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Op moedverloor se vlakte
Daar gebeur baie dinge in Suid-Afrika wat ‘n mens moedeloos maak. Beurt-
krag tref almal in die land, veral ook die besighede. Selfs ons eredienste word 
deur beurtkrag versteur. Ons parlement ontaard in chaos. Die korrupsie in die 
land maak ‘n mens moeg. Al hierdie nuus affekteer ons. Dit kan lei tot groei-
ende ontevredenheid, kwade gevoelens en neersien op ander mense.
Lees nou Efesiërs 2:3-10: Ons almal het destyds ook so opgetree toe ons die 
begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, 
soos al die ander, was toe van nature kinders van die toorn. Maar God het ons 
… saam lewend gemaak in Christus – deur genade is julle verlos! … om goeie 
werke te doen en daarvolgens te lewe, soos God dit voorberei het.
Ons kla oor die toestand in die land. Maar besef ons dat ons uit onsself niks 
beter is nie? As God nie ingegryp het nie, het ons lewe net so gelyk as dié 
van die mense oor wie ons kla. Die genade van God het ons uit hierdie chaos 
getrek. Paulus roep die Efesiërs op om te besef waar hulle vandaan kom en 
Wie hulle gebring het waar hulle nou is: Jesus Christus. ‘n Christen sal nooit 
hoogmoedig neerkyk op ander mense nie.
En besef ons verder dat God dit met ‘n doel gedoen het: om goeie werke te 
doen. Om anders te wees en anders te lewe. Om nie haatdraend of verbitterd 
te raak nie. Om nie hoogmoedig neer te sien op dit wat ander alles verkeerd 
doen nie, maar om goeie werke te doen. Die kerk mag en moet ‘n teenkultuur 
vorm. ‘n Kultuur waarin Christus die middelpunt moet wees. Kompas wil dit 
stimuleer deur God se Woord oor ons lewe te laat skyn.
In hierdie Kompas kan jy in die Bybelstudie lees dat ons nie ons vertroue moet 
stel in menslike strukture nie. Nie in demokrasie of nasionaliteit nie, maar net 
in Christus. God het ons lewend gemaak in Christus. Dit beteken ‘n radikale 
verandering in ons gedrag. Hoe radikaal moet ons dit opvat? Beteken dit dat ‘n 
Christen nie behoort te rook nie? In hierdie uitgawe verskyn ‘n vertaalde artikel 
van ’n broeder uit Australië. As iemand hierop wil reageer, is hy/sy welkom. 
Verder kan jy in In Perspektief lees wat dit vir ons beteken as dit gaan oor 
gesag. Moet ons gesag oor ons erken as die gesagsdraer ‘n gemors daarvan 
maak?
Genoeg om oor na te dink en ter harte te neem. Geniet die lees van hierdie 
uitgawe!

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

God gee ‘n toekoms bo verwagting 
( Jeremia 3:16-17)

Hoop in straf
Jeremia is die profeet van trane. Hy het vir Israel die 
straf vir hulle sondes aangekondig. Vanweë daardie 
‘slegte nuus’ is hy deur sy eie volk verwerp en het hy 
amper gesterf. Vervolgens het die straf gekom, en 
Jeremia het in trane op die puinhope van Jerusalem 
gesit. Dit was die gevolge van die afgodery van God 
se volk! Hy het uit sy pad gegaan om hulle te waar-
sku en dit te voorkom, maar hulle wou nie luister nie.

Maar die boek van Jeremia is ’n besonderse boek, 
omdat dit die woorde van ’n God is, wat verskil van 
hoe ons dink. Terwyl Jeremia se oproepe tot beke-
ring op dowe ore val en die ballingskap onvermydelik 
nader kom, kondig Jeremia ook ’n toekoms aan vir 
die volk van God.

herbou gaan word. Die mure en poorte van die Dawid-
stad Jerusalem moet natuurlik herbou word. Daar sal 
dan seker weer ‘n koning op die troon van Dawid sit. 
En bo alles sal die tempel tog weer daar moet kom! Die 
berg Sion moet weer die sentrum van die land word. Dit 
is mos die sigbare teken dat God by sy volk woon.
Dis juis dit wat Israel pynlik gemis het. Hulle het die 
treurlied Psalm 137 gesing:

By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en 
ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. 
Hoe kan ons die lied van die Here sing in ’n 
vreemde land? As ek jou sou vergeet, Jerusa-
lem, mag my regterhand dan verlam raak. Mag 
my tong aan my verhemelte vaskleef as ek aan 
jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste 
vreugde bly nie. (Ps. 137:1, 5 en 6) 

Hulle toekomsverwagting het konkreet gegaan oor 
die tempel van God. En binne-in was die ark opge-
stel. Dit was die allerheiligste plek, die troon van 
God op aarde. Dit was die simbool van sy glorie en 
heilige aanwesigheid (Lev. 16:2). En in die ark was 
die verbondskontrak: die twee kliptafels met die tien 
gebooie. Dit alles was vir Israel onmisbaar.
Soveel so, dat Israel die tempel en die ark as ‘n valse 
sekuriteit gebruik het: ‘God sal die tempel tog seker nie 
laat verwoes nie? Dit is hier by ons, dus is ons veilig!’

God is nie gebind nie
Nou sê Jeremia: ‘Julle mag teruggaan huis toe, maar 
julle sal die ark nie mis nie. Niemand sal selfs nog 
daaraan dink nie’!

God kondig dus ’n geweldige verskuiwing in die 
religie van Israel aan. Die sigbare tekens en reëlings 
wat hy in die verbond deur Moses gegee het, sal 
verval. Hulle het ’n expiry date.
God het die ark nie nodig nie. En sy volk moet 
sonder die ark kan regkom. God is nie opgesluit in 
sy eie tempel nie. Die tempel was ’n simbool van sy 
omgang met sy volk. 

Aanvanklik is die tempel wel herbou. Die klein res 
van Israel wat uit die ballingskap teruggekeer het, het 
die tempel herbou. Nog 400 jaar later is die tempel 

’n Nuwe toekoms, maar verrassend
Dit gee hoop: God sal sy volk nie vergeet nie. Hy 
belowe dit nou reeds en sal dit self moontlik maak.
Maar weer eens, God is verrassend. Hy gaan Israel 
terugbring, maar hulle sal nie dieselfde bly nie, en hy 
gaan die verhouding met hulle verander:

Wanneer julle vrugbaar is en baie word in die 
land, in daardie dae, sê die Here, sal niemand 
meer uitroep: “Die verbondsark van die Here!” 
nie; dit sal nie meer in iemand se gedagte opkom 
nie, niemand sal dit eers meer noem of dit mis 
nie en niemand sal ’n nuwe maak nie. In daardie 
tyd sal hulle Jerusalem noem: “Die troon van die 
Here”, en al die nasies sal in Jerusalem byme-
kaarkom om die Naam van die Here te eer. Hulle 
sal nie hardkoppig bly nie. (Jer. 3:16–17) 

Dis ronduit skokkend vir die Israeliete!
Wanneer God aankondig dat hulle uit die ballingskap 
terugkeer, sou hulle natuurlik verwag dat die ou dinge 
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van Herodes gebou. Dit het nie gelyk asof Jeremia 
se profesie vervul is nie. Mense het dit dalk vergeet.

Maar toe verskyn Jesus. Sy woorde is egter net so 
onaanvaarbaar as Jeremia s’n. Hy reinig die tempel 
en maak van die handelshuis weer ’n gebedshuis. 
Vervolgens spreek hy die kriptiese woorde: Breek 
hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig. 
(Joh. 2:19)
Die Jode het dit as heiligskennis opgevat. In die 
proses teen Jesus was dit die eerste beskuldiging 
wat deur twee getuies bevestig is, en dit was een van 
die redes vir sy doodvonnis (Matt. 26:61).

