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Ons voete op die pad van vrede 
(Luk. 1:79)

In die tuin van die gebou van die Verenigde Nasies in New York staan ‘n 
standbeeld van ‘n smid wat besig is om met sy hamer ‘n swaard te omvorm tot 
‘n ploegskêr. Dit met verwysing na ‘n teks uit Jesaja 2:4 (en Miga 4:3). In ons 
vertaling is dit vertaal met: “van swaarde pikke smee”. Die boodskap is duide-
lik. Die opskrif bo Miga 4 lees soos volg: “Belofte van heil en seën in die Mes-
siaanse tyd.” En hierdie belofte het in vervulling gegaan toe Sagaria, vervul 
met die Heilige Gees, sy lofsang gesing het. Kom ons kyk terug na 2014 met 
hierdie wete. ‘n Jaar gaan vinnig verby, en tog het daar so baie gebeur. Kom 
ons kyk hoe Kompas (Jaargang 23) sake aan die orde gestel het:

Nommer 1: Christelike filmkritiek
Nommer 2: uitleg van die Bybel in ‘n veranderende samelewing
Nommer 3: sinode Bethal 2014
Nommer 4: sinode Ede (Nederland) 2014
Nommer 5: nasionale verkiesing 7 Mei 2014
Nommer 6: hoe om om te gaan met onreg in die kerk
Nommer 7: kinders in enkelvrou-gesinne
Nommer 8: vreugde in stilwees voor God (Vrouesaamtrek)
Nommer 9: gereformeerde kerke in die Kongo (DRK)
Nommer 10: halwe eeu sending in Mamelodi
Nommer 11: Christelike onderrig in staatskole

Om hierdie sake in perspektief te plaas, het ons twee boeke bespreek, naam-
lik: Die Toekoms van Suid-Afrika vir Jou en My vanaf 2014 en De Begrafenis 
van Mandela. Beide boeke uit eie geledere ‘voor iedereen die hart heeft voor 
Afrika’. Die sake wat ons besig hou, kring uit van plaaslike uitdagings na 
buitelandse (kerklike) nuusgebeure en opinies in en uit Australië, Nederland, 
Oekraïene, Kanada, Afrika en die Midde-Ooste. 

Die Messiaanse tyd het met die geboorte van Christus aangebreek. Die HERE 
het ons voete geplaas op die pad van vrede. Kompas wil op hierdie pad ‘n 
rigtingwyser wees. So ‘n rigtingwyser het ons nodig. Mag die HERE ons (skry-
wers en lesers) in 2015 op daardie pad sy onmisbare seën skenk.

Douwe Drijfhout, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria
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Uit die Bybel

‘n Veertienjarige 
meisie, Maria, woon 
in ‘n klein platte-
landse dorpie. Haar 
leefwêreld is beperk 
tot die dorpie waarin 
sy woon en die gesin 
waarin sy opgroei. 
Haar ouers het besluit 
dat sy sal trou met 
Josef, ‘n man uit 

dieselfde dorp. Haar toekoms is dus redelik seker. 
Sy ken vir Josef en is nie onwillig om met hom te trou 
nie. Haar ouers het haar in die weë van die Here, 
die God van Israel, grootgemaak. Sy leef volgens sy 
gebooie, want sy gebooie is goed. Sy wag, net soos 
die ander Jode, op die koms van die Messias wat 
reeds vanaf Eva beloof is; die Seun van die groot 
koning Dawid.
Skielik, op ‘n gewone weeksdag, verskyn die engel 
Gabriël aan haar. Hy deel aan haar die boodskap 
mee dat sy die moeder van die Seun van God, die 
seun van die Allerhoogste, die langverwagte Mes-
sias, sal word. Watter emosies sal jou nie tref as jy 
as veertienjarige so ‘n boodskap sou ontvang nie? 
Wat het deur Maria se gedagtes gegaan?

Maria is verwonderd; sy, ‘n  
meisie uit Nasaret, is gekies om die  

moeder van die Seun van God te wees.

Verwondering
Sy, ‘n meisie uit Nasaret? God het seker ‘n fout ge-
maak… Gabriël het dit verkeerd verstaan. As die engel 
‘n ryk volwasse en gelowige vrou uitgekies het, sou 
dit meer logies in die lyn van die volk se verwagting 
gewees het. Kort tevore het Gabriël aan die priester 
Sagaria in die tempel, die huis van God, verskyn. Daar, 
by die tempel, sou so ‘n boodskap gepas gewees het, 
maar nie hier in Nasaret nie. Nie Maria nie. 
Nee, Gabriël maak nie ‘n fout nie. Lukas begin sy 
geskiedskrywing met duidelike woorde: En in die 
sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur 
na ‘n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Met 
Goddelike presisie! 

Maria twyfel; hoe kan God haar gebruik?!

Twyfel
God wil vir Maria gebruik. Hy wil haar gebruik met 
haar hele hart, haar hele siel en liggaam. Hierdie 
boodskap kom oor Maria en dit is nie verbasend dat 
sy begin twyfel nie. Ek? Ek is nog maar 14 jaar oud? 
Ons kan hier ook dink aan toe Jeremia geroep is en 
hy geantwoord het: ek is nog so jonk. En wat van 
Moses: ek kan nouliks ‘n duidelike sin uitbring. Twyfel 
is baie keer ongeloof. Dink byvoorbeeld ook aan 
Sara wat gelag het toe sy gehoor het dat daar oor ’n 
jaar ‘n kind in die tente van Abraham sal rondkruip. 
Sy het in ongeloof gelag. Dink ook aan Sagaria: ek 
is ‘n ou man en my vrou is ook al op leeftyd, dit is tog 
onmoontlik.
By Maria vind ons ‘n ander soort twyfel. Sy vra: hoe 
kan God haar gebruik, want sy het nog glad geen 
omgang met ‘n man gehad nie? Hoe sal sy dan 
swanger raak? Hierdie vrae dui nie op ongeloof nie, 
maar vra na die weg van die Here.

Met diep ontsag bewaar Maria die  
engel Gabriël se woorde in haar hart.

Met diep ontsag
Maria het diep ontsag vir die Here. Sy het ontsag vir 
die engel Gabriël. Maria se skrik is hewig. Skrik is die 
reaksie van alle mense in die Bybel op die versky-
ning van ‘n engel. Dit is spannend wanneer daar kon-
tak tussen die hemel en die aarde ontstaan. ‘n Mens 
word bang. Meestal is die eerste woord van die engel 
dan ook: moenie bang wees nie!
By Maria verdwyn die angs, maar die ontsag bly. Sy 
luister aandagtig en bewaar die woorde in haar hart. 
Sy vra na die manier waarop God haar wil gebruik. 
Nie uit nuuskierigheid nie, maar om diensbaar te 
wees. Die antwoord wat sy kry, is vir ‘n mens onver-
staanbaar, gaan sy verstand te bowe: Die Heilige 
Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoog-
ste sal jou oorskadu. Maria aanvaar dit so. Wat God 
sê, sal gebeur.

Hier is ek om U wil te doen
Lukas 1 : 38
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Maria is die gelukkigste vrou op aarde,  
want sy mag die moeder word van God  

se Seun, die Redder van die wêreld.

Groot geluk
Maria mag deel hê aan die allermooiste wat daar 
bestaan. Sy mag die moeder word van God se Seun, 
die Redder van die wêreld. Sy is baie gelukkig en 
aanvaar sy dit ook so. Sy is werklik geseënd onder 
die vroue. Sy beleef dit ook so; sy, die gelukkigste 
vrou op aarde! God wil haar moederskoot, haar 
liggaam gebruik om sy Seun na die aarde te bring. 
Wat ‘n groot voorreg! Ons kan hierdie geluk proe in 
haar lofsang: My siel maak die Here groot, en my 
gees is verheug in God my Saligmaker; omdat Hy 
die nede rige toestand van sy diensmaagd aangesien 
het; want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig 
noem. Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan 
my gedoen, en heilig is sy Naam.”

Maria gee haarself oor aan die wil van God.

Oorgawe
Maria gee haarself oor aan die wil van God. Ek wil 
die HERE dien: Laat dit met my gebeur volgens U 
woord. Maria het egter nie alles verstaan nie en was 
ook nie sonder vrae nie: hoe sal Josef reageer?; 
en my ouers en familie?; hoe verduidelik ek hierdie 

onmoontlike aan hulle?; swanger deur die Heilige 
Gees, wie sal dit glo? Ook het sy nie besef dat haar 
Seun soveel teenstand by mense sou oproep nie 
en dat Jesus aan die kruis sou sterf nie. Sy het nie 
‘n idee gehad van alles wat sou gebeur nie…, maar 
dit maak nie saak nie. Vir God is niks onmoontlik nie 
– die laaste woorde van die engel Gabriël. God het 
haar uitgekies. Hom wil sy dien. Hier is die diens-
maagd van die Here. Laat dit met my gebeur volgens 
u woord. Let op hierdie woorde. Passief. Maria sê 
nie: goed, ek sal dit doen nie. Nie ‘n aktiewe hou-
ding nie, maar ‘n passiewe houding: Laat met my 
gebeur. Maria staan oop, ontvanklik vir dit wat God 
met haar lewe wil doen. Sy is bereid om die Messias 
te ontvang.

Daar is ‘n bekende Nederlandse adventslied: “Hoe 
zal ik U ontvangen?” Ons moet onsself elke keer 
weer afvra: is ek bereid om Christus te ontvang? 
Hy wil ook in my lewe inkom. Hy wil beslag lê op 
my hart, my siel, op my kragte, op my hele liggaam. 
Hy kom in ons lewens en maak ons vry. Ek, bevlek 
met sonde; Hy wil my reinig. Wil jy Hom in jou lewe 
ontvang? Antwoord dan net soos Maria: Hier is ek 
om U wil te doen.

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

GKSA-sinode in Januarie 2015
Diagnoserend en koersaanduidend

Kerknuus
Die algemene sinode 
van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika wat 
op 6 Januarie in Potchef-
stroom begin, gaan nie 
‘n maklike een wees 
nie. Nie dat sinodes ooit 
maklik is nie, maar hier 
moet antwoorde kom ten 
opsigte van ‘n hele aantal 

moeilike en sensitiewe onderwerpe. Die antwoorde 
sal ‘n aanduiding gee van die stand van sake in die 
Gereformeerde Kerke, en sal ook die koers hoe hier-
die kerke verder sal gaan, aandui.
Die sinode sal binne die bestek van minder as twee 

weke onder meer oor die volgende kernsake besin:
• Vrou in die ampte van predikant en ouderling op 

grond van ‘n aantal beswaarskrifte.
• Diagnosering van wat verkeerd is in die GKSA; 

hoe om verlos te word van ‘n verlammende 
persepsie van ‘n sterwende kerk na ‘n kerk met ‘n 
missionêre roeping.

• Verhouding met die NG- en NH-kerke.
• Die gesprekke tussen drie GKSA- en twee VGK-

kerke in die Moot.
• Nuwe liedere vir gebruik in die kerk.
• Nuwe-soortige opleiding van predikante.
Tientalle ander sake sal ook aan die orde kom, soos 
Christelike onderwys (waaroor baie kommer bestaan; 
‘n kongres saam met die NG-, NH- en AP-kerke word 
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voorgestel), buitelandse ekumeniese sake (wat ‘n 
al groter omvang aanneem) en kerklike tydskrifte 
(waarvan die oplaes jaar na jaar bly krimp). Ook sal, 
soos op elke sinode, allerlei sake gereël en talle rap-
porte gehanteer moet word. 
By die agenda met ‘n groot aantal stukke wat reeds 
versprei is, kom met die opening van die sinode ook 
nog ‘n aanvullende agenda wat in die verlede ‘n paar 
honderd bladsye was, met onder meer verdere rap-
porte, beswaarskrifte en appèlle.

Hierdie sinode moet met antwoorde  
kom ten opsigte van ‘n hele aantal  

moeilike en sensitiewe onderwerpe.

Vrou in die amp
Die sinode van 2009 het besluit dat vroue nie in die 
amp van predikant en ouderling kan dien nie. Op 
die sinode van 2012 was daar ‘n hele paar beswaar-
skrifte, maar dit is alles na nuwe deputate verwys wat 
nou verslag daaroor moet doen. Waarskynlik kom dit 
eers in die aanvullende agenda.
Intussen het twee verdere beswaarskrifte ingekom 
met addisionele argumente teen die 2009-besluit, 
hoofsaaklik met argumente rondom gewetensbin-
ding, onvoldoende verrekening van Skrifgetuienis of 
van getuienis uit vroeg-Christelike kerke, en teenstry-
digheid in Christelike praktyk en eksegese. Ook is 
daar besware teen die eksegese wat ter ondersteu-
ning van die 2009-besluite rondom 1 Timoteus 
2:11-15 en 1 Korintiërs 14: 26-40 en alles wat daaruit 
voort vloei, gebruik is. 

