdie lande te ontvang, om die Chris-
tene onder hulle ‘n plek in ons kerklike gemeenskap 
te gee, om hulle ‘n gevoel van samehorigheid te bied 

as lede van dieselfde liggaam. En bowenal kan ons 
na hulle verhale luister. Slegs op hierdie manier kan 
ons saamly met die lede van Jesus se liggaam wat 
ly, soos Paulus ons daartoe oproep. So kan ons ‘n 
idee kry van hoe dit voel om vervolg te word. Vir die 
meeste Christene in die Weste is dit nie ‘n realiteit 
nie, maar vir die Christene in die Midde-Ooste is dit 
die ruwe werklikheid.

Martijn Leeftink. Hy het van 2003 tot 2012 in Sirië 
gewoon en gewerk en is tans werksaam by Het 
Kruispunt, ‘n ontmoetings en toerustingsentrum vir 
Christene wat met Moslems in gesprek is, wat bedryf 
word deur die Gereformeerde Kerke (vrijgemaakt) via 
Missionaire Arbeid Rijnmond.

Depressie en geloof
Medies

Kan ’n Christen de-
pressief word? Gee die 
geloof nie soveel krag 
dat ’n Cchristen nie 
depressief hoef te wees 
nie? En as ’n Christen 
depressief is, is daar dan 
iets fout met sy geloof? 
Oor hierdie vrae wil ek in 

twee artikels skryf. In hierdie artikel sal dit gaan oor 
die verhouding tussen depressie en geloof.

Wat is ’n depressie? Wanneer praat ons oor ’n de-
pressie? Depressie is ’n siekte; nie ’n liggaamlike nie, 
maar ’n psigiese siekte. Iemand het depressie verge-
lyk met ’n termometer. ’n Termometer vertel jou as 
jy koors het, maar vertel jou nie wat die oorsaak van 
die koors nie. ’n Depressie vertel jou dat daar fout is, 
maar vertel jou nie wat die oorsaak is nie. 

Simptome
Soos elke siekte simptome het, het ’n depressie ook 
duidelike simptome. Die volgende simptome kan wys 
op ’n depressie: 
• somber stemming
• lusteloosheid, verlies van belangstelling
• slaaploosheid of juis baie slaap
• konsentrasieprobleme
• eetlus verminder
• negatiewe kyk op jouself – skulgevoelens

• gedagtes aan die dood
• minder beheer oor emosies
As net ’n paar simptome voorkom, praat ons nog 
nie van ’n depressie nie. Almal is by tye vir ’n dag 
terneergedruk of kan nie aan die slaap raak nie. 
Psigiaters praat van ’n depressie as baie van hierdie 
simptome voorkom en dit ook langer as drie weke 
aanhou. Dan is iemand psigies siek en het hulp 
nodig. 

Oorsake 
Dit is moeilik om die oorsake van ’n depressie vas te 
stel. By ’n depressie is daar sprake van versteuring 
in die balans. ’n Mens is ’n baie komplekse skepsel, 
want ’n mens is ’n biologiese, psigiese, sosiale en 
spirituele mens. Hierdie verskillende aspekte werk 
almal op mekaar in. ’n Depressie het gevolge op al 
hierdie gebiede. Daarom moet ons baie versigtig 
wees om te gou konklusies te trek. Want as nie die 
oorsaak nie, maar simptome bestry word, kan dit 
iemand nog verder in sy depressie druk.

As nie die oorsaak van depressie nie,  
maar die simptome bestry word, kan dit  
iemand nog verder in sy depressie druk.

Die behandeling neem meestal baie tyd, juis omdat 
die balans in iemand se persoonlikheid versteur is. 
Dit neem baie tyd om weer die regte balans te vind. 
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Meestal bestaan die behandeling uit medikasie en 
gesprekke om moontlike oorsake in kaart te bring. 
Medisyne kan die depressie meestal nie genees nie, 
maar wel die simptome verlig. Medisyne moet die 
prikkelbaarheid van die brein verminder, sodat die 
persoon ook in staat is om na te dink, te konsentreer 
en te werk aan sy persoonlike ontwikkeling.

’n Depressie kan baie oorsake hê en dit is meestal ’n 
kombinasie van oorsake:
• aanleg
• siekte
• opvoeding
• trouma
• probleme in verhoudings
• eensaamheid
• skuldgevoel
• selfhandhawing

Geloof en  
psigologie
Geloof en psigolo-
gie is twee aspekte 
van ons mens-
wees. Daar is altyd 
die gevaar dat 
die een die ander 
wil annekseer. By 
Sigmund Freud 
het psigologie oor 
geloof geheers: 
hy het beweer 
dat die geloof in 
’n god ’n psigiese 

afwyking is. Ook is daar psigoloë wat beweer dat 
die leer van die erfsonde mense depressief maak. 
Maar die omgekeerde kan ook gebeur: die geloof 
annekseer psigologie. Dit sien ons by Jay E. Adams. 
Hy meen dat op grond van die Bybel duidelik is dat 
psigologiese simptome teruggevoer kan word na òf 
’n liggaamlike siekte òf ’n lewe in sonde. As daar nie 
’n biologiese oorsaak vir ’n depressie is nie, moet 
die mens hom dus bekeer van sy sonde om te kan 
genees. Sommige Christelike sielkundiges gaan 
hierin so ver dat hulle dit afraai om enige medisyne 
te gebruik. 

Geloof en psigologie is twee aspekte  
van ons mens-wees. Die een mag  

nie die ander annekseer nie.

Hierdie siening het ook onder ons invloed – in ver-

swakte vorm, naamlik dat psigiese siektes wel iets te 
doen moet hê met sonde of kleingeloof. As iemand 
depressief is, moet hy hom die Bybelse boodskap 
beter toe-eien, dan sal die depressie oorgaan. By-
voorbeeld: hy moet meer vertroue in God hê. Hierdie 
benadering vererger eerder die depressie as wat dit 
help. Een van die mees voorkomende simptome van 
’n depressie is skuldgevoel. Deur vir ’n depressiewe 
persoon te sê dat hy meer op God moet vertrou, 
vererger hierdie skuldgevoelens. Lusteloosheid is 
’n simptoom van ’n depressie. Dit help dan nie om 
vir so ’n persoon te sê dat hy meer sy hande uit 
die moue moet steek nie. As die regte oorsaak nie 
aangespreek word nie, word die depressie vererger, 
want ‘my geloof is ook al nie goed genoeg nie, selfs 
God is seker nie meer lief vir my nie.’ Terwyl so ’n 
persoon juis die steun en nabyheid van God so 
 dringend nodig het.  

God het die mens met ’n liggaam en ’n gees geska-
pe. Gereformeerdes het altyd die skepselmatigheid 
’n eie plek gegee. Daarom moet ons die bevindings 
van die psigologiese wetenskap ter harte neem en 
nie alles vanuit ’n verkeerde geloofsvisie annekseer 
nie. Dan doen ons die kompleksheid van God se 
skepping geen reg nie.

In ’n tweede artikel wil ek ’n bietjie dieper ingaan 
op hoe omstanders die beste kan reageer op ’n 
 depressie.

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye 
 Gereformeerde Kerk Pretoria

Gastewoonstel – 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: 021 919 1597 Sel: 073 265 2440
E-pos: magdalenava@mweb.co.za
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Werk met die Woord
‘n Halwe eeu sending in Mamelodi

Sending en evangelisasie

Kan jy skryf oor ‘50 jaar sendingwerk’ as jy self 15 
jaar ‘n deel daarvan was? 
Kom ek probeer soos vanuit ‘n helikopter na dié 
halwe eeu te kyk. Motiewe. Metodes. Mense. 
Of nog beter, soos vanuit ‘n satelliet. Wat beteken 
hierdie 50 jaar in die Here se oë? Dit is tog op sterkte 
van die Bybel wat ons sendingwerk bedryf.

