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Kerklike eenheid
Ons leef in tye waar daar baie spanning tussen kerke en kerkverbande bestaan. U 
kan ook daaroor lees in hierdie uitgawe as daar oor die GKSA-sinode berig word. 
Maar ook is daar spanning tussen verskeie susterkerke waarmee ons korrespon-
densie het – Australië, Kanada en Nederland. Dit lê ons na aan die hart, want baie 
van ons het familiebande in die kerke. 
Aan die een kant moet daar die strewe wees om één in Christus te wees. Ons 
moet nie tevrede wees met ‘n sogenaamde onsigbare Kerk nie, daar moet net 
een sigbare kerk van Christus wees. En hierdie strewe moet geld op die plaaslike 
(geografiese)vlak,maarookop’nkerkverbandelikevlak.Jykanditselfssterker
stel:dieredehoekomdaarstrukturesoos’nkerkverbandbestaan–metklas-
sissse en sinodes – is om uiting te gee aan die eenheid. Ook kring dit breër uit 
waar daar korrespondensie onderhou word met ander kerkverbande. 
Maar ons weet maar al te goed dat hierdie strewe menslikerwys dikwels belem-
merworddeurdiesonde–ofditnoumoeitebinne’nkerkverbandis,enofditnou
gaan oor susterskerk-verhoudings. Daar is onderlinge kerkverbandelike afsprake, 
wat dikwels allerhande gebruike reguleer binne die kultuurgrense van die kerkver-
band. Elke kerkverband kom met sy geskiedenis; en net soos elke huis sy kruis 
het,hetdiemeerderheidvankerkverbande’nkompleksegeskiedenisvanstryd
vrae,allerhandekonflikteenbaiehartseer.Dikwelsisfamiliesenvriendeuitme-
kaar geskeur oor verskille van mening. En dan is daar ook allerhande afsprake 
oor die jare gemaak, waar die geskiedenis dikwels ‘n duidelike stempel op die 
afsprake gelaat het. 
Omhierdiekerkverbandenoubymekaartebringwaardaar’nopregteeenheidstrewe
is, is ingewikkeld. En miskien selfs nog ingewikkelder as honderd jaar gelede as 
gevolg van die moderne tegnologie wat vandag aan ons moontlikhede gee wat 
vroeër nie moontlik was nie. Mense beweeg vandag baie makliker en meer rond as 
wat hulle honderd jaar gelede gedoen het. En hulle beweeg ook makliker rond omdat 
diewêreldkleinergewordhet–kleinerindiesindatjybinne’ndagomtrentopenige
bewoonde plek op die aarde kan uitkom. En selfs landsgrense raak minder relevant, 
met lande wat saamstaan in unies. 
Nou moet ons onsself eerlik die vraag vra: hoe gee ons vandag prakties uiting aan 
diestreweomeeninChristustewees?Wanneeris’nsaakbelangrikgenoegdat
dit ons kan weerhou van eenheid? Ons werk immers met mense, waar die ouer 
generasie dikwels ‘n kerkstryd persoonlik deurgemaak het en talle dekades daarna 
nogsteedsdieemosioneleletselsdaarvandra.Onswerkmet’nvariasievanme
ningsverskillebinne’nkerkverband,enhoegroterdiekerkverband,hoegroterdie
verskille.Endanagdieeen’nsaakasfundamenteel,waardieanderditas’nmin-
dere saak hanteer. Moet ons dieselfde dink oor plaaslike kerke as oor korrespon-
derende kerke? Baie van hierdie vrae is nie eenvoudig nie, en moet met wysheid 
hanteer word. Laat ons waak om nie verstrik te raak in eindelose “geslagregisters” 
nie, maar om ons oog op Christus te hou. 

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

Onwrikbaar
“... maak die graf so veilig as wat julle kan.”
Mattheüs 27:62 – 28:15

Vasberade vyande
Jykryhulleamperjammer.Kyknoutoghoebaie
moeitediepriestersdoenomJesusdoodteswyg!
DitissófrustrerendomjouselfteenJesustekeer.
OmJesusseopstandingteontkenbetekendatjy
teendiestroomvandiefeiteinswem!

Die eerste handeling is deurspek van ironie. Die 
Sanhedrin(vyandevanJesus)kannáJesussedood
steeds nie rustig slaap nie. Hulle oortree die sabbats-
gebod om ‘n versoek aan Pilatus te rig, omdat hulle 
bangisdatdieJesusbewegingsoos‘nveldbrand
weer sal kop uitsteek. Hulle doen alles in hul ver-
moë om te voorkom dat die dissipels bewyse vir 
Jesusseopstandingsalopmaak,terwyldiedissipels
glad nie daaraan gedink het nie: hulle het net bang 
weggekruipensywoordevergeet!

DitissnaaksdathullesoduidelikonthoudatJesus
gesê het: “oor drie dae staan Ek op” (v. 63). Wanneer 
enhoehetJesusditgesê?HyhetvirdieJodenet
in beelde oor sy opstanding gepraat (“Breek hierdie 
tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig”). Net vir 
sy dissipels het Hy dit duidelik aangekondig (Mark. 
8:31).