Wat is verkeerd met die GKSA?
Deputate oor eenheid in verskeidenheid het in die 
afgelope paar jaar probeer vasstel wat in die GKSA 
verkeerd is, onder meer volgens die mening van die 
kerke self. Opsommend bevat die rapport die vol-
gende opsomming van oorsake en wat om daaraan 
te doen:
• In en tussen kerke is daar ‘n verskil in Skrifbe-

skouing en Skrifgesag (tussen fundamentalisme 
en Skrifkritiek). Die deputate stel daar is reeds 
heelwat besluite deur sinodes oor Skrifverklaring 
en Skrifhantering geneem. Hierdie besluite moet 
net deur kerke en meerdere vergaderings in ag 
geneem word.

• Daar is ‘n gebrek aan onderskeid tussen “mid-
delmatige” en “wesenlike” sake. Deputate verwys 
na NGB Artikel 32, naamlik dat menslike versin-
sels en wette gewetens bind en dwing. Slegs wat 
kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en 

te bevorder, en om alles in gehoorsaamheid aan 
God te onderhou, is wesenlik. Deputate vra dat 
die sinode hieroor leiding moet gee.

• Verskillende insigte oor die gesag van 
sinodebesluite. Deputate vra dat die sinode 
hieraan aandag moet gee om te sorg dat besluit-
prosedures tot eenstemmigheid lei.

• Ook is daar verskillende insigte oor die kerkorde 
en sy toepassing. Die kerkorde word blykbaar 
deur baie beskou as verouderd, terwyl sinodes 
gesien word as reaktief en besluitneming te lank 
neem. Deputate meen die sinode moet hieraan 
aandag gee.

• Ook is daar verskillende sienings oor kerke se 
selfstandigheid en interafhanklikheid, met ver-
wysing na 1 Korintiërs 12 dat ons nie almal 
eenders is nie, maar dat daar tog ‘n wonderlike 
eenheid is. Tog doen van die kerke wat goed is in 
eie oë. Ook hieraan moet die sinode aandag gee.

Ander sake waaraan die sinode volgens die deputate 
aandag moet gee, sluit in die wyse waarop kerke 
verskille moet hanteer, wanneer vryheid ongehoor-
saamheid word, die gevaar van individualisme en 
eiesinnigheid, en negatiewe persepsies as sou die 
kerk sterwend wees.

Verhouding met NG- en NH-kerke 
Samesprekings tussen die GKSA, NG- en NH-kerke 
strek al oor talle dekades. 2012 se sinode het ‘n 
voorgestelde memorandum van ooreenkoms as 
“vergestalting van die eenheid tussen die GKSA en 
die NGK” afgekeur. Nou het deputate ‘n nuwe (ge-
wysigde) memorandum opgestel met voorstelle wat 
nog verder gaan. 
So stel die deputate voor dat die GKSA en die NGK 
mekaar as Gereformeerde Kerke erken omdat die 
leer in die kerke volgens die Woord van God is en tot 
uitdrukking kom in die twee kerkverbande se ge-
meenskaplike belydenisgrondslag, naamlik die drie 
ekumeniese geloofsbelydenisse en die drie formu-
liere van eenheid.
Die voorstel is dat kerke hulle verbind tot ‘n groei-
ende verhouding en soeke na ‘n verdere gestalte 
van eenheid. Verskille wat dit in gedrang kan bring, 
moet aangespreek word. Ook mag die aanvaar ding 
van nuwe belydenisgeskrifte nie die ekumeniese 
verhouding noodwendig in gedrang bring nie. (Hierby 
word waarskynlik na die Belhar-belydenis verwys – 
RvdK.)
Die deputate gaan verder. Hulle stel voor dat 
samewerking op die volgende maniere sigbaar ge-
maak moet word:
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• Afvaardigings na mekaar se sinodes
• Gesamentlike getuienis teenoor owerheid en 

gemeenskap
• Buitelandse bediening
• Bybelvertaling en die hervertaling van die be-

lydenisgeskrifte
• Saampraat en -studie oor sake soos liturgie, 

nuwe liedere, formuliere, etiese en onderwys-
kwessies en teologiese opleiding

Ook word voorgestel dat plaaslike kerke mekaar se 
attestate aanvaar en dat daar ‘n oop nagmaalstafel 
op grond van goeie getuienis oor leer en lewe, en 
toegang tot mekaar se kansels deur leraars en selfs 
gesamentlike eredienste sal wees.

GKSA en VGKSA
Die betrokke deputate rapporteer dat met die VGKSA 
gesprekke gevoer is. Teen Junie vanjaar het die VGK 
nog nie na behore aangedui wat die weg na kerklike 
eenheid belemmer nie.
Ook word gemeld dat vyf kerke in die Moot (GKSA se 
Oos-Moot, Totiusdal en Kandelaar, en VGK se Pre-
toria en Maranata) in Maart vanjaar gekonstateer het 
dat daar wel verskille is, maar dat dit nie kerkskei-
dend is nie, en dat die vyf kerke maniere moet soek 
om die eenheid konkreet gestalte te gee. 
Die kerke vra hul onderskeie klassisse om oor die 
kerklike eenheid te handel. Dan kan besluit word oor 
toelating tot mekaar se nagmaalstafel, kanselruil, 
erkenning van mekaar se attestate, erkenning en 
oorname van mekaar se tugbediening, gesamentlike 
eredienste en onderlinge steun in die stryd om die 
Waarheid.
Die sinodale deputate vra die sinode dat daar na-
sionale ordereëlings moet kom om sodanige plaas-
like kontak en samewerking te orden. Daarom stel 
hulle voor dat die vyf kerke in die Moot wag totdat 
daar so ‘n reëling vir plaaslike samewerking en 
kontakte is. Hulle kom in die agenda egter nie met ‘n 
voorstel vir so ‘n reëling nie. Dalk wel in die aanvul-
lende agenda.

Die sinodale deputate vra die sinode dat  
daar nasionale ordereëlings moet kom om 
plaaslike kontak en samewerking te orden.

Nuwe liedere
Op die sinode van 2012 is nie minder nie as 407 
nuwe liedere vir gebruik in die kerke voorgestel. 
Sedertdien is nog 22 bygevoeg. In die afgelope drie 
jaar het die deputate van die liedere getoets en hulle 
beveel 34 vir die gebruik daarvan in kerke by die 

sinode aan.
Op die sinodetafel is ook twee beswaarskrifte teen 
sekere liedere.

Nuwe-soortige opleiding van predikante
Die kuratore van die Teologiese Skool van Potch-
efstroom het in Junie 2012 ‘n kommissie aangewys 
om te kyk na die problematiek van voornemende 
kandidaatstudente vir wie dit nie moontlik is om in 
Potchefstroom te studeer nie. Die kommissie het 
kontak- en oopleer-afleweringsmetodes wat by die 
NWU gebruik word, bestudeer. ‘n Nie-wins-maat-
skappy (Docenda) is vir die doel gestig en omvat-
tende beplanning is gedoen en ‘n besigheidsplan is 
opgestel. 
Die doel is om studente wat predikant wil word, te 
help befonds en om toerusting te bekom om studente 
deur afstand-onderrigmodelle te laat studeer. So 
kan daar twee afleweringsmetodes wees: intydse, 
interaktiewe direkte aflewering (witbordtegnologie) en 
verpakte lesings (DVD’s).
Ook is ‘n fonds (Saaier van die Woord-fonds) gestig 
om teologiese studente wat predikant, sendeling of 
evangelis wil word, finansieel te ondersteun. Hier-
die fonds beskik reeds oor meer as R4,5 miljoen 
waarvan die rente gebruik kan word. 
Die GK Annlin vra die sinode dat Mukhanyo Theo-
logical College se predikante-opleiding in die GKSA 
erken moet word.

Rob van der Kooy, lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk Die Kandelaar te 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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Free Reformed Churches of Australia
Kerknuus

Soos dit soms in ‘n pastorie gaan, vergeet die domi-
nee die een en ander. So oorkom dit my toe ook in 
September toe ek my bydrae vir KOMPAS te laat 
klaar gemaak het. My verskoning vir die ontbre kende 
artikel verlede kwartaal. Ek gaan nie probeer opmaak 
daarvoor met ‘n dubbele lengte bydrae vir hierdie 
uitgawe nie. Maar ek hoop om tog weer voldoende 
kerknuus met u te deel om u op die hoogte te hou 
van die werk van die Here in die Australiese kerkver-
band. Om af te skop, eers nuus oor die onlangse 
klassisvergaderings...

Klassisse...
Soos u miskien weet, is die FRCA verdeel in drie 
klassisse: Classis ‘North’, ‘South-West’ en ‘Central’. 
Belangrike punte wat onlangs ter tafel was, was die 
instemming van klassis ‘Central’ om die gemeente 
van Armadale finansieel te ondersteun in die beroe-te ondersteun in die beroe-
ping van ’n ekstra predikant vir die kerkstigtingspro-
jek in Cairns, North-Queensland. Hierdie predikant 
se taak sal veral wees om die huidige elf gesinne 
daar te lei en as ‘sendeling’ in die Cairns-gemeen-
skap aktief te wees. Tydens die klassisvergadering is 

ook ingestem met die emeritaatsvoorsiening van ds 
Wilko VanderJagt wat DV volgende jaar mag aftree. 
Tydens die laaste klassisvergadering van ‘North’ is 
dankbaar gekonstateer dat ds Wes Bredenhof uit 
Kanada die beroep aangeneem het wat die FRC 
Launceston om hom uitgebring het. Dieselfde geld 
vir die FRC Mount Nasura; die beroep wat hulle op 
ds Ruben Bredenhof (ook uit Kanada; die dominees 
is neefs…) uitgebring het, is deur hom aangeneem. 
In klassis ‘South-West’ is dankbaar bekend gemaak 
dat kand. D. Winkel uit Kanada die beroep na Bun-
bury aangeneem het. So voorsien die Here opnuut 
weer in die behoefte van die vakante gemeentes 
leraars en bedienaars van die Woord. Ook was daar 
geleentheid vir predikante in die verskillende klas-
sisse om die onderskeie sendinggebiede te besoek: 
ds Carl Vermeulen na die Filippyne, ds Arthur Van 
Delden na Indonesië, ds Dean Anderson na Sumba, 
ds Ted VanSpronsen na Singapoer en ek self na 
Papoea Nieu-Guinee. 

Verrykende en aangrypende gebeurtenisse
Die gemeente in West-Albany het in Junie ‘n huwe-

PERTH

ALBANY

CAIRNS

• Armadale
• Baldivis
• Byford
• Darling Downs
• Kelmscott
• Mellville
• Mount Nasura
• Mundijong
• Rockingham
• Southern River

• Bunbury
• Busselton

• Albany
• West-Albany

• Legana
• Launceston

• Cairns Home 
Congregation

liksverrykingskamp 
o.l.v. ds Albert Veld-
man gehou. In verskil-
lende werkswinkels 
(doel/ kommunikasie/ 
finansies/ eenheid & 
diversiteit/ seksualiteit... 
in die huwelik) het elf 
egpare deelgeneem 
om te ontdek hoe God 
se genade sigbaar is 
in die diens van man 
en vrou in die huwelik 
en die kerk. Minder as 
’n maand later is die 
gemeente van Albany 
geskok deur die verlies 
van ’n egpaar tydens 
die Maleisiese vlieg-
tuigramp in Oekraïene 
(Vlug MH 17). En nie 
eers twee maande later 
nie is ’n jong moeder 
van vier kinders aan 
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kanker oorlede en het ’n jong onderwyser in West-
Albany selfmoord gepleeg. Al hierdie gebeurtenisse 
het diep spore gelaat, nie net in die twee gemeentes 
nie, maar in die hele kerkverband. Maar die By-
belse troos van ons hemelse Vader het dit moontlik 
gemaak om verder te kan gaan en om die verdriet 
deur sy krag te kan verwerk. Intussen kon die West-
Albany-gemeente ook haar 20ste bestaansjaar vier, 
waarin opnuut weer die trou van die Here duidelik 
sigbaar was. 
Die Australiese kerkblad Una Sancta het uitge breid 
stilgestaan by die 70-jarige herdenking van die Vry-
making in Nederland in 1944 en die posisie van die 
FRCA in die Australiese samelewing. Vir dié doel is 
’n gedenkbyeenkoms in die Kelmscott-kerk georgani-
seer. En as laaste gebeurtenisse om te noem, was 
daar die jaarlikse Vrouesaamtrekdag, ook in Albany, 
waar ds Hendrik Alkema se vrou Kristen die susters 
toegespreek het oor “’n Lewe in Dankbaarheid”. Ver-
der is die Jeugkongres, wat hierdie jaar in Kelmscott 
gehou is en waar ds Veldman die jeug toegespreek 
het oor “Gebedsvolharding”, goed ondersteun. Alles 
geseënde en verrykende gebeurtenisse.

Bestaande kerklike verenigings
Soos ek in die vorige KOMPAS-artikel aangegee het, 
wil ek graag vir u as lesers verder bekendstel aan 
verskillende aktiwiteite/verenigings in die kerkver-
band. In die vorige bydrae het ek iets vertel oor 
‘Eucalypt’, die sentrum vir gestremde gemeentelede, 
asook enkele uitreik-aksies soos ‘Have-a-Cuppa’ in 
Armadale. In hierdie uitgawe meer oor die Gerefor-
meerde skole in Australië. 

