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Luister na jou hart
Hierdie is waarskynlik een van die mees algemene adviese vandag: wat jy 
ook al doen – luister net na jou hart. Hordes liedjies sing daarvan; baie boeke 
is al daaroor geskryf. En dit word gereeld as slagspreuk gebruik op plakkate, 
kaartjies en allerhande snuisterye. Dit is baie gewild, want dit klink so aantrek-
lik: jy doen net wat jy wil. En dan word dit nog verder opgehemel deur bekende 
persoonlikhede en leiers wat dit as lewensmotto uitleef.
Maar wag ‘n bietjie... Jeremia skryf: Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, ver-
dorwe is dit (Jer. 17:9). En Spreuke voeg daarby: Wie op sy eie hart vertrou, 
hy is ’n dwaas (Spr. 28:26). Miskien moet ons so ‘n bietjie versigtiger wees om 
hierdie lewensmotto net klakkeloos te aanvaar. Ons hart en ons verstand is 
verduister en bly bevlek met sonde. En as dit ons enigste rigtinggewer word, 
dan sal ons baie vinnig in diep donker waters beland. 
Maar wat is dan beter advies? Saam met Job vra ons dan: Die wysheid dan 
– waar kom dit vandaan? En waar is die plek van die verstand? (Job 28:20). 
Waarop die Here antwoord (Job  28:28): Kyk, die vrees van die HERE is wys-
heid; en om van die kwaad af te wyk, is verstand. 
In hierdie uitgawe vind u hierdie spanning terug in verskeie artikels. In Josia en 
Jeremia se tyd (sien Skrifoordenking) was dit duidelik dat daar in ons mens-
like natuur geen begeerte en krag is om die Here te vereer en te gehoorsaam 
nie. Maar gelukkig ontvang ons almal in die nuwe verbond die verlange na die 
Woord van God, en kom dit in ons harte woon.
Ook vind u ’n terugblik op die Vrymaking van 70 jaar gelede. Dit was ‘n stryd 
vir die waarheid, stryd teen bo-skriftuurlike binding. Maar na 70 jaar is die let-
sels sigbaar, en word die vraag gevra: het ons dit nie te ver gevoer nie? Moet 
ons onsself nie eerder besighou met belangriker sake nie? Hierdie is natuurlik 
nie maklike vrae nie, en gelaai met emosie, omdat dit ons bestaan en ons eie 
kerkgeskiedenis raak. Of word daar tans te veel na die hart geluister?
Dieselfde geld ook vir die debat oor die kerklied waarmee ons vandag nog 
worstel. Ons moet nie ons sondige hart volg nie, maar getrou God se Woord 
naspeur. Daar is twee bydraes in die uitgawe waarin daar verder besin word 
oor hoe ons die beste God kan besing in ons eredienste. 
Dan is daar’n opvolg-artikel oor depressie – dié keer met raad om mense by te 
staan. Dikwels veroorsaak depressie dat ‘n persoon se belewing deurmekaar 
is en hy of sy God se nabyheid maar moeilik kan ervaar. En dan help die listen 
to your heart-advies niks nie. Dit vererger dit selfs. ’n Goddelike waarheid 
soos wat ons dit in verskeie Psalms lees, beteken dan baie meer: So is die 
HERE dan ’n rotsvesting vir die verdrukte, ’n rotsvesting in tye van benoudheid 
(Ps. 9:10).

Gerhard Bijker, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria
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Uit die Bybel

God se Woord is altyd kragtig!

“Daarop gee Safan, 
die skrywer, die koning 
te kenne en sê: Die 
priester Hilkia het my 
‘n boek gegee. En 
Safan het dit aan die 
koning voorgelees. 
En toe die koning die 
woorde van die wet-
boek hoor, het hy sy 
klere geskeur…”
2 Konings 22:10-11

Ek wil in die komende 
maande gedeeltes 
uit Jeremia bespreek. 

Díe profeet het net vóór die ballingskap geleef. Om 
die agtergrond van Jeremia se optrede en woorde te 
verstaan, kyk ons eers na ‘n belangrike gebeurtenis: die 
ontdekking van die wetboek in die tyd van koning Josia.

Bybel weg
Wat sou gebeur as jy geen Bybel sou besit nie? Hoe 
sou jou lewe lyk wanneer jou ouers en grootouers 
ook nie ’n Bybel sou gehad het nie, en jy dus on-
gelowig grootgemaak sou wees?
Dit is die situasie in die tyd van Josia. Die boeke 
van die wet was lank gelede aan die kant geskuif en 
geïgnoreer in die openbare lewe van die land Israel.
Hulle het begin om die God van Israel op hul eie 
wyse te dien. Hulle het gekyk na die omringende na-
sies en gesien dat ander godsdienste ‘werk’. Solank 
as wat jy God steeds vereer, lyk dit nog nie so ernstig 
nie. Hulle het afgode en skepsels begin vertrou vir 
hul daaglikse behoeftes: reën en vrugbaarheid, so 
dink hulle, is van Baäl afkomstig; veiligheid hang af 
van politieke alliansies met Egipte of Babilon. So het 
hulle die lewende God aan die kant geskuif en dooie 
afgode begin vereer.

Wanneer jy eenmaal so ver op jou eie pad gestap 
het, word die Woord van God soos ’n muskiet wat jou 
pla. Teenooor die onpersoonlike magte vra die God 
van Israel jou hart. Dis nou nie lekker nie. Daar kom 
’n profeet wat jou op jou foute wys. Dis nie positief en 
motiverend nie! 
In ons tyd is dit net so: wanneer jy die wil van God 

oortree deur ’n buite-egtelike verhouding, of jy begin 
jou vertroue op jou geld en besittings plaas, of jy 
het ’n ander afgod in jou hart waarvan jy jou nie wil 
bekeer nie, dan hou jy nie daarvan om aan God se 
wil herinner te word nie. Die besoeke van die ouder-
linge is dan ook nie meer aangenaam nie. Stadigaan 
verwyder jy jouself van die kerk en hou jy op om die 
Woord van die Here te lees.
So het die Woord van God in Israel in onbruik geraak 
en onder die stof verdwyn.

Teenooor die onpersoonlike magte  
vra die God van Israel jou hart.

Dit kan nóg erger
Wanneer Jeremia geroep word, is daar nog net 
twee stamme oor. Tagtig jaar vroeër (722 vóór 
Christus) het Assirië Samaria verower en die 
Noordelike stamme weggevoer. God het sy volk 
verlaat. Dit was vir Juda ‘n les. ‘n Mens sou dink 
dat hulle daaruit geleer het. Maar nee! Die afval 
kom tot ’n afskuwelike hoogtepunt onder koning 
Manasse in Juda. Gaan lees maar in 2 Konings 
21 hoe erg dit was: offerhoogtes was orals, hulle 
het die son, maan en sterre aanbid, en selfs die 
tempel ontheilig met ’n beeld van Asjéra (vs. 7). 
Die koning het die volk voorgegaan in dodebeswe-
ring, waarsêery en towery, en hy het ontsaglik baie 
mense laat vermoor (vs. 16). Dit het ‘n halwe eeu 
so aangegaan!

God het sy volk verlaat. Dit was vir  
Juda ‘n les. ‘n Mens sou dink dat  

hulle daaruit geleer het. Maar nee!

Hoekom is hierdie gedeeltes in die Bybel? Ons kan 
dink dat dit negatief is om oor sonde te praat. Of ons 
kan die idee kry dat die straf wat God opgelê het 
(die ballingskap), dalk te swaar was. Gaan lees dan 
hoe hulle God met hul afgode geterg het! Wanneer 
heidene die son of voorouers vereer, is dit verkeerd, 
maar ‘n mens kan dan nog sê: ‘Hulle ken nie vir God 
nie’. Maar wanneer God se eie volk, wat ’n verbond 
met Hom het, daardie dinge doen, is dit nog 100x 
erger! 
God roep Jeremia om juis in hierdie tyd profeet te 
wees. Hy moet die volk terugroep na God toe. Hy 
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herinner hulle aan die verbond. Dit is soos ’n huwelik: 
net soos jy nie jou hart kan deel met twee vrouens 
of mans nie, net so kan jy ook nie afgode dien nie. 
Geloof is ’n saak van jou hele hart, om dit onverdeeld 
vir God te gee.

God roep Jeremia om juis in hierdie  
tyd profeet te wees. Hy moet die  

volk terugroep na God toe.

Die Woord teruggevind
Dis waar ons is in ons teks. God het die ballingskap 
aangekondig. Sy Woord het uit die gedagtes van 
die mense verdwyn én het ook fisies verdwyn uit die 
erediens in die tempel en uit die hof van die koning.
Dit blyk in 2 Konings 22.
Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het. Hy 
het van sy pa en oupa verskil; hy het hom aan God 
toegewy en God gesoek. Hy het God gehoorsaam. 
Toe hy 26 jaar oud was, begin hy ’n reformasie en 
verwyder hy al die afgodsbeelde en offerhoogtes 
uit die land. Hy begin ook om die tempel te herstel. 
Terwyl dit aan die gang is, word die wetboek êrens in 
’n stoorkamer gevind.
God laat Hom weer vind! Hy laat sy volk nie in die 
duisternis nie. Op drie maniere gee Hy lig: Hy gee ’n 
troue en gelowige koning, Hy laat die wetboek vind, 
en hy stuur die profeet Jeremia.
Jy sien die krag van die Woord van God. Die wet-
boek word aan die koning voorgelees, en wat ge-
beur? Die woorde van God raak hom diep in sy hart. 
Hy skeur sy klere omdat hy besef hoe baie die volk 
vir God geterg het. Hy lees die verbondsbepalings in 
die wetboek en konkludeer dat Juda die straf verdien 
het vanweë die ongehoorsaamheid van die voorva-
ders (vs. 13). 
Daarna raadpleeg hy dadelik die profetes om die 
Woord van God te hoor.

Josua is bedroef vanweë die  
volk se houding teenoor God.

Dink jy dis oordrewe, of is dit reg wat Josia doen? 

Hy het self nie afgodery gepleeg nie. Maar hy iden-
tifiseer met die volk van God en is bedroef vanweë 
hulle houding teenoor God. Dit is vir ons ’n roeping 
om ons individualistiese houding af te skud en om 
bekommerd te wees oor sondes in die kerk en ook in 
ons land. Reageer jy ook daarop met verootmoedi-
ging en gebed?
Josia is ‘n gelowige koning, maar hy kan sy volk nie 
red nie. Hy was die enigste wat hom voor die Here 
verneder het (vs. 18-19). Daar was geen bekering by 
die volk sigbaar nie. Die volk is so verblind dat hulle 
voortgaan met hul afgodery.
Jeremia word gestuur. Hy profeteer vir jare en waar-
sku die volk. Maar hulle weier om te luister. Hy is die 
‘profeet van trane’, eers huil hy en ly hy vanweë die 
ongehoorsaamheid van God se volk, en daarna huil 
hy op die puinhope van Jerusalem.
Dit wys dat daar in ons menslike natuur geen be-
geerte en krag is om die Here te vereer en te ge-
hoorsaam nie. Jeremia is ook die profeet wat die 
nuwe verbond aankondig. God self kom en maak die 
gehoorsaamheid moontlik. Jesus neem ons plek in 
onder die toorn van God en vervul die gehoorsaam-
heid van die wet.

God self kom en maak die  
gehoorsaamheid moontlik.

Ook wys God dat sy Woord steeds krag het, al 
word dit geïgnoreer en het dit uit die koppe en harte 
van die mense verdwyn. Dit is mos die lewende 
Woord van die lewende God! Wat Hy in die verlede 
gespreek het, kom altyd uit. Sy Woord het altyd krag. 
In die nuwe verbond ontvang almal die begeerte na 
die Woord van God, en dit kom in ons harte woon. 
Laat ons die Here dank dat sy Woord onder ons 
woon en dat hy ná Josia en Jeremia sy volledige 
openbaring in Christus gegee het. Ons is so ryk! 
God roep ons om sy genade in Christus met twee 
hande en met ons hart te aanvaar.

Dirk Maurits Boersma, sendeling van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Living Hope, Akasia, Pretoria
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Fees vir ’n 70-jarige
Kerknuus

Op 11 Augustus was dit 70 jaar gelede dat die Vry-
making plaasgevind het. Dit was vir my ’n opvallende 
herdenking hierdie jaar. Veral opvallend vanweë die 
totale stilte oor die Vrymaking. Waar 35 jaar en 50 
jaar nog met ’n groot makietie gevier is, was dit met 
70 jaar tjoepstil.

Op 11 Augustus was dit 70 jaar gelede  
dat die Vrymaking plaasgevind het.

Alhoewel, nie heeltemal tjoepstil nie. ’n Jongman 
saam met wie ek nog in Kampen gestudeer het, het 
’n bundel uitgegee wat nogal stof laat opwaai het. 