DitlykasofJesussevyandemeergeloofaansy
woordegeheghetassyeievolgelinge!
Maar nee, dit is nie geloof nie. Hulle noem hom 
steeds‘dieverleier’.Hulleisblindinhulversetteen
alleswatJesusgesêhet.Elkemoontlikheiddatdaar
ookmaarietsvanJesussewoordewerklikheidsal
word, wil hulle voorkom.

NatuurlikhetdiepriestersniegeglodatJesussou
opstaan nie. Hulle aksie is juis daarop gerig om die 
bewering dat hy sou opstaan, te voorkom. Woorde 
wat jy nie glo nie, kan tog ‘n rooi liggie laat brand. En 
daaromrigdieJodenogmaals‘nversoekaandiege-
hate goewerneur om die dissipels by die graf weg te 
hou. Pilatus gee sy medewerking en sê – seker ook 
met ironie – : “maak dit so veilig as wat julle kan.”

Getuies teen wil en dank
Die priesters onderskat die krag van Christus en 
oorskat die dissipels. Die opstandingsverhaal is 
definitiefniegeskryfomhullegoedtelaatlyknie.
HullehetJesussewoordevergeet;nouhethulver-
driet hulle uit die veld geslaan. Hulle het glad nie ‘n 
vermoede van die wonder wat vandag gaan gebeur 
nie!Isditnieeenvandiedingewatdieopstandings-
verhaal geloofwaardig maak nie? Die oogge tuies 
is amper naïef, die gebeure oorkom hulle. Hulle 
het geen verborge agenda nie – daar is glad nie ‘n 
agendavanhullekantafnie!

“Gaan beveilig die graf na goeddunke”

God is die handelende persoon. Die opstanding 
gebeur volgens sy plan, wat Hy reeds deur die pro-
feteaangekondighet.Jesushetsydissipelsdaarop
gewys, sodat hulle sou glo wanneer dit gebeur   
(Joh.2:22).
Noukeurig beskou is daar nie getuies van die op-
standing nie. Die opstanding het vroegoggend plaas-
gevind terwyl niemand daar was nie. Die tekens van 
‘n Goddelike ingreep was daar: ‘n aardbewing (soos 
ookbyJesussesterwegebeurhet)en‘nengelwat
neergedaal en die steen weggerol het. Dit was vir 
Jesusnienodigdatdiegrafoopgemaakwordnie:

Die volgende dag—dit is die dag ná die 
voorbereiding—kom die owerpriesters en die 
Fariseërs by Pilatus saam en sê: My heer, 
ons herinner ons dat dié verleier, toe hy in 
die lewe was, gesê het: Oor drie dae staan 
ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker 
word tot die derde dag toe, dat sy dissipels 
nie miskien in die nag kom en Hom steel nie, 
en vir die volk sê: Hy het opgestaan uit die 
dode. En die laaste dwaling sal erger wees 
as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle: 
Julle sal ‘n wag kry; gaan verseker dit soos 
julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die 
graf verseker deur die steen te verseël in 
teenwoordigheid van die wag. 
Mattheüs 27:62-66
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later die dag verskyn Hy sommer in ‘n huis waar al 
die deure toe is. Die graf is vir ons oopgemaak: sodat 
sy volgelinge ooggetuies sou word en dit vir die hele 
wêreld sou vertel.
Dit wat sigbaar is, is vol betekenis: die leë graf, met 
netdiedoeke.EnkortdaarnaontmoethullevirJesus
persoonlik. Hy verskyn aan hulle in sy verheerlikte 
liggaam en hulle herken Hom. Dit moet vir ons 
betekenis hê: die volgelinge wat drie jaar lank saam 
methomwas,hetHomherken!

feite opgeteken om dit kragteloos te maak. Dit was 
belangrik om dit te doen toe die ooggetuies nog 
geleef het. Vandag glo mense steeds hierdie tipe 
stories. Dankie, Here, dat U dit so deur Mattheus laat 
neerskryfhet!

Ons was self nie daar nie. Dalk wens jy daar was 
onwrikbare bewyse vir jou, of vir die twyfelaars of 
ateïste rondom jou. Maar God gee vir ons genoeg. 
Mense wat nie wil glo nie, sal ook die bewyse en 
ooggetuie-verslae wat daar is, uitmekaar probeer 
trek en probeer wegredeneer. God roep ons almal 
om Hom op sy Woord te glo. Dan ontvang jy sy seën: 
“Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het” 
(Joh.20:29).Dieopstandingisdiedeurnadienuwe
wêreld van vrede, geregtigheid en glorie. Die deur 
swaai oop vir almal wat in die opgestane Here glo.

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

Oorweldigend en onontkenbaar
Hoe duidelik wys God dat elke verset teen sy Woord 
sinneloos is. Die priesters het alles gedoen wat hulle 
kon om die graf toe te sluit sodat niemand die lig-
gaam sou kon wegneem nie: die hoogste regterlike 
mag is ingeskakel. ‘n Seël is op die graf aangebring, 
en Romeinse soldate, wat ‘n reputasie gehad het dat 
hulle nooit hulle pos sou verlaat nie, het wag gehou. 
EnselfsditwasniegenoegomJesusindiegrafte
hounie!HulaktiwiteiteopdaardieSaterdaghetjuis
meer bewyse en getuies vir die opstanding opgelewer.