Die Woord van God

drie-eenheid. Dit is God wat vir God uitstuur. Soos 
Jesus sê in Johannes 20 vers 21: Soos die Vader My 
gestuur het ...1

God is die God wat stuur en wat Hom laat stuur. Die 
Seun laat Hom uitstuur deur die Vader. En op sy 
beurt laat die Heilige Gees Homself weer uitstuur 
deur die Vader en die Seun. “Die trooster [sê Je-
sus] wat die Vader in my naam sal stuur [of juis] die 
Voorspraak wat ek vir julle van die Vader af sal stuur” 
(14:26, 15:26, 16:7).

Daar is een groot beweging in God en vanuit 
God na ons wêreld toe. Sy sending gaan 

 verder in ons sending. Sending is Missio Dei.

Daar is een groot beweging in God en vanuit God na 
ons wêreld toe. Soos die Vader My gestuur het, stuur 
Ek julle ook. Sy sending gaan verder in ons sen-
ding. Die kerk wat ‘n Christelike kerk is, word vanself 
saamgeneem in dié Goddelike beweging van liefde 
en ontferming. 
Sending is Missio Dei, God se sending.

Die Wêreld wag vir   
die Woord
Vanuit dié vaste oortuiging 
begin die eerste VGK-mense 
in die ‘lokasies’werk met die 
Woord.
Hulle wil nie ‘n Nederlandse 
vrygemaakte spesialiteit in 
Suid-Afrika invoer nie. Hulle 
het ‘n breë blikveld. Jy hoef 
maar net die publikasies van 

1 Om te stuur (to send) en om gestuur te word (to be sent) 
is kernwoorde in Johannes se evangelie. Kyk net hoe 
dikwels Jesus Homself aandui as ‘Hy wat God ge-
stuur het’ (3:34, 4:34, 5:30.36vv, 6:29.44, 7:16vv.28vv, 
8:16vv.26vv.42, 10:36, 11:42, 15:21, 16:5, 17:3). Hy be-
nadruk die eenheid tussen Hom en sy sender. Hy wat die 
Seun eer / liefhet / na Hom luister ... dié een eer / luister 
/ gehoorsaam ook die Vader wat Hom gestuur het (5:23v, 
6:57, 12:44v, 14:24). “Ek het uit die hemel neergedaal, 
nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat my 
gestuur het” (6:38v, 12:49).

 Ek het dit uitgewerk in ‘n preek oor Johannes 20 vers 21 
by my intrede in 2008. Dié preek is gepos op die VGKSA-
webwerf; sien: http://www.vgk.org.za/vgk/node/2036

‘n Mens kan dit skaars glo, maar die Bybel sê niks 
oor ons sending nie.
Ja, die woord kom voor: to send om uit te stuur / 
sending / to be sent om uitgestuur te word. Maar 
nooit in ons betekenis van mense wat deur mense na 
mense toe gestuur word nie.
As ons praat oor sending, is dit dikwels die menslike 
aksie wat ons bedoel. Sendeling. Sendende kerk. 
Sendinggemeente. Maar dis eers vanaf die 16de eeu 
dat ons dit op so’n manier sê. Voor dié tyd is die 
woord sending gebruik binne die leer oor God se 
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dr C van der Waal 2 te lees om dit te verstaan. Die 
kerkstryd wat hulle in die 1940’s in Nederland moes 
voer, het verreikende implikasies. Dit is ook vir die 
Afrikaners van belang. En selfs die ‘naturelle’ moet 
daarvan hoor.
Die Nederlandse immigrante in die VGK Pretoria 
gaan besoek onder andere Vlakfontein – tans Ma-
melodi. Die Bybel gaan oop vir kinders en volwas-
senes. Sendingouderlinge word benoem, want dit is 
kerklike werk. En toe die werk geseën word, vra hulle 
ondersteuning aan die Nederlandse kerke.
Dit is nodig. Die wêreld wag vir die Woord! 3

Dit is hartseer toe die Nederlandse sendeling sy eie 
pad kies, los van die oorspronklike VGK- werkers. 
Samewerking word vervreemding. Soos dit dikwels 
opgesom word: “Drachten doen op Pretoria se 
voorstoep sendingwerk.” Die twee partye blameer 
mekaar daarvoor.
Noodgedwonge gaan ondersoek Pretoria toe ander 
moontlikhede vir sending. Tot in D’Kar (Botswana) 
toe onderneem die VGK-mense verkenningstogte.

“Drachten doen op Pretoria se voorstoep 
sendingwerk.” Groot is die blydskap toe in die 
1980’s Drachten en Pretoria begin saamwerk.

Groot is die blydskap toe in die 1980’s die vriend-
skap tussen Drachten / Mamelodi en Pretoria herstel 
word. In 1991 kan drie sendingpredikante wat vanuit 
die Nederlandse kerke in Soshanguve en Mamelodi 
werk, as ‘eie’ sendelinge bevestig word.
Ja, Soshanguve het bygekom. Die werk is geseën. 
Die kerk groei. Dit vra om besinning op nuwe beleid. 
Hoe lei jy ‘n kerk na selfstandigheid? Hoe akkommo-
deer ons ‘jong’ gemeentes binne ‘n ‘ou’ kerkverband? 
Wie neem na instituering verantwoordelikheid vir 
voortgaande verkondiging?4

Want sendingwerk raak nooit klaar nie. Die wêreld 
moet die goeie nuus hoor!

Die Woord het Vlees geword
“Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 
Dié woorde van ons Verlosser het verreikende impli-

2  Cornelis van der Waal (1919-1980). Predikant van die 
VGK Pretoria vanaf 1954.

3 “Die eilande wag op wat hy hulle sal leer.” (Jesaja 42 
vers 4). Ek het dit uitgewerk in ‘n preek tydens 2008 se 
sendingweek. Dié preek is gepos op die VGKSA-webwerf; 
sien: http://www.vgk.org.za/vgk/node/2037

4  Ds Arjan de Visser het ‘n insiggewende artikel oor dié 
ontwikkeling geskryf: Missions & Money. Financial sup
port of Indigenous ministers and missionaries in South 
Africa. Sien: http://volgdeboereninzuidafrika.wordpress.
com/2012/10/25/missions-money/.

kasies. Sy liefde is die bron vir ons aksies. Sy ont-
ferming word sigbaar in wat ons sê en wat ons doen.
Sendingwerk moet dan ook vanuit ‘n Christelike 
houding gedoen word. In die sendingwetenskap 
praat ons van ‘sending as inkarnasie’. Die Woord het 
vlees geword.5

Het die VGK-sending vanaf 1964 die Here Jesus 
sigbaar en tasbaar gemaak?
Ek besef dat dit altyd maklik is om agterna kritiek te 
lewer. “Hoekom het ons dit so gedoen? Moes ons nie 
liewer ...?” 
Aan die ander kant. Juis vanuit ‘n helikopter of ‘n 
satelliet kan jy die groot lyne raaksien wat jy dalk 
miskyk as jy plat op die aarde aan die werk is. 
Ons het as Vrye Gereformeerdes te maklik aangepas 
by die status quo. Terwyl die kerk op sterkte van die 
Bybel juis krities na die samelewing moet kyk. “Wat 
wil die Here?”

Alleen so kan ek 
verklaar dat die 
Belhar-belydenis 
(1982) binne die NG 
Kerk-familie groot 
storms laat opsteek, 
terwyl die VGK-see 
rimpelloos bly.6

Die VGK-immigrante 
profiteer van ‘n 
ekonomiese sisteem 
wat hulle as wit Euro-
peërs bevoordeel. 
Hulle pas maklik aan 

by die politiek van apartheid, wat groot groepe van 
die bevolking uit Suid-Afrika wegwys na hulle ‘tuis-
lande’. Baie van hulle voel behaaglik in ‘n samele-
wing waar die swartes ‘op hulle eie plek’ moet bly.
Ook die sendingwerk in die lokasie Mamelodi be-
weeg binnein dié raamwerk. Dit is ‘ons werk vir 
hulle’. Maar word die lidmate van die sendingge-
meente as volwaardige broers en susters gesien? 
Word hulle ingeskakel by die werk self? Die eer-
likheid gebied om te sê dat die sending gewoonlik 
besluit oor hulle en sonder hulle. Die swart lidmate 
word weggewys uit die wit kerk. ‘n Gesamentlike 
viering van die nagmaal vind nooit plaas nie.
Eers in die 1990’s begin die kerk – met die samele-
wing!–transformeer.