Lammert Kamphuis het ’n opvallende verskynsel in 
die Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) raakgesien. 
Hy het gesien dat steeds meer (hoër opgeleide) der-
tigers die GKv verlaat. ’n Groot deel van hulle breek 
heeltemal met die Christelike geloof. Hulle ervaar dit 
as ’n groot oplugting en bevryding om nie meer deel 
van die GKv te wees nie.

In sy bundel Vrijgemaakt? 
Dertigers over het leven 
in een gereformeerde zuil 
vertel sestien dertigers hul 
persoonlike ervarings met 
die kerk. Hoewel dit moeilik 
is om iets aan te wys wat al 
hierdie stories met mekaar 
deel, gaan ek ’n poging 
daartoe aanwend. 

Dit lyk vir my dat die stel-
ligheid waarmee die inhoud 

van ons geloof oorgedra is, hierdie mense baie keer 
benou het. Vrae en twyfels waarmee hulle gestrug-
gle het, het te min ruimte gekry om regtig gehoor te 
word. Elke vraag en elke twyfel is van ’n afgeronde 
antwoord voorsien. As die antwoorde onbevredigend 
was, het die jongmense net gehoor: glo maar net. 

… zoo besluiten wij, ons vrij te maken van alle onrechtmatige en ongoddelijke schorsingen en ontzettin-
gen uit den dienst, die door haarzelf of krachtens haar aanwijzing in den laatsten tijd zijn geschied; ons 
vrij te maken niet alleen van het synodaal-hiërarchische, doch ook van het daarmede tegelijkertijd opge-
legde theologisch-wetenschappelijke juk, dat niet het juk van Christus is, en niet het juk is, waaronder 
voor Gods aangezicht de vrijgemaakte kerken in deze landen zich tezamen begeven hebben, elkander 
deswege in getrouwheid de hand reikende, opdat zij mochten wederkeeren tot, en gezamenlijk verblijven 
onder, de gehoorzaamheid van Christus en van den Woorde Gods, gelijk dit door haar beleden is in de 
formulieren van eenigheid, te voren door deze kerken aanvaard, en daarin alleen. 

Wij maken ons openlijk vrij van de valschelijk genaamde tuchtoefening, die vanwege of uit naam van 
deze synode geschied is, en waardoor deze kerken in feite ertoe gekomen zijn, zich en haren ordinan-
tiën meer macht toe te schrijven, dan aan het tot vóór dezen onder haar overeenkomstig de formulieren 
van eenigheid beleden en in de kerkenordening gehoorzaamde Woord Gods; te vervolgen die over-
eenkomstig deze formulieren en ordeningen heilig leven naar het Woord Gods en die haar bestraffen, 
in dezen, van hare gebreken; uit te sluiten die de Heere Christus niet uitsluit, toestoppende zooveel het 
aan haar ligt, monden die Hij niet gesloten hebben wil, bindende op aarde, wat Hij niet binden zal in de 
hemelen …

Acte van Vrijmaking
11 Augustus 1944
‘s-Gravenhage
Nederland
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Die Church of Central Africa Presbyterian,  
Harare-Sinode

Kerknuus

Ons geloofsbelydenis in kort
• Die CCAP Harare-Sinode glo in die Drie-Enige 

God (Vader, Seun en Heilige Gees) wat die al-
magtige, alomteenwoordige en alwetende God is. 
Hy is die Skepper van die aarde en die heelal.

• Ons glo dat die Bybel die onfeilbare Woord van 
God is en dat dit die riglyn is vir geloof en lewe. 
Dit is ten volle geïnspireer deur God die Heilige 
Gees.

• Ons glo in die volgende geloofsbelydenisse: die 
Westminster-belydenis, die Apostoliese Geloofs-
belydenis en die Geloofsbelydenis van Nicea, die 
Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse 
Leerreëls, asook die Heidelbergse Kategismus. 
Die belangrikste elemente in hierdie belyde-
nisse is die soewereiniteit van God in sy skep-
ping, voorsienigheid en verlossing, die dood en 
opstanding van die God-mens Jesus Christus 
volgens God se plan en die noodsaak van die 
Heilige Gees in die toepassing van alle aspekte 
van verlossing. Dit fokus ook op die aard en doel 

van die kerk en die noodsaaklikheid van die er-
kenning van die heerskappy van Christus in elke 
faset van die lewe.

CCAP Harare-Sinode is presbiteriaans wat 
 kerkregering betref
Dit verwys na die wyse waarop die kerk regeer word. 
‘n Presbiteriaanse kerk word regeer deur ouderlinge 
(herders en leraars). Die ouderlinge, wat aan By-
belse maatstawwe voldoen, word deur die gemeente 
verkies en regeer die kerk gesamentlik. Hierdie 
regering word plaaslik, op streeksvlak en nasionale 
vlak uitgeoefen deur ‘n gegradeerde reeks howe wat 
gewoonlik bekendstaan as ‘n sessie, ring, sinode en 
algemene vergadering. Die presbiteriaanse stelsel 
van kerkregering maak voorsiening vir die hele kerk 
om verbonde te wees in wedersydse aanspreeklik-
heid en verantwoordelikheid, en demonstreer ons 
gemeenskaplike band as die liggaam van Christus.

Keer op keer kom in 
die stories terug dat 
die mense hul vas-
loop teen ’n gees in 
die kerk waarby nie 
die reële ervarings tel 
nie, maar die ideële. 
Dis byvoorbeeld 
nie belangrik wát jy 
dink, glo, voel en 
ervaar nie, maar wat 
jy behóórt te dink, 

glo, voel en ervaar. Dis wat saak maak. ’n Mens kan 
verstaan dat, as dit nie goed begelei word nie, jy jou 
vreeslik kan vasloop in jou lewe met die Here. 

Dit is die moeite werd om die voorblad van Lammert 
Kamphuis se bundel te vergelyk met dié van die 
bundel wat in 1979 uitgegee is. Toe, by die 35-jarige 

herdenking van die Vrymaking, versier ’n groep opti-
mistiese ‘mannebroeders’ die voorblad van Het vuur 
blijft branden. Nou, nog maar net 35 jaar later, het dit 
verander in ’n boekie met ’n groot bars oor die voor-
kant. Dit is ’n ongelooflike gewaarwording.
 
Ek dink Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een 
gereformeerde zuil sal uiteindelik ’n waterskeiding 
in die GKv markeer. Die 70-jarige herdenking van 
die Vrymaking het net hierdie boekie vol persoonlike 
hartseer opgelewer. Van nou af sal die GKv (as die 
Here dit wil) nie meer kerkskeurings vier nie, maar 
haar beperk tot die feeste wat vir gelowiges werklik 
saak maak. Dis die opstanding van ons Here uit die 
dood (Sondae) en ons blywende gemeenskap met 
Hom (heilige nagmaal).

Jan van Houwelingen, predikant van die  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Lisse
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CCAP is gereformeerd in teologie
Gereformeerde teologie kan histories teruggespoor 
word na die Protestantse Reformasie in die 16de en 
17de eeue. Mense soos Martin Luther, Ulrich Zwingli 
en Johannes Calvyn het toe ‘n beweging gelei om 
die kerk volgens die Skrifte te reformeer. Teologies 
beteken dit dat:
• ons glo in die absolute soewereiniteit van God;
• ons glo in genade alleen as die enigste weg tot 

versoening met God;
• ons glo in geloof alleen as die enigste manier om 

God se genade te ontvang;
• ons glo in Christus alleen as ons enigste redding;
• ons glo in die Skrifte alleen as die enigste onfeil-

bare gesag vir die geloof;
• ons glo dat die eer van God die uiteindelike doel 

van die mens se lewe is.

CCAP is evangelies gerig
Die CCAP Harare-Sinode is evangelies. Dit beteken 
dat ons glo in die noodsaak om die goeie nuus van 
God se redding in Jesus Christus te deel. Dit is om 
te verkondig dat Jesus Christus die koninkryk van 
God ingehuldig het en daardeur mense bevry het 
van skuld, van die mag van die sonde en dood, deur 
persoonlike geloof, skuldbelydenis en bekering. As 
sulks is evangelisasie die eerste taak van die kerk en 
word die belang daarvan beklemtoon deur pogings 
tot kerkplanting en sendingwerk.

Die huidige status van die CCAP Harare-Sinode
Tans bestaan die Church of Central Africa Presbite-
rian, Harare-Sinode, uit vier ringe (Harare, Highfield, 
Bulawayo en Gweru) met gesamentlik vier-en-twintig 
gemeentes en meer as honderd en sewentig wyks-
gemeentes deur die land versprei.

Die oorsprong en geskie-
denis van die CCAP
Die ontstaan van die 
Church of Central Africa, 
Presbyterian (CCAP) is tot 
‘n groot mate die resultaat 
van die visie van dr Robert 
Laws. So vroeg as 1893 het 
hy voorgestel dat daar ‘n 
verenigde presbiteriaanse 
kerk gevorm word uit die 

gemeentes van Blantyre Missions, die DRC Mission 
en die Livingstonia Mission. Die naam van hierdie 
kerk het geword: Church of Central Africa (Presby-
terian (CCAP). Die naam van die kerk beskryf dus 

waar dit hom bevind – in sentraal-Afrika – sowel as 
sy soort kerkregering – presbiteriaans. Daar is op die 
Apostoliese Geloofsbelydenis besluit as die belyde-
nisformulier vir alle kerklidmate.

Die ontstaan van die Church of Central Africa 
Presbyterian Sinode in 1924
Op Woensdag 17 September 1924, om 19:00, het 
die Livingstonia-Ring van die Free Church of Scot-
land ‘n gesamentlike vergadering in die kerk in 
Livingstonia gehou. Verteenwoordigers van ongeveer 
tien verskillende sendinggemeentes het die stigtings-
vergadering bygewoon. Ds dr Alexander Heatherwick 
van Blantyre-Ring is verkies as voorsitter van die 
vergadering. Die eerste moderator van die CCAP 
Sinode was dr Robert Laws, en die eerste klerk was 
ds AG McAlpine van die Livingstonia-Ring. Die Dutch 
Reformed Church in Malawi het later in 1926 by die 
CCAP aangesluit. Dr David Livingstone het ‘n bete-
kenisvolle bydrae gelewer tot die vorming van die 
Church of Central Africa, Presbyterian.

Die Livingstonia Mission
Na die oorspronklike poging 
van die Universities’ Mission 
to Central Africa (UMCA) was 
die Livingstonia-Sinode die 
volgende op die toneel. Dr 
David Livingstone het gesterf 
in 1873 in die Chitambo-area 
in die Ilala-gebied, nou noord 
van oostelike Zambië. Sy 

volgelinge Juma en Suze het sy liggaam gebalsem 
en gedra sodat dit begrawe kon word in die West-
minster-Abdy in April 1824. Dit het ‘n golf van sen-
dingsywer deur Brittanje gestuur. ‘n Maand later het 
die General Assembly van die Free Church of Scot-
land ‘n oproep ontvang van Stewart van Love dale 
in Suid-Afrika vir die stigting van ‘n sendingstasie in 
die omgewing van die Malawi-meer, wat Living stonia 
Mission genoem sou word na aanleiding van dr 
 David Livingstone.
In 1874 het ED Young ‘n afvaardiging van ses jong 
mans gelei op ‘n soekekspedisie in Malawi. Dr Ro-
bert Laws was deel van hierdie ekspedisie. Hulle het 
Bandawe bereik en met sendingwerk begin. In 1881 
is die sendingwerk vanaf Bandawe verskuif.

Die Blantyre Mission van die Established Church 
of Scotland
Henry Henderson het saam met die eerste Livingsto-
nia-groep gekom om te soek vir ‘n geskikte plek om 
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‘n sendingstasie te stig. Nadat 
hy saam met Tom Bokwito 
gereis het, het hy besluit op 
‘n plek in Shire Highlands 
wat jare gelede deur dr David 
Livingstone raakgesien is as 
‘n geskikte plek vir ‘n sending-
stasie. Toe die eerste groep 
sendelinge onder leiding van 
dr McLin in Oktober 1876 aan-
gekom het, is ‘n plek gevind 
naby die Ndirande-berg op 

Hoofman Kapeni se grond. Dit is later Blantyre ge-
noem na die geboorteplek van dr David Livingstone.