Deur die soldate stuur God ‘n laaste ultimatum vir 
dieSanhedrin:hullekry’nooggetuieverslagvan
onafhanklike persone wat hulle self aangestel het: 
die soldate het presies vertel wat gebeur het (Matt. 
28:11).Hullekonniesê:‘onshetditniegeweetnie!’.
Maar die priesters het hulle verhard, die soldate 
omgekoop,en‘nleuenverspreiomdieJesusbe-
weging te smoor. Vanweë hul slegte gewete het hulle 
gevrees dat die dissipels soiets sou doen, maar nou 
doenhulleditself!Sowordhuloordeelnetswaarder.

Die leuen van die priesters was die mees hardnek-
kigestoriewatonderdieJodeverspreiisomdie
opstanding te ontken. Mattheüs het natuurlik hierdie 

•  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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Die IS – ‘n Islamitiese eskader van die dood
Geskiedenis

Beeldmateriaal van onthoofdings het kenmerkend 
van die IS (Islamitiese Staat) geword. Dit tipeer die 
gruwelike manier waarop IS-stryders in die Midde-
Ooste optree. Oral waar die swart vlag geplant 
word, gaan daar ‘n huiwering deur dorpe en stede. 
Bewoners slaan op die vlug wanneer die jihadiste na-
derkom. Die angs sny diep. En dit is ook die bedoe-
ling.
Waar kom die IS vandaan? Wat is die oorsprong van 
hierdie beweging? Na watter doel strewe die stry-
ders? ‘n Bietjie meer hieroor in die artikel.

Die geboortegrond van die IS
Vir ‘n buitestaander is dit nie so maklik om ‘n goeie 
beeld te vorm van die onderlinge verhoudings in die 
Midde-Ooste nie. Dit is meestal meer ingewikkeld as 
die indruk wat deur allerhande persberigte geskep 
word.
Tog is dit wel moontlik om die ontstaan van die IS in 
‘n paar breë trekke te skets. Die oorspronklike naam 
van die beweging is ISIS, wat staan vir: Islamitiese 
Staat in Irak en Sirië. Die IS het in Irak ontstaan. Die 
meerderheid van Irak se bevolking is Shia-Moslem 
en die minderheid is Sunnies. Die diktator Saddam 
Hoessein was deel van die Sunni-minderheid. Hy het 
dieBa’athpartygebruikomdieSunniesin‘nmags-
posisie te hou. Toe die diktator onttroon is, is die hele 
Sunni- politieke en militêre kader deur die Ameri-
kaanse goewerneur Paul Bremmer huis toe gestuur.
Op hulle beurt het die Shia-Moslems die kans 
aangegryp om die mag in te palm. Die inmiddels 
afgetrede premier Al-Maliki het die Sunnies buite die 
regering gehou.
Uit ontevredenheid met hierdie situasie het die Sun-
nitiesemilitiaenledevandieBa’athhulleheilbydie
jihadiste gaan soek. Hulle militêre kennis het bygedra 
tot die sukses van die IS. Op hierdie manier het die 
IS ook baie wapens in die hande gekry.

ISIS: Islamitiese Staat in Irak en Sirië

In die tweede plek het die stryd teen president Assad 
van Sirië ‘n groot rol gespeel in die groei van die 
IS. Hierdie stryd in Sirië het jihadiste uit alle lande 
aangetrek, waaronder ook IS-stryders. Hulle het ‘n 
eie agenda – hulle wil meer doen as om net ‘n einde 
te maak aan die skrikbewind van president Assad. 

Met hulle swart vlae wil hulle ‘n Islamitiese Ryk 
vestig wat tot oor die grense van Irak en Sirië strek. 
Vandaar ook die naam ISIS, wat staan vir Islamitiese 
Staat in Sirië. Sirië word gebruik om die gebied aan 
te dui wat strek vanaf Turkye tot Egipte.

Kan ‘n mens die stelling maak dat die IS die opvolger 
van Al-Kaïda is? Die leier van die IS, Abu Bakr Al-
Baghdadi, was voorheen lid van Al-Kaïda, maar hy 
steur hom tans glad nie meer aan die sentrale kom-
mando van Al-Kaïda in Pakistan nie. En die leier van 
Al-Kaïda, Ayman al-Zawahiri, het sy onvergenoegd-
heiduitgespreekmetdieISsewreedheid!AlZawahi-
ri is bang dat hulle die ondersteuning van die gewone 
burgers hieroor kan verloor. Hy is ook kwaad omdat 
die IS sonder sy toestemming na Sirië getrek het 
waarditdieplaaslikeafdelingvanAlKaïda,Jabhat
al-Nusra, by die IS ingelyf het.
Dit wil ook voorkom asof die IS die leiding van Al-
Kaïda in die internasionale jihad sal oorneem.