In die Australiese kerke is die gereformeerde 
onderwys goed ontwikkel. Daar is vyf John Calvin-
laerskole in Wes-Australië en een in Tasmanië. Daar 
is ook ‘n hoërskool waarnatoe die meeste leerlinge 
uit die Perth-omgewing gaan. Die skole word onder-
steun deur twee voltydse personeellede wat kur-
susse ontwikkel vir gereformeerde onderwysers en 
onder wysstudente. Omdat die Australiese regering 
feitlik alle vorme van onderwys ondersteun (van 
tuisskole tot privaatskole) word al die salarisse van 
die onderwysers by die gereformeerde skole deur 

die owerheid betaal. Ouers moet slegs ‘n bydrae van 
AU$200,- per maand per kind betaal om die bedryfs-
kostes te dek. Die John Calvin-skole het ook die 
ruimte om bepaalde onderdele van die owerheidsilla-
busse aan te pas om aan die beginsels van gerefor-
meerde onderwys te voldoen. 

Met ‘n groeiende kerkverband van sestien kerke 
en amper 4500 lidmate is die Vrye Gereformeerde 
Kerke in Australië werklik ‘n stad op ‘n berg en ‘n 
lamp wat in die donker skyn. Ondanks die aanvalle 
van Satan op die kerk deur die sterk gesekulari-
seerde en materialistiese Australiese samelewing 
(wat ook sy invloede in die kerke laat sien), is ons 
dankbaar vir al God se seëninge in die kerkverband. 
Christus het ook in die afgelope maande sy kerk hier 
in Australië regeer deur sy Woord en Gees. Ons glo 
dat Hy die werk wat sy hand begin het in Suid-Afrika, 
ook daar sal voortsit tot eer en verheerliking van sy 
Naam. 

Broedergroete vanuit ‘Down-under’ en solank ‘n 
geseënde Kerstyd en voorspoedige 2015!

Ds Axel Hagg, predikant van die Free Reformed 
Church Australia in Armadale



8

Loon en arbeid (2)
Samelewing en politiek

Intussen bly 
die vraag hoe 
arbeid beloon 
moet word, ‘n 
netelige kwes-
sie. Is verskille 
in arbeidsbelo-
ning aanvaar-
baar, en so ja, 
wat is redelik?

‘n Ekonoom het goeie redes om te verduidelik hoe-
kom lone verskil. 
Hy sal, eerstens, daarop wys dat arbeidsloon ‘n 
vergoeding is vir geïnvesteerde kapitaal in opleiding. 
Hoe duurder die opleiding, hoe hoër die arbeidsver-
goeding. Dit maak sin, daar kan nie verwag word dat 
‘n mediese spesialis dieselfde moet verdien as ‘n 
huishulp of petroljoggie nie.
Tweedens besit elke mens sy unieke kwaliteite wat 
verskillend beloon behoort te word.
Derdens moet ‘n werknemer (‘n werker is vandag 
se modewoord) die geleentheid kry om sy gawes te 
ontwikkel en sodoende “bemarkbaar” te maak.
Vierdens is arbeidsloon ‘n saak van vraag en aanbod.

Daar is dus ‘n veelheid faktore  
wat inkomste bepaal.

Hierdie kort opsomming is geensins uitputtend nie, 
maar wil verduidelik dat hierdie faktore onderling 
afhanklik is.
Mense met min natuurlike aanleg benodig nie ‘n duur 
spesialiste-opleiding nie, in watter rigting ook al. Net 
so behoort begaafde mense die moontlikheid (finan-
sieel of andersins) te kry om hul gawes te ontwikkel. 
Verder is geen verdere uitleg nodig om te verstaan 
dat dit alles tóg ‘n saak van vraag en aanbod is en 
bly nie. Dis alombekend dat hoogs opgeleide mense 
in bv. die kunste dikwels ‘n karige bestaan voer, ter-
wyl diegene met sakevernuf nie ‘n gespesialiseerde 
opleiding benodig om ‘n suksesvolle bestaan te 
maak nie.
Daar is dus ‘n veelheid faktore wat inkomste bepaal. 

Nogtans moet daar iewers ‘n norm wees waarvol-
gens werkgewers hul werkers moet beloon en werk-
nemers tevrede moet wees met dit wat hulle verdien. 

Ook aan die kant van werkgewers of ondernemers 
geld die reël m.b.t hul winste.
Sonder om breedsprakig te raak, moet m.i. die maat-
staf in die Bybel gesoek word. Ons vind ‘n oorvloed 
van tekste wat ons houding as Christene bepaal.

Daaglikse arbeid is ‘n opdrag van God.

Die oorbekende kultuurmandaat van Genesis 1: 26 
(sien ook Gen. 2: 15) benodig geen kommentaar of 
verduideliking nie, behalwe om te sê dat die mens 
se daaglikse arbeid ‘n opdrag van God is. Ons moet 
egter in berekening bring dat baie nie daarvan weet 
of (wil) aanvaar nie. Nogtans volg m.i. daaruit dat 
God ook die middele sal voorsien om die mens in 
staat te stel om aan die opdrag te voldoen. Behalwe 
tegnologie en kennis behels dit ook voldoende mid-
dele van bestaan. Die sondeval het niks daaraan 
verander nie, behalwe dat die middele van bestaan 
met moeite moet verkry word.

Die minimum is ‘n bestaansloon, dit  
moet in die basiese behoeftes voorsien.

Dat alles nie pluis is nie en die belange van rykes en 
armes bots, verneem ons in o.a. Jakobus 5: 4. Ook 
op ander plekke in die Bybel vind ons aanwysings 
dat die arbeider sy loon werd is maar tekort gedoen 
word.
Alles in ag genome kan ons nog altyd nie bepaal 
hoeveel die loon is of behoort te wees nie.
Sekerlik, die minimum is ‘n bestaansloon: in die 
basiese behoeftes moet voorsien word.
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Ongelukkig is ‘basiese behoeftes’ ‘n rekbare begrip. 
Wat in vroeër dae as ‘n luukse beskou is, is vandag 
‘n basiese behoefte. Tersiêre opleiding was ‘n halwe 
eeu gelede ‘n luukse, slegs vir die rykes beskore. 
Vandag is dit amper ‘n vereiste as ons so na ge-
luide vanuit die leerdersmassa luister (”Pretoria shall 
provide”). Wie kan vandag nog klaarkom sonder ‘n 
rekenaar, liefs ‘n skootrekenaar, met ‘n kleurdruk-
ker, terwyl ‘n selfoon ook ‘n basiese behoefte blyk 
te wees. In hierdie verband is die sg. driehoek van 
Maslow ter sprake, wat behoeftes rangskik van laag 
na hoog. Die basis van daardie driehoek is die fisio-
logiese behoeftes soos water, kos, kleding, ens. Die 
top van die driehoek is selfontplooiing. Die top van 
enige driehoek is uit die aard van die saak kleiner as 
die basis. Namate die ontwikkeling van ‘n individu 
of ‘n samelewing toeneem, skuif die behoeftes in 
Maslow se hiërargie op, maar is dan ook vir minder 
mense beskore. Die gevolg is dat behoeftes varieer 
en arbeidsbeloning dienooreenkomstig, mits aan 
basiese behoeftes voldoen word.

Basiese behoeftes is ‘n rekbare begrip.

Myns insiens is dit in ooreenstemming met Skriftuur-
like beginsels. Ook hier is Skrifgegewens duidelik. 
Die gelykenis van die muntstukke (Matt. 25: 14 e.v.) 
erken die verskil in talente en opbrengste. Ook hier 
wil ek versigtig wees en nie gevolgtrekkings maak 
wat nie bedoel is nie, want ook hier het ons te make 
met ‘n gelykenis.
Wat die gelykenis wel duidelik maak, is dat individue 
m.b.t. gawes en talente nie gelyk is en beloning van 
arbeid derhalwe ook nie.

Maar wat dan van buitengewone winste wat 
ondernemers maak?
Ook hier is die antwoord nie sonder meer voor-
die-hand-liggend nie. Daar moet onthou word dat 
ondernemers blootgestel is aan risiko’s wat ‘nege-
tot-vyf-werkers’ nie ken nie. Ook sakevernuf is nie vir 
almal beskore nie.
Nogtans is daar genoeg rede om soms vrae te vra en 
wenkbroue te lig m.b.t. die omvang van ondernemers 
se inkomste (profyt). Alweer moet ‘n mens versigtig 
wees. Dikwels is dit belangriker om na te gaan wat 
met winste gedoen word. Natuurlik moet na die 
belange van aandeelhouers, in watter vorm ook al, 

omgesien word. Aan die ander kant is dit ‘n bron van 
ontwikkeling, investering, werkskepping en filantro-
pie. Ook daarvan is daar baie voorbeelde. Ongeluk-
kig sien ons ook baie voorbeelde van oordadigheid, 
luukse en verkwisting, wat seermaak in ons land 
met soveel armoede en gebrek aan geleenthede. 
Natuurlik gee dit aanleiding tot afguns, wrewel en 
opstandigheid. Dis niks vreemds nie, dit kom ook by 
Christenmense voor. Lees maar Jakobus 4: 1 e.v.
Is staking ‘n antwoord?

Kinders van die Here staak nie. Misluk  
vreedsame onderhandeling, dan moet  

hulle na ander geleenthede soek.

Lank gelede het ek op ‘n jeugkongres in die Kaap die 
stelling gemaak dat kinders van die Here nie staak 
nie, maar, indien vreedsame onderhandeling misluk, 
na ander geleenthede moet soek. Om dit sagkens te 
stel, die hoorders was nie gelukkig nie. Ek moet bysê 
dat die daaropvolgende gesprek uiters plesierig was.
Ons moet erken dat die werksituasie vandag nie 
rooskleurig is nie. Die ekonomie word getref deur ‘n 
golf van stakings, wanbestuur, ‘n wêreldresessie en 
ondoeltreffende politieke beleid. Dis maklik om te sê 
om, indien dit onmoontlik word om te werk as gevolg 
van stakings of andersins, na ander geleenthede te 
soek. Ons moet allereers ons probleem aan ons God 
voorlê. Ek is seker daarvan dat Hy sal hoor. Ek is ook 
seker daarvan dat Hy uitkoms sal gee. Die praktyk 
het dit oorgenoeg bewys. Die gesegde ‘ora et labora’ 
is alombekend. As ‘ora’ gedoen is, moet ‘labora’ volg. 
Hoe dan? Ek praat nou uit eie ervaring en dis nie 
noodwendig dieselfde as die leser s’n nie. Begin in 
elk geval met die uitstuur van jou curriculum vitae 
(CV). As ‘n arbeidsaanbod gedoen word, moenie 
kieskeurig wees nie. Verder, oorweeg herskoling, 
verdere opleiding of verplasing na ‘n ander stad of 
provinsie. As laaste kan aan immigrasie gedink word.
Ondanks dit moet oorweeg word dat ons werk as 
werknemer of ondernemer ‘n kultuuropdrag is. Hier is 
vir hardhandigheid of hardkoppigheid, geweld en ‘n 
spoor van vernietiging geen plek nie. Mits die wese 
en karakter van werk reg verstaan word.

Arie Roos, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Kaapstad
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Kersfees in die sneeu en tussen die ikone
Leer en lewe

Juliaans of Gregoriaans?
Wanneer vier ons Kersfees? Op 25 Desember, 
natuurlik! Nee, nie heeltemal so natuurlik nie. Daar 
is miljoene Christene in die wêreld wat Kersfees op 
’n ander datum vier. Hierdie verskil hang saam met 
die verskillende kalenders wat gebruik word om die 
kerklike jaar vas te stel, naamlik die Juliaanse of die 
Gregoriaanse kalenders. 
Deur die toedoen van Julius Caesar is in 46 vC die 
Juliaanse kalender in gebruik geneem. Hierdie kalen-
der, hoewel ’n verbetering op die Romeinse kalender 
wat tot op daardie stadium algemeen in gebruik was, 
was egter nie foutloos nie. As gevolg van die gebreke 
in hierdie kalender het die kalenderjaar elke 4 eeue 
ongeveer 3 dae by gekry, wat gelei het tot verwarring 
rondom die vasstelling van die datum van Paasfees. 
Hierdie fout is reggestel met die Gregoriaanse her-
vorming in 1582, ’n hervorming deur Pous Gregorius 
XIII wat daarna gestreef het om die datum van Paas-
fees terug te bring na dié tyd van die jaar wat deur 
die Konsilie van Nicea in 325 nC vasgestel is. 

In Oekraïene word die Juliaanse  
kalender gebruik. Die gevolg is dat  

Kersfees daar 7 Januarie gevier word.