5  Dit voer te ver om dit nou uit te werk. In my preek [voet-
nota 1] kan jy meer daaroor vind.

6 Ek het dit in 1993 uitgewerk in my bydrae aan die GMO-
konferensie oor ‘Belijdenis op het zendingsveld’. Gerefor-
meerde Missiologische Opleiding, 1993, 54-68.
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In Mamelodi en Soshanguve begin gemeentes 
groei na selfstandigheid. Daar staan leiers op uit 
die plaaslike bevolking. Dié ouderlinge, studente en 
predikante moet ‘n volwaardige plek in die VGK kry. 
Daar word ‘n sendingspan – Mission Team – gevorm. 
Binne die klassis Tshwane begin ‘ou’ en ‘jong’ kerke 
saamwerk. Die Sendingkommissie – Mission Board 
– kry‘n ander samestelling. Die voertaal in sending-
werk verskuif van Afrikaans na Engels. Sending word 
meer en meer Mission.
Dit gee aan die besinning oor partisipasie en self-
standigheid ‘n groot hupstoot. Dit is veelseggend dat 
die boek When Helping Hurts7rondom 2010 hoog op 
die sakelys staan. 

Sending word meer en meer Mission.

Die Woord en die Kerk
Dinge verander sterk in 50 jaar! Die politiek en die 
ekonomie. Die omgang met mekaar. Ook die ge-
dagtes oor ‘die kerk’ is anders as in die beginjare.
My persoonlike siening was nog altyd dat die stigters 
van die VGK in die 1950’s te vinnig die GKSA gesy-
stap het. Ek respekteer hulle ywer vir die saak van 
die Here en hulle gewetensnood toe hulle stryd in die 
Vrymaking nie erken is nie. Maar daarmee is onnodig 
afstand geneem van die groot gereformeerde ‘Dop-
perkerk’ wat God in sy genade in Suid-Afrika laat 
groei het.
Hoe ver dit gegaan het, word duidelik in 1968. 
‘Drachten’kry toe die moontlikheid om in Ga
Rankuwa in die destydse Bophutatswana ‘n tweede 
sendingspos te begin. Die regering stel wel as 
voorwaarde dat hulle moet skakel met die GKSA. Dit 
word summier geweier en ds Karel Verlind moet sy 
werk staak. Daar is ook vrygemaakte kerke wat dié 
voorwaarde wel aanvaar. Onder die GKSA se vlag 
stig sendelinge soos ds Hans Vonkeman in die des-
tydse Natal – tans KZN – sterk gereformeerde kerke.
Die werk in Mamelodi vind in afsondering plaas. Te 
min word geprofiteer van die bydraes van ander gere
formeerde sendingwerkers. ‘n Voorbeeld is dat die 
VGK-sendeling ‘monnikewerk’ doen om die Drie For
muliere van Eenheid in Sepedi te vertaal, terwyl die 
Afrikaanse susterkerke reeds dieselfde gedoen het.

Later blyk die praktyk tog sterker as die papiere. 
Samewerking word gesoek met die Nederlandse 
gereformeerde sendingwerk in KZN en KwaNdebele. 
Ook die GKSA se teologiese skool in Hammanskraal 

7 Steve Corbett & Brian Fickert: When Helping Hurts: How 
to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor . . . and 
Yourself. ISBN10:0802409989. ISBN13: 9780802409980.

en later in Potchefstroom word gereeld gekontak. Die 
uitbou van die MukhanyoTheological College(MTC) 
in KwaMhlanga word ‘n bloeiende joint venture. 

Ons mag God dankbaar wees vir dié groeiende 
samewerking. Paulus vind in Korinte en ander plekke 
mede-Christene wat saam met hom in die Woord 
werk (Hand 18). Ons mag in Suid-Afrika en ander 
Afrikalande – in IKGK-verband8 – dieselfde ondervin-
ding opdoen. 
Vol verrassing roep ons uit: Daar het ons broeders 
gevind! (Hand 28 vers 14).

Ons mag God dankbaar wees vir  
dié groeiende samewerking.

Die Woord verander Mense
Sending is Missio Dei, God se sending. In die lyn van 
Johannes 20: “Soos die Vader My gestuur het, stuur 
Ek julle ook.” Ons wil vertel oor Jesus Christus wat 
gesterf het maar wat vandag leef. In sy Naam bring 
ons die goeie nuus van vergewing en vernuwing. 
Dit is dan ook die belangrikste vraag as ons terug-
kyk. Hoeveel mense het Christus leer ken? Dit gaan 
in sendingwerk om harte wat oopgaan, knieë wat 
gebuig word en lewens wat verander. Die mees ont-
roerende kan jy egter nie in statistieke vasvang nie.
Vanuit ons helikopter en vanuit God se ruimte sien 
ons ontelbare Bybels wat ooplê. Strome water word 
uitgestort oor dopelinge, oud en jonk. Brood en beker 
staan op ‘n eindelose lang nagmaaltafel. Sions-
liedere – Lifela tsa Sione – klink op uit die monde van 
mense wat gered is uit die angs van die heidendom. 
Hulle het Christus leer ken en hulle lewens het vir 
altyd verander. Wie sal dié tel wat in die Here gesterf 
het en begrawe is?
Hierdie jubileum moet gevier word.
Aan God die Dank!
Dank God vir oorsese sendelinge wat oorgekom het 
om in donker Afrika die lig van die evangelie te laat 
skyn. Dank vir voorgangers uit die plaaslike bevolking 
wat by die sendelinge oorgeneem het. Die Here het 
hulle laat opstaan om soos Jesus te dien (Joh 13).

8 IKGK of ICRC is die internasionale konferensie van gere-
formeerde kerke. Sien hulle webwerf: http://www.icrcon-
line.com/.
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Reeds die eerste 
sendingwerkers 
moes posisie kies 
binne-in – of teen-
oor – die kultuur 
van Mamelodi se 
mense. Die kersten
ing van die Bantoe 9 
was nooit ‘n maklike 
proses nie. Maar 
die sendelinge het 
buitestaanders gebly. 
Eers toe voorgangers 
uit die volk self beleid 

gaan ontwikkel, word aan die kerk kragtige leiding 
gegee. Ek verwys na die Mission Team se policies 
insake 
• huwelik en seksualiteit, insluitende die gebruik 

van lobola (bruidsprys);
• afsterwe en begrawe, met riglyne vir Christelike 

teenoor heidense rougebruike;
• ‘n eie styl in die erediens, insluitende liedboek, 

gebruik van doop en nagmaal, ens.

Werkers met die Woord
Die jaar 1964 bring ds JG 
Agema na Suid-Afrika. 
Tot hy aftree in 1983 werk 
hy in Mamelodi. Na hom 
gee ander sendelinge 
hulle kragte vir langer of 
korter tyd. Onder hulle 
het ds Arjan de Visser se 
werk tussen 1989 en 2004 
ongetwyfeld die meeste 
impak.
Ongelukkig is daar in hier-
die 50 jaar ook  konflikte. 

9 Dit was ‘n bekende leerboek vir sendingwerkers, geskryf 
deur H D A du Toit in 1967.

In die sendingspan begin 
kollegas baklei oor die 
werk ... en dikwels ook 
oor ander sake. Van hulle 
staan teenoor pleks van 
langs die sendende kerk-
raad en die Sendingkom-
missie. Paulus en Barna-
bas – Handelinge 15 vanaf 
vers 36 – is lewensgroot 
in Mamelodi, Pretoria en 

Soshanguve aanwesig.
Die satan lag as die Here se knegte hulle energie 
aanwend vir bakleiery. Dit gaan mos ten koste van 
die verkondiging wat die duiwel vrees. Hy is tevrede 
as in die ‘jong gemeentes’ ‘n kompetensie- stryd 
ontwikkel. Wie is die belangrikste? Hy geniet daarvan 
as voorgangers in verleiding kom deur geld of 
toordery of vrouens.

Die voortgang van die werk  
staan vas. Dit bly Missio Dei.