En wat is die posisie ten opsigte van die Taliban? 
Die Taliban-leiers het die IS ook opgeroep tot matig-
heid. Nogal opmerklik vir ‘n beweging wat vrouens 
wat grimering dra, se neuse afsny. Terselfdertyd is 
dit ‘n feit dat die IS populêr is onder jong lede van 
die Taliban – daar veg ook Afgane saam in Sirië en 
Irak – maar dat die leiers bang is om die steun van 
IS-mededinger Al-Kaïda te verloor.

‘n Nuwe kalifaat
InJunie2014hetdieISbekendgemaakdatAbu
Bakr al-Baghdadi, ‘n voormalige imam uit Bagdad, 
benoem is tot kalief van alle Moslems. Al-Baghdadi 
is in 2004 al ‘n keer deur die Amerikaners gevange 
geneem. By sy vrylating het hy by Al-Kaïda aange-
sluit. Wat hou ‘n kalifaat in?
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Die woord kaliefbeteken‘plaasvervanger’.Toe
Mohammed in 632 na Christus gesterf het, is die 
leiding oorgeneem deur Abu Bakr. Daardeur het hy 
die eerste kalief, oftewel plaasvervanger, van die pro-
feet Mohammed geword. Latere kaliefs het na hulself 
verwys as khalifat Allah, plaasvervanger van Allah, 
maar dit is nie in ooreenstemming met die ortodokse 
leer nie. ‘n Kalifaat is dus ‘n gebied waaroor die kalief 
gesag het. In beginsel is dit nie moontlik dat daar 
verskillende kalifate op dieselfde tyd kan bestaan 
nie. Die geskiedenis toon egter dat dit dikwels die 
geval was. Daar is dikwels oorlog gemaak tussen die 
verskillende kalifate.

AlBaghdadiis‘nkaliefvandie‘ouskool’.Ondanks
globalisering deel hy die wêreld op in twee gebiede: 
dar al-islam en dar al-hab, onderskeidelik die wêreld 
van die Islam en die wêreld van oorlog. Dar al-islam 
is die gebied waar die Moslems gesag het en die 
sharia, ‘n godsdienstige wet, gehandhaaf word. In 
hierdie gebied word Christene soos tweederangse 
burgers behandel. In Mosoel en ander plekke word 
Christene voor ‘n keuse gestel: òf hulle bekeer hul tot 
die Islam, òf hulle betaal die ekstra belasting òf hulle 
vertrek. Die meeste Christene het vertrek omdat 
hulle vrees vir hul lewens, al sou hulle die 80 dollar 
per jaar ekstra belasting betaal. Hulle huise word ge-
merk met die Arabiese letter N, wat staan vir Nasrani, 
die naam wat die Christene genoem word. Hulle voel 
nie meer veilig in hul gemerkte huise nie.

Toe die Islamitiese Ryk steeds meer begin verbrok-
kel het, het die onderskeie heersers hulself amir of 
sultan genoem. Hulle het die kalief steeds amptelik 
as opperheer erken, maar hy het met verloop van tyd 
al hoe meer ‘n seremoniële funksie gekry.
Toe Atatürk in 1923 die sekulêre republiek Turkye 
uitgeroep het, het dit die einde van die Ottomaanse 
Ryk beteken. Die logiese gevolg daarvan was die 
opheffingvandiekalifaatin1924.
Teen hierdie agtergrond het dit tog ‘n besondere 
betekenis dat daar ‘n kalifaat uitgeroep word. 
Dit spreek ortodokse Moslems sterk aan. Dit wil 
voorkom asof die ou (glorie-)dae weer terugkeer. 
Dit lyk terloops asof Al-Baghdadi kompetisie gekry 
het noudat die leier van Boko Haram ook ‘n kalifaat 
gevestig het. 

Daar het landkaarte aan die lig gekom waaruit blyk 
dat die IS ‘n kalifaat wil stig wat strek vanaf Sinaï in 
Egipte tot diep in Turkye in die noorde, en tot aan die 
Persiese Golf in die ooste. En die ambisies van die 
IS strek veel verder. Uiteindelik moet die dar al-islam 
die hele wêreld omvat. Die stryd wat daarvoor gevoer 
word, is ‘n heilige oorlog, die jihad.

Christene word soos  
tweederangse burgers behandel

Islamitiese protes teen die IS
Hoe staan die res van die Islamitiese wêreld teenoor 
die IS en die gruweldade wat hulle pleeg? Baie Mos-
lems distansieer hulself van die IS met die stelling 
dat die IS niks met Islam te doen het nie. Volgens 
baie van hulle is die IS ‘n Sionistiese komplot waar-
mee Israel die Moslems in diskrediet wil bring. Die 
IS word in spotprente geteken as ‘n swart stokman-
netjie wat deur die Amerikaners in die Midde-Ooste 
neergesit is as ‘n lisensie om oorlog te mag voer teen 
die Arabiere.



6

Ander verdedig die IS deur te wys op die gruweldade 
wat Israel in Gasa gepleeg het. En dít het nie gelei 
tot ingryping deur die Westerse magte nie.