Johannes verduidelik wat 
Jesus bedoel het: Met “hier-
die tempel” het Hy egter sy 
liggaam bedoel. (Joh. 2:21) 
Hoekom praat Jesus so? 
Die tempel was die plek 
waar die offers gebring is 
om versoening te bewerk. 
Die bloed van die jaarlikse 
offer is op die versoendek-
sel bo-op die ark gesprin-
kel. Dit is nou presies wat 

Jesus vervang het: sy liggaam het die plek van die 
tempel ingeneem. Deur sy bloed is daar versoe-
ning (Efes. 1:7). Hebreërs 9:11–12 wys duidelik die 
realiteite agter die simbole van die ou verbond: 

Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die 
weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die 
verbondstent wat groter en volmaakter is en nie 
deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot 
hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en 
nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net 
een maal die heiligdom binnegegaan en ’n ewige 
verlossing tot stand gebring. 

Wins?
Twee dinge maak die verdwyning van die tempel en 
die ark noodsaaklik. 
In die eerste plek was die tempel beperk tot een plek: 
Jerusalem. Deur Christus is God se woonplek nie 
meer beperk nie. Almal wat in Hom glo en hom aanbid 
in Gees en waarheid, leef in God se aanwesigheid.
Die tweede rede is ons neiging om ons sekuriteit in 
verkeerde dinge te soek. Vir Israel was dit die tempel 
pleks van ’n hartlike vertroue in God se beloftes.
Waarin soek jy jou sekuriteit? Dink jy alles gaan 
verkeerd in die kerk wanneer jy nie meer die geykte 
formules hoor nie? Dink jy dat die kerk net veilig 

is wanneer die standpunte wat jy altyd van jou pa 
gehoor het, gehandhaaf word? Of bestudeer jy self 
die Bybel om te hoor watter dienswerk in watter vorm 
God van jou verwag?

Die Here slaan hierdie valse sekuriteit uit ons hande 
en wys ons op Christus. Hy roep ons tot ’n lewendige 
daaglikse omgang met Christus. Hy roep jou om 
voluit jou vertroue te stel in die bloed van Christus, in 
sy gehoorsaamheid. Wanneer jy min lees, is dit een-
voudig om konserwatief te raak. Jy klou vas aan die 
vorme wat jy ken vanaf 1952. Maar waar is Christus?

Jesus is nie gebind aan ’n gebou en vorme nie. Hy 
is besig om sy bruid heilig te maak en voor te berei 
(Efes. 5). Jesus bou ‘n huis van lewende stene: dis 
die vervanging van die tempel. 
Lees 1 Petrus 2:1-6. Laat jy jouself gebruik en ver-
ander om ‘n lewende steen te wees in daardie bou-
proses? Bring jy “geestelike offers wat deur Jesus 
Christus vir God welgevallig is.”? (1Petr. 2:5) 

Dirk Maurits Boersma, sendeling van die Vrye  
Gereformeerde Kerk,”Living Hope”, Akasia, Pretoria

•  Eiendomsreg
•  Opstel van koopooreenkomste

•  Registrasie van oordragte
•  Advies met verkoop van eiendom

•  Notariële waarmerkings
•  Testamente

•  Algemene regsadvies

Prokureurs, notarisse en
aktevervaardigers

KONTAK ONS
VANDAG NOG!
Werner Human
Tertius Kruger

Willie Spies

Tel: 012 664 0708  •  E-pos: willie@hurterspies.co.za
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Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika (GKSA) 
- Sinode 2015

Kerknuus

Die Kerke het die 
afgelope 2 weke, soos 
elke 3 jaar, byme-
kaargekom in ‘n Sinode. 
Baie van die lidmate 
van die GKSA, sowel 
as ander persone en 
instansies, het die 
meerdere vergade-
ring (Sinode) met groot 
belangstelling dopge-

hou. Siende dat dit ‘n oop vergadering was, was 
daar koerantverslaggewers, lede van ander kerk-
genootskappe en nuuskieriges. Die afgevaardigdes 
moes hulle woorde mooi kies, want dis so maklik om 
verkeerd aangehaal te word.
Die agenda met alle verslae, beswaarskrifte, beskry-
wingspunte, ens. beslaan 483 bladsye, en dit moes 
alles deurgewerk word. Kommentare en voorstelle is 
aangehoor en dan met besluite afgehandel – geluk-
kig was daar baie slim mense. Dit was ‘n reuse hoe-
veelheid werk (elke dag van 08:00 tot 21:00, behalwe 
Sondag). Al die agendapunte is sake wat deur die 
7 Streeksinodes verwys is, wat hulle van die Klas-
sisse ontvang het en waaroor hulle nie uitsluitsel kon 
gee nie. Die Klassisse kry hulle agendapunte van 
die Kerkrade. Dus het die agendapunte wat op die 
Sinodes dien, reeds ‘n paadjie geloop, en is die sake 
belangrik genoeg geag om op die Sinode te dien. Die 
besluite moet Skrifgefundeer wees, en waar die Skrif 
nie duidelik uitspraak gee nie, moet broederlik met 
mekaar ooreengekom word. Daar was nie tyd vir gor-
rel nie, want onthou, die afgevaardigdes kry net een 
spreekbeurt om die saak verder op te helder.
Nie al die sake kan hier genoem word nie, dus net ‘n 
paar sake wat die lidmate dalk kan interesseer:
•	 Omdat ons en die NG Kerk grootliks een is in 

leer,	diens	en	tug,	is	ŉ	groot	tree	op	die	pad	van	
onderlinge samewerking gegee. Dit beteken o.a. 
dat (i) attestate (kerklike getuigskrifte) weder-
syds aanvaar word, (ii) doop onderling toegelaat 
en (iii) lidmate tot mekaar se nagmaal uitgenooi 
word, onderhewig aan die goedkeuring van die 
betrokke Kerkrade. Verder mag NGK-leraars met 
bedieningsbevoegdheid onder toesig en ver-

antwoordelikheid van die Kerkrade preek. Maar 
onthou Kerkorde-artikel 9 – ... met groot versigtig-
heid en eers nadat hulle vir ‘n sekere tyd goed 
beproef is – is hier van toepassing. Gesamentlike 
eredienste kan ook gehou word.

•	 Die sake wat gaan oor die vrou in die beson-
dere dienste is verwys na ‘n Spesiale Sinode, 
aangesien dit ‘n wesenlike saak is. ‘n Wesen-
like saak is ‘n saak wat direk en duidelik uit die 
Skrif kom of direk daaruit afgelei kan word, en 
ernstige verdelingspotensiaal het. Beide voor-
waardes is hier van toepassing. Die doel van 
die Spesiale Sinode is om onder leiding van die 
Skrif en met gebede ‘n antwoord van God te soek 
om gesamentlik tot ‘n besluit te kom. Die lede 
[4 predikante en 4 ouderlinge per Streeksinode] 
kom uit die kerke en word deur die Streek-
sinodes aangewys. Die voorbidding van die 
gemeentelede word hiervoor gevra.

Sake wat gaan oor die vrou in die besondere 
dienste is verwys na ‘n Spesiale Sinode

•	 Verskeie liedere, met veral ‘n Nuwe-Testamen-
tiese inhoud, is goedgekeur vir gebruik tydens 
die erediens. Om liedere goedgekeur te kry, moet 
dit aan die Deputate wat daarvoor aangewys is, 
aangebied word, wat dan die liedere beoordeel 
op grond van Skrifgetrouheid en singbaarheid. 
Die Deputate lê dan die gekeurde liedere aan 
die Sinode voor vir goedkeuring, waar dit weer 
deeglik nagegaan word. Indien dit later blyk dat ‘n 
goedgekeurde lied tog nie Skrifgetrou is nie, kan 
‘n beswaarskrif by die volgende Sinode ingedien 
word. Lied 353 wat reeds in ons bruin boekie is, 
is nou afgekeur omdat dit verwys na ... word Hy 
Immanuel ... en so word Hy ons Verlosser ... . 
Die waarheid is, Hy is van ewigheid af Immanuel 
en ons Verlosser. Die beswaarskrif wat handel 
oor “Stille Nag” (Lied 348) t.o.v. “heilige” nag, 
is nie aanvaar nie. Dus bly dié lied in die bruin 
boekie.	ŉ	Behoorlike	aantal	mooi,	nuwe	liedere	is	
goedgekeur vir gebruik in ons kerke.
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•	 As ons praat van ramings is daar baie keer ‘n 
negatiewe gevoel onder lidmate. Dis die geld 
wat aan die Administratiewe Buro betaal word. In 
die laaste 3 jaar is amper R16 miljoen uitgegee. 
Daarvan was minder as 10% vir administrasie-
koste. Die hoofuitgawe is om kerke by te staan 
met die opleiding van predikante en sustentasie 
aan gemeentes wat swaarkry. ‘n Oproep word 
gedoen dat gemeentelede hulle deel [ongeveer  
R 610 per belydende lidmaat per jaar] sal bydra 
vir dié goeie saak.