Die Gregoriaanse kalender is vandag die siviele 
kalender in byna alle lande van die wêreld, asook 
in die meeste Christelike kerke in die Weste. Maar 
die meeste takke van die Oosters-Ortodokse kerk 
gebruik steeds die Juliaanse kalender vir die vasstel-
ling van die kerklike jaar, wat huidiglik ’n verskil van 
13 dae beteken tussen die datums waarop ons ge-
woond is om die kerklike feeste te vier en die datums 
waarop dit in die Ortodokse kerk gevier word. Met die 
gevolg dat Kersfees in Oekraïene nie op 25 Desem-
ber nie, maar op 7 Januarie gevier word. 

Maand lank
Hoewel 
Kersfees nie 
die grootste 
fees in die 
Ortodokse 
tradisie is 
nie – daardie 
voorreg kom 

Paasfees toe – is dit wel een van die 12 groot feeste 
in die kerklike jaar. Daarby is Kersfees nie ’n alleen-
staande fees nie, maar vorm dit deel van ’n maand-
lange feessiklus wat op 19 Desember begin en op 
19 Januarie eindig. Hierdie feessiklus begin met St. 
Nikolaas-dag op 19 Desember, vergelykbaar met 
die Nederlandse Sinterklaas (hoewel hierdie fees in 
Nederland natuurlik heeltemal versekulariseer het). 
Nikolaas is ’n spesiale heilige in Oekraïene nadat 
Prins Vladimir, die eerste Christelike koning van 
Kiev (10e eeu), legendariese verhale oor hom uit 
Konstantinopel teruggebring het. Hierdie feesdag is 
tradisioneel die fees vir die kinders, waartydens hulle 
geskenke van St. Nikolaas, die beskermheilige van 
kinders, ontvang. Die feessiklus word op 19 Januarie 
afgesluit met Epifanie-dag. Tydens hierdie dag word 
Christus se doop in die Jordaan deur Johannes die 
Doper gedenk. Dikwels word ’n opening, in die vorm 
van ’n kruis, in die ys van ’n rivier of meer gemaak, 
waarna die water deur die priester geheilig word. Ná 
die seremonie neem mense van hierdie water saam 
om in die komende jaar in hulle huise te hou. Die 
dapperes spring egter in die water vir ’n ‘ysdoop’, ’n 
simbool van die afwassing van hulle sondes. 

Kersmaaltyd
In die tyd voor Kersfees – advent – word daar deur 
Ortodokse gelowiges gevas, in voorbereiding op die 
Kersdag. Op die aand voor Kersdag, wanneer die 
eerste ster aan die hemel verskyn, vind daar ’n groot 
maaltyd plaas. Tradisioneel word daar 12 verskil-
lende disse vir hierdie maaltyd voorberei – almal 
sonder suiwel of vleis, want dit is steeds vastyd – wat 
herinner aan die 12 apostels. Die eerste van die 12 
disse is altyd kutia, gekookte graan met heuning. Van 
almal word verwag om ten minste aan hierdie rituele 
dis te proe. 

Op die aand voor Kersdag,  
wanneer die eerste ster aan die  

hemel verskyn, vind daar ’n groot maaltyd 
plaas. Op die Kersdag self neem die sing  

van Kersliedere ’n belangrike plek in.

Hooi word dikwels onder die tafel gestrooi, as ’n 
herinnering aan die eenvoudige plek waar Christus 
gebore is. Kerse word aangesteek om te herinner 
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aan die son van geregtigheid, Jesus Christus. Kerse 
in die vensterbanke dien as uitnodiging aan dakloses 
om die maaltyd saam te vier. Ook word daar ’n stoel 
aan tafel oopgelaat vir daardie vreemdeling, of vir die 
siele van die dooies. Op die Kersdag self neem die 
sing van Kersliedere ’n belangrike plek in. Groepe 
gaan al singende deur die dorp om op so ’n manier 
die Kersverhaal te deel. 

Kersfees-ikone
’n Ortodokse gelowige se huis sal nooit sonder ikone 
wees nie. In die Junie 2014-uitgawe van Kompas het 
ek alreeds iets verduidelik van die teologie agter die 
ikone. Dit is belangrik om net weer te beklemtoon dat 
die ikoon as sulks nie aanbid word nie, maar dat die 
gepaste aanbidding of eerbied gegee word aan die 
persoon wat deur die ikoon afgebeeld word. 
Daar bestaan ook ikone wat spesifiek vir Kersfees 
bestem is. Hierdie ikone het ’n dubbele doel: om die 
aanskouer te oortuig dat die geboorte van Christus 
werklik gebeur het, en vervolgens wat die effek was 
van die feit dat God mens geword het. 

Daar is enkele elemente 
wat eie is aan alle 
Kersfees-ikone (sien die 
afbeeldings van ikone). 
In die eerste plek is 
daar die donker ope ning 
van die grot, die stal 
waar Christus gebore 
is. Hierdie donkerheid 
verteenwoordig die siel 
van sowel die mens as 
die wêreld, wat beide in 
die donkerheid van die sonde lewe. Die grot verteen-
woordig ook die graf waarin Christus sal lê voordat 
Hy in heerlikheid sal opstaan op die Paasdag. Elke 
Kersfees-ikoon het ook ’n lig (die ster) wat uitdruklik na 
die Christus-kind wys, Hy wat die Lig vir die wêreld is.

Uiteraard vind ons in 
hierdie ikone ook ‘n 
uitbeelding van Maria, 
die Moeder van God 
(Theotokos) – sy word 
normaalweg groter 
uitgebeeld as die ander 
figure, om daarmee 
haar belangrike rol in 
die gebeure te beklem-
toon. Sy word nie 

uitgebeeld met geboortepyne nie; só verteenwoordig 
sy die wonder van die maagdelike geboorte en die 
goddelikheid van haar kind. ’n Interessante aspek in 
hierdie ikone is die plek van Josef – hy staan altyd 
eenkant, apart van die res. Aangesien hy nie die 
vader is nie, is hy nie werklik deel van die gebeure 
nie, en sy plasing in die ikoon beklemtoon dit. Hy lyk 
bekommerd, en dit verteenwoordig nie slegs sy eie 
nie, maar ook die hele mensdom se worsteling om 
die geheimenis van die Goddelike menswording te 
verstaan. In sommige ikone is Satan ook aanwesig, 
uitgebeeld as ’n herder of ’n arm persoon, besig om 
Josef te versoek om die maagdelike geboorte nie te 
glo nie. Die diere – beeste en donkies – dui daarop 
dat die hele natuur herskep word deur die koms van 
Christus, die Redder van die wêreld. In talle Kers-
fees-ikone vind ‘n mens ook die herders en die wyse 
manne.
Ortodokse gelowiges word opgeroep om intens en 
met respek na hierdie ikone te kyk. Daardeur sal 
hulle die geestelike waarhede wat deur hierdie ikone 
verteenwoordig word, beter leer ken. 

Teologiese agtergrond
In die Westerse teologie, en ook in die Gerefor-
meerde leer, word Christus se geboorte deurgaans 
geassosieer met sy uiteindelike kruisdood om ons 
van ons sondes te verlos. Immers, Josef moes die 
kind Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle 
sondes sal verlos (Matt. 1:21). Jesus se geboorte lei 
ons dus vanselfsprekend na sy kruis. In die aan-
grypende taal van ons nagmaalsformulier: “Hy het 
die toorn van God, waaronder ons ewig moes ver-
sink, van die begin van sy menswording af tot aan 
die einde van sy lewe op aarde vir ons gedra; Hy het 
Hom laat bind, om ons vry te maak; Hy is onskuldig 
tot die dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van 
God vrygespreek kon word; Hy het sy geseënde lig-
gaam aan die kruis laat spyker om die skuldbrief van 
ons sonde daaraan vas te heg.”

In die Ortodokse teologie word  
ontken dat Christus se offer aan die  

kruis deur die Vader vereis is.

Hoewel hierdie taal van ‘versoening’ en ‘plaasver-
vanging’ in die Ortodokse teologie nie ontbreek nie, 
het dit ’n ander betekenis as in die Gereformeerde 
leer. In die Ortodokse teologie word ontken dat Chris-
tus se offer aan die kruis deur die Vader vereis is. 
Hierdie gedagtegang, só meen hulle, veronderstel 
naamlik ’n God wie se eer, geregtigheid en maje-
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steit vertrap is, en 
daarom satisfaksie 
of terugbetaling ver-
eis het. Dít sou teen 
die natuur van God 
wees. Nee, die kern 
van verlos sing in die 
Ortodokse teologie 
is dat die sonde ons 
verhou ding met God 
versteur het, en dat 
Christus ons terug-
bring in die regte 
verhouding tot God. 
Dit gaan oor een-

wording met God, ’n eenwording wat in die besonder 
in die sakramente vergestalting vind: dáár sien ons 
die geheimenis van die eenheid van die ongeska-
pene met die geskapene. Christus is daarom self die 
sakrament by uitstek, want in Hom word die Godheid 
(ongeskapene) en die mensheid (geskapene) vol-
maak verenig. In die woorde van Athanasius: God 
het mens geword, sodat mense goddelik kan word. 
Hier het ons die kern van die Ortodokse verlos-
singsleer: theosis (deifikasie / vergoddeliking) van die 
mens. Hoewel ’n onbegryplike misterie, het hierdie 
vergoddeliking wel ’n duidelike morele dimensie. Om 
in die godheid te deel, beteken deelname aan die 
wil van God, sy gebooie. Ons word meer en meer 
soos God wanneer óns wil en sý wil in harmonie na 
mekaar toe groei. 

Die kern van verlossing in die Ortodokse  
teologie is dat die sonde ons verhouding met 
God versteur het, en dat Christus ons terug-

bring in die regte verhouding tot God.

Die gevolg van hierdie teologie is dat die fokus in die 
Ortodokse spiritualiteit nie lê op die geboorte of die 
kruisdood van Christus nie, maar op sy opstanding. 
Paasfees weerspieël immers by uitstek die volmaak-
te eenwording van die goddelike en die menslike in 
Jesus Christus. 

Hoe moet ons hierdie verlossingsleer beoordeel? 
Uiteraard mag ons die taal van ‘versoening deur vol-
doening’ nie loslaat nie. Dit word klassiek verwoord 
in Sondae 5 en 6 van die Heidelbergse Kategismus. 
En uiteraard is daar die gevaar in die Ortodokse 
teologie dat die mens nie net sóós God word nie, 
maar dat hy self God word. Dus, dat die skeiding 
tussen die Skepper en die skepping verlore gaan. 

Maar daar is tog iets in hierdie gedagte wat ons nie 
moet verloor nie. Ek sê bewustelik ‘verloor’, want 
die gereformeerde teologie kén die gedagte van die 
eenwording met God, die sogenaamde unio mystica. 
Hierdie gedagte is nie vreemd in die teologie van 
persone soos Johannes Calvyn en Herman Bavinck 
nie. Hoekom sou dit wees? Dit is dan die taal van 
die Skrif: “Immers, sy goddelike krag het ons alles 
geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die 
kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heer-
likheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en 
kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur 
deelgenote kan word van die goddelike natuur…” (2 
Petr. 1:4; sien ook 1 Joh. 1:3). Geen maklike Skrif-
gedeelte nie, maar verseker een om oor na te dink 
wanneer dit gaan oor die geboorte, lewe en werk van 
Jesus Christus. 

Ds Erik van Alten, dosent aan die Evangelical  
Reformed Seminary of Ukraine

012  33 5  913 4
printburo@grafikus.co.za
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Die Christen se stryd in Suid-Afrika
Leer en lewe

Verduideliking
Wanneer daar oor die Christen gepraat word, kan 
verskillende interpretasies aan die naam gegee 
word. Suid-Afrika is ‘n Christelike land, word gesê, 
daar word gereken selfs meer as 70% van die 
bevolking is Christene. Inderdaad, daagliks kom 
die meeste van ons in aanraking met mense wat 
hulleself die naam ‘Christen’ toe-eien. En ja, wanneer 
jy in ons Here Jesus Christus glo en Hom navolg, 
mag jy jouself so noem.

Die wonderlike geleentheid wat ons  
het, is dat ons vry is om die kennis  

van die Evangelie uit te dra.

Ons konteks, die deel van God se skepping waar ons 
leef, dra die naam Suid-Afrika. ‘n Pragtige land met 
‘n verskeidenheid van natuurskoon. ‘n Land met ‘n 
hartverskeurende geskiedenis. En tog ‘n geskiedenis 
waar ons die goue draad van die Evangelie van God 
se genade in Jesus Christus kan volg. ‘n Land en ‘n 
bevolking wat gebuk gaan onder geweld en misdaad, 
werkloosheid en armoede, verslawing en opstandig-
heid. En die ergste wat van hierdie land gesê moet 
word: nie net die volgelinge van allerlei valse gods-
dienste nie, maar ook baie sogenaamde Christene 
van ons dag gaan onder as gevolg van ‘n gebrek aan 
kennis van God. Die wonderlike geleentheid wat ons 
het, is dat ons nog vry is om die kennis van die Evan-
gelie uit te dra.