Tog is daar ook ander reaksies. En dan dink ek in die 
besonder aan die Ope Brief wat op 19 September 
2014 verskyn het en gerig was aan die adres van 
‘kalief’AbuBakrAlBaghdadi.Hierdiebriefisdeur
126 vooraanstaande Moslem-geleerdes, geestelikes 
en bestuurders geskryf. Hulle is afkomstig uit alle 
dele van die wêreld. Onder hulle is daar ook ‘n Ne-
derlandse Moslem. Hy is die heer Abdul-Majeed van 
die Unie van Marokkaanse Moslem-organisasies in 
Nederland (UMMON).

Binne die Islam is daar groot  
verskille: van fundamentalisme tot ‘n  
metaforiese verstaan van die Koran

Die Ope Brief is ‘n reaksie op die preek wat Al-Bagh-
dadiop4Julie2014tydensdieRamadangehouhet.
Die kritiek van die 126 briefskrywers is saamgevat 
in 24 punte wat in die Ope Brief in detail uitgewerk 
word. Binne die beperkings van hierdie artikel is dit 
onmoontlik om uitgebreid op die inhoud van die brief 
in te gaan.
Dit kom daarop neer dat die briefskrywers die self-
benoemde kalief teologies weeg en tot die gevolg-
trekkingkomdathy‘teligbevind’word.Hykannie
Arabies praat nie en het daarom nie eens die reg 
om fatwas uit te vaardig nie. Ook word Al-Baghdadi 
daarvan verwyt dat hy Koranverse uit verband ruk en 
hullelaat‘buikspreek’.Kortom:AlBaghdadiisnie‘n
gekwalifiseerdegodsdiensgeleerdenie.Enditiseen
van die voorwaardes waaraan ‘n kalief moet voldoen.

Die punte van kritiek 6 tot 10 lui as volg:
6. Dit is in die Islam verbode om onskuldiges dood te 
maak.

7. Dit is in die Islam verbode om gesante, ambassa-
deurs en diplomate dood te maak; dus is dit verbode 
om joernaliste en hulpverleners dood te maak.
8. Jihad is vir die Islam ‘n defensiewe oorlog. Die 
jihad is nie toegestaan sonder ‘n goeie rede, ‘n goeie 
doel en goeie riglyne nie.
9. Dit is in die Islam verbode om mense tot nie-Mos-
lems te verklaar tensy hulle self openlik hul ongeloof 
bely.
10. Dit is verbode in die Islam om Christene of watter 
‘volk van die Boek’ ook al kwaad aan te doen of sleg 
te behandel.

Wanneer ‘n mens die Ope Brief lees, word dit duide-
lik dat daar binne die Islam groot verskil van (teolo-
giese) mening is. Dit strek van die mees fundamen-
talistiese wyse van uitlegging tot die metaforiese lees 
van die Koran. Met alle nuanses daartussen.
Dit is wel duidelik dat die IS gekenmerk word deur 
‘n nougesette uitleg van die Koran en die oorgele-
werde woorde van die profeet Mohammed (hadieth). 
En dit het die beweging in ‘n eskader van die dood 
verander.
WanneerekoordieISleesennapropagandafilms
kyk, kom daar steeds in my gedagtes op wat in 
Openbaring 13 geskryf is oor die dier wat uit die see 
opkom. Met die broers en susters wat deur die IS 
verdryf en doodgemaak is in my gedagtes, lees ek 
die woorde: Dit is ook aan hom gegee om oorlog te 
voer teen die heiliges en hulle te oorwin.
Gelukkig is dit nie die laaste woord nie. Uiteindelik 
sal die Here reg laat geskied.

Dr Lucius de Graaff
Vertaal uit: Nader Bekeken, Jaargang 21,  
11 November 2014

Groei in die geloof
Kerknuus

Vir 2015 het die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria 
die tema: Groei in Geloof, Hoop en Liefde gekies. 
Gedurende die jaar word drie gemeentevergade rings 
belê, waar elk van die subtemas bespreek word. 
OnlangsisdieeerstelesingaangebieddeurdsGJ
Meijer van die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Dit 

het gehandel oor: Groei in die Geloof. Aan die hand 
van ‘n aantal stellings is die onderwerp toegelig:
• Geloof is ‘n genadegawe van die Heilige Gees
• Groei vind plaas vanaf ‘n kinderlike geloof tot ‘n 

volwasse geloof
• ‘n Volwasse geloof moet altyd kinderlik bly
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• Geloof groei wanneer ons die verkondiging van 
die evangelie hoor

• Geloofsgroei gaan altyd gepaard met geloofs-
aktiwiteite

• Saam met geloofsgroei kom daar geloofsgroei-
pyne

• Daar bestaan nie iets soos ‘n skyngeloof nie
• Geloofsgroei begin met kennis, daarna verdieping