Gelukkig weet ons dat die satan op die ou end sal 
moet padgee. Paulus en Barnabas gaan uit mekaar... 
en die werk verdubbel! Dit is toe al die tyd nie hulle 
projek nie, maar God s’n.

Die voortgang van die werk staan vas. Van 1964 tot 
2014. En van 2014 tot 2064 – as ons Here dan nog 
nie teruggekom het nie.
Sending is en bly Missio Dei.

Ds Tjeerd de Boer, sendeling 19821992 en 2008
2013, tans predikant van die Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt Bergen op Zoom Nederland,  
moruti.tjeerd@gmail.com

Wees nugter
In Sy diens

‘n Opsiener moet nugter wees. (1Tim 3:2)
Maar wees jy in alles nugter. (2Tim 4:5)

Ek dink nie dat ’n oproep op ’n kerkraadsvergadering 
om nugter te wees, baie indruk sal maak nie. En tog 

Ds Agema

Arjan de Visser
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vind ons hierdie oproep op meer plekke in die Bybel 
en word veral ampsdraers aangespoor om nugter te 
wees. Nugterheid hoort by die lewenshouding van 
’n Christen en definitief van ’n ampsdraer. Nugter 
beteken realisties. Jy staan nie buite die werklikheid, 
jy is nie wêreldvreemd nie, maar jy ken die werklik-
heid. Wat is die werklikheid? Ons is beperkte mense 
in ’n sondige wêreld. 

Nugter beteken jy besef dat jy nie  
God is nie en daarom beperlings het.

’n Ampsdraer moet besef dat hy nie meer is as ’n 
skepsel nie. Dit lyk nogal logies, maar ons weet uit 
die geskiedenis van die sondeval dat die mens ver-
lang om meer te wees, ja, selfs soos God te wees. 
Nugter beteken jy besef dat jy nie God is nie en 
daarom beperkings het. Jy het nie oneindige energie 
nie. Jou kennis en insigte is beperk. Jy het nie op 
alles ’n antwoord nie. Jy het nie altyd ’n oplossing 
vir die probleme van mense nie. Bowendien leef ons 
in ’n sondige en onvolmaakte wêreld. ’n Wêreld wat 
deur die vloek van God getref is en daarom vol met 
distels en dorings is. Die werklikheid is by tye maar 
baie weerbarstig. Ook die mense ondergaan die 
gevolge van die sondeval. Natuurlik glo ons dat God 
met sy Gees in die gemeente en ook in elke lidmaat 
werk, so selfs dat hulle in Christus heiliges genoem 
word. Maar hierdie vernuwing is nog nie allesomvat-
tend nie. In elke Christen bly daar maar spanning 
tussen die norm van die Woord en die praktyk van sy 
eie lewe. 

Ons doen ons werk in die besef  
dat die volmaaktheid eers sal aanbreek  

as Jesus Christus terugkom.

Dit beteken dat die inspanning van ’n ampsdraer 
baie keer nie die gewenste resultaat het nie. Dit kan 
’n ampsdraer baie omkrap, veral as jy nog jonk is, 

soos Timotheüs. Want jy begin jou werk as diaken 
of ou derling met opgewondenheid, omdat jy graag 
die Here wil dien en groot verwagtings van God het. 
Daarom is nugterheid nodig. Ons doen ons werk in 
die besef dat die volmaaktheid eers sal aanbreek 
wanneer Jesus Christus terugkom. Ons moet reke-
ning daarmee hou dat ons nie alles kan oplos nie, 
daarvoor is die gebrokenheid van ons wêreld te groot.

Nugterheid is iets anders as berusting.

Maar voordat iemand dink dat ons dus maar in 
die sonde mag berus: nugterheid is iets anders as 
berusting. Ons glo dat Christus die mag van die 
kwaad oorwin het. Ons glo dat Hy met sy Gees besig 
is om ons lewe te vernuwe na die beeld van Chris-
tus. In dié vertroue mag ’n ampsdraer sy werk doen. 
Daarom sal ampsdraers hulle nooit neerlê by ’n son-
dige en gebroke wêreld nie, maar met die volmaakt-
heid voor oë, strewe om grense te verlê, in die hoop 
dat die praktyk al meer sal ooreenstem met die norm 
van die Woord. Maar nugterheid beteken wel dat 
’n ampsdraer daarmee rekening hou dat sommige 
grense baie hard is en somtyds (voorlopig) aanvaar 
moet word. Dis hoekom Prediker sê: Wees nie al te 
regverdig nie (Pr 7:16). Wees nie regverdiger as God 
self nie. God gebruik baie keer dinge wat nie reg is 
nie om tot sy doel te kom. Ons moet leer om somtyds 
dinge te aanvaar, ook al kan ons onmoontlik daar-
mee bly wees. 
Nugterheid beteken dat jy realisties is. Ons leef nog 
nie op die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Jy 
strewe na die volmaaktheid, maar aanvaar terselfder-
tyd dat ons dit hier nog nie sal bereik nie. Hierdie 
nugter houding sal altyd saamgaan met die verlange 
na die vervulling van al God se beloftes in die toe-
koms.

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye Gerefor
meerde Kerk Pretoria

Hoe hanteer ons vrees en angstigheid? 
Vrouesaamtrekdag, 9 Augustus 2014, Soshanguve

Onderhoude en verslae
Op Saterdag 9 Augustus het ‘n paar motors vanuit 
Johannesburg en Pretoria vertrek om die jaarlikse 
Vrouesaamtrekdag by die GG-kerkgebou by te woon. 

Ons GPS’e het vir ons die pad beduie verby die 
taxi-staanplekke in Soshanguve, wat waarskynlik nie 
die veiligste roete was om te ry nie. ‘n GPS verskaf 
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nie veiligheidsinligting of ‘n aanduiding van hoeveel 
slaggate daar in die pad is wat jou bande kan beska-
dig nie. Dit is nog steeds maar beter om te vra. Twee 
susters wat dieselfde pad gery het, het verdwaal, 
ons raakgesien en agter ons aan gery, waarvan ons 
onbewus was. Met dankbaarheid vir die Here se 
voorsienigheid het ons almal veilig by ons bestem-
ming aangekom.

Nadat ons geregistreer het en ‘n muntebeursie 
ontvang het as teken van waardering vir ons bywo-
ning, is die Saamtrekdag geopen met ‘n paar kort 
Sotho-liedere wat deur dans en aanbidding vergesel 
is. Daarna was dit tyd vir verversings, aangesien baie 
mense vroeg moes opstaan om daarheen te reis.

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle  
begeertes in alles deur gebed en smeking  

met danksegging bekend word by God.  
En die vrede van God, wat alle verstand  

te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne  
bewaar in Christus Jesus. (Fil 4:6,7)

Na die verwelkoming en verversings is daar taam-
lik baie in Sotho gesing en gedans. Die voorsitster 
van die Saamtrekdag het twee keer die woorde 
“hot,hot,hot” gebruik, wat ek weer verstaan het as die 
manier waarop die swart susters hulle harte tot die 
Here ophef in hulle sang en dans. Aangesien daar 
min uit Johannesburg en Pretoria aanwesig was, 
is ons gevra om saam te sing. Een van ons het die 
leiding geneem met ‘n “halleluja”-dans, wat nogal 
moeilik was, omdat daar vier lettergrepe is en ek net 
‘n driemaat-danspassie ken. Maar ons het probeer 
en die swart susters het ons poging toegejuig. Ek 
het al dikwels gewonder of dit moontlik is om die 
Geneefse melodieë te sing saam met een of ander 
danspassie. Twee van ons susters het gevoel dat 
dit nie ons manier van doen was nie, dus het ons 
ook stilgestaan en gesing: Psalm 116:1, God het ek 
lief en Soek eers die koninkryk… Dit is ook goed 
ontvang.