Die CCAP Harare-Sinode
Die CCAP Sinode van Harare het in 1965 die vierde 
sinode van die CCAP geword. Hierdie kerk het 
ontstaan danksy die trekarbeid vanuit Malawi en 
noordoostelike Zambië na die myne, industrieë en 
plase in Suid-Rhodesië, nou Zimbabwe. Die gereelde 
immigrasie van arbeiders het geduur vanaf 1900 tot 
1905. Na aanleiding van die instelling van die kolo-
niale (Britse) magte se hutbelasting is baie Malawiërs 
genoodsaak om werk te soek in Suid-Rhodesië, nou 
Zimbabwe. Die morele en geestelike lewe van die 
trekarbeiders was nou in ‘n krisis en het dringende 
sorg geverg aangesien daar ‘n gebrek aan geestelike 
leiers was om na hulle geestelike behoeftes om te 
sien.
In die jaar 1905 het daar ‘n sterk behoefte ontstaan 
om hierdie mense in Zimbabwe te help. Malawiërs 
wat in Zimbabwe gewoon het, het afgevaardigdes 
gestuur. In die lig hiervan is daar besluit om saam te 
werk aan die stigting van ‘n Europese sendingstasie 
in Salisbury of enige ander arbeidsentrum in Suid-
Rhodesië (Zimbabwe) met die doel van geestelike 
versorging en bediening van die boorlinge van die 
protektoraat. Die eerste blanke sendeling wat aange-
bied het om na Harare te gaan, was ds TCB Vlok in 
1911. Ds Vlok was 23 jaar lank ‘n sendeling van die 
Nederduits Gereformeerde Kerk in die Nkhoma-Ring 
voordat hy die DRC Harare-gemeentes begin bedien 
het.

Toe die kerk in Malawi hoor van die geestelike groei 
en die ontwikkeling van die kerk in Zimbabwe en van 
die behoefte aan meer mannekrag, het die CCAP 
Nkhoma-Ring vinnig gereageer. Die uitbreiding van 
die sendingwerk in Zimbabwe was ‘n gevolg van 
die steun van die CCAP Malawi. In die lig hiervan 
is baie gemeentes gestig in verskillende dorpe, 

naamlik Salisbury (nou Harare) in 1945, Gwelo (nou 
Gweru) in 1950, Bulawayo in 1955, Highfield in Mei 
1957, QueQue (nou KweKwe) op 21 Januarie 1962, 
Umtali (nou Mutare) op 10 Februarie 1962, Maradel-
las (nou Marondera) op 17 Februarie 1962, Sinoia 
(nou Chinhoyi) op 20 Augustus 1962, Gatooma (nou 
Kadoma) in 1964, Bindura in 1968, Hwange in 1970 
en  Rusape in 1971. 

Die huis wat in 1912 gebou is deur die eerste  
CCAP- sendeling, ds TCB Vlok.

Sendelinge
Ds TCB Vlok was die eerste sendeling van die 
Nederduits Gereformeerde Kerk van die Kaap-
provinsie om ‘n bediening te aanvaar in die Church 
of Central Africa, Presbyterian, Harare-Sinode. Dit 
was in 1912. Ds TCB Vlok het as sendeling gewerk 
in Suid-Rhodesië (nou Zimbabwe) vanaf 1912 tot 
1936 – ‘n bediening van meer as vier-en-twintig jaar. 
Weens swak gesondheid het hy in Augustus 1936 
afgetree en teruggekeer na Wellington in die Kaap, 
Suid-Afrika, waar hy uiteindelik op 3 September 1936 
oorlede is. Inderdaad het ds TCB Vlok as ‘n pionier-
sendeling in die CCAP Harare-Sinode net soos die 
apostel Paulus ‘n stewige basis vir die sendingwerk 
in Zimbabwe gelê, soos beskryf word in 1 Korinthiërs 
3:9-11: “Want ons is medewerkers van God; die ak-
ker van God, die gebou van God is julle. Volgens die 
genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 
‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n 
ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy 
daarop bou. Want niemand kan ‘n ander fondament 
lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.”

Ds J Jackson het die gaping gevul wat deur ds TCB 
Vlok gelaat is. Net soos ds Vlok, was ds Jackson ook 
baie hardwerkend. Hy het groot bydraes gelewer tot 
rentmeesterskap, die uitbreiding van die boek winkel 
(The Nyasaland Bookroom) en die werwing van 
skenkings. Aan die ander kant het hy baie belang-
gestel in die bediening van die evangeliste. Tydens 
sy bediening het die getal evangeliste gestyg van 
vier tot vier-en-dertig.
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Ds MS Daneel het by ds J Jackson oorgeneem in 
Junie 1952. Hy het die kerk dertig jaar lank gedien 
en in 1982 afgetree. Met sy aftrede het ds Daneel 
teruggekeer na Suid-Afrika waar hy in 2000 oorlede 
is. Tydens sy bediening het ds MS Daneel baie 
kerkgeboue gebou, onder andere Nyabira, Mabvuku, 
Mufakose en Zengeza.

Ds Samuel Gunde (vir sy navorsing vir ‘n 
 Meestersgraad in Teologie by die Universiteit   
van Stellenbosch in Suid-Afrika.)

Vertaal deur Lize Kampman, lidmaat van die Vrye 
Gereformeerde Kerk Pretoria Maranata

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

Arbeid en Loon
Samelewing en politiek

In ons huidige vlaag 
van stakings en 
arbeidsonrus het ek 
onlangs na ‘n preek 
geluister n.a.v. die 
gelykenis in Mattheüs 
20 vs. 1–16 waar 
die Here Jesus sy 

arbeiders ‘n gelyke loon betaal ongeag die aantal ure 
wat die arbeiders gewerk het. Hoewel die gelykenis 
glad nie gaan oor ‘n ekonomiese vraagstuk, nl. die 
verskil in beloning van arbeid, nie, meen ek tog dat 
‘n les in die verband geleer kan word. Vers 13 is m.i. 
van besondere betekenis: ”Mag ek dan nie met my 
geld maak wat ek wil nie?” Geen kollektiewe loonoor-
eenkoms, geen vakunie, geen stakings nie. Net die 
werkgewer wat die dagloon bepaal.

Die vasstel van beloning van arbeid het deur die 
eeue belangstelling gehad. Die benadering in die 
verlede was dat arbeidsvergoeding minimaal moet 
ooreenstem met die basiese behoeftes van die wer-
ker. Die aksent van dié benadering het egter verskil. 
Dit gaan te ver om dit hier te bespreek. Ek wil net 
twee rigtings noem, nl. dié van Adam Smith en dié 
van Karl Marx. Die rede is dat albei se denke weer-
spieël en toegepas word in ons huidige samelewing.

Adam Smith was die vader van die gedagte 
van die sg. onsigbare hand. Gee die (arbeids)

mark die vrye teuels en “alles sal regkom”.

Adam Smith was die vader van die gedagte van die 
sg. onsigbare hand. Gee die (arbeids)mark die vrye 
teuels en “alles sal regkom”. Moenie inmeng (veral 
die owerheid) nie, los dit vir markkragte. Die man-
tra (vandag se modewoord vir slagspreuk) wat met 
Adam Smith se denke geassosieer word, was laissez 
faire, m.a.w. “hande af”, die wêreld gaan op sy eie 
aan. Die faktor arbeid was volgens hierdie denkskool 
dus oorgelewer aan markkragte, vraag en aanbod. 
As die vraag hoog is en die aanbod laag, styg lone 
en omgekeerd. Jammer vir die ongunstige gevolge 
vir sommiges, maar dit is wat die mark dikteer. Ek 
meen dat hierdie beginsel in ons tyd en samelewing 
‘n groot rol speel. Kyk maar rond, ongeskoolde ar-
beid is ruim aanwesig en die loon is laag. Geskoolde 
en hooggeskoolde arbeid is skaars en die vergoe-
ding is dus hoog. Alweer, dis wat die mark dikteer.

Een kondisie moet egter geld, nl. dat ‘n 
bestaansloon verdien word. In die vrye mark 

word dit ook aan markkragte oorgelaat.

Ek glo nie dat hieraan verby gekom kan word nie. 
Een kondisie moet egter geld, nl. dat ‘n bestaansloon 
verdien word. In die vrye mark word dit ook aan 
markkragte oorgelaat. Die probleme sal hulself oplos. 
“Is ek dalk my broer se oppasser?” het Kain gesê. In 
ons geval is die mark die oppasser. Gelukkig word 
die tekortkoming van die mark vandag onderken en 
tree die owerheid op. Of dit ‘n goeie oplossing is, bly 
‘n netelige kwessie.
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Aan die ander uiterste kry ons die gedagtes van Karl 
Marx en sy kamerade. Vandag is Marxisme onder 
verdenking (in Suid-Afrika blykbaar nie). Marx en 
sy navolgers het beroemd (dalk berug) geword om 
sy klassestryd. Hy was van mening dat ‘n belange-
botsing bestaan tussen werkgewers (kapitaliste) en 
werknemers (arbeid).

Marx was van mening dat ‘n  
belangebotsing bestaan tussen werkgewers 

(kapitaliste) en werknemers (arbeid).

Sy “meerwaarde-teorie” beweer dat, wanneer die 
verskil tussen die opbrengs van ‘n produk by verkoop 
groter is as die koste van lewensonderhoud vir die 
arbeiders wat die produk vervaardig het, ‘n waarde 
ontstaan wat aan die kapitalis toeval. Gevolglik sal 
die kapitalis die meerwaarde wil vergroot: hou lone 
laag en verhoog pryse. Dit is uitbuiting, sê Marx. 
Die graad van uitbuiting kan gemeet word. As die 
vervaardiging van ’n produk vyf ure verg en die 
verkoopsprys gelykstaande is aan agt werksure, dan 
is die “meerwaarde” drie ure. Die graad van uitbui-
ting is dan 3/5 = 60%! (dis ‘n oorvereenvoudiging, 
in werklikheid is dit ingewikkelder). Hierdie benade-

ring gaan teen die grein van werkers. Hulle kom in 
opstand en raak bewus van hul georganiseerde mag. 
“Die ganse radarwerk staan stil as ons magtige arm 
dit wil!” is ‘n slagspreuk wat veral vir die ouer lesers 
nie onbekend sal wees nie. Die gevolg is klassestryd, 
revolusie, die ineenstorting van die samelewing en 
die oorname van die mag deur die arbeiderklasse, 
die proletariaat. Klink nogal bekend, nie waar nie?

Hoe dan wel? Hoe 
dink ons, as Gere-
formeerdes, oor die 
saak? Hoe beoor-
deel ons met name 
die arbeidsonrus en 
daarmee gepaard-
gaande geweld? 
Wat is ons hou-
ding in die lig van 
wat God ons wil 

voorhou? Daaroor sal ek DV in ‘n volgende uitgawe 
‘n aantal gedagtes met u deel.

Arie Roos, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Kaapstad

Prediking
Leer en lewe

In 2003 het daar ’n 
boekie verskyn met die 
titel: Laten wij ons beke-
ren. Kritiek wat hierin 
geuiter word, gaan oor 
‘n nuwe preekmetode 
wat geleer word by die 
Telogiese Universiteit te 
Kampen, Nederland. Vol-

gens die boekie vind in dié preekmetode inhoudelike 
aksentverskuiwings plaas in die rigting van die per-
soonlike belewing van die prediker sowel as dié van 
die hoorder. Hierdie gerigtheid op die hoorder gaan 
ten koste van die Goddelike boodskap. Die roeping 
om die Here te dien, word nie meer gehoor nie, maar 
die hoorder en sy heil staan sentraal en dien as 
uitgangspunt vir die prediking. Waar die preke in die 
verlede deur goeie eksegese gekenmerk is (Skrif-
met-Skrif- vergelyking oor wat daar werklik geskrywe 

staan), word preke nou ‘n persoonlike interpretasie 
van ’n teks.

Die soort preke plaas baie 
klem op die genade en 
weinig op die verbondseis. 
So bly God se verbond-
swraak maklik buite beeld. 
Die subjektiewe belewenis 
van die individuele gelowige, 
die mens en sy behoeftes, 
kom hierdeur meer op die 
voorgrond. 

Hoe raak dit ons?
Dit was in die 1980’s dat prof. Trimp, van ons Neder-
landse susterkerke, daarop gewys het dat vanuit die 
reformatoriese tradisie ’n te verstandelike geloofskli-
maat ontstaan het. Geloof is nie net kennis nie, maar 
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ook emosie. Liefde – ’n brandende hart vir die Here; 
dankbaarheid! Prof. Trimp het dit omskryf in die 
boek Klank en Weer klank. Die Bybel is vol emosies, 
geloofservarings en –gevoelens! God is betroubaar. 
Ek kan op Hom vertrou. Die geloof gaan oor kennis 
sowel as emosie. Daarvan lees ons in Sondag 33 
oor die bekering, naamlik: “Dit is ‘n hartlike berou...” 
antw. 89, en: “Dit is ‘n hartlike vreugde ...” antw. 90. 

Die geloof gaan oor kennis sowel as emosie.

Met ’n eensydige nadruk op die leer en die suiwer-
heid daarvan, het dit dikwels gelei tot die misver-
stand dat, wanneer die leer in die kerk goed is, sal dit 
ook met ons goed gaan! Daar is baie met die ver-
stand geredeneer. Daar het pragtige, sluitende ana-
lises tot stand gekom. Die geloof is gereduseer is tot 
‘n sisteem. Alles klop, alles lyk baie Gereformeerd.