KanonsJesusas
voorbeeld ge-
bruik? Tot watter 
mate kan ‘n mens 
praat van geloofs-
groei by die Here 
Jesus?Naaan-
leiding van Lukas 
2 verse 46 en 47 
is opgemerk dat 
Jesusaskindin

die tempel te midde van die leraars gesit en luister 
het en uitgevra het. Deuteronomium 6 verse 4-9 en 
Psalm 78 in sy geheel wys op die belang daarvan 
dat die groot dade van die HERE aan die volgende 
geslagoorgedraword.Ampersoos‘naflosresies.
Dieaflosstokkiemoetnielaatvalwordnie.Asjyin
jouhuissitenasjyoppadis.Diewoord‘sit’word
weergegeemetdiewoord‘sabbat’.Sitenluister
beteken om rustig die tyd te neem om dit te doen. 
SovindonsJesustussendieSkrifgeleerdesindie
tempel. Geloofsgroei beteken om te oefen. Oefen jou 
in die godsaligheid (1 Tim. 4:7). Daarvoor is dit nodig 
om die Skrifte te ondersoek. Toets die Skrifte oor en 
oor. Skerp dit jou kinders in (Deut. 6:7). Indril. Am-
per soos ‘n beitel wat al kappende vorm gee aan ‘n 
klip. Die gemeentevergadering het vorm gegee aan 
samewerking met ander Gereformeerde Kerke in die 
Pretoria Moot-area.

Douwe Drijfhout, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria 

GKSA-sinode: Nader aan VGKSA of verder?
Kerknuus

Dit is die vraag wat 
lesers van Kompas 
sekerlik beantwoord 
wil hê. Het die Dop-
per-sinode van 6-14 
JanuarieinPotchef
stroom daardie 
kerkverband nader 
aan die Vrye Gerefor-
meerde Kerke gebring 
of nie? En wat is die 

gereformeerde karakter van die GKSA nou?
Natuurlik is ‘n ander vraag veel belangriker: Is die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nog steeds ‘n 
gereformeerde kerkverband, ‘n kerkverband wat 
die Here wil dien soos Hy gedien wil word, dus, wat 
vroeër so maklik genoem is “ware kerke”, of nie?
Kom ons kyk na ‘n aantal vir die VGKSA relevante 
besluite:

Vyfpunt-samesprekings
Eerstens, oor die vyfpunt-samesprekings tussen die 
twee VGKSA-gemeentes in die Moot en drie GKSA-
gemeentes: Die Kandelaar, Oos-Moot en Totiusdal, is 

eintlik niks besluit nie. Die drie GKSA-gemeentes het 
die betrokke deputate gevra hoe nou verder en dat 
daar ‘n ordereëling moet kom. Maar so ‘n reëling het 
nie gekom nie. Die vyf kerke sal dus self moet besluit 
hoe om nou verder te gaan.

Spesiale sinode
Tweedens, oor die kwessie van die vrou in die be-
sondere ampte van predikant, ouderling en diaken is 
besluit dat dit ‘n wesenlike saak is. En oor wesenlike 
sake, dus sake wat die essensie van kerkwees raak, 
moet/kan voortaan op ‘n spesiale algemene sinode 
besluit word wat genoeg tyd moet hê. So ‘n spe-
siale sinode moet binne die volgende paar maande 
saamgeroep word.
Elkeen van die sewe streeksinodes moet vier predi-
kante en vier ouderlinge benoem, dus in totaal 56. 
Dan moet so ‘n spesiale sinode met een saak worstel 
totdat daar eenstemmigheid is.
Oor hierdie struktuur is daar verskeie vrae. Is dit 
kerkordelik reg? Gaan daar eenstemmigheid kom 
en indien wel, gaan al die kerke dit so aanvaar? Hoe 
lank en hoe moet hulle vergader? En as hulle nie 
eenstemmigheid kry nie? Die verwagting is dat hier-
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die spesiale sinode êrens in die middel van die jaar 
begin byeenkom.
Interessant hoe hierdie kwessie van die vrou in die 
amp ooreenstem met die worsteling met die saak 
deur die Gereformeerde Kerke (vrijgemaakt) in Ne-
derland wat hieroor ook in verwarring is. 

Ekumene
Ook wat ekumeniese betrekkinge betref, is daar 
ooreenkomste met dit wat in die GKv in Nederland 
gebeur. So is in Potchefstroom met ‘n groot meerder-
heid ‘n memorandum van ooreenkoms oor die Dop-
pers se verhouding met die Nederduitsch Gerefor-
meerde Kerk goedgekeur, terwyl dit in 2012 afgekeur 
is. Niemand kan sê presies waarom nie.
In ‘n groot mate formaliseer die memorandum die 
terreine van samewerking wat reeds lank bestaan en 
wat in baie gemeentes so funksioneer. En die plaas-
like kerke besluit self oor die mate waarin dit gedoen 
word. So is daar veral op baie plattelandse dorpe al 
vir baie jare noue samewerking met NG Kerke.
Amptelik is besluit “om die bestaande terreine van 
samewerking te bestendig, te verdiep en te verbreed 
sodat die eenheid wat reeds bestaan, meer sigbaar 
kan word.” In die praktyk is dit sake soos die gesa-
mentlike getuienis teenoor owerhede en die gemeen-
skap, samewerking ten opsigte van die Bybelver-
talings en onderwyskwessies, hervertaling van die 
belydenisgeskrifte, gesprekke oor die liturgie en oor 
etiese kwessies, ensovoorts. Wat kom by? Byvoor-
beeld koördinering van barmhartigheidswerk asook 
samewerking wat betref ekumeniese sake.
Plaaslike kerke kan besluit om mekaar se attestate 
te aanvaar. ‘n Ouerpaar wat elkeen van een van 
die twee kerkverbande lidmaat is, kan hul baba in 
een van die twee laat doop as beide kerkrade dit so 
aanvaar. ‘n Oop nagmaalstafel op grond van goeie 
getuienis. Predikante het toegang tot mekaar se 
kansels en daar kan gesamentlike kerkdienste wees 
as die kerkrade dit goedkeur.
Ongeag hoe baie van bogenoemde sake historiese 
wortels het, is die memorandum ‘n aanmoediging om 
daadwerklik groter samewerking te soek. Die twee 
kerkverbande wil mekaar se hoeders wees. “Ons 
onderneem om binne die raamwerk van die Gerefor-
meerde belydenis en kerkregering met mekaar … 
verskille wat die belydenis in gedrang kan bring, aan 
te spreek.”