‘n Behoorlik aantal mooi, nuwe liedere is 
goedgekeurvir gebruik in ons kerke.

•	 Baie lidmate is bewus daarvan dat die lidmaat-
getalle jaar na jaar afneem. By die vorige Sinode 
is daar Deputate aangewys met die opdrag om 
te kyk na hierdie saak, wat die Omkeerstrategie 
genoem is. ‘n Baie volledige verslag is by die 
Sinode ter tafel geneem en ook goedgekeur. 
Die afgevaardigdes was baie entoesiasties en 
die verslag het die pad vorentoe uitgespel met 
‘n nuwe naam, nl. Kerkgroeibediening. Daar is 
besluit om ‘n Sentrum vir Bedieningstoerusting en 

Begeleiding in die lewe te roep. Ons vertrou dat 
hierdie inisiatief vrugte sal voortbring.

Daar is besluit om ‘n Sentrum vir Bedie-
ningstoerusting en Begeleiding in die lewe   

te roep, wat kerkgroei moet bevorder.

•	 Daar was nog baie ander sake wat hanteer is, 
soos teologiese opleiding, hantering van sending 
en evangelisasie, ekumeniese en owerheidsver-
houdings, Bybelverspreiding, diakonale sake, 
veranderinge aan die Kerkorde, versorging van 
emeritus-predikante sowel as die bestuur van 
die pensioenfondse, evaluering van publikasies, 
hantering van Godslastering op radio en televi-
sie, ens.

Ons kan bly wees dat Sola Scriptura (alleen die 
Woord) die riglyn in ons kerk is en ons vertrou dat 
God die GKSA sal seën in die werk wat gedoen 
word.

Br Anton Boon en ds Koos Cloete, lidmate van die 
Gereformeerde Kerk Hermanus

Rook en die Christen
Leer en lewe

Moet Christene hierdie saak 
enigsins ernstig opneem en, 
indien wel, hoe ernstig? Die ge-
bruik van tabak deur Christene is 
‘n saak waaroor daar nog steeds 
van tyd tot tyd gedebatteer word. 
In baie Gereformeerde kerke 

oor die wêreld word die rook van tabak nie altyd as 
‘n ernstige etiese kwessie beskou nie. Die Bybel 
spreek homself nie in soveel woorde uit oor die rook 
van sigarette nie. Daarom is dit nodig om na ander 
Skrifgedeeltes te kyk om ‘n antwoord te soek. Eer-
stens moet ons kyk na die Bybelgedeeltes wat vir 
ons vertel dat ons liggame tempels van God is.

In 1 Korinthiërs 6:19-20 sê God se Woord vir ons: Of 
weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 
Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en 
dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur 
gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in 

julle gees wat aan God behoort. Paulus waarsku ook 
in 1 Korinthiërs 3: 17: As iemand die tempel van God 
skend, sal God hom skend; want die tempel van God 
is heilig, en dit is julle.

Die vraag wat in hierdie artikel gestel word, is of ons 
as Gereformeerde kerke moet oorweeg of ons nie 
‘n sterk beginselstandpunt moet inneem teenoor die 
skade van die rook van tabak nie.

Ons liggaam is ‘n tempel van God.

Die oorweldigende meerderheid van mediese getuie-
nis is duidelik. Rokers benadeel nie net hulself nie, 
maar ook almal rondom hulle, met lewensbedrei-
gende skade aan hulle eie liggame en die liggame 
van hulle naastes. Om die saak teen rook toe te lig, 
haal ek ‘n aantal feite uit Wikipedia aan:

Epidemiologiese navorsing is hoofsaaklik ge-
fokus op die rook van sigarettabak, wat meer 
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uitvoerig bestudeer is as enige ander vorm van 
tabakgebruik.

Tabak is wêreldwyd die grootste enkele oorsaak 
van voorkombare sterftes. Tabakgebruik lei 
meestal tot siektes van die hart, lewer en longe. 
Rook is ‘n ernstige risikofaktor vir hartaanvalle, 
beroertes, chroniese obstruktiewe lugwegsiekte 
(KOLS) (wat emfiseem en chroniese bronchitis 
insluit) en kanker (in die besonder longkanker, 
kanker van die larinks en mond, en pankreas-
kanker). Dit veroorsaak ook periferale vaskulêre 
siekte en hoë bloeddruk. Dit is bewys dat tabak-
rook in die omgewing, of passiewe rook, nadelige 
gevolge vir die gesondheid van mense van alle 
ouderdomme inhou.

Die	fisiese	en	sielkundige	verslawing	 
aan nikotien ontneem God die eer.

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) 
beraam dat tabak in 2014 5,4 miljoen sterftes 
en tydens die twintigste eeu 100 miljoen sterftes 
veroorsaak het. In dieselfde trant beskryf die 
United States Center for Disease Control and 
Prevention tabakgebruik as “die enkele belangrik-
ste voorkombare risiko vir menslike gesondheid 
in ontwikkelde lande en ‘n belangrike oorsaak 
van voortydige sterftes wêreldwyd”.

Rook bevat verskeie karsinogeniese pirolitiese 
verbindings wat met DNA verbind en genetiese 
mutasies veroorsaak. Daar is 45 chemiese 
verbindings in sigaretrook wat daarvoor bekend 
is of waarvan vermoed word dat dit karsinogenies 
is. Tabak bevat ook nikotien, wat ‘n hoogs ver-
slawende psigo-aktiewe dwelmmiddel is. Wanneer 
tabak gerook word, veroorsaak nikotien fisiese 
en sielkundige afhanklikheid. Tabakgebruik is ‘n 
belangrike faktor in miskrame onder swanger ro-
kers, en dit dra by tot ‘n aantal ander bedreigings 
vir die gesondheid van die fetus, soos premature 
geboortes en lae geboortegewig. Dit maak ook die 
kans op SIDS (wiegiedood) 1,4 tot 3 keer groter.

Ongelukkig is daar steeds mense in ons kerke wat 
rook. Dit is aan die verminder, wat goed is. Ons sien 
egter ook dat ‘n aantal jongmense hierdie gevaar-
like en verslawende dwelm begin gebruik. Dring die 
boodskap dan nie deur nie? Is ons besig om God te 
‘versoek’?

Die meeste rokers rook op ‘n gereelde daaglikse 
basis, en is in der waarheid verslaaf. Hulle is ‘in sla-
werny’	as	gevolg	daarvan.	Die	fisiese	en	sielkundige	
verslawing aan nikotien ontneem God die eer. Ons 
doel in die lewe is nie om ons begeerte na eie plesier 
te bevredig nie, maar om in die Gees te wandel en 
so aan Hom die verskuldigde eer te gee.

Galasiërs 5:16: Maar ek sê: Wandel deur die Gees, 
dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees 
volbring nie. 
1 Korinthiërs 6:12: Alles is my geoorloof, maar nie 
alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal 
my nie deur iets laat oorheers nie.

Wat sê die Wet van God oor ons liggame en dié van 
ons naaste?