Daarna het ‘n suster ‘n ietwat politiese artikel aange-
haal wat afgelei is van die gedig: The hand that 
rocks the cradle is the hand that rules the world. 
Hierdie gedig is oorspronklik geskryf deur die Ameri-
kaner William Ross Wallace in 1865, en daarin loof 
die digter moederskap as die belangrikste krag vir 
verandering in die wêreld. Die gedig self gee wel 
erkenning aan God, maar die titel, wat ook die refrein 
is, prys vroue. Jammer genoeg het dit nou ‘n gewilde 

aanhaling geword wat algemeen gebruik word in 
die feministe-beweging. Dit is oraloor gehoor op 
Vrouedag in Suid-Afrika. Baie vroue dink dat kragtige 
woorde, gebare en massa-optogte sal verseker dat 
daar aan hulle verwagtings voldoen word. Dit is ook 
wat ons in dele van Afrika gesien het na die ontvoe-
ring van ‘n groot groep meisies in Nigerië deur Boko 
Haram. Dit is ‘n menslike reaksie op intense woede, 
vrees en angstigheid. Maar is dit wat Jesus in die 
Bybel van ons vra?

In haar inleiding, wat mondeling deur Portia Mnisi 
vertaal is, het Jane Tamane vir ons ‘n duidelike By-
belse prentjie geteken van hoe ons angs, vrees en 
depressie moet hanteer. Sy het haar inleiding geba-
seer op Filippense 4:6-7, waar Paulus die Christene 
vermaan hoe om met oormatige angs om te gaan. 
Nie elke vorm van angs is sondig nie, maar ons moet 
ook wyslik daarmee omgaan. Paulus moedig hier 
sy lesers aan om ‘n meer positiewe uitsig op hulle 
omstandighede te hê as om in ongeregverdigde 
kommer te verval. Hy gebruik die woorde gebed en 
smeking, met danksegging. Dit weerspieël die belang 
van gereelde gebed. Gebed verskaf ‘n uitlaatklep vir 
angstigheid. En dan lees ons van die “vrede van God 
wat alle verstand te bowe gaan”. Dit is die direkte 
antwoord op gebed. Dit wat ons nie ten volle kan 
verstaan nie, kan nietemin wesenlik ervaar word 
deur hulle wat in Christus Jesus is. Jane het ook 
vertel van haar ervaring met angstigheid deurdat sy 
vir haarself werk moes skep en haar eie brood moes 
verdien. Na ‘n tydperk wat gepaardgegaan het met 
Bybelstudie en daaglikse gebed, is sy deur die Here 
in haar werk geseën.

Hy wat ‘n spotter tereg wys, behaal vir  
homself skande, en hy wat ‘n goddelose  

bestraf, vir homself ‘n skandvlek. Bestraf ‘n 
spotter nie, anders haat hy jou; bestraf ‘n 

wyse, en hy sal jou liefhê. (Spr 9:7,8)

Agterna het ‘n paar susters hul dank betuig vir God 
se sorg in gevaarlike misdaad- en massa-optog-
situasies , en ook getuig van hoe wysheid en ver-
troue op die Here hulle uit baie angstige oomblikke 
bevry het. Spreuke 9:7-8 leer ons ook hoe ons moet 
optree teenoor spottende misdadigers en skares en 
om nie bose mense te bestraf sodat ons beseer word 
nie. Dit vra om intense gebed en voorbidding om ons 
te beskerm in ‘n tyd waarin die wêreld al hoe gevaar-
liker word.
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Ons het in vyf groepe verdeel en daar was nog baie 
susters wat ervarings en versoeke gehad het wat 
hulle in die besprekingsgroepe wou deel. Dit was lek-
ker om te sien hoe die gawe om vir mekaar te tolk, in 
die afgelope paar jaar gegroei het. Die terugvoer was 
dat ‘n hele paar susters angservarings beleef het of 
moet hanteer wat verband hou met die ekonomiese 
en kriminele probleme waarmee ons tans te kampe 
het. Een suster het genoem dat ‘n mens oogkontak 
met misdadigers indien moontlik moet vermy, omdat 
dit ook tot oormatige vrees kan lei. Dan is daar meer 
tyd en krag vir gebed. Daar is ook genoem dat die 
Here sy kinders tot Hom neem op die vasgestelde 
tyd. Sonder die wil van ons hemelse Vader sal daar 
nie ‘n haar van ons koppe af val nie (Luk 12:7). Met 
mekaar se hulp en aanmoediging was dit klaarblyk-

lik dat die vrede van God wat alle verstand te bowe 
gaan, beslis in ons midde was.

Maar selfs die hare van julle hoof is almal  
getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is  
meer werd as baie mossies. (Luk 12:7)

Die Saamtrekdag is afgesluit met ‘n dankgebed 
in Sotho en ‘n versoek dat die Here die brose ge-
meentes in ons kerkverband sal sterk.

Weer eens het ons ‘n heerlike ete genuttig wat deur 
die susters van GG voorberei is, en huiswaarts ge-
keer vol dankbaarheid vir ‘n dag van gemeenskap.

Christine Hordijk, lidmaat van die Vrye Gerefor
meerde Kerk Pretoria

Teenstrydige berigte
In Pers-pektief

Ons kry deesdae in die Suid-Afrikaanse politiek 
dikwels met teenstrydige berigte te make. Aan die 
een kant belowe die ANC-regering, wat onlangs weer 
herkies is, dat hulle korrupsie gaan hokslaan. Aan die 
ander kant stel dieselfde regering persone as minis-
ters aan oor wie se koppe ernstige verdenkings van 
korrupsie hang. Verder lyk dit of die ANC-regering die 
werk van die openbare beskermer, wat hierdie dinge 
moet ondersoek, in die wiele probeer ry. 
’n Soortgelyke gevoel kry ek deesdae by die be-
sluite van die sinode van die Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) (GKv) in Nederland. In die vorige 
uitgawe van Kompas kon ons lees dat hierdie sinode 
twee nuwe dosente vir die Teologiese Universiteit 
in Kampen aangestel het. Dr Stefan Paas word 
hoogleraar in Missiologie en dr Hans Schaeffer word 
universitêre hoofdosent in Praktiese Teologie. Kom 
ek probeer verduidelik.
Op dieselfde sinode het naamlik ’n aantal briewe ge-
dien van buitelandse susterkerke, waarin daar kom-
mer uitgespreek word oor dr Paas se publikasies. In 
die Julie-uitgawe van Kompas kon u die brief lees 
wat die sinode van die VGKSA aan die sinode van 
die GKv gestuur het. Daarin word uitvoerig aandag 
geskenk aan die publikasies van dr Paas. Ek haal die 
betreffende konklusies uit hierdie brief aan: 

“Ons kommer betreffende die handhawing van 

die gereformeerde leer aan die TU is by verskeie 
geleenthede voorgelê aan die deputate BBK van 
die GKv. Aangesien ons geen aanduiding kon 
vind dat ons kommer erken en gedeel word nie, 
ag ons onsself genoodsaak om die volgende 
sake nou regstreeks aan u voor te lê:
a. Die opvattings van dr Stefan Paas wat gepub-

liseer is in sy tesis Creation and Judgement 
(2003) is kommerwekkend. Dit geld ook vir sy 
handboek Als een kerk opnieuw begint. Sien 
bylae 1.

b. ... 
c. Ons is bekommerd daaroor dat Skrifkritiese 

ondersoek geduld word aan die TU, ’n instel-
ling wat onder die verantwoordelikheid van 
die GKv val. Sien bylaes 1 & 2.”

Hierdie konklusies waartoe ons sinode gekom 
het, is inderdaad ingrypend. ’n Mens beskuldig 
nie sommer iemand van Skrifkritiek nie. 

Hierdie brief is voorgelees op die GKv sinode in Mei. 
Soos gesê, die VGKSA was nie die enigstes wat 
hierdie saak na vore gebring het nie. Daar was sewe 
briewe uit die buiteland. Die sinode van die GKv het 
nie inhoudelik op hierdie sake ingegaan nie. Daar 
is wel besluit om die saak terug te verwys na die 
Raad van Toesig van die TU. Hulle moet die sinode 
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dien met ’n konsep vir beantwoording van die kritiek 
deur die buitelandse susterkerke op publikasies van 
dosente / ondersoekers aan die TU. 

Ondanks kritiek wat daar van verkillende kante 
kom, is dr Paas tog as hoogleraar benoem.