Kerkgroeibediening 
Nog’nsaakwatindieafgelopejareheelwatbe-
spreking uitgelok het, is die besluit in 2012 dat daar 

‘n omkeerstrategie moet kom. Die term “omkeer” 
het heelwat kritiek uitgelok en is nou na “kerkgroei-
bediening” verander. Die doel is dat kerke meer 
“missionêr” word en dat daar ‘n einde aan die voort-
gesette daling in die getal lidmate kom. 
Maar wat moet omgekeer word? Dit word so gestel: 
bekering, dankbare verbintenis en daaglike her-
toewyding aan God, jou nie skaam vir die evangelie 
nie, inkeer waar nodig, opbou om gesonde kerk 
te wees met die klem op die missionêre wat in die 
verlede, soos iemand dit gestel het, ernstig verwaar-
loos is.
Wat moet alles in die praktyk gedoen word? Die 
volgende is onder meer genoem: ‘n spesiale feesdag 
om God te loof en waartydens lidmate hulself kan 
verootmoedig, ‘n nuwe Bybelstudie- en preekreeks, 
streeksaamtrekke, leiding en verdere toerusting.

Verskille
Binne die kerkverband was daar oor die afgelope 
dekade aanhoudende verskille wat nie rêrig besleg 
is nie. En daar is heelwat kerke met independen-
tistiese neigings. Hoe moet dit hanteer word en wat 
is die oorsaak daarvan? Ook hieroor het die sinode 
besin deur onderskeid te tref tussen wesenlike en 
nie-wesenlike sake. Wat laat die Skrif toe, waaroor 
mag gewetens nie gebind word nie, en wat mag nie 
verdra word of onderhandelbaar wees nie?
Dat gewetens nie bo- of buite-Bybels gebind mag 
word nie, is ‘n gereformeerde feit. Maar wat hou dit in 
die praktyk in? Nuwe deputate het opdrag gekry om 
daaroor te besin.

‘n Gevolgtrekking
Ten slotte, om op die oorspronklike vrae terug te 
kom: waar laat dit ‘n gereformeerde gelowige? Kyk 
na al die besluite gesamentlik en ‘n mens kan nie 
aan die indruk ontkom nie dat die verwatering in die 
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GKSA se “gereformeerdheid” voortduur. Nie veel nie, 
maar darem. Soos ds Van der Waal vroeër dit gestel 
het: salami-taktiek: nog ‘n dun plakkie van die gere-
formeerde karakter is af.
Maak dit die kerkverband ongereformeerd? Natuur-
lik nie. En daar is goeie rede hoekom die vyfpunt-
samesprekings in vyfpunt-samewerking moet voort-
gaan en verder moet ontwikkel. Daar is ‘n hele paar 

gemeentes wat graag by die vyf sou wou aansluit. ‘n 
Soort Gereformeerde bond? 
Mag die Here in dit alles leiding gee, en mag ons 
Hom in al ons doen en late behaag soos Hy behaag 
wil word.

Rob van der Kooy, lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk Pretoria Die Kandelaar

Canadian & American Reformed Churches
Kerknuus

Baie dinge het die afgelope jaar gebeur in die 
Kanadese en Amerikaase Gereformeerde Kerke 
onderdiehoofskapvanJesusChristus.’nAantal
predikante het beroepe na ander gemeentes aan-
vaar, waardeur daar by die gemeentes wat hulle 
agtergelaat het, weer vakatures ontstaan het. Drie 
studente het hul studies aan die teologiese skool in 
Hamiltonvoltooi:JeffPoort,GerritBruintjesenTyler
Vandergaag. Al drie het beroepe ontvang om die 
Woord van God te bedien, wat hulle ook aangeneem 
het.JeffPoortisberoepnaKerwood,GerritBruintjes
na Richmond Hill en Tyler Vandergaag na Tabor.
Daarisookdieafgelopejaar’nnuwegemeente
in Hamilton geïnstitueer wat die Blessing Christian 
Churchgenoemword.Ditblyaltyd’nwonderlike
geleentheid om die groei van die kerk raak te sien 
waar’nnuwekerkgestigword.Blessing Christian 
Churchhetdanook’nberoepuitgebringopeenvan
die predikante uit die naburige gemeentes, ds Bill 
Dejong van die Cornerstone Canadian Church. Al-
hoewel baie gemeentes ‘n herder gevind het wat oor 
dieskapekonwaak,isdaarook’npaargemeentes
wat nog vakant is. En dan is daar nog twee predi-
kante wat hierdie jaar met emeritaat gaan: ds Moes-
ker van Owen Sound asook ds Kalkman van Calgary 
Reformed Church. Dit bevestig maar net wat die Skrif 
ons self leer: Die oes is wel groot, maar die arbeiders 
is min (Matt. 9:37). Die nood is hoog.
Ons is dankbaar vir die vyf studente wat hoop om 
hierdie jaar klaar te maak met hulle studies by die 
Kanadese kweekskool (oftewel Canadian Reformed 