Daarna volg die eksegetiese analise wat kortliks 
bestaan uit:
• ‘n Eie vertaling uit die grondteks wat vergelyk 

word met ander vertalings.
• ‘n Eie eksegese. Wat is die swaartepunt van die 

teks?
• Uitwisseling van eksegese deur kommentare te 

lees.

Die derde element is die pastorale refleksie:
• Hoe kan die hoorders hulle herken in die wêreld 

van die teks?
• Is daar ‘n werklikheid aan te wys in die lewe van 

die hoorders?
• Watter weerstand kan daar by die hoorders 

voorkom?
• Watter hindernisse kan die verstaan van die teks 

blokkeer?

Na bogenoemde word die doelstelling van die preek 
bepaal. ‘n Duidelike relasie tussen die teks en die 
hoorder word gelê.

Besinning
Dit nie my bedoeling om in hierdie artikel oor al die 
preekmetodes te besin nie. Daaroor is baie boeke 
geskryf. Ek wil net ’n risiko uitwys. Kom ons kyk weer 
na sekere dele van bogenoemde proses – nou met 
sekere beklemtonings van my:
• Wat sê die Here hier vir my?
• Wat beteken hierdie woord konkreet vir my lewe 

hier en nou?
• Wat doen hierdie Skrifwoord aan my?
• Wat moet ek vanuit hierdie Skrifwoord ‘n plek gee 

in my biddende omgang met God?
• Hoe kan die hoorders hulle herken in die wêreld 

van die teks?
• Is daar ‘n werklikheid aan te wys in die lewe van 

die hoorders?
• Watter weerstand kan daar by die hoorders 

voorkom?
• Watter hindernisse kan die verstaan van die teks 

blokkeer?
• ‘n Duidelike relasie tussen die teks en die hoo-

rder word gelê.

In bogenoemde sien ‘n mens nou ’n prentjie waar 
die mens sentraal kan staan. Let wel: ek stel kan, dit 
hoef nie noodwendig so te wees nie. 

Om dit aan te spreek, het prof. De Ruijter, wat Home-
letiek te Kampen doseer, die volgende werkskema 
gemaak vir preekvoorbereiding. Die skets toon die 
proses aan. Die teks word vanuit verskillende hoeke 
benader. Die verskillende hoeke is egter ook inter-
aktief met mekaar en word dus nie in isolasie van 
mekaar gedoen nie. 
Die proses van preekmaak begin met die persoon-
like meditasie. Dit gaan oor die oorweging tydens die 
lees van die teks oor die relevansie daarvan in my 
eie lewe. Persoonlike betrokkenheid by wat die Here 
sê is onmisbaar vir vrugbare prediking. Byvoorbeeld:
• Wat sê die Here hier vir my?
• Wat beteken hierdie woord konkreet vir my lewe 

hier en nou?
• Wat doen hierdie Skrifwoord aan my?
• Wat moet ek vanuit hierdie Skrifwoord ‘n plek gee 

in my biddende omgang met God?

teks

eksegetiese  
analise

pastorale  

refleksie pe
rs

oo
nl

ike
  

m
ed

ita
sie
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Daar is ’n risiko aan hierdie  
preekmetode verbonde, naamlik dat  
die mens sentraal te staan kan kom.

Daar mag nie, sodra die predikant in sy preek kon-
kreet word en die mens met sy geloofsworstelinge of 
ongehoorsaamheid ter sprake kom, aan so ’n preek 
die etiket gegee word van ‘mensgerig’ of ‘eksem-
plaries’ nie. Wie oor die Christus praat, hoef oor die 
Christene met hulle konkrete lewenstryd nie te swyg 
nie. (Ds Bijzet, 1988)

‘n Mens kan hierdie metode ook  
met ’n ander invalshoek gebruik.

Nog ’n manier om na die proses te kyk, met net en-
kele wysigings, gee ’n heeltemal ander invalshoek:
• Wat sê die Here hier vir my?
• Wat beteken hierdie woord konkreet vir my lewe 

hier en nou?
• Wat doen hierdie Skrifwoord aan my?
• Wat moet ek vanuit hierdie Skrifwoord ‘n plek gee 

in my biddende omgang met God?
• Hoe kan die hoorders hulle herken in die wêreld 

van die teks?
• Is daar ‘n werklikheid aan te wys in die lewe van 

die hoorders?
• Watter weerstand kan daar by die hoorders 

voorkom?
• Watter hindernisse kan die verstaan van die teks 

blokkeer?
• ‘n Duidelike relasie tussen die teks en die hoo-

rder word gelê.

Die teks moet sentraal staan.

Daar kan dus met hierdie metode op verskillende 
maniere te werk gegaan word. Ons word, sonder dat 
ons dit besef, beïnvloed deur die postmoderne indi-
vidualisme en relativisme. Die bedoeling is egter dat 
hierdie gevaar in die werkskema onderskep word. 
Die eerste persoonlik indrukke word getoets d.m.v. 
die eksegese wat daarna plaasvind. Die predikant 
bid vir die leiding van die Gees, lees kommentare oor 
die Skrifgedeelte en preke van ander predikante.

teks

eksegetiese  
analise

pastorale  

refleksie pe
rs

oo
nl
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Daar moet dus nooit uit die oog verloor word dat 
die teks sentraal staan. 
Eintlik sou (na my mening) die pyle nie net na binne 
moes wys nie, maar juis in die eerste plek na buite. 
Die studie van die teks begin dus nie met die vraag: 
“Wat sê die teks vir my nie?” maar: “Wat sê die Here 
hier in sy Woord?” 

Hilco Lubbinge, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

Hoe gaan ek as Christen om met my  
depressiewe medemens?

Medies
Depressie is ’n moeilike en 
onbegrypbare siekte. Vir die 
persoon self, want jy herken 
jouself nie meer nie, maar 
ook vir die omgewing. Wat 
moet jy doen? Hoe moet 

jy reageer? ’n Gebreekte been is sigbaar en wat jy 
moet doen is duidelik. By depressie is dit nie so nie. 
Terwyl juis by depressie die omgewing van onskat-
bare betekenis is. ’n Depressiewe persoon voel hom 
of haar eensaam en in eie oë niks werd nie. Wat is 
dan belangriker vir so ’n persoon as mense wat wys 
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dat hulle lief vir hom of vir haar is en dat hy of sy baie 
vir hulle beteken. 
Maar die ervaring leer ons dat die omgewing baie 
keer nie goed op depressie reageer nie. Verkeerde 
adviese word gegee, verkeerde konklusies getrek. 
Ek dink dis omdat daar baie keer geen of te min ken-
nis is van wat depressie nou eintlik is. Dit word ver-
war met iemand wat vir ’n dag ’n bietjie down is. Vir 
so ’n persoon kan jy sê: “Môre is weer ’n dag, dan lyk 
alles weer beter.” Iemand wat depressief is, is siek. 
Die siekte veroorsaak dat die kommunikasie van die 
persoon met homself, met sy omgewing en met God 
versteur is. Dan help hierdie goed bedoelde adviese 
meestal nie. Baie keer vererger dit die depressie. 
Die persoon het behandeling nodig. Behandeling 
wat bestaan uit berading en dikwels ook medisyne. 
Die pad van berading neem tyd en is swaar, en die 
persoon wat berading kry, verdien baie respek.

By depressie is die omgewing  
van onskatbare betekenis.

Hieronder volg ’n paar aanbevelings vir omstanders1:
1. Bly altyd ‘n depressiewe persoon sien as jou 

medeskepsel en vereenselwig hom of haar nooit 
met sy of haar siekte nie. Die diagnose van de-
pressie kan bevrydend wees, want uiteindelik is 
daar erkenning dat iets fout is. Maar dit hou ook 
’n risiko in: almal gaan jou beskou en benader 
as ’n depressiewe persoon. Jy is nou ’n pasiënt 
onder behandeling. Daarom is dit belangrik dat 
die omgewing jou bly sien as medeskepsel voor 
God se aangesig. Die depressiewe persoon is 
nooit net sy depressie nie, hy is ’n persoon met 
’n eie lewensgeskiedenis en worstel nou met ’n 
siekte. Dit gee ruimte om ook oor ander dinge te 
praat as net depressie.

Aanvaar dat depressie ’n siekte is,  
maar moenie die siek persoon  

met depressie vereenselwig nie.

2. Doen reg aan die feit dat depressie ’n siekte is. 
Dit beteken dat jy as naaste dit nie tot doel moet 
stel om die depressiewe persoon beter te maak 
nie. Daarvoor is daar deskundiges wat kennis 
en ervaring het. Jou taak is om die kontak te 
onderhou, om daar te wees vir die depressiewe 
persoon. ’n Mooi voorbeeld is Mattheüs 25:36. 

1 Ek het hier gebruik gemaak van ‘n bydrae van Jan van der 
Wal in die boekie “Depressie en geloof”, drs. W.R. Scholte 
e.a., Barneveld 1999.

Ons lees daar nie: ek was siek en jy het my beter 
gemaak, ek was in die gevangenis en jy het my 
bevry, nie. Maar: ek was siek en jy het my be-
soek, ek was in die gevangenis en jy het na my 
toe gekom. Dit beteken dat die omstanders die 
siekte moet aanvaar.
a. Moenie probeer om die siekteverskynsel uit 

sy of haar kop uit te praat of om die persoon 
op ’n ander manier te verander nie. Dit help 
nie en dit het die teenoorgestelde uitwerking: 
dit versterk die persoon se negatiewe self-
beeld, want ek kry dit nie reg om die depres-
sie te oorwin nie.

b. Vra jou af: wat vra die Here van my in hier-
die situasie? Moet ek soos die barmhartige 
Samaritaan my besige lewe afbreek om my 
tyd vir hierdie persoon te gee? Moet ek my 
gejaagde lewe afskaal? Realiseer jou dat die 
depressiewe persoon jou ook beperkings kan 
oplê.

c. Verdiep jou in depressie. Kennis help jou om 
die ander te verstaan.

d. Besef dat die ander siek is en dat die ander 
met die siekte moet leer omgaan en moet 
ontdek wat help en wat nie. Dring jou ‘goeie 
raad’ nie op aan die ander nie. Laat die ver-
antwoordelikheid by hom of haar.

3. Vermy die valkuil 
van vermyding: 
soek die persoon 
op. Omgaan met 
depressiewe per-
sone is baie moei-
lik. Mense het die 
neiging om hulle 
te vermy, want hulle is bang dat die persoon baie 
tyd en aandag van jou gaan vra en daarvoor is 
ons meestal te besig. Hierdie vermydingsreaksie 
kom veral voor by mense wat ’n bietjie verder van 
die persoon af staan: vriende, lidmate van die 
kerk. Ons moet hierdie neiging voorkom, want dit 
is die oorsaak dat depressiewe persone dikwels 
geïsoleerd raak. 
Gaan gereeld en getrou op besoek. Elke mens 
het ander mense nodig, so het God ons geskape. 
Selfs al is dit baie moeilik en lyk dit of die per-
soon jou afstoot, moet ons trou bly. Binne die 
gemeente en familie sal afsprake gemaak moet 
word oor wie wanneer op besoek gaan. Inten-
siewe en lang gesprekke is meestal nie moontlik 
nie. Daarom is dit beter om kort, maar gereeld ’n 
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draai te maak. So weet die depressiewe persoon 
dat hy of sy op jou kan reken.

4. Vermy die valkuil van te veel betrokkenheid. 
Hierdie valkuil dreig natuurlik veral vir die naaste 
familie en vriende. Te veel betrokkenheid kan lei 
tot gevoelens van magteloosheid, skuld en op 
die ou einde woede. So word jy as omstander 
eintlik in die siektepatroon saamgesleur. Bewaar 
daarom altyd voldoende afstand en wees nie al 
te krities nie. 

Maak die lewe eenvoudiger en minder swaar.

5. Maak die lewe eenvoudiger en minder swaar. ’n 
Depressiewe persoon is baie keer moeg, lus-
teloos, kan moeilik konsentreer, dink stadiger en 
kan daarom nie by die spoed van mense rondom 
byhou nie. Daarom is struktuur en orde in die eer-
ste plek baie belangrik. Sorg vir roetine: op vaste 
tye opstaan, eet en gaan slaap. Pas jou spoed 
aan by die depressiewe persoon. Gee hom of 
haar nie te ingewikkelde keuses nie. Besluit vir 
hom of haar wat julle gaan eet of wat julle saam 
gaan doen.