Identiteit van die samelewing
Ons leef in ‘n samelewing in Suid-Afrika wat ons as 
pluralisties kan beskryf. Elkeen het sy godsdiens, 
elkeen het sy verabsolutering van dinge, maar ons 
word deur die samelewing verbied om dit wat ons 
glo, te verhef; alles is gelyk, die een is so goed soos 
die ander. En hierdie pluralistiese samelewing het die 
liberale grondwet aan sy kant.

Die Bybel leer dat ek met my hele  
lewe elke oomblik van elke dag  

voor die aangesig van God staan.

Ons leef ook in ‘n samelewing wat die naam dra van 
Christelik te wees, maar dan is dit in ‘n dualistiese 
sin. Natuur en genade word teenoor mekaar ge-

stel. Siel en liggaam. Sondag en Maandag. Sondag 
behoort aan God en dan staan ek onder Hom. 
Maandag is ek midde-in die gejaag na wind, laat ek 
my voorskryf deur die sondige verwagtings van die 
samelewing, leef ek asof God nie bestaan nie. Dit is 
beslis nie Bybelse Christen-wees nie. Die Bybel leer 
dat ek met my hele lewe elke oomblik van elke dag 
voor die aangesig van God staan.

Vyande en stryd
Ons aanvaar dat wie ‘Christus’ en ‘Christen’ sê, moet 
ook sê: stryd. Want wie in Christus glo, draai die rug 
op die sonde en die dood. Die persoon leef as vryge-
maakte kind van God. Hy is in Christus. Christus is 
in Hom. Hy is ‘n nuwe skepsel. En dit wek teenstand 
van ons doodsvyande op.

Wie in Christus glo, draai die rug op die  
sonde en die dood. Dit wek teenstand op.

‘n Christen word tot die dag van sy dood aangeval 
deur drie doodsvyande (Heidelbergse Kategismus, 
Sondag 52). Dit is die afbrekende werk van Satan, 
die verleiding van die wêreld, en my eie sondige 
natuur. Uit onsself is ons nie hierteen opgewasse nie. 
Maar Christus het juis hiervoor die duiwel oorwin. In 
Hom is ons geborge.
Die Christen is toegewy aan God; ‘n lewende, heilige, 
welgevallige offer aan Hom, nie aan hierdie wêreld 
gelyk nie, maar vernuwe in sy gemoed, ‘n mens wat 
deurlopend die wil van God beproef (Rom. 12). Ons 
daaglikse taak is om sout en lig te wees (Matt. 5). Dit 
is nie iets wat jy aanvaar of bedank nie. Jy is dit wan-
neer jy eiendom van Christus is (HK So 1). Christus 
lei ons en bewaar ons deur sy Heilige Gees en deur 
sy Woord. Hy wat ‘n goeie werk in ons begin het, sal 
dit voltooi op die dag van Christus (Fil. 1:6).

In Christus is ons geborge.

Nou is die aard van ons stryd as Christene dat ons 
dikwels sien hoe ons doodsvyande ons aanval en 
dreig om ons van God afvallig te maak. Soms sien 
ons egter nie die gevaar nie, omdat dit met ons is 
soos met iemand wat die wêreld deur die lense van 
‘n bril bekyk, maar hy sien nie veel nie, want die 
lense is aangepak en vuil. Soms is die aanval van 



14

ons doodsvyande op ons so subtiel dat ons dit glad 
nie bemerk nie, en deur langdurige aanslag op ons 
word ons gekondisioneer.

Waaksaamheid en wapenrusting
Ons mag ons nie maar laat beïnvloed deur ons 
doodsvyande nie. Ons behoort waaksaam te wees 
en ons daarvoor in te sit om die bedreiging altyd-
deur te herken en gereed te wees. Ons behoort die 
wapenrusting van God aan te hê (Efes. 6:10-20). 
Ons moet vasstaan in die Evangelie, die Evangelie 
glo. Ons hoef nie te gaan veg nie. Christus het dit 
klaar gedoen en die oorwinning aan die kruis behaal. 
Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar 
teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld-
heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen 
die bose geeste in die lug. Alles is onder Christus, 
die Hoof van die gemeente, se voete. Kolossense 
2:15-23. Hy het ons skuld weggeneem aan die kruis 
nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en in die 
openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer het, 
Kolossense 2:6-15. Ons kan dus ons vyande herken 
in die lig van Christus se blootlegging van ons doods-
vyande.

Ons moet vasstaan in die Evangelie.

Leef ons vanuit ons belydenis van ons Here Jesus 
Christus? Is ons geloof in Christus die dryfveer in ons 
lewe, of wat dryf ons in ‘n samelewing wat gerig is op 
verbruik, belewing, genot, ontspanning, verandering? 
Dryf die Evangelie ons van Sondag tot Sondag?

Hierby sluit aan die vraag na ons integriteit. Ouers 
leer hulle kinders 
die inhoud van die 
geloof. Maar die 
vraag is of die ouers 
hulle kinders voor-
leef. Die huisgesin is 
die veilige omge wing 
waar kinders se 
beskouing van God 
en wêreld gevorm 
word. Daar is die 

sogenaamde generasiegaping, aangevuur deur die 
populêre kultuur. Die sosiale media en die leeftyd-
groep verminder ouers se invloed. Selfsug, welvaart, 
die jaag na geluk lei tot fisiese en emosionele uitput-
ting, spanning, angstigheid, rolverwarring, wanorde 
en fragmentasie in gesinne.

Skrif, belydenis en lewens- en wêreldbeskouing
Die vormende en ordenende funksie van Skrif en 
belydenis staan teenoor die bedreiging van ons 
doodsvyande. Hoe ons God ken en hoe ons na die 
wêreld kyk, behoort deur die Skrif bepaal te word. 
Hoe Christelik is ons lewens- en wêreldbeeld? Ons 
kan nie medeweker van God, en medemens vir ons 
naaste, wees as ons nie ons opvattings laat bepaal 
deur die openbaring van God nie.
Verskillende faktore vanuit ons samelewing bedreig 
Christene se se sig op God en op hulle lewe voor 
God. Gebrekkige kennis van God. Valse leringe. 
Sinkretisme (vermenging van die geloof met hei-
dense beskouings). Bygelowigheid. Gebrek aan 
historiese besef. Lewensomstandighede. Verskui-
wings en omwentelings in die samelewing. Voorver-
onderstellings. Gevormde oortuigings. Groeps- en 
kultuurdruk.
Nie net die inhoud van die Evangelie en die be-
lydenis nie, maar allerhande beskouings oor die lewe 
en die wêreld word van een geslag na die volgende 
oorgedra. Dit is soos ‘n bril met gekleurde lense. Dit 
werk daartoe dat ons die werklikheid op ‘n bepaalde 
manier sien. Dit moet altyd weer getoets word aan 
God se Woord, want ons beskouings staan meesal in 
spanning met die Evangelie. Alleen God se geopen-
baarde wil is die norm vir die lewe van die gelowige.
Die beïnvloeding en teenstand van die Bose, die 
onkunde, swakheid, toegewing, kompromie van die 
sondige natuur, die verleiding van die wêreld met al 
sy begeerlikhede om te voldoen aan die verwagtings 
van die verwêreldlike samelewing, verhinder dat die 
geloof in die Here Jesus Christus Christene se le-
wens deursuur en haal die oortuigingskrag uit Chris-
tene se praat oor, en leef van die Evangelie.

Binnekring
Afrikaanssprekende gereformeerde gelowiges (ons 
binnekring) word bedreig deur ‘n heidense dualisme 
wat individualisties, materialisties en pragmaties van 
aard is en ons geloof versmal tot ‘n private aan-
geleentheid.
Hierdie aanslae van ons doodsvyande het ou papiere 
in Suid-Afrika: dit is gedra deur die rasionalisme van 
die verligting (byvoorbeeld Hugenote-onderwyser 
Paul Roux en preke by ‘n gedenkdatum), die vroom-
heidsbelewing van sendingvriende (rondom 1800 
georganiseer op patroon van die sendinggenoot-
skappe), metodistiese godsdiens (Skotse predikante 
rondom 1820 in Suid-Afrika), modernisme (stu dies 
van Suid-Afrikaanse predikante in Nederland), 
 revivalisme (herlewings vanaf 1860 veral vanuit Brit-
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tanje en die VSA), seperatisme (Sioniste-beweging), 
pentekostalisme (aangevuur uit die VSA, byvoor-
beeld die totstandkoming van die AGS net na 1910), 
supranaturalisme (waar die Bybel aanvaar word 
omdat jy dit met die verstand bewys as waar, soos 
geleer in Utrecht), geskiedenis-ideologie (die vaders 
se voorbeeld moet gevolg word, want dit is ‘n norma-
tiewe les uit die geskiedenis), charismatiese bewe-
ging (in verskillende gevestigde kerke benadrukking 
van die gawes van die Gees vanaf 1960) en New 
Age (waar ieder die diens aan God omvorm volgens 
persoonlike voorkeur en waar daar geen waarheid 
meer is nie). Hierdie kerkhistoriese gang was in-
gebed in die stryd tussen swart en wit, tussen Boer 
en Brit, oorlog, opstand, apartheid, rewolusie, ideo-
logie. Dit het vrug gedra in ‘n Skrifbeskouing wat in 
die laaste helfte van die twintigste eeu geskuif het 
van gereformeerd tot tydsbepaald.
In die algemeen gesien het Afrikaanssprekende 
gelowiges vandag nie ‘n Skriftuurlike geloof nie of 
hulle leef nie met integriteit vanuit ‘n Skriftuurlike 
beskouing van lewe en wêreld nie. Daar is al minder 
verskil tussen die oortuigings en leefwyse van mense 
wat kerktoe gaan en dié wat nie kerktoe gaan nie 
(byvoorbeeld in die onderhouding van die Sondag). 
Dit is mode om te twyfel oor die regsinnige leer, en 
die media gryp dit aan, nie omdat hulle worstel met 
die eenvoudige boodskap van die Evangelie nie, 
maar omdat dit ingang gevind het in die postmoderne 
samelewing en omdat die media daarop teer.

Strategie vir die stryd van die Christen in Suid-
Afrika
Die gemeente van Christus is die samelewing waar 
Christus die Hoof is. Dit trek die wêreld aan. Dit is die 
plek waar ons in die stryd van elke dag veilig is.
Ons moet die Skrif bestudeer, dit deel met ander en 
daarvan leef. In die opsig behoort ons ‘n verskeiden-
heid literatuur te lees, en met die skrywers wat voor 
ons nagedink het, in gesprek te wees. Verskillende 
lewens- en wêreldbeskouings moet ondersoek word 
en die Christelike beskouing onderskei word.

Ons behoort ons lewe deur Woord  
en belydenis te laat orden.

Ons behoort ons lewe deur Woord en belydenis te 
laat orden (dink aan die ordenende funksie wat die 
Heidelbergse Kategismus het). Ons behoort van 
Christus se versoening te leef in al ons samelewings-
verbande. Nie alleen in die gemeente nie, maar ook 
as huisgesinne en in ons skole.

Ons behoort bereid te wees om as gemeenskappe 
van heiliges manmoedige besluite te neem. Mekaar 
te oortuig, bymekaar te staan, van mekaar te leer. 
Om as ‘n gemeenskap saam te werk aan ‘n Christe-
like lewensbeskouing en lewenstyl by ons kinders.

Ons mag ons identiteit uitdra deur  
die rykdom van die Woord met ander  
te deel en die valse leer bloot te lê.

Om te evangeliseer tydig en ontydig behoort ‘n on-
keerbare drang vir die Christen te wees. Die geloofs-
inhoud van Christene se geloof in Suid-Afrika is so 
armoedig. En ons het so baie om uit te deel. Ons 
mag ons identiteit uitdra deur die rykdom van die 
Woord met ander te deel en die valse leer bloot te lê. 
Baie Christene het ‘n wonderlike geleentheid hier-
voor in hulle daaglikse werk.

Ds Hannes Breytenbach, dosent by Mukhanyo 
Theological College
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Hydro graphic surveys  

Profiling of dams and pits 
Measuring of water bodies  

Aerial Surveys  

Aerial Geo-referenced photos 
Volumetric photogrammetry 
ex. Stockpiles, pits, etc.  
Real estate advertising 
Infrared imaging (Detection of 
hotspots) 
Power line inspection 
Cooling tower inspection 
Security 
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Dié wat op die Here wag, kry nuwe krag 
( Jesaja 40:31)

Medies

Krag
Een van die dinge waar-
mee ‘n mens worstel as 
jy depressief, angstig 
en uitgebrand is, is die 
feit dat jy geen krag het 
nie. Om net te dink aan 
koffie-maak laat alle krag 
uit jou liggaam vloei, 

die ge dagte dat jy uit jou bed moet opstaan maak 
jou moeg. Vir die persoon self voel dit onnatuurlik 
en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. En vir 
mense wat dit nog nooit ervaar het nie, is dit moeilik 
om dit te verstaan en nog moeiliker om ‘n oplos sing 
te gee. Hierdie artikel is gebaseer op dit wat ek ge-artikel is gebaseer op dit wat ek ge-
leer het tydens my uitbranding, met die hoop dat dit 
vir iemand anders wat in ‘n soortgelyke situasie is of 
vir sy naasbestaandes kan help.
Dis maklik om die bekende gedeelte uit Jesaja 40 
aan te haal as iemand sê dat hulle nie krag het nie, 
maar net moeg en moedeloos voel. “Wag net op die 
Here, Hy belowe mos Hy sal vir jou nuwe krag gee!” 
- Wag net. - Net twee woorde wat vinnig gesê kan 
word, maar besef ons wat daardie wag inhou?