Wat dan bevreemdend is, is as dieselfde sinode wat 
hierdie besluit geneem het, ’n paar weke later dr 
Paas benoem as ’n hoogleraar aan die TU. Dit maak 
dinge ongeloofwaardig. 
Dieselfde geld vir die benoeming van dr Hans 
Schaeffer. Kom ek probeer verduidelik. ’n Paar weke 
eerder het die sinode naamlik die gevoelige saak 
oor vroulike ampsdraers bespreek. Die deputate wat 
hierdie saak voorberei het, het ’n meerderheidsrap-
port uitgebring waarin gepleit word om alle kerklike 
ampte vir vroue oop te stel. Hierdie deputate het 
in hulle verslag ook ’n onderbouing gegee hoekom 
hulle hierdie voorstel maak.

Die sinode het nie saamgestem met  
die meerderheidsrapport M/V in de kerk  
nie. Dr Hans Schaeffer is mede-outeur  

van hierdie verslag. Tog is dr Hans  
Schaeffer as hoofdosent aangestel.

Nadat die sinode die saak bespreek het, het hulle 
besluit om eksplisiet uit te spreek om “nie in te stem 
met die onderbouing van die konklusies van die depu-
tate M/V in de kerk dat dit pas binne die bandbreedte 
van wat as Skriftuurlik en gereformeerd bestempel 
kan word wanneer behalwe manne ook vroue in die 
kerklike ampte mag dien.”1 Op die sinode is naamlik 
baie kritiek geopper oor die hermeneutiese werkwyse 
wat hierdie deputate in hulle meerderheidsverslag 
gebruik het. ’n Hermeneutiese werkwyse wat glad nie 
as gereformeerd bestempel kan word nie. Wat opval-
lend is, is dat dr Hans Schaeffer mede-outeur was van 
die meerderheidsverslag. Meer nog, hierdie herme-
neutiese werkwyse steun vir ’n belangrike deel op sy 
proefskrif, wat handel oor die aard van die skeppings-
orde. In die hele diskussie oor vroulike ampsdraers 
speel die beroep op die skeppingsorde, soos die 
apostel Paulus dit doen, naamlik ’n belangrike rol.2 
Ook op hierdie punt moet ‘n mens die vraag vra: Hoe 
kan die sinode aan die een kant hulle van ’n onder-

1 Besluit 2a (5 Junie 2014). Sien http://www.gkv.nl/organisa-
tie/generale-synode/besluiten-gs-2014/.

2 Hans Schaeffer: Createdness and Ethics. The Doctrine of 
Creation and Theological Ethics in the Theology of Colin 
E. Gunton and Oswald Bayer (Berlin/New York: Walter de 
Gruyter, 2006). 

bouing distansieer, maar dan ’n paar weke later ’n 
persoon benoem wat verantwoordelik is vir daardie 
onderbouing? Dit is ongeloofwaardig.

Paulus doen ’n appèl op die gemeentes  
om Genesis 1-3 in berekening te bring  
by die inrigting van die gemeentelike  
lewe. Hy sê nêrens dat hy die tekste  

uit Genesis slegs gebruik as  
geleentheidsargument om in pas  

te bly met die sosiale posisie  
van manne en vroue in sy tyd nie...

Die advies wat dr J van Bruggen aan die sinode ge-
gee het, is die moeite werd om aan te haal. Hy skryf 
juis oor die skeppingsorde:3 

“Terwyl ek dit 
skryf, vra ek my 
trouens met enige 
verbystering af of 
ek dit neerskryf vir 
’n sinode van die 
Gereformeerde 
Kerke... ’n Mens 
kan baie of min 
bladsye volskryf 
met redenerings, 

maar uiteindelik lees ons as gelowiges tog wat 
Paulus skryf, sonder teoretiese beskouings en 
diagramme. En dan kan ons nie daaronder uitkom 
nie dat hy ’n appèl doen op die gemeentes om 
Genesis 1-3 in berekening te bring by die inrigting 
van die gemeentelike lewe. Hy sê nêrens dat hy 
die tekste uit Genesis slegs gebruik as geleent-
heidsargument om in pas te bly met die sosiale 
posisie van manne en vroue in sy tyd nie... Daar-
om dra Paulus die prediker Timotheüs dan ook 
op: ‘Beveel en leer hierdie dinge’ te Efese (1 Tim 
4:11). Ons behoort sy argumentasie daarom ern-
stig op te vat en ons daardeur te laat onderrig (of 
ons dit nou moeilik vind of nie). As ons dit nie doen 
nie, dan skuif ons nie net Paulus nie, maar ook 
Genesis van ons af! En ons gaan verby aan die 
feit dat Paulus nie besig is om iets weg te neem 
wat vir die ongelowiges aanstoot sou kon gee 
nie, maar om onderrig te gee oor wat gepas is vir 
vroue wat sê dat hulle God vereer (1 Tim 2:10)...
Toe ek van u skriba (II) verduideliking gevra het 
oor wat die versoek om advies aan my as ekse-
geet presies inhou, omdat die rapport ’n visie op 

3 www.synode.gkv.nl/download/2060. 

dr J van Bruggen
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hermeneutiek deurslaggewend ag vir die lees van 
die Skrif, het hy vriendelik aan my teruggeskryf 
dat ek in Kampen ook Hermeneutiek gedoseer 
het. Inderdaad mog ek in die lyn van Van Andel 
en Greijdanus reëls vir die uitleg van die Bybel 
(klassieke hermeneutiek) vir 35 jaar lank doseer 
en ek het die nuwe hermeneutiek steeds as dwa-
ling bestry: dit beskou die Bybel as dokument uit 
die verlede waaraan in nuwe kontekste steeds 
weer nuwe betekenisse toegeken moet word in 
’n latere tyd... Die deputate suggereer dat die lyn 
van hulle rapport aansluit by die gereformeerde 
tradisie (p. 20). As bewys hiervoor noem hulle 
ook my naam. Ten onregte... 
Miskien koester sommiges die illusie dat ons net 
wat betref die onderwerp man/vrou vir ’n oomblik 
afskeid kan neem van enkele Pauliniese tekste. 
Meer nie, dink u miskien. Maar dit is baie ondeur-
dag. Daar lê minstens twee groot skeepswrakke 
op die strand wat vir ons ’n baken in see moet 
wees. Toe die (sinodaal) Gereformeerde Kerke 
alle ampte oopgestel het vir die vrou met ’n byna 
vergelykbare redenering as dié van u deputate, 
het hulle regtig nie die bedoeling gehad om daar-
mee die Skrifkritiek in te voer of die Bybel buite 
werking te stel nie. Die verontwaardiging was dan 
ook groot toe prof dr HM Kuitert direk verklaar het 
dat sy sinode nou die Skrifkritiek gelegaliseer het. 
Tog het hy gelyk gehad: wat ondeurdag gedoen 
is, het later baie berou. Hierdie selfde proses 
het homself herhaal by die Christian Reformed 
Churches… Die besluitneming oor die rapport vind 
plaas in ‘n kerklike werklikheid wat op dreef is. Ek 
bid dan ook vir u almal wysheid en moed toe.”