6. ’n Depressiewe persoon het ook ’n geeste-
like lewe, sy of haar verhouding met die Here. 
Daarom het hy of sy ook pastorale hulp nodig. 
’n Domi nee en ouderling mag nie dink dat ’n 
sielkundige of psigiater die behandeling wel 
verder sal vat en dat hy dus maar kan wegbly 
nie. Ook broers en susters kan sinvol met ’n 
depressiewe persoon oor die geloof praat. Hulle 
het juis die troos en bemoediging vanuit God se 
Woord baie nodig. Maar praat nie te veel oor die 
belewing van die persoon nie, maar eerder oor 
die objektiewe beloftes van God.

Een so ’n objektiewe waarheid vind ons in Psalm 
9:10 : So is die HERE dan ’n rotsvesting vir die ver-
drukte, ’n rotsvesting in tye van benoudheid. Waar ’n 
depressiewe persoon se belewing deurmekaar is en 
hy of sy God se nabyheid maar moeilik kan ervaar, 
kan so ’n belofte ’n depressiewe persoon help om op 
God te bly vertrou.

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

Christelike onderrig op staatskole
In Pers-pektief

Die laaste maande is daar in die media heftig gede-
batteer óf en hoe godsdiens ’n rol moet speel by 
die skoolonderwys van kinders. Die Kerkblad van 
Februarie 2014 was ’n tema-uitgawe oor Christelike 
Onderwys (met ’n oorvloei van artikels na die Maart-
uitgawe). Ook Die Kerkblad van Oktober 2014 het 
aandag gegee aan Christelike onderwys op staat-
skole. Die vraag is of kinders op staatskole Christelik 

of geestelik toegerus en gevorm moet word, of dit 
verder moet gaan as ‘algemene lewenswaardes’, of 
dat dit uitsluitlik die ouers se verantwoordelikheid is. 
Dit is belangrike vrae waarop uiteenlopende ant-
woorde gegee kan word.

Wat is die probleem?
Die meeste van die kinders van Kompas-lesers is 
op gereformeerde privaatlaerskole, maar slegs ’n 
beperkte aantal kinders kan ‘n gereformeerde of 
Christelike hoërskool bywoon. Die grootste deel van 
kinders van gereformeerde ouers volg onderwys 
op ’n staatskool. Daarom is dit van belang om die 
diskussie en ontwikkeling met betrekking tot gods-
diensonderrig op staatskole te volg en saam te dink. 
Verder is daar ook gereformeerde onderwysers wat 
op staatskole onderrig gee, asook skoolhoofde, vir 
wie dit belangrik is om te weet in hoeverre hulle 
hul Christelike geloof op skool kan uitleef (voorleef 
is vanselfsprekend). En dan is daar die algemene 
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belang van die inwoners van die land: as hulle vir 
die grootste deel (80% ?) Christene is, dan wil hulle 
tog seker ook hê dat hul kinders Christelike onderrig 
ontvang (waarvoor hulle belasting betaal)?

Artikel 15 van ons Gondwet gaan oor Vryheid van 
godsdiens, oortuiging en mening: “Elkeen het die reg 
op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging 
en mening. Godsdiensbeoefening kan by staats- of 
staatsondersteunde instellings geskied, mits (a) 
daardie beoefening reëls nakom wat deur die ter-
saaklike openbare gesag gemaak is; (b) dit op billike 
grondslag geskied; en (c) bywoning daarvan vry en 
vrywillig is. Prof. Francois Muller van die Teologiese 
Skool, Potchefstroom, merk hierby op: “Ons grond-
wet is op hierdie punt mooi in lyn met wat ons in die 
NGB artikel 36 bely oor waartoe die Here owerhede 
ten opsigte van godsdiens roep.” (Die Kerkblad, 
Oktober 2014)

In dieselfde uitgawe van Die Kerkblad meld dr. 
Marina van Loggerenberg (‘n opvoedkundige van 
Randburg) die volgende: “Daar het die afgelope tyd 
weer berigte in die koerante verskyn oor die rol van 
“godsdiens” in die skool. Hans Pietersen, voorsit-
ter van die Organisasie vir Godsdiensonderrig en 
Demokrasie, het die hooggeregshof in Johannesburg 
versoek om ses skole te verbied om hulleself onder 
meer Christelike skole te noem, om leerlinge toe te 
laat om Christelike liedere te sing en om Christe-
like waardes en norme voor te staan (Beeld, 2 Sept. 
2014:1). Onder die vaandel van ‘Vrydenkers Suid-
Afrika’, met die webwerf www.hulle.co.za , voer die 
organisasie aan dat die hofaansoek in openbare 
belang is, veral in belang van kinders.”

“ Ons is ’n skool wat staan vir ons Christelike 
waardes. Om vir ons te sê ons mag nie meer 
bid nie, is ’n vreemde gevoel. Ons weet nie 
eens hoe ons in die hof aansoek beland het 

nie. Ek sou dit verstaan het as ons ’n leerling 
(wat) teësinnig (was) gedwing het om aan iets 

deel te neem, maar ons het nie.” 1

Dr. Van Loggerenberg haal Sonja Carstens (Beeld, 
2 Sept. 2014) aan wat skryf “dat die organisasie in 
hulle hofstukke aanvoer dat dit ongrondwetlik is om 
van enige leerling te verwag om direk of indirek aan 
te dui of hulle enige geloof voorstaan en, indien wel, 

watter geloof, of om inligting by te hou van wat-
ter gelowe ook al ondersteun word. Dit is ook on-
grondwetlik om leerlinge te isoleer op grond van die 
godsdienste wat hulle voorstaan. Die redenasie van 
Pietersen is dat dit ongrondwetlik is om hierdie ge-
bruike in skole toe te laat, aangesien dit op verskeie 
konstitusionele regte van leerlinge inbreuk maak. Dit 
sluit onder andere die volgende regte in: hulle reg op 
gelykheid, omdat daar teen leerlinge op grond van 
hulle geloofsoortuigings en kultuur gediskrimineer 
word; menswaardigheid, omdat hulle gebrandmerk 
word as hulle nie aan godsdiensgebruike deelneem 
nie; vryheid en sekuriteit, omdat dié leerlinge op 
’n minderwaardige wyse behandel word wat hulle 
psigologiese integriteit skaad; en geloofsvryheid.”

Die ‘Vrydenkers Suid-Afrika’ sê dat godsdiens 
in staatsonderwys in ooreenstemming met  
die ‘neutraliteit’ van die staat moet wees.

Die ‘Vrydenkers Suid-Afrika’ is dus nie tevrede met 
die voorwaardes (a) tot (c) wat in Art. 15 van die 
Grondwet opgeneem is. Hulle redenering is dat 
staatsonderwys uitgaan van die staat en dit moet dan 
ook in ooreenstemming wees met die ‘neutraliteit’ 
van die staat op godsdiensgebied. Maar dr. Wouter 
van Wyk van die Hervormde Kerk, soos ook aange-
haal deur dr. Van Loggerenberg, reken “dit is ’n illusie 
of oëverblindery om voor te gee dat kennisoordrag of 
onderrig waardevry kan plaasvind, en hulle is daar-
om bekommerd dat hierdie hofaansoek eintlik daarop 
gemik is om ’n ateïstiese waardestelsel in die plek 
van ’n Christelike waardestelsel te plaas. Dit is die 
roeping van elke gelowige om oral en te alle tye ge-
tuie van ons geloof in Jesus Christus te wees, en die 
Suid-Afrikaanse grondwet gun ons daardie vryheid.”

Dis opmerklik dat dr. Van Loggerenberg, in lyn met 
die onderwysbeleid in Nederland, tot die gevolgtrek-
king kom dat: “Indien die Christene dan nie in die 
meerderheid van die staatskole ’n Christelike etos 
mag handhaaf nie, sou die antwoord dalk geleë wees 
in privaatskole wat deur die staat op gelyke wyse 
gesubsidieer word as skole van ander geloofsoor-
tuigings. Selfs die ateïste kan dan hulle eie gesub-
sidieerde staatskool kry, en die staat kan dan gerus 
verklaar dat hy “charity towards all and malice towards 
none” toepas. Op dié wyse kan die staat as onderwys-
voorsiener, in die geval van staatskole, aan elke kind 
daardie gebalanseerde, konflikvrye skool voorsien wat 
die bepaalde gemeenskap (van Christene, Moslems 
of enigiemand anders) verlang en verdien.”

1 Christo van den Bergh, voorsitter van die beheerliggaam 
van die Langenhoven Gimnasium in Oudtshoorn, een van 
die skole wat ‘n hofbevel gekry het.
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Christelike onderwysers op staatskole
Prof . J.L. van der Walt van die Noordwes-universiteit 
op Potchefstroom belig in Die Kerkblad van Februa-
rie 2014 die posisie van die Christen-onderwyser op 
‘n staatskool. “Christen-onderwysers in openbare 
skole het dit dalk nog moeiliker. Volgens huidige wet-
gewing mag ’n onderwyser nie eksplisiet en uitdruklik 
Christelike vorming en toerusting aan leerlinge in 
openbare skole gee nie (sommige doen dit egter 
nog steeds, in weerwil van die wetgewing). Volgens 
onlangse navorsing word die lewe in hierdie skole 
deesdae deur uiters swak dissipline gekenmerk. Die 
situasie in baie skole is wanordelik, en baie onder-
wysers het al opgegee om behoorlike onderwys te 
gee, laat staan nog goeie opvoedende onderwys 
waardeur kinders behoorlik vir hulle lewenstaak 
toegerus word.”

Dit is die roeping van elke gelowige  
om getuie van ons geloof in Jesus  

Christus te wees, en die Suid-Afrikaanse 
grondwet gun ons daardie vryheid.”

“Die eerste opsie, en waarskynlik die mins aan-
vaarbare van die twee, is dat Christen-opvoeders 
hulle werk (opvoeding van die kinders) aanpak op 
die basis van waarde-opvoeding vanuit Christelike 
perspektief. Vir hierdie opsie om te realiseer, moet 
ons aanvaar dat daar baie mense in ons land (maar 
ook elders) is wat hulleself breedweg nog as ‘Chris-
tene’ beskou, maar nie meer belydend of in kerklike 
verband nie. Hulle bou dan hulle opvoedingswerk 
op sogenaamde ‘algemene Christelike waardes’. In 
hierdie verband word dan gepraat van ‘Christelike 
waarde-opvoeding’. Dit is waarskynlik hierdie soort 
opvoeding wat vandag nog plaasvind in die histories 
blanke skole en in ander skole waar Christene nog 
goed verteenwoordig is.”

“In ‘Christelike waarde-opvoeding’ word die etiek-
snaar nogal taamlik sterk getokkel. Die Christen, so 
word aangevoer, staan in diens van die hele mens-
dom, en moet dus deugdelik en tot die beswil van 
alle mense handel en optree. Die Christelike lewens-
beskouing staan nie sterk op die voorgrond nie; 
tewens, daar is net ’n vae religieuse gevoel in die 
agtergrond. Deug en etiese verpligting staan meer op 
die voorgrond. Daar is weinig sprake van ’n intieme 
(spirituele) verhouding met God of Jesus Christus.”

“Hierdie benadering het natuurlik ’n hele paar tekort-
kominge. In die eerste plek word die etiek (hoe jy 

jou teenoor andere behoort te gedra) in die plek van 
die godsdiens en die geloof (die intieme verhouding 
met God deur Jesus Christus onder inwerking van 
die Heilige Gees) gestel. In die tweede plek lei die 
soeke na ’n gemene deler wat waardes betref tot 
’n verloëning van die uniekheid van die Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing. In die derde plek skep 
dit moontlikhede vir die waardes van die gesekulari-
seerde samelewing om die waardes van die Christe-
like geloof te verdring.”

Annemie Grobler, onderwyseres op ’n staatskool, 
gee in haar bydrae die volgende adviese vir ’n 
Christen-onderwyser op ‘n staatskool. “Dit is belang-
rik om empatie met elke leerder se huislike situasie 
te betoon. Die dood van ’n ouer, afleggings by die 
werk en onhoudbare finansiële kwellings is kopsere 
waarmee menige leerder moet vrede maak. Aan-
vaar die leerders en betoon liefdevolle respek aan 
hulle. Heelwat leerders moet ’n ongelooflike reis met 
baie ontberings aflê net om tot by die skoolhekke 
te vorder. ’n Houding van aggressiewe konfrontasie 
gaan geen kind se vertroue óf sy goeie gesindheid 
wen nie – eerder die houding van ’n begripvolle 
medewerker wat saam met die leerders die pad stap 
om hulle tot verantwoordelike volwassenes te be-
gelei wat meer vir die samelewing werd sal wees as 
die ouers met wie se gebreke hulle worstel. Omdat 
hulle die voorbeeld van ’n Christelike rolmodel kon 
hê – die onderwyser in wie se teenwoordigheid hulle 
soveel ure deurgebring het.”