Jou taak tydens jou siekte is om  
te rus en geestelik gesond te word,  

terwyl jy wag op die Here.

Wanneer jy depressief, angstig en uitgebrand is, 
voel jy goor en die dae is BAIE lank as jy die heeltyd 
hartseer, angstig, skuldig en oorweldig voel. Om die 
waarheid te sê, daar is 86 400 laaaaang sekondes in 
een dag met baie gedagtes wat nog meer angs bring. 
Jy worstel met jouself en met die HERE om te oorleef. 
Dit terwyl jy daarna smag om gesond te word en net 
weer ‘n (in jou oë) normale lewe te lei. Jy wil jou daag-
likse take weer aanpak, maar jy het nie die energie 
nie. Jy wil doen wat jy moet doen, maar jy besef nie 
dat dit wat jy dink jy moet doen en wat die Here van 
jou op daardie oomblik vra, twee verskillende goed is 
nie. Die Here vra nie tydens jou siekte van jou om an-
der siekes te besoek of om jou huishouding te doen of 
om kantoor toe te gaan nie. Jou taak is om te rus en 
geestelik gesond te word, terwyl jy wag op die Here.

Wag
Wanneer laas moes u vir iets of iemand wag? Dit is 
moeilik vir ons om te wag vir iemand wat laat is. Ons 
raak ongeduldig as ons vir iemand ‘n SMS of Whats-
App-berig gestuur het en die persoon antwoord nie 
vinnig genoeg nie. Die samelewing is ingestel op on-
middellike bevrediging. As ons nou lus is vir pizza, kan 
ons in die kar klim en gaan koop. As ons iets wil weet, 
klim ons op die Internet en vra vir Google. As jy voel 
jy het ‘n nuwe kledingstuk nodig en jy het nie die geld 
nie, kan jy dit op skuld koop. Dit is dus al klaar moeilik 
om te wag terwyl ons goed voel en produktief is. 
Hoe moeilik is dit dan nie vir iemand om te wag as 
hy goor voel nie! En onthou: hy hoef nie net vir ‘n uur 
of ‘n dag of ‘n week te wag nie, maar gewoonlik vir 
maande. Dit terwyl almal aangaan met hul gewone 
daaglikse lewe. Hulle is produktief, hulle kan ander 
mense help, hulle kan doen wat hulle wil doen! Hulle 
lyk gelukkig en jy wil self ook gelukkig wees, want dit 
is die verwronge prentjie wat sterk deur die bemar-
kingswêreld voorgehou word. Alle advertensies is 
daarop gerig om een of ander behoefte te vervul. Die 
eenvoudigste leuen is dat, as jy hierdie kar ry, dan 
sal daar natuurlik ook so ‘n mooi meisie langs jou 
sit en jy sal gelukkig wees. As jy hierdie tandepasta 
gebruik, sal jy wit tande hê en so mooi glimlag omdat 
jy gelukkig is. Nou sit jy in die put en is so ver van dit 
wat jy as jou doel sien, naamlik om gelukkig te wees 
en God te dien deur allerhande aktiwiteite - om die 
waarheid te sê, op hierdie stadium kan jy nie eers 
verder kom nie as: “HERE, help my” as jy bid. Jy wil 
graag so vinnig as moontlik verby die woordjie “wag” 
lees en by die “nuwe krag” uitkom. Ons vergeet van 
die “geduldig wag in teëspoed”, soos ons in Sondag 
10 van die Heidelbergse Kategismus leer oor die 
voorsienigheid van God.

Dis moeilik om in teëspoed geduldig te wag.

Om te wag op die HERE is nie ‘n passiewe stilsit en 
wag dat alles maar oor jou heen kom nie. Jy is nie 
‘n martelaar nie. Ander Bybelvertalings gebruik die 
woord verwag, of vertrou, wat ‘n element van berus-
ting in het. Dis om te sê: “Dit wat U met my doen, is 
goed, HERE. Ek aanvaar dit en lê my daarby neer. 
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Ek vat elke oomblik soos U dit vir my gee.” Ons moet 
besef dat dit nie verkeerd is om maar ŉ bietjie swak, 
moeg en sleg te voel nie. Jy hoef nie permanent in 
die wolke te wees of emosioneel op die piek van 
die berg te staan nie. Ons is maar te geneig om te 
dink dat, om die Here te dien, beteken om so veel 
as moontlik goeie werke te doen: aktief in die kerk 
betrokke te wees, Bybelstudie te doen, jou kinders 
goed op te voed en ‘n goeie vrou te wees, ander te 
help, en gelukkig te wees. Natuurlik is dit mooi as dit 
kan, maar hoe maklik voel ons dan ons verdien ons 
plekkie in die hemel?

Ons moet besef dat dit nie verkeerd is om 
maar ŉ bietjie swak, moeg en sleg te voel nie.

Swak
Ons het ‘n natuurlike geneigdheid om sekere gevoe-
lens te vermy, want dit maak ons bang. Ons wil nie 
angs of ongemak in ons lewens toelaat nie. Want 
dan is ons ‘n swakkeling, afhanklik, en nie in beheer 
nie. Maar tog kan jy die HERE dien as jy swak is. 
Want juis dan besef jy soveel beter: jy kan nie self 
nie. Dis alles genade. Paulus sê as hy swak is, is hy 
sterk. Menslik en fisies swak, en dan geestelik sterk.

Maar hoe kan ons God dien en verheerlik as ons 
swak is en nie krag het nie? Ten eerste deur te 
aanvaar en te erken ons is swak, nietige, sondige 
mense, en dat ons nie daar is om altyd goed en bly 
te voel nie, maar om God te verheerlik. Dit is baie 
moeilik. Ons is dikwels baie opstandig: “as ek beter 
voel, kan ek soveel meer vir die HERE doen”. Ons 
wil nie so voel nie. 

Ons is nie op aarde om goed en bly te  
voel nie, maar om God te verheerlik.

Dit vra dus gebed en worsteling om dit te aanvaar en 
oor te gee aan die HERE. Ons is egter geneig om 

‘n kits-oplossing te soek in die mediese wêreld, by 
beraders, by homeopate, by sangomas, by aanvul-
lings, by spesiale diëte, by enige iets, solank jy net 
iets kan DOEN om vinnig beter te voel. Natuurlik 
het die meeste van hierdie middele hulle plek, maar 
waarskynlik neig die samelewing van vandag te veel 
oor na al die verskillende mediese en alternatiewe 
moontlikhede, sodat ons nie luister na die Woord van 
die God wat ons self geskape het en ons die beste 
ken nie. 
Wanneer jy wag op die HERE, en alles van Hom 
verwag, aanvaar jy elke oomblik soos dit is. As jy dan 
sleg voel, hoef jy nie eindeloos te probeer om beter 
te voel nie. Lê jou moegheid, angs en eensaamheid 
voor Hom neer. Die HERE weet hoe jy voel. Dan 
doen ons dieselfde as wat Dawid in baie van sy 
Psalms doen: hy besef sy totale afhanklikheid van 
die HERE. En net soos in die meeste Psalms, is daar 
dan ook die uitkoms van nuwe Krag – dieselfde krag 
as waarvan Jesaja praat.

Erica Bijker, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Pretoria

Beste leser, indien u reeds u intekengeld  
vir 2015 betaal het en hierdie maand weer  
ŉ reke ning ontvang het, kontak asb. die  
administrasie... Daar is ŉ paar onbekende  
deposito’s wat graag base soek!

Die redaksie van  
Kompas wens al sy 
lesers ‘n aangename  
rustyd, ‘n geseënde  

Kersfees en ‘n gelukkige 
2015 toe. Mag die Here u, 
waar u ook al mag gaan, 

beskerm en bewaar.
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Tunisië: Land van Carthago en vele meer
Geskiedenis en kerkgeskiedenis

Kaap Agulhas is die mees suidelike punt in Afrika, en 
Ras ben Sakkain, Tunisië die mees noordelike in Af-
rika... dus daarmee die twee mees verwyderde lande 
in Afrika! Tunisië is geleë tussen Algerië en Libië aan 
die Middellandse See, met Italië en Silisië net so oor-
kant die water. Hulle trek deesdae gereeld aandag: 
• Hulle het onlangs hul tweede verkiesing na die 

Arabiese lente-opstande gehad;
• Mnr Moeletsi Mbeki se bewering dat Suid-Afrika 

sy eie Tunisië-dag in 2020 gaan beleef; en
• Carthago wat in ‘n onlangse preek ter sprake 

gekom het as die ou Christenvesting in Afrika.

Tunisië is ‘n land met verskeie eerstes: slawerny 
is verbied, dit is ‘n Moslemland wat reeds in 1956 
poligamie afgeskaf het, en in 2011 was dit die eerste 
Arabiese land wat hul diktator sonder oorsese hulp 
uit die kussings lig.
Ek het onlangs die geleentheid gehad om my voete 
in Carthago te sit en in die ou Romeinse perde-
karspore te loop. Diep spore in geplaveide strate 
met waterdreineringskanale daaronder in die ou 
Romeinse stad Dougga, die bes bewaarde Afrika-
Romeinse stad. Besienswaardighede wat nie net 
visueel indrukwekkend is nie, maar ‘n mens se ge-
dagtes op spore van ‘n baie ou geskiedenis plaas.
Tunisië se geskiedenis strek baie ver terug. Dit begin 
deur Koningin Elissa van die Feniciërs in 813 vC wat 
hawestede rondom die Middellandse see gevestig 
het. Hulle bou Carthago by die kus, nie ver van die 
huidige hoofstad Tunis nie. Hierdie stad groei tot die 
magtigste stad in die Middelandse See-area voor die 
opkoms van Rome. Dit het ‘n baie groot hawe met 
meer as 200 dokke in ‘n halfsirkel. Die sirkelvormige 

hawe kan ‘n mens vandag nog duidelik sien (ook 
op Google Earth), al is dit nou net ‘n klein boot- en 
vissershawe. Na die derde Puniese oorlog in 146 
vC neem Rome finaal vir Carthago oor en vernietig 
die stad totaal en al (laat letterlik geen steen onaan-
geroer nie). Dis nadat hulle vir lang tye onder Rome 
se beheer was en belastings moes betaal. 

Tydens die vroeë Romeinse okkupasie word ook 
die stad Dougga gebou. Hierdie stad het verskeie 
tempels, ‘n amfiteater, warmbaddens, huise met bin-
netuine en fonteine, mosaïekvloere, ‘n publieke toilet. 
Ook ou publieke baddens wat verhit is met keramiek 
stoompype en tonnels onder die gebou vir werkne-
mers. Selfs die tempelmure is in dié tyd gebou met 
lood hegtingslae vir aardbewing-weerstandigheid – 
dis wat ‘n mens nou noem ingenieursvernuf! ‘n Mens 
kan vandag nog die stad beleef; dis ongeveer 100km 
wes van Tunis en verklaar as ‘n wêrelderfenisge-
bied.... ’n plek wat ‘n mens nie moet mis nie as jy 
Tunisië ooit sou besoek.

Op inisiatief van Julius Caesar word Carthago weer 
opgebou 5 jaar na sy dood. Dit ontwikkel weer in-
prominensie soos die Christendom toeneem. 
‘n Paar bekendes in die Christen-geskiedenis het hul 
bande en oorsprong uit Carthago: Quintus Septi-
mius Florens Tertullianus (c.160-c.225), seun van 
‘n Romeins gebore hoofman in Carthago, was die 
eerste, opgelei as prokureur en bekend as een van 
die vroeë Christelike skrywers. Hy het die woorde: 
voldoening, verdienste, erfsonde en die Latynse term 
‘trinitas’ (met betrekking tot die Goddelike Drie-een-
heid) tot die Christelike woordeskat toegevoeg. Ons 
gebruik nou nog die terminologie wat hy ook gefor-



19

muleer het, soos: een wese en drie persone, asook 
vir Christus: twee nature en een persoon.

‘n Paar bekendes in die Christen-geskiedenis 
het hul bande en oorsprong uit Carthago.