Het die sinode van Ede toe die moed aan die dag 
gelê om ’n duidelike standpunt in te neem? Soos 
hierbo alreeds genoem, stuit ‘n mens ook by hierdie 
sinode se behandeling van die vrou in die ampsaak 
op teenstrydighede. Ek haal dr Wes Bredenhof uit 
Hamilton in hierdie verband aan:4

“’n Paar weke gelede het ek 
die teks van die besluit van 
Sinode Ede 2014 van die 
GKv in Nederland oor die 
vrou in die amp geplaas. Ek 
het ondertussen besin en 
nagedink oor of dit inderdaad 
’n goeie besluit vir ons sus-

4 http://yinkahdinay.wordpress.com/2014/06/25/reflection
onthercn2014decisiononwomeninoffice.

terkerke is. Aan die een kant, die sinode verwerp 
die konklusie van die deputate wat geargumen-
teer het dat die vrou in die amp ook pas binne 
die spektrum van wat as Bybels en gereformeerd 
beskou kan word. Maar aan die ander kant, die 
sinode het besluit om twee nuwe deputaatskappe 
te benoem om voort te gaan om die vrae te 
bestudeer. Dit gee die indruk dat die saak nie vir 
eens en vir altyd bygelê is nie. Hierdie benade-
ring wek die indruk dat die tyd net nog nie ryp is 
vir die vrou in die amp nie. Dus, in plaas van ’n 
ondubbelsinnige ‘nee’ teen die vrou in die amp, 
kan sinode Ede se uitsprake verstaan word in die 
sin van ‘nog nie nou nie’. 
Wat hierdie interpretasie van die sinodebesluite 
versterk, is die besluit wat vervolgens oor die 
Nederlands Gereformeerde Kerken geneem is. 
Hierdie kerke het die vrou in die amp. Desnie-
teenstaande is die GKv al vir geruime tyd besig 
om ekumeniese samesprekings met die NGK 
te voer. Op Vrydag 13 Junie het sinode Ede 
die verhouding met die NGK bespreek en of dit 
verstewig moet word. Die bespreking het die pro-
bleem van die vrou in die amp ingesluit. Sinode 
Ede het besluit om voort te gaan met toenade-
ring, en ook dat die praktyk om alle ampte vir 
vroue oop te stel, nie ’n struikelblok is vir eenheid 
met die NGK nie. Dus selfs die mees simpatieke 
lesing van die GKv se besluit oor die vrou in 
die amp verhinder nie dat hierdie besluit i.v.m. 
die NGK nou met die een hand terugneem wat 
met die ander aangebied is nie. Daar is ’n groot 
teenstrydigheid tussen hierdie twee besluite. 

Mag God hulle genadiglik die krag  
skenk om voort te gaan om die goeie  

stryd te stry tot die skrif teen die muur is.

Wat nou? Waar laat dit die Canadian Reformed 
Churches en ander besorgde susterkerke? 
Volgens my doen dit niks om ons sorge oor die 
koers van die GKv weg te neem nie. Om eerlik te 
wees, as ‘n mens vooraanstaande predikante van 
die GKv op die sinode hoor pleit vir die vrou in 
die amp, maak dit my nogal pessimisties oor die 
kort termyn (5-10 jare) toekoms van verhoudings 
tussen ons kerke. Meer nog, noudat ons weet 
dat hierdie siening by die Teologiese Universiteit 
in Kampen leef, kan dit net ’n kwessie van tyd 
wees voordat dit die opinie van die meerderheid 
word. Die geskiedenis leer dat as ’n kerkverband 
se teologiese opleiding gekompromitteer het, 

dr Wes Bredenhof
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die dae van ortodoksie in daardie kerkverband 
byna onafwendbaar getel is. Boonop, die vrou in 
die amp is nie die enigste saak nie. Ons ander 
bekommernisse oor hermeneutiek in die GKv 
is steeds nie weggeneem nie. Ek weet dat daar 
steeds baie getroue mense lid is van die GKv wat 
ons sorge ook deel en hulle benodig ons gebed 
en ondersteuning. Mag God hulle genadiglik die 
krag skenk om voort te gaan om die goeie stryd 
te stry tot die skrif teen die muur is.”

Dis dalk goed om een kanttekening by hierdie aanha-
ling te maak, wat dr Bredenhof se konklusie net nog 
meer onderstreep. Die GKv sinode het nie uitgespreek 
dat die vrou in die amp nie in die bandbreedte pas 
van wat as Skriftuurlik en Gereformeerd bestempel 
kan word nie. Die sinode deel net nie die onderbouing 
daarvan wat die deputate in die meerderheidsverslag 
gegee het nie. Maar – en in daardie rigting wys ook 
die sinodebesluit wat direk daarop volg – met ’n ander 
onderbouing is daar wel moontlikhede: “die visie dat 
behalwe manne ook vroue in die kerklike ampte mag 
dien, moet vry bespreekbaar wees solank daar vanuit 
die Skrif geargumenteer word.”5 

5 http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/besluiten-
gs-2014/. 
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Bly bid vir die Gereformeerde  
Kerken (vrijgemaakt).

As ‘n mens dit so lees, besef ‘n mens dat die GKv 
hulle tans op ’n tweesprong bevind. Net soos honderd 
jaar gelede toe die sinode van die Gereformeerde 
Kerken in Nederland die leer van die veronderstelde 
wedergeboorte as ’n wettige alternatief aanvaar het, 
is daar nou ’n soortgelyke situasie. Waarheid en 
dwaling wat betref die ampte het nou beide ’n wettige 
plek in die kerke. Daar is nog die moontlikheid om die 
koers te herstel. Bly u bid hiervoor?

Ds PG Boon, predikant van die Vrye Gereformeerde 
Kerk PretoriaMaranata

The Lost Boy
Aher Arop Bol 
Uitgegee deur Kwêla Books

The Lost Boy
Aher Arop Bol of Santino 
soos hy later gedoop is, 
vertel sy lewensverhaal 
waar hy, as klein seuntjie 
van drie of vier jaar oud, 
moes vlug van die oorlog in 
Soedan in 1987. ‘n Oorlog 

wat die Soedanese oral oor die wêreld verstrooi het.
Sonder sy ouers en op sy eie in ‘n groot wêreld, 
beleef hy baie avonture en ontmoet hy mense wat 
‘n mens weer hoop gee in die mensdom. Aher 

Boekenuus
beskryf ‘n wêreld waar hoop en menslikheid nog 
bestaan. Gedryf deur sy verlange na geleerdheid, 
reis hy vanaf Soedan, deur Kenia, Tanzanië, Malawi, 
Mosambiek en Zimbabwe tot in Suid-Afrika (waar hy 
vandag nog woon en studeer).
As minderjarige sonder geboortesertifikaat of ouers 
moet hy sy eie skool soek waar hy kan leer. Vas-
berade en vol hoop vaar hy en van sy vriende die 
strate van Zimbabwe in om ‘n skool te gaan soek wat 
hulle sal toelaat. 
Deurentyd vra hy homself af of hy ooit weer sy ouers 
sal sien, en dank hy God telkens vir die genade en 
gawes wat hy elke keer weer mog ontvang.
In sy stryd vir oorlewing in moeilike omstandighede 
soek hy na betekenis en maniere om die wêreld ‘n 
beter plek te maak. Hy leer ook om sy vertroue in 
God te stel.
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In Suid-Afrika ontmoet hy ‘n Engelse onderwyseres, 
Ma Sannie. Sy leen vir Aher haar rekenaar en moe-
dig hom aan om sy boek te skryf. 
Dit is ‘n boek wat maklik lees en jou vinnig aangryp 

en intrek in die lewe van die jong Soedanese seun 
wat geweier het om verlore te bly.

Monique Snijder, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

Boekresensie
Sending en die begrafnis van Mandela

Lees die sendings-
ervarings van ds 
Pieter Boon en jy 
kom met ‘n skok 
agter hoe moeilik 
en ingewikkeld sen-
dingwerk is, en hoe 
lank die pad nog is 
om te gaan.
Ds Boon het on-
langs ‘n Nederlands-
talige boek met die 
titel De begrafenis 
van Mandela 
gepubli seer. Dit 

is ‘n snaakse titel vir ‘n boek oor sending, maar op 
‘n manier vat dit mooi saam waarmee sendelinge in 
Suid-Afrika se gemengde samelewing te doen kry.
Ds Boon was van 2005 tot 2013 sendeling in 
Soshanguve, noord van Pretoria. Tans is hy predi-
kant van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria-
Maranata. Hy skryf egter nie net oor sy eie ervarings 
nie, ook nie net oor 50 jaar se sendingsarbeid van 
die Vrye Gereformeerde Kerke nie. Dit gaan veel 
verder. 
Dit is ‘n lekkerlees boek van 160 bladsye waarin hy 
ook ‘n oorsig gee van die geskiedenis van sending 
in Suid-Afrika. Onderwerpe wat behandel word, sluit 
gebeurtenisse in waarmee ds Boon te doen gekry 
het, en ook gebeure wat tiperend van die sendings-
problematiek in Suid-Afrika is, vanaf eeue gelede se 
kannibalisme, apartheid se gevolge, materialisme, 
ontwikkelingshulp, begrafnisse en die afstaan van jou 
tiendes aan die kerk.
Maar moenie die “lekkerlees” verkeerd verstaan nie. 
Die leser dink nog hy lees interessante anekdotes 
van die sendingveld en as hy hom weer kom kry, 
ondervind hy ‘n paar skokke. Om enkeles te noem:
• Jy kom agter hoe groot die kultuurteenstellings 

in Suid-Afrika is, en hoe min blankes nog van 
swartmense se gewoontes en gebruike weet en 
verstaan.