Mnr. Pieter Bisschoff, hoof van AROS, meld oor die 
laaste aspek die volgende in Die Kerkblad: “Baie 
gelo wige onderwysers dink dit is genoegsaam om 
net God se verlossingswerk aan die leerlinge te 
onderrig. In sulke skole word met Skriflesing en 
gebed geopen en daar mag selfs ’n Bybelperiode 
of twee per week wees. Dit maak dan van die skool 
’n Christelike skool. Alhoewel ‘n mens dankbaar is 
vir die talle gelowige skoolhoofde en onderwysers 
wat op so ’n wyse hulle geloof uitleef, gaan dit in 
Christelike (gereformeerde) onderrig oor veel meer. 
Kinders moet leer om God se Koningskap in alle 
vakgebiede en op alle lewensterreine raak te sien 
en te eerbiedig. Nie net in ’n Bybelperiode of met 
’n saal opening nie. So nie, word kinders dualisties 
opgevoed en leer hulle nooit om die Here ook in hulle 
daaglikse handel en wandel te dien nie.”

Uit hierdie bydraes kan ‘n mens aflei dat die Christe-
like opvoeding van kinders op staatskole, volgens 
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Bybelse norme, nou reeds baie moeilik is. Om slegs 
(implisiet) die laaste ses van die tien gebooie (as 
‘algemene waardes’) te leer, mis dan sy begronding. 
As die voorbeeld van ons staatspresident ten opsigte 
van die sewende tot die tiende gebod ter sprake 
kom by die onderwys, dan moet die onderwyser tog 
terugval op die Bybel vir die regte begronding. En dit 
word dan nie toegelaat nie.

Uit hierdie bydraes kan ‘n mens aflei  
dat die Christelike opvoeding van  

kinders op staatskole, volgens  
Bybelse norme, nou reeds baie moeilik is.

Christelike onderwys op staatskole
Mnr. Louis Linde, laerskoolhoof, sien egter steeds 
duidelike moontlikhede binne die huidige bestel vir 
Christelike onderwys op staatskole (Die Kerkblad, 
Febr. 2014). “Volgens die huidige Onderwyswet 
word die gees en rigting in die skool deur die ouers 
bepaal. Daarom is dit steeds so belangrik dat ouers 
in staatskole die regte Christelike bestuursliggame 
moet verkies. Tydens die eerste konstituerings-
vergadering moet hulle hierdie beleid notuleer. Die 
beleid word dan in die skool toegepas, alhoewel daar 
nie teen ’n ouer of leerder wat nie die Christelike ge-
loof aanhang, gediskrimineer mag word nie.” Dr. D.J. 
de Kock voeg in ‘n eie artikel by: “Ouerbetrokkenheid 
by die onderwys is nie ’n keuse nie. Dit is nog minder 
’n luukse. Dit is ’n vereiste !”

Mnr. Linde vervolg: “Al die ouers word aan die begin 
van die jaar gevra om hulle keuse van godsdiens en/
of kerk aan te dui. ’n Vergadering word dan gehou 
met al die geestelike leiers (meestal Christelik). 
Hierdie geestelike leiers kom dan een periode per 
week na die skool toe en onderrig dan hulle eie de-
nominasie se kinders in ’n klaskamer. By ons skool is 
daar op die oomblik 13 Christelike kerke se leiers wat 
kom, en dan ook een van die Jehovagetuies en een 
Moslemleraar. Op die gesamentlike vergadering aan 
die begin van die jaar word sekere knelpunte in die 
kurrikulum bespreek. Dit sluit in: evolusie, verskillen-
de godsdienste en geslagsvoorligting. Hierdie punte 
in die kurrikulum word dan nie deur die onderwysers 
hanteer nie, maar wel deur die geestelike leraars 
soos hulle dit goedvind. Leerders wat nie aan ’n 
kerk behoort nie en wie se ouers nie wil hê dat hulle 
êrens inskakel nie, sit in ’n aparte klas onder toesig 
van ’n onderwyser wat dit dikwels ook as ’n evange-
lisasiegeleentheid gebruik!”

“Behalwe die 45 minute per week wat die geeste-
like leiers die skool besoek, het ons ook ’n weeklikse 
saalopening en daaglikse gesamentlike opening 
waar ’n Christelike boodskap gebring word en dan 
ook ’n periode waar gewyde sang plaasvind. In die 
Grondslagfase word elke dag ook met ’n Bybelpe-
riode begin. Al hierdie formele tyd wat spesifiek vir 
Christelike onderrig afgestaan word, weeg egter 
nie op teen die dag-tot-dag-kontak van ’n Christen-
onderwyser wat in sy/haar vak God se groter plan 
met die kinders deel nie. Selfs op die sportveld, kos-
huis, sosiale aksies en kultuurgebied is daar soveel 
geleenthede tot onderrig !”

Oplossings
Die huidige probleem met godsdiensonderrig in skole 
lê dus nie by die grootste deel van die ouers nie, 
maar by ’n (klein) aantal van die orige 20% van die 
ouers, met name by die ‘Vrydenkers’ (humaniste?). 
‘n Probleem is dat hulle in Suid-Afrika (nog) geen 
plaas like geestelike leiers het nie en dus nie soos 
predikante en imams aan die geestelike vorming 
op skole kan deelneem nie, soos op mnr. Linde 
se skool. As hulle dan nie wil hê dat hulle kinders 
deelneem aan geestelike vorming (of selfs nie aan 
die oordrag van ‘lewenswaardes’) nie, voel hulle daar 
word teen hul kinders gediskrimineer.

Die oplossing van gesubsidieerde ouerskole (Neder-
land / Van Loggerenberg) is dalk die beste oplossing, 
maar gesien die algemene vlak van ouer-bekwaam-
heid in Suid-Afrika om ouerskole te bestuur en die 
huidige algemene vlak van ouer-betrokkenheid, lyk 
dit voorlopig nie na ’n pad wat die regering sal wil 
volg nie. Dit sou dus slegs toegepas kon word op ’n 
beperkte skaal en moontlik net in stedelike gebiede, 
waar ‘n voldoende aantal kinders vir die onderskeie 
ouerskole aanwesig is.

Die Gereformeede Kerke (GKSA) het Deputate vir 
Onderwys omdat hulle meen dat hulle volgens hul 
Kerkorde kerklike verantwoordelikheid dra om toe 
te sien op die (Christelike) onderwys van kinders 
van die kerk. Die redakteur van Die Kerkblad stel in 
die Februarie 2014-uitgawe die volgende: “Die tyd 
is meer as ooit ryp dat alle rolspelers hande vat om 
opnuut te besin oor hoe die relevante Skrifbeginsels 
ten opsigte van die onderwys meer tot hulle reg kan 
kom. ’n Werkswinkel tussen deputate van die GKSA, 
die onderwysprofessie, ouers, die Fakulteit Teologie 
en die Fakulteit Opvoedkunde van die Noordwes-
universiteit en andere soos AROS en VCHO kan ’n 
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konstruktiewe begin van sodanige besinning wees.” 
Laat ons vertrou daar kom inderdaad een of ander 
tyd so ‘n gereformeerde onderwyskongres.

Tot die tyd dat daar ’n duidelike beleidsverandering 
is by staatsonderwys, moet ons maar fokus op die 
sake wat die beste oplossing is in die omstandighede 
waarin ons verkeer. Waar ’n voldoende konsentra-
sie van gereformeerde ouers is, kan gereformeerde 
skole versterk of opgerig word. Waar te min draag-
krag is vir so ’n aanpak, moet gereformeerde ouers 
aktief betrokke wees by die skole van hul kinders 
en bereid wees om te dien op die bestuursliggame. 
Daar kan hulle, op basis van die Suid-Afrikaanse 
Grondwet, probeer om saam met ander Christelike 
ouers die onderwys soveel as moontlik te rig volgens 
Christelike beginsels. Dit kan veral gerealiseer word 
deur die aanstel van Christen-onderwyspersoneel 
en goeie samewerking met die personeel en die 
skoolhoof. Christen-onderwysers op staatskole moet 
nie skroom om ‘n Christelike gesindheid teenoor die 

kinders en kollegas uit te dra en ’n goeie rolmodel vir 
die kinders te wees nie.

Laat ons steeds as ouers getrou wees aan 
ons doopbelofte: om ons kinders te onderrig 
en te laat onderrig in die gereformeerde leer.

Laat ons steeds as ouers getrou wees aan ons doop-
belofte: om ons kinders te onderrig en te laat onder-
rig in die gereformeerde leer. Die laaste nie net deur 
die kerk nie, maar ook op ons kinders se skole vir 
sover dit in ons vermoë is. Maar behalwe hierdie eie 
verantwoordelikheid, laat ons gedurig in ons gebede 
die onderwys en opvoeding van ons kinders opdra 
aan ons en hulle hemelse Vader, vir sy seën. En 
verder ook dat die Here die onderwys van kinders wil 
gebruik om sy koninkryk te bou, ook in Suid-Afrika.

Hans Moes, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Kaapstad

Verskil tussen vrye gesange en die Psalms 
Reaksie

Ds FJ Bijzet het in die Kompas-uitgawe van Julie 
2014 kommentaar gelewer op my artikel oor “Ge-
sange” soos verskyn in die Mei 2014-uitgawe van ge-
noemde blad. Ek is dankbaar vir ds Bijzet se reaksie, 
want die kwessie raak ons liturgie en ons verstaan 
en invulling van die tweede gebod (Sondag 35, vr. 
en antw. 96) saam gelees met Art. 7 van die Neder-
landse Geloofsbelydenis (NGB). Dit is derhalwe goed 
om die saak verder te bespreek en die argumente te 
toets. 

Ds Bijzet is van mening dat, aangesien Dawid vir 
die erediens sangers aangestel het wat bykomend 
tot die 150 Psalms vrymoedig in hul eie woorde op 
die Here se Woord geantwoord het, dit ook vandag 
nog moontlik is om nuwe gesange te sing, of soos ds 
Bijzet dit formuleer: 
‘gebonde’ liedere, te sing waarin die digters hulle 
gebind het aan, en laat lei het deur die openbaring 
wat ons bo ons broeders en susters onder die Ou 
Verbond ontvang het. 
Die gelowige digters wou maar net in hul eie woorde 
die Here se Woord beantwoord, net soos die sangers 
gedoen het in Dawid se tyd. Bykomend stel ds Bijzet 
dat Calvyn in sy kommentaar op Kolossense 3:16 
vanselfsprekend aanvaar dat Christene geestelike 
liedere maak. En dus nie net sing wat hulle vanuit 
die Ou Testament oorgelewer gekry het nie. Ds Bijzet 
sien ‘n voortgaande lyn van die maak van liedere 
onder die Ou en Nuwe Verbond en ‘n gelowige digter 
kan liedere maak wat, soos hy dit stel: ‘n gelukkige 
voortsetting is van die wins van die Psalms. Waar-
om? Omdat ons vandag meer van die Christus weet 



18

as ons broers en susters onder die Ou Verbond. Ten 
slotte stel ds Bijzet: 
dat die kerk vandag bly mag wees met nuwe liedere 
waarin (omdat mense met die Gees vervul is) daar 
dankbaar en diep gaande gereageer word op die Here 
se openbaring vandag in Ou en Nuwe Testament, ook 
as dit meer is as slegs ‘n Skrifberyming. Dit mag as 
geskenke van die Heilige Gees aan die kerk van van-
dag beskou word, al is dit geen nuwe openbaring nie.

Die vraag moet nou gestel word: is dit so dat die 
Heilige Gees, na die apostoliese tyd en afsluiting van 
die kanon, nog steeds voortgaan om mense deur die 
Gees te verlig, sodat hulle nuwe liedere kan maak 
wat ons in die eredienste kan sing? 

Gaan die Heilige Gees nog steeds voort om 
mense te inspireer om nuwe liedere te maak?

Sodanige aanname is teenstrydig met die karakter 
en wese van die Skrifopenbaring. Want die Bybel is 
die geïnspireerde Woord van God. Petrus skrywe 
daaroor in sy brief : geen profesie is ooit deur die wil 
van ‘n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige 
Gees gedrywe, het die heilige mense van God 
gespreek (2 Petr. 1:21). 
Ds R D Anderson (sedert April 2012 predikant van 
die Free Reformed Church van Rockingham, Wes-
Australië) maak die opmerking in sy artikel Singing in 
the Corporate Worship of the Church, 1996 dat die 
Levietiese sangers hulle funksie blywend uitgeoe-
fen het in die tempel tot aan die tyd van die Joodse 
Oorlog in 66 na Christus. Maar dit is ook duidelik dat 
die gawe van profesie onder die sangers opgehou 
het na die tyd van Esra en Nehemia. Die Jode het 
erken, tenminste vanaf die tweede eeu voor Chris-
tus, dat die profesie opgehou het (vgl. 1 Makkabeërs 
4:46, 9:27, 14:41), en die bronne praat nie langer van 
profete onder die Levietiese sangers nie. 