HK Sondag 40 V & A 105: Wat eis God in die sesde 
gebod?

Antwoord: Dat ek my naaste nie met gedagtes, en 
ook nie met woorde of enige gebaar en nog minder 
met die daad, deur myself of deur ander mag ont-
eer, haat, wond of doodmaak nie; maar dat ek alle 
wraakgierigheid moet aflê; ook myself nie mag wond 
of moedswillig in enige gevaar begewe nie; daarom 
dra die owerheid ook die swaard om die doodslag te 
weer.

Is dit op sigself sonde om tabak te rook? Nee. Net so 
min as wat dit is om alkohol te gebruik. Maar wat wel 
sonde is, is om ‘in slawerny’ (verslaaf) te wees. Daar-
benewens is dit sonde om die tempel van die Heilige 
Gees te ‘skend’ (skade aan te doen). Paulus sê: As 
iemand die tempel van God skend (skade aandoen), 
sal God hom skend.

Dit is sonde om die tempel van die  
Heilige Gees skade aan te doen.

Ek besoek soms van ons susterkerke in Wes-Aus-
tralië en oorsee, en dan sien ek lidmate wat naby 
die ingang van die kerk rondstaan en rook. Hulle het 
klaarblyklik ‘n behoefte daaraan om hulle drang na 
nikotien te bevredig selfs in die laaste paar minute 
voordat die diens begin, en steek so gou as moontlik 
na	afloop	van	die	diens	weer	‘n	sigaret	op.

Watter soort boodskap dra dit aan ons jeug oor? 
Watter soort boodskap dra dit oor aan hulle wat God 
oor ons pad bring sodat ons hulle na die geloof kan 
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lei? Hulle kan dalk dink: Word die 6de gebod met 
betrekking tot skadeberokkening aan jouself en jou 
naaste dan nie ernstig opgeneem in hierdie kerk nie? 
Hoe pas hierdie gevaarlike verslawing in by ‘n Chris-
telike leefstyl? Om nog meer persoonlik te raak: hoe 
is dit moontlik dat ‘n roker God kan dank, kan bid vir 
goeie gesondheid en dan oomblikke later ‘n sigaret 
opsteek?

Hoe pas gevaarlike verslawing  
in by ‘n Christelike leefstyl?

Tabak is ‘n produk wat oor geen enkele goeie eien-
skap beskik nie. Dit doen niks anders as om jou ver-
slawingsdrange te bevredig nie. Dit stel die gebruiker 
en sy naaste bloot aan ‘n hoë risiko van hart-, long-, 
mond- en keelsiektes, vele soorte kankers, beroerte 
en ‘n ‘vroeë’ pynlike dood. Ons ken almal lidmate van 
ons eie kerke wat gesterf het weens die gevolge van 
rook. Is dit dan nie tyd dat ons as Gereformeerde 
kerke ‘n Bybels-etiese standpunt inneem dat die rook 
van tabak ‘n sondige, skadelike verslawing is wat as 
sonde beskou moet word nie?

Miskien is daar lesers wat voel dat ons geduldig 
moet wees met die swakheid van ons broer/suster 
wat sukkel om op te hou rook. Meegevoel hê of 
geduldig wees? Ja, ons moet. Maar moet ons ‘n 
sekere goedaardige siening huldig van ‘respektabele’ 
sondes? Sekerlik nie! Dit is nie ‘n Bybelse siening 
nie. Ons moet die sondaar in liefde vermaan om hom 
te bekeer van sy sonde!

Dit mag ‘n stryd wees, 
maar om goedaardig die 
sondaar toe te laat om 
in sy sonde te volhard, is 
om ons roeping op te hef 
om mekaar lief te hê en 
om broers en susters op 

te roep om hulle te bekeer van sondige gewoontes 
en verslawings.

 Aan die lesers wat rook en graag die gewoonte 
wil laat vaar, het ek net een ding om te sê: Gaan 
na die Here in gebed, bely jou verslawing, bely jou 
sonde en vra vir die Heilige Gees. Neem die pad van 
gehoorsaamheid, van geloof. Bid vir verlossing van 
jou sondige, skadelike verslawing. Wees eerlik met 
jouself, maar wees bowenal eerlik met God wat jy as 
jou Here bely. Moenie luister na die duiwel wat gaan 
probeer om jou te mislei om te glo dat dit nie regtig 

so ‘n ernstige saak is nie. Dat dit net ‘n ‘klein’ son-
detjie is. Hy is die vader van die leuen. Bely eerder 
jou sonde, bid vir die Heilige Gees en jy sal Hom 
ontvang. Dit is sy belofte! God die Heilige Gees sal 
jou vernuwe. Glo my, ek was daar.

Hou op rook. Doen dit in die krag  
van die Heilige Gees en in gebed.

Gaan dit maklik wees om eenvoudig net eensklaps 
heeltemal op te hou rook? Nee, dit sal nie maklik 
wees nie. Om teen sonde te stry, is nooit maklik nie. 
En moenie net geleidelik minder sonde doen nie. Dit 
werk nie; jy weet dit en ek weet dit. Afgesien daarvan 
moet jy jou sonde konfronteer en totaal en beslis-
send daarmee breek. Hou dadelik heeltemal daar-
mee op! Doen dit in die krag van die Heilige Gees en 
in gebed. Gaan na jou ouderling, jou predikant, jou 
gesin, en vra hulle om vir jou te bid en jou te help.

Wat dan van diegene wat probeer het, en wat daar-
voor gebid het dat hulle verslawing moet end kry, en 
wat misluk het, miskien verskeie kere? Moenie die 
stryd teen hierdie sonde opgee nie! Gaan weer en 
weer na die Here in gebed. As jy in die versoeking 
is om nog ‘n pakkie te koop, bid tot God voordat jy 
die winkel binnegaan. Stop! Stop, en bid eers! Kan 
jy dan nog steeds die winkel binnegaan en daardie 
pakkie sigarette koop nadat jy gebid het? Onderwerp 
jou aan God se antwoord op jou gebed. Die gebed 
van onderwerping aan God het groot krag. Bid elke 
keer wat jy die drang voel. Bid wanneer jy geïrriteerd 
en humeurig voel terwyl jy die onvermydelike onttrek-
kingsimptome ervaar. (Terloops, wat sê dit van jou 
verslawing?) Bid daarom baie, want God die Heilige 
Gees sal jou versterk! Hy sal jou drange baie beter 
bevredig as wat nikotien dit ooit kon doen! Hy sal jou 
die vreugde skenk om te ervaar dat Hy jou gebed 
beantwoord!

Laat ons dan tesame, in liefde vir mekaar, en in die 
krag van die Heilige Gees, hierdie kwaad uit ons 
midde uitroei. Laat ons ampsdraers hierdie sonde 
erken en in liefde diegene vermaan wat teen hierdie 
verslawing baklei en aan hulle hulp en ondersteuning 
verskaf. Laat ons almal as gelowiges dit ook doen, 
terwyl ons God liefhet met ons hele hart en ons 
naaste soos onsself.

SC Fokkema, lidmaat van die Free Reformed 
Churches of Australia
(Vertaalde artikel uit Una Sancta, 1 November 2014)
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O Lam van God onskuldig1

O Lam van God onskuldig, 
wat moedig en geduldig 
aan daardie kruishout ly –  
verdien dan nie my sonde 
die strieme en die wonde? 
Ek weet, ek weet dit is vir my!

Die straf moes ek gely het, 
en voor die poort gebly het 
in pyn en smart en vrees. 
U slaan op my u oë, 
in godd’lik mededoë 
want U wil my Verlosser wees.

Hier waar ek dankbaar nader, 
o Midd’laar by die Vader, 
prys ek u liefde groot! 
U gee my nuwe lewe, 
die eewge, hemellewe, 
en sterf daarvoor die wrede dood.

Sou ek U dan nie prys nie; 
aan U my dank bewys nie –  
vir my kies U die kruis! 
Aan U my lofgebede! 
U skenk die ware vrede; 
U bring my na die Vaderhuis.