’n Ander baie bekende is Augustinus. Hy is gebore in 
Thagaste, Noord-Afrika, in 354nC. Sy moeder was ‘n 
Christen en sy vader Patrisius ‘n heiden. Op sestien 
jaar gaan studeer hy in Carthago vir redenaar, waarin 
hy ook later begin doseer. Hy is jare eers totaal 
vervreem van God en het baie kritiese vrae oor die 
Christelike geloof. Hy gaan later ook na Rome vir ver-
dere studie, waar hy op 33-jarige ouderdom tot beke-
ring kom deur te luister na Ambrosius. Tydens die 
Paasdiens van 387nC is hy gedoop. In 391 kry hy ‘n 
beroep uit Hippo (vandag Annaba in Algerië) om daar 
as pastor te dien. Later word hy aangestel as biskop. 
Vanuit hierdie posisie het hy die Westerse kerk leiding 
gegee deur preke, boeke, briewe. Hy word getipeer 
deur sy baie bekende uitspraak: “God en die siel 
begeer ek om te ken, niks meer? Sekerlik nie!” Hy het 
ook gereeld Psalm 73:28 aangehaal: “Maar wat my 
aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees.” 
Hy het gesterf in 430nC, toe die Vandale uit Europa 
Carthago beleër en later oorgeneem het.
Van Carthago se historiese prag en praal is vandag 
nie meer veel te sien nie. Die oorblyfsel wat nou nog 
‘n aanduiding gee van daardie tyd se grootsheid, is 
die baddens van Antonin. Hulle is geleë aan die kus 
en strek oor ‘n groot gebied. Net die dienste-kelder-
vloer, wat ook die fondament vorm van die destydse 
grootse Romeinse warm baddens, is te sien.

In 600 nC neem die Arabiere oor, vernietig Carthago 
weer, en vestig ‘n nuwe stad wat nou Tunis is. 
Hulle dwing ook die Moslemgeloof in die gebied af. 
In die 16de eeu word Tunisië deel van die Turkse 
Ottomaanse-ryk, maar bly tog outonoom. Vanaf 1883 
is dit ‘n Franse kolonie, waarna dit op 20 Maart 1956 

onafhanklikheid verkry van Frankryk, en Habib Bour-
guiba eerste minister word. Hy was baie lank aan die 
bewind, in totaal 25 jaar, toe hy tydens ‘n bloedlose 
staatsgreep vervang is deur Ben Ali, wat toe beweer 
het dat Bourguiba verstandelik gesteurd was. Baie 
mense gee Bourguiba vandag nog krediet vir hoe 
hierdie Moslemland baie anders funksioneer as baie 
ander Moslemlande. Toe hy aan die bewind gekom 
het, het hy die ‘Code of Personal Status’ uitgevaardig 
(in Arabies: ‘Majala’); dit was beskou as die mees 
moderne en gevorderde familiewetgewing van alle 
tye in die Arabiese wêreld en Moslemlande. Dit het 
ingesluit baie regte vir vroue, met onder andere die 
afskaffing van poligamie (sy rede was dat, al laat die 
Koran dit toe, die praktyk gewys het dat dit net tot 
probleme lei), afskaffing van die kopdoek, wettige ge-
lykheid tussen man en vrou in geval van egskeiding 
(Moslemvroue het normaalweg nie veel sê daarin 
nie), verbod dat minderjariges teen hul wil trou, 
asook pa wat dogter dwing om te trou, en selfs die 
reg van ‘n Moslemvrou om met ‘n nie-Moslemman te 
trou, en gelyke toegang tot onderwys.

Habib Bourguiba het die ‘Code of  
Personal Status’ uitgevaardig.

Die gevolge hiervan sien ‘n mens duidelik in Tunisië. 
‘n Moslemland (orals is moskees te sien), maar as 
‘n mens dieselfde verwag as in Soedan en Iran.... 
geensins. Op straat sou ‘n mens eerder dink jy is 
êrens in Parys. Dames met die nuutste modes van 
Europa tot die volgesluierde moslem kleredrag. ‘n 
Vrou in nuutste mode wat verontwaardig reageer as 
iemand vir haar vra of sy werklik ‘n Moslem is.
Na die staatsgreep in 1987 wen Ben Ali die presi-
dentsverkiesing in 1989, waarna hy vier keer 
herverkies word met as laaste in 2009. Nie lank na 
sy herverkiesing in 2009 nie begin die Tunisiese 
revolusie, ook bekend as die Jasmyn-revolusie. Dit 
is voorafgegaan deur ‘n tyd van hoë werkloosheid, 
voedselinflasie, regeringskorrupsie, nepotisme en 
selfverryking van die president en sy familie. Sy 
 familie was blykbaar betrokke in byna alle groot 
 transaksies in Tunisië.

Nie lank na die herverkiesing van Ben Ali  
in 2009 nie begin die Tunisiese revolusie,  

ook bekend as die Jasmyn-revolusie.

Die revolusie het begin een dag nadat ‘n jong 
straathandelaar homself aan die brand gesteek 
het op 17 Desember 2010, na sy frustrasie met die 
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amptenary en regering. Dit was die vonk wat daartoe 
gelei het dat die hele land in rep en roer is vir 3 weke 
en 6 dae, totdat president Ben Ali op 14 Januarie 
bedank en uit die land vlug na Saoedi-Arabië en 
daarmee sy 23 jaar regeringsperiode beëindig. Dis 
dan ook as gevolg van hierdie aanloop tot die revo-
lusie in Tunisië dat Maloetsi Mbeki verwys na Suid-
Afrika se eie Tunisië-dag.
Daar was groot kommer onder baie Tunisiërs dat met 
die onlangse verkiesing die Moslem-fundamenta-
liste ‘n groter hand in die regering sou kry. Met al die 
veranderings wat Bourgiba geïmplementeer het, is 
dit te verstane. Die Islamitiese party Ennehda het die 

vorige verkiesing loshande gewen, maar het nou hul 
regeringsposisie verloor en moes dit afstaan aan die 
Nida Tunis-party; dit is ‘n liberale party wat eksplisiet 
‘n anti-Islamitiese standpunt uitgedra het. 
Vandag is meer as 98% van die Tunisiese bevolking 
Moslem en ‘n baie klein persentasie Christene. Daar 
staan nog ‘n ou katedraal baie naby die ou mid-
destad (Medina) van Tunis, maar daar is jammer ge-
noeg nie veel meer as dit wat getuig van die vroeëre 
Christen-gemeenskap nie.

Leo Hordijk, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Pretoria

Moenie wegloop van verantwoordelikhede nie
In Sy diens

Ontheffing vra
’n Mens hoor dit ongelukkig 
gereeld dat ’n ouderling of 
’n diaken ontheffing gevra 
het omdat hy nie met ’n 
besluit van sy kerkraad kan 
saamstem nie. Hy wil daar-

voor geen verantwoordelikheid dra nie en dus meen 
hy hy kan nie langer ’n lid van hierdie kerkraad bly nie. 
In eintlik al sulke gevalle gee die kerkraad dan ook 
maar ontheffing, want wat moet ’n mens maak as ’n 
broer nie meer kans sien om verder saam te werk nie?
Maar is dit tereg? Is verskil van mening oor ’n kerk-
raadsbesluit – al gaan dit ook oor ’n baie belangrike 
prinsipiële saak – ’n wettige rede om ontheffing te 
vra? En om as kerkraad daardie ontheffing dan ook 
maar te verleen?

Kralingen
Verlede jaar het ek in Kompas (November 2013: 
‘Sagte oë’) iets geskryf oor die kwessie ‘Kralingen’, 
‘n ernstige konflik in ‘n Nederlandse gemeente in 
Kralingen, destyds ‘n dorp naby die stad Rotterdam, 
deesdae ‘n wyk van Rotterdam soos wat Kuilsrivier 
‘n wyk van Kaapstad geword het. Wat in daardie 
kerkie as ‘n klein brandjie begin het, het soos ‘n weg-
holveldbrand uitgegroei. 
Dit het alles begin met ‘n ouderling in die kerk van 
Rotterdam-Kralingen (die gemeente bestaan inmid-
dels nie meer nie) wat eers as ‘n lid van die Beheer-
kommissie (of: Finansiële Kommissie) bedank het, 
en daarna ook sy ouderlingskap neegelê het. Hy het 

nie kans gesien om nog langer verantwoordelikheid 
te moet dra vir bepaalde sake nie. Hy het as ouder-
ling ontheffing gevra, maar sy kerkraad wou dit nie 
gee nie, aangesien die ander ampsdraers gemeen 
het dat sy moeites binne die kerkraad in ‘n broe-
derlike gesprek opgelos kon en moes word. Dit het 
hy egter geweier. En toe hy geen ontheffing gekry 
het nie, het hy self sy amp neergelê. Ook dit wou 
die kerk raad nie aanvaar nie, maar omdat hierdie 
broeder volgehou het dat hy nie langer as ‘n ouder-
ling wou dien nie, moes die kerkraad op die ou end 
daarin berus. Van toe af het die moeites in die kerk 
van Kralingen soos ‘n sneeubal gegroei.

Wie (aan)klagte teen medebroeders  
het, is geroep om dit met die amptelike  

weg aan die orde te stel en, indien hy geen 
gehoor vind nie, dit eventueel met die  

kerklike weg náder aan die orde te stel.

Sinode-kommissie
Vyf jaar later dien hierdie saak vir die derde maal in 
‘n algemene Sinode (!). 
Die kommissie wat ‘n konsep uitspraak moes voorberei, 
het in sy rapport breedvoerig ingegaan op die begin van 
hierdie konflik. Die kommissie het tot die oortuiging ge-
kom (anders as voorgaande kerklike vergaderings) dat 
die kerkraad terég geweier het om aan die beswaarde 
ouderling ontheffing te verleen. Ons lees in die kommis-
sierapport: “Wie (aan)klagte teen medebroeders het, is 
geroep om dit met die amptelike weg aan die orde te 
stel en, indien hy geen gehoor vind nie, dit eventueel 
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met die kerklike weg náder aan die orde te stel.” Hulle 
bedoel: as jy jou kerkraad nie kan oortuig nie, is daar 
ook nog ‘n Klassis en ‘n Sinode. 
“’n Kerkraad wat aan ‘n broeder op grond van sy 
aanklagte teen kerkraad(slede) ontheffing verleen, 
laat nie net ‘n broeder uit sy kring weggaan nie, maar 
bestempel homself ook as ‘n raad van ampsdraers 
wat weier om homself te bekeer.”

Oplos pleks van padgee
Myns insiens is dit ‘n belangrike vasstelling wat 
daardie sinode-kommissie gedoen het. Wat gebeur 
wanneer aan ’n kerkraadslid wat groot moeites met 
‘n kerkraadsbesluit het, om dié rede maar ontheffing 
verleen word? Die kerkraad skep die indruk dat sy 
moeites tereg is, maar dat die kerkraad dit maar gou 
van die tafel vee deur aan die beswaarde broeder 
ontheffing te verleen. Pleks van dat probeer word om 
saam die moeites op te los, kan die lastige broeder 
maar padgee. En die raad kan sy verkeerde gang bly 
gaan: die beswaarde broeder is uitgeskakel.
Met so ’n oplossing is niemand gehelp nie: nie die 
kerkraad nie, nie die gemeente nie, die beswaarde 
broeder ook nie. Want die moeites bly lewensgroot 
bestaan. En die gevaar bestaan dat die kerkraadslid 
wat ontheffing gekry het, al gou búite die kerkraad 
sy moeites begin uitblaker in die gemeente. Met as 
gevolg dat die moeites maar net al hoe groter word.

Wanneer daar verskil van mening binne  
die kerkraad ontstaan, mag jy nie padgee  

en jou amp neerlê nie, maar moet jy  
jou amp ernstig opneem en uitoefen.

Nie jou amp neerlê nie, maar dit uitoefen
Wanneer ‘n mens deur die Here van die kerk ge-
roep is om ‘n kerkraadslid te wees, is dit Hy wat 
‘n verantwoordelikheid op jou skouers gelê het. ‘n 
Verantwoordelikheid teenoor Hom om die goeie vir 
sy gemeente te soek. Juis wanneer daar verskil van 
mening binne die kerkraad ontstaan, juis as die raad 
besluite neem waarvan jy oortuig is dat hulle nie reg 
is nie, moet hierdie verantwoordelikheid swaar op 
jou druk! Juis dan mag jy nie padgee en jou amp 
neerlê nie, maar moet jy jou amp ernstig opneem en 
uitoefen. Jy is nou ekstra verantwoordelik daarvoor 
dat dit wat na jou oortuiging verkeerd is, weer regge-
maak word. Desnoods deur ‘n beroep op die Klassis. 
Padgee beteken: jy loop weg van jou verantwoorde-
likhede teenoor jou hemelse Here en sy gemeente. 
Jou Here vra in dergelike situasies juis van jou dat 
jy ekstra skouer aan die wiel sit. En dit mag miskien 

ook gebeur, as jy ontvanklik bly vir die gesprek met 
die ander en mooi na hulle argumente bly luister, dat 
jy na verloop van tyd moet erken dat jou besware 
darem tog ontereg blyk te wees. 
Nee, dit is nie maklik nie. Maar dink ‘n bietjie aan Elia, 
of Jeremia. Ook daardie ampsdraers het op ‘n sta-
dium nie meer kans gesien nie en ontheffing gevra. 
Maar die HERE het dit nie aan hulle verleen nie.
Daarom moet kerkrade ook die moed hê om in hier-
die gevalle voortaan geen ontheffing meer te ver-
leen nie, maar ‘n beswaarde broeder te bly oproep 
om sy besware in die kring van sy broeders verder 
te bespreek.