Sodanige aanname is teenstrydig met die 
karakter en wese van die Skrifopenbaring.

Dit verklaar waarskynlik ook die feit dat daar geen nuwe 
Psalms gekomponeer is om die herinwyding van die 
tempel in 164 voor Christus te vier nie, ondanks die feit 
dat Chanoeka ‘n belangrike jaarlikse fees geword het. 

Verskil tussen inpirasie en illuminasie deur die 
Heilige Gees 
Ons bely met Artikel 3 van die NGB dat hierdie 
Woord van God nie deur die wil van ‘n mens ge-

stuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense 
van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, 
gespreek, soos die heilige Petrus sê (2 Petr. 1:21). 
Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en 
ons saligheid sy knegte (die profete en apostels) 
beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel, 
en Hy self het met sy vinger die twee tafels van die 
wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die 
heilige en Goddelike Skrif.

Inspirasie van die Heilige Gees is  
nie dieselfde as illuminasie of verlig  

word deur die Heilige Gees nie.

Paulus bevestig dit wanneer hy aan Timotheüs 
skrywe: Die hele Skrif is deur God ingegee en is 
nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot 
onderwysing in die geregtigheid. 
Hierdie inspirasie van die Heilige Gees is nie die-
selfde as illuminasie of verlig word deur die Heilige 
Gees nie. Dit is derhalwe nie korrek om te stel dat 
Dawid, Korag, Asaf en andere in eerste instansie 
slegs singende gereageer het op wat die Here in 
daardie dae aan hulle geopenbaar het nie. En die 
sangers het nie vrymoedig in hulle eie woorde op die 
Here se Woord geantwoord nie; die Gees het hulle 
aangegryp om te profeteer wat die Gees hulle ingee, 
met behoud van hulle eie styl en vorm. 

Die kanon is afgesluit en bevat alles  
wat nodig is, daarom is dit nie nodig om  

vrye gesange in die eredienste te sing nie.

Omdat die kanon afgesluit is en die Heilige Skrif die 
wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens 
vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer 
word, is dit nie nodig dat bykomende (vrye) gesange 
in die eredienste gesing hoef te word nie. God het 
aan sy kerk sy 150 verbondsliedere gegee om Hom 
daarmee te loof en te dien. Daarby word die Skrif-
berymings nie uitgesluit nie, omdat ‘n aantal daarvan 
ook gesing is in die Ou en Nuwe bedeling, soos die 
twee liedere van Moses (Ex. 15 en Deut. 32), lied 
van Hanna, lied van Maria, lied van Simeon, ens. 
Hierdie liedere staan ook bekend as Kantika. Liedere 
uit die Ou en Nuwe Testament. Reeds in die 5de eeu 
na Christus in die Griekse manuskrip, die kodeks 
Alexandrinus, kom ‘n lys voor van 14 Kantika wat 
bygevoeg is by die Psalms.

Die uitnemendheid van die geïnspireerde Psalms 
Geen digter is in staat om ‘n lied te komponeer wat 
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gelyk staan aan en 
die waarde het van 
die geïnspireerde 
Psalms nie. Daarom 
is dit nie moontlik 
om ‘n lied te kom-
poneer wat ‘n geluk-
kige voorsetting is 
van die wins van die 

Psalms nie. Indien dit wel so is, moet ons daardie ge-
sange kanoniek verklaar en beskou as nuwe open-
barings. Calvyn het in sy voorrede op die Psalms in 
1543 geskrywe: 
Nou is dit waar wat Augustinus gesê het, dat nie-
mand iets kan sing wat God waardig is nie, as alleen 
wanneer hy dit van Hom ontvang het. Daarom sal 
ons – waar ons ook soek – geen beter en meer 
geskikte liedere vind as die Psalms van Dawid nie, 
wat die Heilige Gees aan hom gedikteer en gemaak 
het. En so word ons dan daardeur verseker dat God 
ons, wanneer ons dit (die Psalms) sing, die woorde 
in die mond lê, asof Hy self in ons sing om sy eer te 
verhoog.” 
Verder skryf Calvyn in sy voorrede oor die Psalms 
dat: 
Nêrens word met meer helderheid die weldade van 
God aan sy kerk en al sy ander werke bekend ge-
maak nie; 
Nêrens word daar so baie oor God se reddende 
dade vertel nie; 
Nêrens word aan ons ‘n vollediger handleiding gegee 
hoe om God te prys nie; 
Nêrens vind ons soveel skitterende bewyse van sy 
Vaderlike voorsienigheid en sorg nie; en 
Nêrens word ons kragtiger gestimuleer om ons pligte 
as gelowiges te vervul nie. 

Die beste materiaal en offers vir die diens aan God 
Met die instelling van die tabernakel- en tempeldiens 
is dit opvallend dat die Here die beste en kosbaarste 
materiaal vereis vir die bou van die tabernakel en tem-
pel, soos goud, silwer en koper. Met die offerandes 
eis die Here ‘n dier sonder liggaamsgebreke, sonder 
gebrek. Hoe vertoornd is die Here wanneer die volk 
Hom verag deurdat hulle blinde of lam en siek diere 
bring as offer aan die Here (Mal. 1:7 en 8). 

Die lofoffer: vrug van die lippe 
As gelowiges offer ons vandag uiteraard nie meer 
diere om daarmee ons dankbaarheid aan die Here te 
betoon nie – Christus het sy bloed eenmaal gestort 
en dit het ‘n einde gemaak aan alle bloedstorting. 

Maar dit beteken nie dat die lofoffer geen betekenis 
meer het nie. Inteendeel, Hebreërs beskryf die 
betekenis van die lofoffer vir die Nuwe Testamentiese 
volk van die Here; ons lees naamlik in Hebreërs 
13:15: “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n 
lofoffer bring – die lofoffer, dit is die vrug van die lippe 
wat sy Naam bely.” 

Ons kan die Here die beste loof en prys  
met sy eie Verbondsliedere, die Psalms.

En hoe kan ons nie die Here die beste loof en prys 
nie as met sy eie Verbondsliedere, die Psalms, 
waarvan die outeur die Heilige Gees is. ‘n Voorbeeld 
van so ‘n psalm is Psalm 100, wat gesing is by die 
lof offer. Met die Godgegewe Psalms sing ons ‘n 
lofoffer sonder gebrek, daar is geen menslik gekom-
poneerde liedere of gesange wat die Psalms kan 
ewenaar in diepte en rykdom nie. 
Aan menslike komposisies kleef daar altyd gebreke, 
hulle is nie volmaak nie, soos God se Woord wel vol-
maak is. Ons sing berymde Psalms en die beryming 
kan gebreke hê, maar die onberymde teks van die 
Psalms kan steeds geraadpleeg word om die bery-
ming te toets of te kontroleer. 
Dit wil nie sê dat gelowiges geen liedere mag kom-
poneer en sing as reaksie op God se heilsopenba-
ring nie, maar hulle is nie geskik om te sing in die 
amptelike Sondagse eredienste nie, waar God die 
beste eis. In gemelde artikel van ds R D Anderson 
maak hy die stelling dat, wanneer beweer word dat 
die Nuwe Testamentiese kerk ook oor die heilsfeite 
moet sing wat God in Jesus Christus bewerk het, 
dat dit nie oordryf moet word nie, want Anderson vra 
tereg: 
(1) As dit so belangrik was om van God se magtige 
dade in Christus te sing met nuwe gekomponeerde 
liedere, waarom het die apostels hulle dan nie aan 
ons verskaf nie? Waarom vermeld of verswyg die 
apostels hierdie beweerde noodsaaklike kwessie? 
Waarom ontbreek sulke liedere in die apostoliese en 
na-apostoliese kerk? Hy vermeld hierby dat dit ’n op-
merklike feit is dat geen gesange, wat die verlos sing 
in Christus prys, aan ons oorgelewer is nie vanaf die 
eerste generasies van die vroeë kerk en ook nie deur 
die apostels nie. 
(2) Die antwoord op die vraag waarom die vroeë 
kerk blykbaar nie daarby betrokke was om nuwe 
liedere te maak (oor die heilsfeite) nie, is geleë in die 
feit dat dit die einste psalms was wat die apostels 
gebruik het om die magtige dade van God in Chris-
tus te verkondig.
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(2a) Bv. Handelinge 2:25 e.v. en 13:35 waardeur 
aangetoon word dat Psalm 16 ‘n profesie is van 
Christus se opstanding; Handelinge 2:34-35 toon 
aan dat Psalm 110 ‘n profesie verkondig oor God die 
Vader, wat Jesus uitnooi om aan sy regterhand (op 
sy troon) te kom sit nadat Hy opgevaar het na die 
hemel; Handelinge 4:25 e.v. gebruik Psalm 2 as ‘n 
profetiese verwysing na die vyandskap teen Christus 
en in Handelinge 13:33 word Psalm 16 as profesie 
aangedui van Christus se opstanding; in Handelinge 
17:31 word Psalm 9:8 in die Septuaginta (Griekse 
Nuwe Testament) gebruik om Christus se wederkoms 
en oordeel van die wêreld aan te wys. 
(2b) In Hebreërs 1:1-14 word Psalms 2, 104, 45, 102 
en 110 aangehaal om die uitnemendheid van die 
Seun bokant die engele aan te wys; in Hebreërs 2:6 
e.v. word Psalm 8 gebruik as ‘n profesie van Christus 
se vernedering en verhoging en in Hebreërs 2:11 
word Christus se egte menswees verduidelik met 
verwysing na Psalm 22 en in Hebreërs 10 : 5 e.v. 
word aangetoon hoe Psalm 40 verwys na Christus se 
lyding! 
(2c) In hierdie opsig het die apostels die voorbeeld 
van Christus nagevolg, kyk bv. na Markus 12:10 e.v. 
(en gelykenisse) waar Christus Psalm 118 aanhaal 
ten opsigte van sy verwerping (vernedering) en 
daaropvolgende verhoging; asook Markus 12:35 e.v. 
(en gelykenisse) waar Christus Psalm 110 siteer om 
sy grootheid bo Dawid aan te toon. Dit is opmerklik 
dat die Psalter die Ou Testamentiese boek is wat die 
meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. Die 
voorafbeeldings in die Psalms word tereg op Christus 
toegepas. 
(3) Bowendien mag ons nie die belangrike plek ver-
geet wat gegee is aan die profetiese goedkeuring en 
versameling van die vyf boeke van die Boek van die 
Psalms nie. Dit het die basis geword van die sang in 
die erediens in die Joodse kerk, nadat die Ou Tes-
tamentiese profesie opgehou het. Selfs na die groot 
verlossing onder die Makkabeërs (2de eeu voor 
Christus) is daar geen nuwe liedere gekomponeer 
om dit te vier nie. 

Daar is in die Bybel geen bewyse dat ons  
oor die heilsfeite van Christus moet sing nie.

Anderson se konklusie lui dan ook soos volg: Ons 
moet versigtig wees met ’n teologiese redenering dat 
ons oor die heilsfeite van Christus moet sing as daar 
gebrek aan bewyse is dat die apostels en die vroeë 
kerk die gewig van sodanige oorweging aangevoel 
het. Die onderhawige redenering doen geen reg aan 

die manier waarop die psalms gebruik word in die 
Nuwe Testament nie. (vgl. 1 Korinthiërs 14:15)

Kolossense 3:16 
Die stelling van ds Bijzet dat Calvyn in sy kommen-
taar op Kolossense 3:16 vanselfsprekend daarvan 
uitgaan dat Christene geestelike liedere maak en 
dus nie net sing wat hulle vanuit die Ou Testament 
oorgelewer gekry het nie, kan nie onderskryf word 
nie. 
Paulus sê nie dat hulle nuwe geestelike liedere moet 
maak nie, maar dat hulle met die bestaande Psalms, 
en lofsange en geestelike liedere mekaar moet leer 
en vermaan. Die Engelse weergawe van Calvyn se 
kommentaar oor Kolossense 3:16 lees: In place of 
their obcene, or at least barely modest and decent 
songs, it becomes you to make use of hymns 
and songs that sound forth God’s praise. John 
McNaugher, predikant in die United Presbyterian 
Church in Amerika, skryf in soortgelyke terme: 
He (apostle Paul) does not tell those addressed to 
make psalms, hymns and songs, but to use such as 
they had, and with which they are assumed to be 
conversant and that is the Psalter, the divine sys-
tem of lyrics known by these three ancient titles, (as 
mentioned in the book of the Psalms, the Septuagint 
(Greek) version of the Old Tesament) and which, so 
far as history reveals, was the only compilation of sa-
cred songs known by any name. A Special Exegesis 
of Ephesians 5:19 and Colossians 3:16.

Paulus sê nie dat ons nuwe  
geestelike liedere moet maak nie.