Die belangrikste Duitse gesangedigter van die 17de eeu, Paul Gerhardt, het die oorspronklike 
lied geskryf. Die lied het uit 16 strofes bestaan, waarvan die eerste agt gehandel het oor die 
oorsaak en die vrug van Jesus se lyding en dood. Die volgende agt was ‘n uitdrukking van ons lof 
en dank teenoor ons Verlosser. Izak de Villiers het, toe hy hierdie lied in Afrikaans vertaal het, die 
lied verkort na net vier strofes, maar het ‘n soortgelyke verdeling behou.
Die melodie het vanaf 1605 groot bekendheid verwerf. Bach gebruik dit byvoorbeeld in sy  
Matteus- en Johannes-passies.
Die lied gaan oor Goeie Vrydag. Jesus Christus, wat as Lam vir my sondes sterwe. Ons hoor 
bekende Bybeltekste daarin, soos Johannes 1:29 (Daar is die Lam van God wat die sonde van 
die wêreld wegneem!), Jesaja 53:5 (die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom en deur 
sy wonde het daar vir ons genesing gekom), Openbaring 5:13 (aan die Lam kom toe die lof en 
die eer en die heerlikheid). 

(Voetnoot)
1 Lied 124, Liedboek van die kerk, eerste uitgawe, 2002
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Die lied is baie persoonlik en gebruik die ek-vorm, soos wat baie psalms ook die ek-vorm gebruik. 
Dit beteken nie dat die lied individualisties is nie, maar elkeen kan so die gesamentlike belydenis 
vir homself persoonlik toe-eien. Want op indringende wyse word in hierdie lied bely dat dit my 
sondes is wat Jesus Christus aan die kruis gebring het. Dit laat ons dink aan ‘n bekende  
oud-Nederlandse lied van Jacob Revius (1586-1658):

Hij droech onse smerten 

T’en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten,
noch die verraderlijk u togen voort gericht,
noch die versmadelijk u spogen in’t gezicht,
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

t’en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten:

ik ben’t, o Heer, ik ben’t die u dit heb gedaan,
ik ben den zwaren boom die u had overlaên,
ik ben de taaie streng waarmee gij ginkt gebonden,
de nagel, en de speer, de gésel die u sloeg,
de bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg:
want dit is al geschied, eilaas!, om mijne zonden.
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As ampsdraer is jy ‘n unieke mens en  
terselfdertyd draer van ‘n besonder amp 

In Sy diens

’n Ampsdraer kom 
op uit die gemeente 
– ’n gewone broeder, 
maar word ook 
aan die gemeente 
geskenk. Dit beteken 
dat ’n ampsdraer ter-
selfdertyd in en teen-
oor die gemeente 

staan. ’n Ampsdraers is een van die lidmate en draer 
van die amp van alle gelowiges, maar ook draer 
van ’n besondere amp met ’n goddelike roeping. ’n 
Ampsdraer het dit ook so aanvaar by sy bevesti-
ging. Op die vraag: Is u in u hart daarvan oortuig 
dat u wettig deur die gemeente van God en daarom 
deur God self tot hierdie diens geroep is?, het hy 
‘ja’ geantwoord. Hierdie vraag word nie aan gewone 
lidmate gestel nie. Ampsdraers het daarom ’n aparte 
plek in die gemeente. Dit help nie om dit te ontken 
nie. ’n Ampsdraer moet dit aanvaar. ’n Ampsdraer het 
van God outoriteit gekry, hy het vir die mense iets te 
sê wat van groot belang is. As ’n ampsdraer dit kan 
aanvaar, kan hy dit ook positief gebruik.

’n Ampsdraer staan tegelykertyd in en  
teenoor die gemeente. Daarvoor is  

beskeidenheid en vrymoedigheid nodig.

’n Goeie ampsdraer doen reg aan die twee aspekte 
wat hierbo genoem word: die gewone en die beson-
dere van sy amp. Daarvoor is enersyds beskeiden-
heid nodig en andersyds vrymoedigheid.
Dat hy opkom uit die gemeente, mag hom beskeie 
maak. Laat ek dit met ‘n voorbeeld verduidelik. Jy 
moet as ampsdraer ’n baie moeilike besoek bring 
by ouers wat hulle kind verloor het. Jy kom daar as 
ampsdraer, deur God gestuur. Dit kan veroorsaak dat 
jy jou verplig voel om daar iets te sê, want dis wat 
’n ampsdraer moet doen. Jy moet mos troos bring 
vanuit die Woord van die Here. Eintlik weet jy nie wat 
om te sê nie, maar omdat jy jou verplig voel, probeer 
jy om troos te bied en antwoorde te gee. Dit kan baie 
geforseerd oorkom. Dit is ’n voorbeeld van ’n amps-
draer wat homself verloor in sy amp. Die oplossing 
is om beskeie te wees. Ook al is jy ampsdraer en 

deur God gestuur, jy bly ook ’n mens. Jy het ook nie 
die antwoorde nie. Spreek dit uit en sê dat jy ook 
nie weet wat om te sê nie. Soek saam troos by God. 
Staan langs die broeder en suster, want jy is ook ’n 
mens met gevoelens.

Dat ’n ampsdraer aan die gemeente geskenk is, 
mag hom vrymoedigheid gee. Hierdie vrymoedig-
heid ontleen hy aan die Woord van God wat hy mag 
bring en aan die feit dat hy deur God self aan hierdie 
gemeente gegee is. Jy staan ook namens Christus 
teenoor die gemeente. Soms weet jy as ampsdraer 
dat die boodskap wat jy moet bring, nie in goeie 
aarde sal val nie. Dan loop elke ampsdraer die risiko 
om die boodskap maar minder skerp te bring, want 
dit is nie maklik om vanuit die Woord van die Here 
te vermaan nie. Tog mag hierdie gevoelens nie die 
deurslag gee nie. Jou amp moet dan swaarder weeg 
as jou persoonlike emosies daarby. Wat gesê moet 
word namens God, moet gesê word, ook al word dit 
nie in dank afgeneem nie. Hierdie vrymoedigheid 
mag jy kry vanuit jou amp.

’n Ampsdraer wat ’n goeie balans vind tussen hierdie 
twee aspekte van die amp, sal baie vrugbaar in die 
gemeente kan werk. Hy is mens onder die mense 
en terselfdertyd deur God gestuur. Dan aanvaar die 
lidmate sy woorde nie as die woord van ’n mens nie, 
maar waarlik as die Woord van God – die Woord wat 
werksaam is in wie glo (1Tess 2:13).

Ds Jelle Drijfhout, predikant van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

Afsnydatum vir die volgende  
uitgawe van KOMPAS: 

10 Maart 2015

Artikels moet na volgende  
e-posadres gestuur word:

kompas@vgk.org.za
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Jacob Hendrik Pierneef
Kuns en kultuur

Na die eerste Vryheidsoor-
log in die Transvaal (1880 
-1881) het die President, 
Paul Kruger, bekommerd 
geraak oor die hoeveel-
heid Engelssprekende 
mense wat hulle in die 
Tranvaal vestig. Daar is 
toe moeite gedoen om 
Nederlandssprekende 
mense na die nuwe 

Republiek aan te trek. Vele opgeleide Nederlanders 
het gehoor gegee aan die oproep, waaronder Gerrit 
Pierneef, wat ‘n modelbouer was by die skeepswerf 
die “Feyenoord” in Rotterdam. ‘n Modelmaker is 
‘n persoon wat baie presiese houtballe vervaardig 
waarvan later ystergietstukke gegiet word. 

die Ditsong-museum in Visagiestraat, Pretoria.)
In Oktober 1885 trou Gerrit met Neeske Buser, net 
mooi een jaar nadat hy ge-emigreer het. Sy was die 
dogter van ‘n Duitse emigrant en ‘n Suid-Afrikaanse 
ma (nooi Vorster).