• Nog ‘n skok is om agter te kom hoeveel sending-
werk oor die eeue en nog steeds gedoen word, 
en hoe moeilik – ‘n mens kan selfs sê oneffektief 
– dit blyk te wees. 85% van Suid-Afrika se bevol-
king sê dalk dat hulle Chistene is. Die werklikheid 
is anders.

• Waar mense van die Vrye Gereformeerde kerke 
‘n jaar of 50 gelede begin het om pamfletjies 
in genabuurde swart woonbuurte uit te deel en 
die eerste sendeling ook naïef te werk gegaan 
het, word nou met baie meer kundigheid te werk 
gegaan. Maar dit is nog steeds ‘n moeisame pad 
met baie terugslae en dikwels min vordering.

Boon se hoofstuk oor die begrafnis van Mandela 
vertel van ‘n samevoeging van Afrika-tradisies, 
Christelike elemente en die moderne Westerse mate-
rialistiese kultuur. Behalwe dat dit ‘n interessante ont-
leding is, is dit ook tragies om te sien hoe die Chris-
tendom slegs oppervlakkige invloed het. Mandela en 
sy familie was ‘n tipiese voorbeeld daarvan.
‘n Mens neem aan dat die sendingswetenskappe oor 
die jare baie ontwikkel het. Maar waar die Bybelse 
grens lê tussen aanvaarbare Afrika-tradisies en -ge-
woontes en onbybelse heidendom is dikwels moeilik 
om skerp raak te vat en te verduidelik sonder om van 
meerderwaardigheid beskuldig te word. In die boek 
verwys ds Boon na ‘n kursus of handleiding wat deur 
onder andere ds Arjan de Visser (nou professor in 
Kanada) saamgestel is om die grens aan te dui en 
hoe om dit te hanteer. Dit gaan oor sake soos die 
geloof in voorvaders en die rol van toordokters. Dit 
sal goed wees as so ‘n kursus ook algemeen beskik-
baar gestel kan word.
Die boek is interessant en kleurvol geïllustreer. Die 
laaste 20 bladsye van die boek is ‘n reeks foto’s wat 
by die verskillende hoofstukke pas. Ongelukkig is die 
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meeste foto’s van swak kwaliteit. Maar ek wil tog wys 
op ’n foto van ds Agema op sy fiets op bl. 149. Hy het 
vir baie jare sending in Mamelodi gedoen, ook toe hy 
lankal op emeritaat was. Ek kan my herinner hoe hy 

deur Michael Brinkstraat ry, op pad na sy sendings-
veld. Hy het gesaai, miskien nie vrug op sy arbeid 
gesien nie, maar gesaai omdat die Here dit wil hê. 

So gaan dit nog vandag nog steeds, soos ds Boon 
aantoon. Saai soos Jesus aan die einde van die 
boek Mattheüs beveel het. Daarom: bid dat daar vrug 
mag wees. Om sy Naam groot te maak, sodat almal 
kan sien dat daar een God is. Een Saligmaker, Een 
om te gehoorsaam en te behaag.
‘n Boek om te lees en te laat lees. Uitgegee deur 
Mission Free Reformed Churches in SA, Posbus 
31487, Totiusdal, 0134. Te koop by Boekenhout-
Folmer. Prys: R 99,00.

Rob van der Kooy, lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk PretoriaDie Kandelaar

Artikel 15 NGB: Die erfsonde
Ons glo dat die * deur die ongehoorsaamheid van * oor die hele menslike * uitgebrei het. Dit is ‘n verdorwen-
heid van die hele * en ‘n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die * * in die moederskoot is. Dit is hierdie * wat in 
die mens allerhande sonde laat *. Dit is daarom so afskuwelik en * voor God dat dit rede * is om die menslike 
geslag te *. Dit word selfs nie deur die * geheel en al tot niet gemaak of * uitgeroei nie, aangesien die sonde 
aanhoudend uit hierdie verdorwenheid * soos water uit ‘n * fontein. Dit word die kinders van God ewenwel nie 
tot verdoemenis toegereken nie maar deur sy * en barmhartigheid vergewe. God * nie sodat die gelowiges in 
die sonde gerus sou * nie maar wel sodat 
die besef van hierdie verdorwenheid hulle * 
sou laat * in die verlange om van hierdie lig-
gaam van die dood * te word. Ons verwerp 
hiermee die * van die *, wat sê dat hierdie 
sonde uit niks anders as uit * ontstaan nie.

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

D O A U U I T S P R U I T K
K I N D E R T J I E S W L G
E D O U R G G E N A D E A N
L N O G S O L R E V I L T A
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O K S O G A F A G E E E A G
W L M R D S L I W W N W A I
N O E D O R T E K D O U P N
S V T N L F E I P O E R S G
A U D B I K D V L K G G S R
B E G G K L E I W A D A M L
N A T U U R O P B O R R E L
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 1Laat my met U verenig lewe
 
 Laat my met U verenig lewe
 U wat die ware wynstok is
 U krag gee my voortdurend lewe
 Bewaar my van verderfenis
 Deurstroom, besiel en seën my
 Sodat ek altyd vrugbaar bly.

 Word elke loot nie reg gesnoei nie
 Sal daar net wilde lote skiet
 Die druiwestok sal nie kan bloei nie
 Die rank en loot geen vrugte bied
 Die wyse wynboer ken sy snoei
 Sodat die druif al voller groei.

 Geen groeikrag kom deur eie strewe
 Niks kan ek sonder U o Heer 
 In u gemeenskap bloei my lewe
 En word die lewensvolheid meer.
 Ek wil aan U verbonde bly
 Bly U o Here, steeds in my

 Nee, Heer, van U wil ek nie skei nie
 U wat die ware wynstok is
 As ek nie in u liefde bly nie
 Is ek ‘n loot wat vrugloos is
 Gee dat ek altyd vrugbaar bly
 En U verheerlik word in my.

Hierdie lied is gedig deur die Nederlandse predikant JJL ten Kate in 1868.  Dit is ’n 
beryming van Johannes 15:18.  Die Here Jesus gee onderrig aan sy dissipels oor 
die noodsaak van die innige verbintenis met Hom.  Soos ’n loot verbonde moet wees 
aan die wingerdstok, so moet ons verbonde wees aan Jesus Christus om ’n vrugbare 
lewe te kan lei. Wat ’n vrugbare lewe is, word verduidelik in die laatste sin: dat U ver
heerlik word in my.  Die lied is in 1944 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal.

1  Lied 273, Liedboek van die kerk, eerste uitgawe 2002
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 sam.matlhokoane@gmail.com

Sendelinge in diens van die kerke is:
• Ds DM Boersma: 
 Akasia, Pretoria Tel: 012 549 3668 
 dmboersma@vgkmaranata.org.za
• Rev MP Magagula: 
 Soshanguve F4 Tel: 012 798 1553 
 magagula@telkomsa.net
• Rev BA Matlaela: 
 Soshanguve XX Tel: 073 241 9963 
 thabo.matlaela@gmail.com
• Rev GF Mnisi:
 Nelmapius Tel: 012 333 5602
 gfmnisi@gmail.com
• Ds CA van Wyk
 Leiden Tel: 021 905 3512 
 cvanwyk@webafrica.org.za

Beroepbare predikante:
• Ds E Viljoen 
 Tel: 021 919 9149
 emyn04@gmail.com
• Ds Ph Kgatle
 phineaskgatle@gmail.com
• Dr JA Breytenbach
 Tel: 083 414 7053
 hmbreytenbach@gmail.com