Eerlik bly
Ek het meermale meegemaak dat ‘n kerkraad oor 
bostaande redes inderdaad geweier het om aan 
‘n broeder ontheffing uit sy amp te verleen, maar 
dat daardie broeder dan skielik gesondheidsredes 
aangevoer het om tog ontheffing te verkry: “Ek kan 
hierdie spanning nie langer verduur nie.”
Dit is vir ‘n kerkraad ‘n moeilike punt. Hy sal daardie 
broeder op sy woord moet neem, al is daar miskien 
ook twyfel. En hy sal dan tog ontheffing aan hom 
moet verleen.
Maar ‘n kerkraad mag in so ’n geval wel van daardie 
broeder vra dat hy nou ook in die gemeente sy mond 
hou oor sy moeites. Dié wat weens sy gesondheid 
geen kans meer sien om oor sy besware in die kerk-
raad te praat nie, mag dit daarbuite ook nie doen nie.
En elke broeder wat in konfliksituasies met ‘n beroep 
op sy gesondheid ontheffing vra, moet homself wel 
ernstig ondersoek of hy wel heeltemaal eerlik is. Is 
dit regtig die rede? Of is dit eintlik sy onwil om nog 
langer met hierdie kerkraad saam te werk? Is hy tog 
nie besig om te dros nie? 
Laat so’n broeder bly besef: sy medebroeders kan 
nie in sy hart kyk nie, maar sy hemelse Here wel.

Ds Ferdinand Bijzet, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Kaapstad (Artikel het eerder  
in die tydskrif Nader Bekeken verskyn)

Afsnydatum vir die volgende  
uitgawe van KOMPAS: 

13 Januarie 2015

Artikels moet na volgende  
e-posadres gestuur word:

kompas@vgk.org.za
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Brood en spele
In Pers-pektief

Onlangs is drie 
sportmense dood. 
Die president het 
die volk daaroor 
toegespreek en 
vertroos in ’n reeks 
radio-boodskappe. 
Die nasionale 
televisiediens het 
vir dae nouliks tyd 

gekry om ander belangrike nuus uit te saai. ’n Groot 
beloning is deur die polisie uitgeloof vir inligting oor 
die moordenaars. Daar was nasionale begrafnisse in 
die teenwoordigheid van ministers. Maar die aantal 
moorde in Suid-Afrika is amper 50 per dag (meer as 
17 000 per jaar). Die president het die volk nie hieroor 
toegespreek nie. Daar was oor die laaste 20 jaar 
gemiddeld 150 plaasaanvalle met 75 plaasmoorde 
per jaar. Die president het die volk nie hieroor toe-
gespreek nie. Kan ‘n mens hieruit ’n afleiding maak 
oor wie se lewe vir die regering van belang is?

Voor die begin van ’n nuwe skooljaar kan ouers hulle 
kinders by ’n nuwe skool inskryf. Uit terugvoer blyk 
dit dat baie ouers hulle kinders aanmeld by gerefor-
meerde privaatskole om Christelike onderwys te kry 
vir hulle kind. Maar dan blyk dit dat die seuns nie 
sal kan rugby of krieket speel nie, omdat die getal 
kinders op die skool te min is vir ’n span en daar 
geen sportfasiliteite by die skool beskikbaar is nie. 
Dan word die kind in baie gevalle nie ingeskryf by 
die gereformeerde skool om Christelike onderwys te 
ontvang nie. Kan ‘n mens hieruit ’n afleiding maak 
oor wat vir ouers van belang is vir hulle kinders?

Sport speel ’n groot rol in suid-Afrika, sowel  
op regeringsvlak as op voetsoolvlak.

Dit is twee voorbeelde uit die groot rol wat sport in 
Suid-Afrika speel, sowel op regeringsvlak as op voet-
soolvlak. In die groot stede steek die onderbenutte 
sport-arenas hoog die lug in. Simbole van die mil-
jarde rande wat die regering bestee het aan interna-
sionale sportwedstryde. En dan is daar skoolgeboue 
waarin kinders nie ordentlik onderrig kan ontvang 
nie. Kan ‘n mens hieruit ’n afleiding maak oor wie se 
belange die regering op die hart dra?

Hierdie sake laat ‘n mens dink aan die leuse uit die 
ou Romeinse tyd: “panem et circenses”, brood en 
spele. In die jare van die neergang van die Romeinse 
Ryk het die owerheid probeer om die guns van die 
volk te wen deur hul oppervlakkige behoeftes te be-
vredig, soos met kos en vermaak. Die owerheid het 
brood uitgedeel aan die burgers, asook gladiator- en 
wildediere-gevegte begin organiseer. Hierdie beleid 
om die volk te passifiseer (rustig te hou) was in ’n 
mate suksesvol, ten koste van duisende Christene 
wat in die arenas gesterf het. Die Romeinse sati-
riese digter Juvenalis het die uitdrukking “panem en 
circenses” vir hierdie owerheidsbeleid verewig in een 
van sy satire-stukke.

Die oneweredige aandag wat sport  
in die staatsmedia kry ten koste  
van ander nuus, is opmerklik.

Hierdie owerheidsbeleid van 2 000 jaar gelede 
vertoon ‘n sterk ooreenkoms met die beleid van ons 
huidige regering. As daar nie so baie politieke vure 
was wat hulle moet doodslaan nie, dan sou ‘n mens 
amper vermoed hulle lees die klassieke literatuur. 
Van die 15 miljoen werkende mense in Suid-Afrika 
werk 2 miljoen (13%) vir die owerheid (nasionaal + 
provinsiaal + munisipaal), terwyl 16 miljoen mense 
(30% van die bevolking) staatstoelaes ontvang. Die 
staat voorsien dus brood vir ’n groot deel van die 
bevolking. Terloops, hierdie en die ander staatsuit-
gawes moet verdien word deur 11 miljoen werkers in 
die formele sektor (wat dus belasting betaal). Elkeen 
van hierdie werkers onderhou dus effektief 5 ander 
mense in Suid-Afrika.

Die staat se bemoeie nis met spele en sport is ook 
duidelik en hulle steek dit ook glad nie weg nie. Hulle 
sien die beheer en regulering van sport as ’n belang-
rike deel van hulle taak. Die oneweredige aandag wat 
sport in die staatsmedia kry ten koste van ander nuus, 
is opmerklik. Deur regulasies en kwotastelsels moet 
die sportspanne verteenwoordigend word vir (die 
demografie van) die bevolking. Slegs 10% van elke 
nasionale sportspan mag dan wit wees. Blykbaar lie-
wers verloorders by die internasionale kompetisies as 
wit-wenners. Ongelukkig, in onderskeid met mediese 
dokters en ingenieurs, kan hulle nie swart sportmense 
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uit Kuba invoer nie. Ek dink Mandela met sy Spring-
bokhemp in 1995 tydens die rugby-wêreldkampioen-
skappe was ’n beter benadering tot sport-integrasie.

Dit wil voorkom of die huidige regering probeer om 
die volk se aandag af te lei van die werklik belangrike 
sake of die negatiewe sake in die land. Aanvan k-
lik was daar die kampanje om “positief” te wees. 
Ons moenie te veel aandag gee aan die negatiewe 
gebeurtenisse in die land nie (sake soos korrupsie, 
onbekwame bestuurders, wanbesteding, moord, mis-
daad, bendes, dwelms, stropery, swak staatsonder-
wys, vigs, stakings, kragonderbrekings, tolpaaie, 
finansiële afgraderings, vakbonde wat stry, die EFF 
in die parlement, ens.), maar juis aandag gee aan 
sake soos die verbetering van huisvesting vir swart 
mense, toegang tot elektrisiteit, die beplande ontwik-
keling van marine hulpbronne, die SKA- fasiliteit by 
Carnavon en kerntegnologie.

Maar met die oorweldigende negatiewe faktore in 
die nuus sukkel selfs die staatsomroep om by die 
beleid van “positief wees” te hou. Die sport-trompet/
vuvuzela is egter steeds daar om geblaas te word. 
‘n Mens hoop net Bafana Bafana sal kwalifiseer vir 
die Afrikabeker-toernooi volgende jaar in Suid-Afrika. 
Anders sal dit maar moeilik bly in die politiek. Maar of 
Bafana Bafana sal kwalifiseer of nie, die regerings-
media sal steeds groot aandag aan die toernooi 

gee. Dit sal die bevolking weer vertroue gee dat die 
regering die regte dinge doen.....

Kom ons kry sport weer in  
die regte perspektief.

Dit is opmerklik dat so baie mense, insluitende Chris-
tene, so begaan is oor sport, en nie net as gevolg 
van die regerings-propaganda nie. Dit is goed, veral 
vir jong mense, om aktief deel te neem aan sport. 
Die meeste sport-entoesiaste in Suid-Afrika is egter 
tv- of pawiljoen-sportdeelnemers. Paulus skrywe 
aan die jong predikant Timotheüs dat jy jou (en 
vanselfsprekend ook jou kinders - HM) moet oefen 
in die godsaligheid, eerder as in sport en liggaamlike 
oefening (1 Tim. 4:8), want “die godsaligheid is nuttig 
vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige 
en toekomstige lewe het”. Dit beteken nie jy moet 
glad nie sport beoefen of liggaamlike oefeninge doen 
nie, maar jou prioriteite moet reg en in balans wees. 
As jy jou kind gereformeerde onderwys onthou ter 
wille van sport, dan is jou prioriteite nie reg nie. As jy 
jou laat bedwelm deur die sportpropaganda van die 
regering, dan raak die dinge in die lewe wat werklik 
van belang is, in die gedrang. Kom ons kry sport 
weer in die regte perspektief.

Hans Moes, lidmaat van die vrye Gereformeerde 
Kerk Kaapstad

Ds. Jasper Klapwijk 
is sedert September 
2012 predikant van die 
Ichtuskerk in Den Haag. 
Die eerste 15 jaar van 
sy domineeskap was hy 
sendeling op Curaçao, 
werksaam as predikant 
van die Iglesia Reformá 
(Gereformeerde kerk) 
van Curaçao. In 2003 
keer die gesin terug na 
Nederland en hy word 

predikant in die Groningse dorp Winsum. 
Sy kommentaar: “Dit is verskillende werkplekke, 
maar my passie is nog steeds dieselfde. Niks is 
mooier as om mense in Den Haag te laat sien wat 
God se bedoeling met dié stad en hierdie wêreld is.”
Nou saam in een boek:

Goeie nuus uit die Ou Testament
Hierdie boek wil die leser help om die Ou Testa-
ment met meer begrip te lees en oog te kry vir die 
groot lyn in die Bybel, van skepping na herskep-
ping. By elke hoofstuk is daar ‘n Bybelleesrooster 
wat gevolg kan word. Hierdie boekie wil ‘n onder-
steuning wees by die lees van die Bybel. Daar is 
ook besprekingsvrae by elke hoofstuk. 
Beter nuus uit die Nuwe Testament
‘n Vervolg op “Goeie nuus uit die Ou Testa-
ment”. Die skrywer wil met die term “Beter” nie 
aandui dat die Ou Testament gediskwalifiseer is 
nie. Jesus het gekom om die Skrifte van die Ou 
Testament te vervul. Die Ou Testament is soos ‘n 
blomknop wat in die nuwe Testament begin blom. 
Die blomknop is goed en onmisbaar, maar die 
blom self baie beter.
Dit is beskikbaar by Die Boekuitgewers.  
Tel. 012 332 0127 Die prys is R165.

GOEIE NUUS UIT DIE

OU TESTAMENT 

BETER NUUS UIT DIE

NUWE TESTAMENT
Jasper Klapwijk
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So lief het God die wêreld

So lief het God die wêreld 
dat Hy vir ons sy Seun, 
sy enigste, gegee het –  
ons Redder, Lig en Steun. 
Wie in Hom glo, sal lewe, 
sal nooit verlore gaan; 
maar het die ware lewe 
as God se erfgenaam.

Die Seun het nie kom oordeel –  
Hy kom om vry te spreek. 
Sy koms het oor die wêreld 
’n nuwe dag laat breek. 
Maar hulle wat nie glo nie 
bly selfveroordeeld staan: 
Die liefde vir die duister 
laat hul verlore gaan.

So kom die stryd, die skeiding, 
van duisternis en lig. 
Wie aanhou met die slegte, 
hul lewens bly ontwrig. 
Maar wie, uit God gebore, 
die waarheid soek en doen, 
kom dankbaar na die lig toe 
as kind met God versoen.

Dit is nog ’n baie nuwe lied, uit 2001, geskryf deur Attie van 
der Colf. ’n Beryming van die bekende woorde uit Johannes 
3:16-21, aangevul met ander Bybelgegewens en gemaak op 
’n ou melodie uit 1653 van Johann Cruger. ’n Mooi Kerslied. 
Dit is in die GKSA-liedboek opgeneem as Skrifberyming 61. 