Genoemde ds Anderson skrywe oor die betekenis 
van die terme psalm, lofsang en lied, die volgende: 
“Dit is so dat al drie terme deur baie skrywers in 
Grieks gebruik word vir die Psalms in die periode tus-
sen die beide Testamente en daarna, nog afgesien 
van die Septuaginta (die Griekse vertaling van die 
Ou Testament). Die onderhawige drie terme psalm of 
lofsang of lied is konsekwent deur Joodse skrywers 
vanaf die 3de eeu voor Christus gebruik om die By-
belse psalms mee aan te dui en is steeds so gebruik 
in die Christelike kerk tot tenminste die 5de eeu na 
Christus.” 
Vervolgens word enkele voorbeelde gesiteer uit die 
Septuaginta, Joséfus, Eusebius en Theodorus van 
Mopsuestia. Hy haal uit die Septuaginta die volgende 
voorbeelde in die Psalmtitels aan: 
onder die psalms, ‘n lied…, Ps 4; 
onder die lofsange, ‘n psalm…, Ps 6, 67; 
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’n psalm van ‘n lied…, Ps 30, 48, 68, 75, 87, 92; 
’n psalm van Dawid, ‘n lied…, Ps 65; 
’n lied van ‘n psalm…, Ps 66, 83, 88, 108; 
onder die lofsange, ‘n psalm van Asaf, ‘n lied..., Ps 76; 
onder die lofsange van Dawid…, Ps 54, 55, 61. 
Anderson trek hieruit die volgende konklusie: “Hier-
die handjievol voorbeelde illustreer die punt dat die 
drie terme feitelik inwisselbaar is in Grieks en dat al 
drie heel maklik kon verwys na die Psalms in die Ou 
Testamentiese boek van die Psalms en dit ook baie 
keer so toegepas is.” 

Illuminasie deur die Heilige Gees 
Maar wat dan van illuminasie, verligting deur die 
Gees? Is dit nie gelykstaande aan inspirasie nie? Om 
verlig te word deur die Gees is om gelei te word deur 
die Gees soos Paulus dit skrywe in Romeine 8:14: 
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, 
dié is kinders van God. Die een meer, die ander 
minder. Maar al God se kinders word uit genade deur 
die Heilige Gees verlig. En tegelyk bly hulle feilbare 
en metterdaad falende mense en dit is nie die geval 
met die skrywers wat deur God se Gees geïnspireer 
is om die Psalms te dig nie; hulle woorde is onfeil-
baar en derhalwe Woorde van God. 
Kan ’n hedendaagse gelowige digter dan nie deur 
die Gees verlig wees om ‘n eie Skriftuurlike lied te 
komponeer nie? Dit is moontlik as terselfdertyd besef 
word dat die Heilige Gees ons verstand onderwerp 
aan die Woord. Verligting deur die Gees kom nie met 
nuwe openbarings nie, maar bind ons aan die Woord. 
Ondanks die feit dat mense kan beweer dat hulle deur 
die Gees verlig is, is niemand geoorloof om anders te 
leer as wat ons reeds geleer is deur die Heilige Skrif 
nie (NGB art. 7; Gal. 1:8; 1 Kor. 15:2; 1Tim. 1:3). 
Die verligting deur die Gees verhoed nie dat mo-
derne digters foute maak of tekortkomings het in hul 
visie of nadenke en interpretasie oor die heilsfeite 
nie. Dit beteken wel dat gelowige digters die hele 
Skrif en volle raad van God sal respekteer en erken. 
Gelukkig is daar voorbeelde daarvan, soos ds Bijzet 
verwys na ‘n Nederlandse gesang (Gesang 20: “De 
opstanding – In de vroege morgenstond” van Isaac 
da Costa, soos gepubliseer in sy digbundel “Feest-
gezangen” in 1828). Nogtans staan sulke liedere nie 
op dieselfde vlak as die geïnspireerde Psalms nie. 

Daar is pragtige gesange van gelowige 
digters, maar hierdie liedere staan nie op die-
selfde vlak as die geïnspireerde Psalms nie.

Ten slotte
Die Here vereis 
die lofoffer van ons 
lippe, volkome en 
sonder gebrek 
en aan hierdie 
kriteria voldoen 
slegs die geïn-
spireerde Psalms 
en Skrifberymings. 
Die heilsfeite oor 

Christus se verlossingswerk is volop aanwesig in die 
Verbondsliedere. Jesus het self daaroor getuig aan 
sy dissipels, Lukas 24:27 en 44 en Johannes 6:39 
en 46. Dit kan duidelik wees dat Paulus nie bedoel 
het dat die Kolossense nuwe geestelike liedere moet 
maak nie, maar dat die drie teme psalms, lofsange 
en geestelike liedere ‘n verwysing is na soortgelyke 
woordgebruik in die Griekse vertaling van die Boek 
van die Psalms en dus juis verwys na die Psalms.

Die Here vereis die lofoffer van ons  
lippe, volkome en sonder gebrek, en  
aan hierdie kriteria voldoen slegs die  

geïnspireerde Psalms en Skrifberymings.

In ons eredienste word slegs ‘n klein deel van die 
Psalter benut, aangesien ons slegs enkele verse van 
‘n Psalm sing. Dit sal goed wees as ons Calvyn se 
voorbeeld navolg om weer hele Psalms te sing, dit 
wil sê al die strofes of verse van ‘n Psalm (of ver-
deel met onderbrekings). In die tyd van Calvyn het 
die gemeente op hierdie manier binne vier tot ses 
maande die hele Psalmboek deurgesing. In God se 
kerk hoor ons God se Verbondswoord en sing ons 
God se Verbondsliedere, die Psalms en word ons 
daardeur verseker dat God ons die woorde in die 
mond lê, asof Hy self in ons sing om sy eer te ver-
hoog (Calvyn). 

Henk Schuring, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria
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Antwoord aan Br Henk Schuring
1. Die verskil tussen inspirasie en illuminasie is baie 

belangrik. Net die Bybel is die gesaghebbende 
Woord van God, daar mag niks daaraan toe-
gevoeg of afgedoen word nie. Ook ons belyde-
nisgeskrifte of ’n preek of ’n gebed mag nooit aan 
die Bybel gelykgestel word nie. Selfs ’n Psalm-
beryming mag ons nie gelykstel aan die geopen-
baarde Woord van God nie. 
Br Schuring skryf: Die vraag moet nou ge-
stel word, is dit so dat die Heilige Gees, na die 
apostoliese tyd en afsluiting van die kanon, nog 
steeds voortgaan om mense deur die Gees te 
verlig, sodat hulle nuwe liedere kan maak wat 
ons in die eredienste kan sing? Sy antwoord 
daarop is: nee. Sodanige aanname is teenstrydig 
met die karakter en wese van die Skrifopenba-
ring. Want die Bybel is die geïnspireerde Woord 
van God. 
Ek stel die vraag nou ’n bietjie anders: is dit so 
dat die Heilige Gees, na die apostoliese tyd en 
afsluiting van die kanon, nog steeds voortgaan 
om mense deur die Gees te verlig, sodat hulle 
’n geloofsbelydenis kan skryf wat ons as kerke 
aanvaar het en selfs in die erediens bely? As br 
Schuring konsekwent is in sy redenering, dan 
moet sy antwoord hierop ‘nee’ wees, want soda-
nige aanname is volgens hom teenstrydig met die 
karakter en wese van die Skrifopenbaring. 

Die verskil tussen inspirasie en  
illuminasie is baie belangrik.

Br Schuring haal in bostaande sitaat inspirasie 
en illuminasie deurmekaar. Na die afsluiting is 
daar geen Goddelike inspirasie meer nie, maar 
wel verligting deur die Heilige Gees. Verlig deur 
die Heilige Gees het die kerk in haar belydenisse 
gelowig geantwoord op God se Woord, sodat ons 
bely dat alles in die geloofsbelydenis geheel en 
al ooreenstem met die Woord van God. Verlig 
deur die Heilige Gees preek predikante uit die 
Woord van God en sê ons hy bring die Woord 
van die Here. Dit moet getoets word aan die 
geïnspireerde Woord van God. Soos wat ons ’n 
Psalmberyming moet toets aan die oorspronk-
like Psalmteks, so moet ons elke lied toets aan 
die Woord van God. Daarom noem ds Bijzet dit 
‘gebonde’ liedere.

2. Volgens br Schuring se standpunt sou die ant-
woord van die gemeente in die erediens die 
beste letterlik moet ooreenstem met die Woord 
in die Bybel. Ons sal met mekaar saamstem dat 
’n erediens die ontmoeting is met die HERE, die 
Verbondsgod. Hy spreek met ons, ons antwoord 
in ons lied, gebed en geloofsbelydenis. Ook ver-
wag ons dat die predikant vir ons die Woord van 
God bring. Die erediens is die lewende verbonds-
omgang tussen God en ons. Indien br Schuring 
konsekwent is in sy redenasie, sou dit die beste 
wees as ons gebede in die erediens ook letterlik 
ooreenstem met die geïnspireerde Woord van 
God. Want is die Christelike gebede nie maar ook 
’n toevoeging tot die geopenbaarde Woord van 
God nie? Of hoe kan ’n menslike gebed beter 
wees as die gebede wat ons in die Bybel vind? 
Daar is baie gebede in die Bybel, meer as die 
150 Psalms: van Moses, Dawid, Hiskia, Daniël, 
Esra…. Die verkondiging van God se Woord is 
die aktuele verduideliking van God se Woord. 
Bedienaars van die Woord is gewone mense. Is 
dit dan nie maar beter om dit uit die erediens te 
verwyder nie, want net die beste is vir God goed 
genoeg? Kan ons nie beter net saam uit die By-
bel lees nie?

Die erediens is die lewende  
verbondsomgang tussen God en ons.

Nee, want die erediens is die lewende omgang 
tussen God en sy volk. Ons antwoord is nie net 
’n letterlike woord uit die Bybel nie, dit is vanuit 
ons konkrete lewe ’n lewende antwoord op God 
se Woord. Daarom die oproep in die Bybel: 
Sing ’n nuwe lied vir God die Here (Ps. 96:1, 
Ps. 149:1). Daarby maak ons gebruik van God 
se openbaring en ons normeer ons liedere aan 
God se openbaring. Soos ons dit doen met die 
preek en die geloofsbelydenis. En ook van die 
gebed word verwag dat dit genormeer is aan 
God se Woord. Elke lied is ’n geloofsbelydenis: ’n 
geloofsbelydenis is ’n menslike antwoord op God 
se openbaring (hier bedoel ek met menslik nie 
‘sondig’ nie, maar die mens as aktiewe party in 
die verbond met God). (Vgl. Rom. 10:9-10)

Elke lied is ’n geloofsbelydenis, ’n menslike 
antwoord op God se openbaring.
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3. Ek stem saam met br Schuring dat die Psalms 
die verbondsliedere is wat God aan sy volk 
gegee het. Hierdie liedere moet altyd die hart 
van ons liedbundel wees. Maar ek dink ek verskil 
oor hoe ons die Psalms moet sing. Die volgende 
voorbeeld kan dalk ’n toets wees: Psalm 110 
sing oor die Messias. Vanuit die Nuwe Testa-
ment weet ons dat hierdie psalm sy vervulling 
in Christus gekry het. Moet ons as kerk van die 
nuwe verbond dit nie ook maar eksplisiet sing en 
die naam van Christus invul by die beryming van 
hierdie psalm nie? Ek sou graag wil weet of dit 
volgens br Schuring se siening toegestaan sou 
wees? Want dan is dit mos nie meer ’n letterlike 
weergawe van die oorspronklike psalm nie? Ek 
sou meen dat dit toegestaan of selfs gewens is, 
want ons lied is antwoord op God se openba-
ring. Ons mag ook die voortgang in die heilsge-
skiedenis in ons lied saamneem. Niemand sal 
ontken dat die psalms oor Christus sing nie, maar 
ons sal ook almal saamstem dat die naam van 

Christus nie genoem word nie. Mag ons dit doen 
as ons Psalm 110 sing, of offer ons dan nie meer 
die beste nie?

4. Br Schuring haal ds Anderson aan wat skryf dat 
ons in die Nuwe Testament nie nuwe liedere van 
die apostels gekry het nie. Hierdie stelling is nie 
volhoubaar nie. In die briewe van die apostels 
vind ons himnes wat in die vroeë kerk gesing is 
(Fil. 2:6-11; Kol. 1:15-20; 1Tim. 3:16). Die apos-
tel Johannes gee vir ons nuwe liedere deur wat 
deur die kerk in die hemel gesing word. Is dit nie 
voldoende bewys om as kerk op aarde ook nuwe 
liedere te mag sing oor die verlossingswerk van 
Christus en die heiligingswerk van die Heilige 
Gees nie? Ons is dan ook gehoorsaam aan die 
oproep van Psalm 96: Sing tot eer van die Here 
’n nuwe lied.

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria
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