Gerrit kom in Oktober 1884 in die Boere-republiek 
van die Transvaal aan en meld hom (soos die ge-
woonte was) by die President aan. Die President 
het van hierdie klein Nederlander gehou (ook omdat 
hy konserwatief “Christelijk Gereformeerd” was) en 
het hom eers klein opdragte gegee. Gerrit het hom 
so goed van sy taak gekwyt dat hy later die preek-
stoel kon bou vir die eerste verbeterde Dopperkerk 
van Pretoria, reg teenoor die huis van die President. 
Terwyl Gerrit besig was om die preekstoel te bou, het 
Oom Paul (soos hy in die volksmond bekend was) 
die preekstoel kom toets. Hy het op hom geklim, dit 
geskud, en vir Gerrit gevra: “Gerrit, is jy seker dat 
hierdie preekstoel my gaan hou?” Oom Paul het 
gereeld self die preek behartig en dan moes ‘n mens 
regmaak vir ‘n lang sit. (Die preekstoel is vandag in 

Gerrit en Neeske neem hul intrek in ‘n huis in Kerk-
straat-Wes naby die President se huis. Op 13 Augus-
tus 1886 word hul eerste seun, Jacobus Hendrik, 
gebore, wat later bekend was as Jacob, Henk, Pier 
of Hendrik. In dieselfde jaar het Gerrit Pierneef, wat 
homself ook as bouer uitgegee het, die eerste hout- 
en sinkhuis in Johannesburg gebou (dit was in 1886). 
Na Jacob volg daar ‘n boetie, vier sussies en weer ‘n 
boetie wat na drie maande oorlede is weens maag-
koors. 
Aanvanklik het Jacob ‘n onbesorgde lewe geniet, 
skool gegaan in die Staatsmodelskool, kleilat ge-
gooi langs die Steenhovenspruit en met sy maats 
geswem in die Daspoort-waterkuile.
As laerskoolkind doen Jacob rumatiekkoors op en dit 
veroorsaak dat sy regterbeen korter is as sy linker-
been, in so ‘n mate dat hy ‘n opgeboude skoen moes 
dra en hy moeilik geloop en vinnig moeg geword het.
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Jacob se peetpa is die bekende beeldhouer Anton 
van Wouw, wat vir die jong seun ‘n bokkarretjie aan-
skaf om in die grondstrate van Pretoria oor die weg 
te kom en om mee skool toe te gaan. 
Vanaf sy laerskooldae kom ook die talent van teken 
by die jong Pierneef na vore. Liefde vir die natuur 
en omgewing leer hy baie vroeg en hy geniet dit om 
in die veld te wees. Toe die Tweede Vryheidsoorlog 
uitbreek word die Pierneef-gesin verplig om terug te 
keer na Nederland (4 April 1901).
Jacob word in Nederland behandel vir sy regterbeen 
en na baie pyn tree daar verbetering in. Die gesin 
bly in Hilversum en ontmoet daar ook vir Oom Paul 
Kruger wat daar in ballingskap gevestig is. 
Jacob doen in sy vrye tyd ervaring op in die maak 
van verf deur te werk in die verffabriek van Cornelis 
de Nooy. Die gesin verhuis na Rotterdam en Jacob 
ontvang ekstra tekenlesse aan die Academie van 
Beeldende Kunsten. Na ‘n afwesigheid van 3 jaar is 
die gesin weer terug in Suid-Afrika en vestig hulle in 
Lewisstraat, wat ‘n dwarsstraat is van Boomstraat, 
Pretoria, oos van die dieretuin.

het. Die kinders het almal begin werk in ‘n poging om 
die huis in Waverley (lees Bergtuin) te behou. Jacob 
het by die Staatsbiblioteek begin werk as biblioteek-
assistent teen ‘n salaris van 17-10-0 per maand.

Gerrit spekuleer baie met grond en huise en die 
gesin verhuis, volgens Jacob, 32 keer, van die een 
na die ander huis.
Jacob is nou 18 jaar oud en bly nog by sy ouers. Hy 
teken gereeld en oefen verftegnieke. Die vroegste 
skildery in die Ditsong National Museum of Cultural 
History is van 1904 en wys sy eerste studio met ‘n 
aantal geraamde kunswerke aan die mure. Jacob is 
ernstig besig om as kunstenaar te ontwikkel. 
In die verskillende betrekkings wat hy, tussen 1904 
en 1908, as winkelassistent beklee het, het Jacob 
bly teken en skilder en uitstallings besoek. In 1908 
verloor Gerrit al sy geld weens foutiewe investering 
en verloor so alles waarvoor hy sy lewe lank gewerk 

Aangesien Jacob nie die hele afstand vanaf Waver-
ley	na	die	Staatsbiblioteek	kon	fietsry	nie,	het	hy	in	
Pretoria kamers gesoek. (Sy broer Cornelis het wel 
elke	dag	met	die	fiets,	op	en	af,	na	die	Nederland-
sche Bank op Kerkplein gery). Jacob het huisvesting 
gevind by die familie Delen in Proesstraat. Daar het 
Jacob baie geheg begin raak aan een van die Delen-
dogters en op 16 Februarie 1910 trou hy, teen die wil 
van sy ouers, met die twaalf jaar ouer Agatha Delen, 
en hulle vestig hul in ‘n klein huisie in De Waalstraat 
25, reg langs die dieretuin. In die agtertuin bou Jacob 
sy ateljee. 
Pierneef het, saam met ander kunstenaars, in 1908 
sy eerste tentoonsteling in die Tudor-gebou gehou. 
Die uitstalling is goed ontvang en Pierneef het spe-
siale lof ontvang vir die studie van ‘n man se kop, wat 
vir die jong Pierneef (22) ‘n groot aansporing moes 
gewees het.
In die voltydse betrekking by die Staatsbiblioteek het 
Jacob baie keer die middag- en aanddiens waarge-
neem. Die biblioteek het eers om 9 uur in die aand 
toegemaak. Dit het hom geleentheid gegee om 
homself in die oggende aan kuns te wy en deur die 
dorp te swerf en sketse te maak. Jacob het besonder 
baie kunswerke in en om die Apiesrivier geskep. 
Vanaf Van Hoven’s Drift tot by Daspoort was hy 
baie bekend en baie van sy meer impressionistiese 
werke het daar ontstaan. Sy latere werke is geskilder 
in die omgewing van Derdepoort en Pienaarsrivier. 
Toe  Jacob in die laat veertigerjare die opdrag kry 
om Pretoria te skilder, was dit weer eens vanaf die 
Daspoort rand naby Van Hoven’s Drift. Natuurlik 
het Jacob as voltydse kunstenaar die hele wêreld 
volgereis en geskilder, maar sy hart het langs die 
rustigheid van die Apiesrivier gelê.
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Jacob het in 1918 
saam met sy vrou 
na die Heidelbergse 
Onderwyskollege 
vertrek om daar 
tekenlesse aan te 
bied. Hy hou die dis-
sipline nie lank vol 
nie en binne ‘n jaar 
en ‘n half vertrek hy 
weer om as voltydse 
kunstenaar sy brood 
te begin verdien in 
Pretoria. Aangesien 
sy huwelik nie ‘n 
sukses was nie, en 

hy ook nie daaraan gewerk het nie, het Jacob maklik 
lang tye van die huis af weggebly om skildersreise 
te onderneem. Vaalrivier, Lichtenburg, Oos-Vrystaat, 
Suidwes-Afrika en in die omgewing van Roode-
plaatdam word geskilder. Die Kaap word ook besoek, 
waar hy tuisgaan by JFW Grosskopf.
In Februarie 1924 verlaat hy Agatha.
In dié tyd ontvang Jacob die opdrag om die Harte-
beespoortdam en omgewing te skilder vir die 
 Schoeman-familie, wat die nuwe dorp (Schoemans-
ville) wil bemark. 
Jacob gaan by die plaaslike hotel tuis en ontmoet 
daar vir Mariane (May) Schoep. Die twee kom so 
goed oor die weg dat hy, na die opdrag, saam met 
‘n vriendin van May, ‘n reis onderneem na Suidwes-
Afrika. Agatha kla Jacob aan weens kwaadwillige 
verlating en in September skei hulle. Skaars agt 
weke later trou hy met May.
Pierneef het uit ‘n streng gereformeerde agtergrond 
gekom en het baie teenstand ondervind van familie, 
vriende en die kerk deur hierdie optrede en het heel-
wat van sy populariteit ingeboet. In Julie 1925 vertrek 
Jacob en May na Europa en kom eers weer einde 
Januarie 1926 terug.
Dit is interessant om ‘n kunstenaar se gemoedstoe-
stand te volg deur sy kuns.

Die beginperiode van onsekerheid en amateurisme, 
die depressiewe donker en diep periode, die ople-
wingsperiode, die eksperimentele periode en ten 
slotte die gevestigde en besadigde kunstenaar wat 
op sy louere kan rus.
Uit die huwelik met May is daar een dogter gebore 
wat ook Pierneef se enigste kind sou bly. 
Marita Pierneef is in 1937 in die eerste Moeders-
bond gebore wat in dié tyd in Paul Kruger se ou huis 
gehuisves was, en sy het grootgeword in Villieria. Sy 
woon tans in die suide van Engeland . 
Pierneef het ‘n besonderse tydperk meegemaak. 
Van ossewaens tot luukse motors. Van plaashekke 
tot snelweë. Hy het Pretoria sien groei en verander, 
hy het die ou dorp nog gedokumenteer met sketse 
en	skilderye	en	in	1955	finaliseer	hy	die	opdrag	om	
Pretoria te skilder soos dit is.
Pierneef was besonder lief vir die natuur en kon ook 
dae aaneen in die veld wees. Hy was ‘n hoogs gedis-
siplineerde kampeerder wat sy kampplek sorgvuldig 
uitgelê en opgepas het. 
Pierneef het ‘n baie herkenbare styl ontwikkel wat 
baie eie aan Suid-Afrika is. Die hele spektrum van 
‘isme’s’ is deurgewerk, vanaf impressionisme en ku-
bisme tot die pastelagtige geometrisme wat volgens 
die prysindekse die gewildste is. ‘n Loopbaan oor 
dekades waarby hy sy eie stempel op die Afrikaanse 
kultuurtoneel afgedruk het.
Volgens Pierneef se eie woorde het hy ook die Skep-
per in die grootheid en skoonheid van die natuur 
gesien. Hy was nie ‘n ongelowige mens nie, alhoewel 
hy selde ‘n kerk besoek het.
Na ‘n slepende siekte waarby hy ‘n hele aantal hart-
aanvalle gekry het, sterf hy in Augustus 1957 en is 
begrawe in die Helde-akker aan die westekant van 
Pretoria.

Jan Middeljans, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria

Gastewoonstel – La Cotte Inn
Bellville-omgewing, Goed geleë

Slaapplek vir 2/3 persone
Rolstoelvriendelik

Alle geriewe, naby winkelsentrums,  
hoofpaaie en die Kaapse strande.

Kontak: Jan/Ina van Alten
Tel: 021 919 1597 Sel: 073 265 2440
E-pos: magdalenava@mweb.co.za
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Gesagskrisis
In Pers-pektief

Op Donderdag 12 Februarie het die President sy 
staatsrede (probeer) lewer in ‘n gesamentlike sitting 
van die Nasionale Parlement en die Nasionale Raad 
van Provinsies. Lede van die Ekonomiese Vryheids-
front (EFF) het dit vanuit die staanspoor ontwrig deur 
aanhoudend vrae te vra oor Nkandla. Alle EFF-par-
lementslede is toe hardhandig verwyder deur poli-
siemanne sonder uniform (die “wit brigade”). Daarna 
kon die President sy staatsrede lewer. Hierdie aksies 
is van beide kante (EFF en ANC) goed beplan. 
Alhoewel die gebeure uitvoerig in die media weer-
gegee is, is dit tog goed om ook in Kompas aandag 
daaraan te gee. Dit betref dan in die besonder die 
aspek van respek vir gesag en van persvryheid.

Die voorspel
Die EFF het reeds 
geruime tyd voor 
die betreffende 
vergadering 
aangekondig dat 
hulle tydens sy 
staatsrede vrae 
aan die president 
gaan vra oor die 
terugbetaling 

van sy onregmatige bevoordeling by die bou van sy 
private Nkandla-landgoed in Zoeloeland. Die ANC het 
kennis geneem van hierdie beplande vrae en teen-
maatreëls getref, soos die blokkering van selfoon-
ontvangs, die verwydering van drinkwaterglase vir die 
afgevaardigdes (gebreekte glas kan gebruik word vir 
verdediging) en die opstel van die “wit brigade” agter 
die deure om, onmiddellik ná die sein van die voor-
sitster, in te gryp en die EFF-lede te verwyder. Verder 
is aan die SABC opdrag gegee om nie die geweldda-
dige verwydering van die EFF-lede aan die kykers te 
wys nie, omdat dit propaganda vir die EFF sou wees.

Nkandla
Die Nkandla-sage behoort ’n doring in die vlees van 
die president en die ANC te wees. Beide doen baie 
moeite om dit in die doofpot stop omdat dit duidelik ’n 
verleentheid vir hulle is. Dit is duidelik dat die president 
in sy private hoedanigheid bevoordeel is deur staats-
uitgawes van meer as R 140 miljoen aan Nkandla. 
Maar hy stel dat dit die skuld is van die argitek en van 

die betrokke staatsdepartemente (wat vir sy en sy 
familie se veiligheid moet sorg). Hy was self, volgens 
hom, onbewus van die bou van o.a. die swembad en 
die veekraal deur die staatsdepartemente (strukture 
wat min met sy veiligheid te doen het).

Die Openbare Beskermer, Thuli Madonsela, het in 
2014 ’n verslag oor die boukoste van Nkandla opgestel, 
waarin sy tot die gevolgtrekking kom dat die president 
onregmatig bevoordeel is en aanbeveel dat hy die 
bedrag van sy onregmatige bevoordeling aan die staat 
terugbetaal. Die president het daarna sy eie onder-
soek laat doen en bevind dat hy onskuldig is en dat 
ander die skuld vir die onregmatige uitgawes moet dra. 
Volgens hom is hy dus onskuldig en rus daar geen 
verpligting op hom om iets terug te betaal nie. Maar sy 
eie ondersoek oortuig min mense buite die ANC.

Die Openbare Beskermer, Thuli  
Madonsela, het in 2014 ’n verslag oor  
die boukoste van Nkandla opgestel,  
waarin sy tot die gevolgtrekking kom  

dat die president onregmatig bevoordeel is. 
Die president het daarna sy eie ondersoek  

laat doen en bevind dat hy onskuldig is.

Verskeie opposisiepartye het tydens ’n vorige parle-
mentsitting, waar vrae aan die president gevra kon 
word, hom hieroor uitgevra. Hy het hoegenaamd 
nie op hierdie vrae geantwoord nie, maar dit omseil. 
Omdat die ANC-bestuur besluit het om die president 
in hierdie saak te beskerm, terwyl hulle tog bewus is 
van die onregmatige bevoordeling, wil hulle hierdie 
saak liefs uit die politieke debat hou. Vir hulle is dit 
tog tot ’n mate ’n verleentheid, omdat baie “van hulle 
mense” in die land moet klaarkom sonder huise, wa-
ter en ander dienste, wat met die vermorste Nkandla-
fondse verbeter sou kon word. Die opposisie gryp 
hierdie saak aan om die korrupsie van staatsamp-
tenare aan die kaak te stel en sal aanhou vrae vra 
totdat daar duidelike antwoorde gegee is.

Die opposisie gryp hierdie saak aan om die 
korrupsie van staatsamptenare aan die kaak 

te stel en sal aanhou vrae vra totdat daar 
duidelike antwoorde gegee is.
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Ampsdraers
‘n Mens kan verstaan dat hierdie saak van politieke 
belang is en dat dit aandag van die parlement moet kry. 
Maar daar moet ook begrip daarvoor wees dat hierdie 
saak op die regte plek en by die regte geleentheid 
uitgeveg moet word. Waar die president sy staatsrede 
lewer, moet hy die geleentheid kry om dit rustig en 
waardig te doen. Hier moet ‘n mens onderskeid maak 
tussen die amp wat hy beklee en die persoon wat hy is. 
Al is mnr Zuma in mense se oë ook hoe korrup, skelm 
en polities uitgeslape, hy bly die staatspresident van die 
land. En in dié amp moet hy gerespekteer word, soos 
by die uitspreek van sy staatsrede.

Zuma is die staatspresident van die land. En 
in dié amp moet hy gerespekteer word.

Dit bly steeds ’n moeilike saak om iemand se amp 
van sy persoon te skei. Dit geld vir die meeste 
amps-draers, van konings en presidente tot predi-
kante en ouderlinge. Ongelukkig is dit so dat in ons 
demokratiese kultuur min mense besef dat gesag 
van Bo gekry word. Dit word aan die persoon vir ’n 
tyd gedelegeer en hy/sy moet dit bevestig deur sy/
haar optrede. As in hierdie laaste geval ’n persoon 
nie beantwoord aan die verwagtings van sy/haar 
“kiesers” nie, dan verval sommer daarmee ook die 
respek vir die persoon se amp. Spotprenttekenaars 
is by uitstek die persone wat dit uitbeeld (terwyl die 
meeste van ons dit seker ook geniet om na hulle 
prente te kyk).

Ampsdraers ontvang hul amp van God,  
al is dit deur middel van mense. Die amps-
draer kan wel sy amp oneer aandoen deur  
sy persoonlike foute, maar die amp moet 
steeds gerespekteer word. Hierdie vorm  
die basis van ’n geordende samelewing.

Dit is ’n belangrike saak in die opvoeding van ons 
kinders om wel hierdie onderskeid te maak. Amps-
draers ontvang hul amp van God, al is dit deur middel 
van mense. Die ampsdraer kan wel sy amp oneer 
aandoen deur sy persoonlike foute, maar die amp 
moet steeds gerespekteer word. In die geval van ons 
staatspresident moet ons steeds erken dat, solank hy 
in die amp funksioneer, ons die waardigheid en ver-
skuldigde eerbied van sy amp moet respekteer. Net 
so het gesagsdraers, soos die polisie, onderwysers, 
ouers en voorsitters van vergaderings, gesag oor ons, 
wat ons moet erken en respekteer. Hierdie vorm die 
basis van ’n geordende samelewing. As dit wegval, 

verval die samelewing in wanorde en desintegreer die 
strukture wat nodig is om te kan funksioneer.

Persvryheid
Die ander aspek wat by die staatsrede-vergadering 
van belang is, is persvryheid. Om hul politieke 
teenstanders te muilband, het die ANC besluit om 
die selfoon-verbinding in die parlement tydens die 
staatsrede te blokkeer en om instruksie te gee aan 
die SABC, die staatsomroep wat hoofsaaklik deur 
die regering betaal en wie se bestuurslede deur die 
regering benoem word, om nie die geweld wat sou 
uitbreek, op televisie uit te saai nie. Die televisie-
kamera van die SABC het dan ook tydens die 
gewelddadige verwydering van die EFF-lede gedien-
stig op die twee voorsitsters gefokus.

Die vooraf-instruksie aan die SABC en die 
blokkering van selfoon-ontvangs is ’n blatante 

vorm van politieke regerings/ANC-sensuur.

Blykbaar is dit gevaarlik vir die publiek om te sien 
hoe “ordetroepe” van die regering die opposisie 
gewelddadig uit die parlement verwyder. As die 
(werklike) rede sou wees dat die beeld van die ANC 
as gevolg daarvan skade ly, dan is dit sonder meer 
verwerplik. Gelukkig was daar mense met selfone 
wat	die	spektakel	gefilm	het,	sodat	die	publiek	
later tog kon sien wat presies gebeur het. Maar die 
vooraf-instruksie aan die SABC en die blokkering van 
selfoon-ontvangs is ’n blatante vorm van politieke 
regerings/ANC-sensuur.

Verder is dit teen die reëls van die demokrasie dat 
gewapende polisiemanne, wat uiteindelik onder 
bevel staan van die minister van polisie, ingeskakel 
word om in die nasionale parlement die opposisie 
hardhandig te verwyder. Dit gebeur in sogenaamde 
polisiestate, maar hoort nie tuis in ’n demokrasie 
nie. Oproerige opposisielede moet op ander, meer 
beskaafde, maniere tot die orde geroep word.
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Opsommend
Dit is duidelik dat die optrede van die EFF tydens die staatsrede van 
die president ongepas was. Hulle moes hul Nkandla-vrae terugge-
hou het tot die bespreking van die staatsrede in die week daarna. 
Verder moes hulle die gesag van die voorsitster van die vergadering 
 gere spekteer het, sodat die president met waardigheid sy (deurgaans 
niks-seggende) staatsrede kon voorlees. Die DA het tereg vrae gevra 
oor die blokkering van selfoon-ontvangs en die optrede van die “orde-
troepe”. Dit is verstaanbaar dat, toe daar geen antwoord op hulle 
vrae gegee is nie, hulle met waardigheid kon uitstap, al is dit jammer 
vir die demokrasie dat dit nodig was.

Die optrede van die EFF tydens die staatsrede van die presi-
dent was ongepas en die ANC het met sy drastiese maatreëls 

die parlementêre demokrasie in ons land ondermyn.

Die ANC het met sy drastiese maatreëls die parlementêre demokra-
sie in ons land ondermyn. Hulle vorm inderdaad die meerderheid in 
die parlement en die regering, maar werklike demokrasie luister ook 
na minderhede en hou by die gevestigde reëls. As die regerende 
party die nasionale polisie inspan om die opposisie die mond te 
snoer, dan beweeg ons na ’n polisie-staat. Op ’n stadium waar ons 
buitelandse investerings wil aanmoedig, skep dit geen goeie beeld 
na buite nie, hoewel ons huidige groot investeerders uit China geen 
moeite sal hê met hierdie benadering van die politiek nie. ‘n Mens 
wonder ook of die president die Chinese in gedagte gehad het toe hy 
aangekondig het dat buitelanders nie meer grond kan besit in Suid-
Afrika nie.

Ons vertrou dat die politieke debat wat oor bogenoemde sake aan 
die gang is, die ANC sal oortuig dat hulle drastiese benadering onde-
mokraties is. Verder kan ons hoop dat die Nkandla-sage hierdie jaar 
tot ’n einde sal kom en korrupsie teruggedring sal word.

Respek vir ander mense is deel van ons Christelike waardes 
en ons moet dit ook toepas in ons lewe as Christene.

Wat ons self betref, moet ons oppas dat ons nie die waardigheid van 
ampsdraers en gesagsdraers ondermyn nie. Ons sou dit maklik kon 
oordra aan ons kinders, wat baie na ons as ouers kyk as rolmodelle, 
en dit in hulle lewe verder voer. Dit is nie maklik in die huidige Suid-
Afrika nie, waar mense dikwels ‘n bespotting van hul amp maak. Dit 
het ook betrekking op die manier waarop ons omgaan met spotprente, 
wat ‘n karikatuur maak van die gesagsdraers in ons eie land, maar 
ook bv. in Europa waar die profeet Mohammed belaglik gemaak word. 
‘n Mens moet die religieuse oortuigings van ander respekteer, al stem 
jy glad nie daarmee saam nie. Slegs waar landswette oortree word, 
moet ons ingryp. Respek vir ander mense is deel van ons Christelike 
waardes en ons moet dit ook toepas in ons lewe as Christene.

Hans Moes, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad
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