Theological Seminary, CRTS). Op hierdie stadium 
beoog drie van hulle om klassis toe te gaan en hul-
selfbeskikbaartestelvir’nmoontlikeberoep.Onsis
dankbaar dat die HERE ook in die harte van die jong 
broeders werk as hy die begeerte in hulle wek om 
uittegaanendierykevangelievanJesusChristus
deur die krag van die Heilige Gees te verkondig. Mag 
hulle arbeid ook geseën word terwyl die bruid mag 
uitsien na die wederkoms van die HERE.

Noudat die wederkoms genoem word, laat dit my 
dink aan die konferensie wat aan die begin van die 
jaar gehou is oor eskatologie (die leer oor die laaste 
dae). Van die lesings was publieke lesings, wat enig-
iemand gratis kon bywoon en wat nou beskikbaar is 
by http://tinyurl.com/crts2015. Die Donderdagaand 
het dr Lane Tipton van die Westminster Theological 
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Seminary in Philadelphia gepraat oor: Eskatologie: 
die letter en die gees in 2 Korinthiërs 3:6-18. In sy 
toespraak het by gepraat oor hoe God se volk mag 
uitsien na die dag wat baie groter is as wat Adam 
in die paradys ervaar het. Die volgende dag het dr 
Arjan de Visser gepraat oor: Tot Hy Weerkom: Eska-
tologiese aspekte van die gereformeerde erediens. In 
sy toespraak het hy uitgewys watter invloed sekere 
liturgiese elemente op die eskatologie gehad het. 
Die predikante is ook opgeroep om gereeld oor die 

wederkoms van Christus te bid, te sing en te preek. 
Daar is nog baie ander dinge wat genoem kan word, 
maarekmoetietslosvir’nvolgendekeer!Magons
ons gawes en talente gebruik tot uitbreiding van 
Christus se koninkryk op aarde, in biddende afhank-
likheidenmet’ngroeiendegeloof.AanGodalleen
dieeer!Kom,HereJesus,kom!

Johan Bruintjes is ’n finalejaar-student by CRTS 
(Vertaal uit Engels)

Australiese kerknuus, 1e kwartaal 2015
Kerknuus

Anders as in Suid-Afrika, is die somer-skoolvakansie 
in Australië vanaf net voor Kersfees tot die laaste 
weekinJanuarie.Ditbetekendatdiekerklikeakti-
witeite eers in die eerste week van Februarie begin 
het. Gelukkig is die katkisasies en Bybelstudie-ver-
enigings teen hierdie tyd darem weer lekker op dreef. 
MaaromdatAustralië,netsoosSuidAfrika,’nlekker
vakansie-land is, hoor ‘n mens dat daar al klaar weer 
planne gemaak word vir die Paas-vakansie en die 
Junievakansie…
Ons roeping egter hier op aarde is nie om van vakan-
sie tot vakansie te lewe nie (ook al het ‘n mens die 
rus in hierdie gejaagde Westerse samelewing soms 
regtignodig!).Onsishieropaardegeplaasmet’n
kultuurmandaat waarby die diens aan en die lof op 
God se heilige Naam sentraal staan. Dit is daarom 
’nvoorregomaskerkvanChristusopverskillende
maniere weer besig te kan wees in sy koninkryk in 
2015. Waarby die voortgang van die evangelie-ver-
kondiging natuurlik die belangrikste taak is. Daarvoor 
roep die Here broeders om die Woord Sondag na 
Sondag getrou te verkondig. Maar ons is ook daar-
van bewus dat Satan, die aartsvyand van die kerk, 
alles in sy vermoë doen om die kerk van Christus 
op aarde aan te val en te vernietig. En ook al het 
Christus belowe dat Hy sy kerk sal bewaar tot met 
sy wederkoms, neem dit nie weg dat ook die kerklike 
werk met gebrokenheid gepaard gaan nie. Ons leef 
nog nie in volmaaktheid nie, ook nie in die kerk nie. 
En selfs tussen verkondigers van die Woord en hul 
gemeentes gaan alles nie altyd sonder moeite nie. 
Die werklikheid het ook ds Mendel Retief en die 
FRC Kelmscott waar hy gedien het, onlangs ervaar. 
Tydens die laaste vergadering van klassis Noord 
is besluit tot ‘n eervolle losmaking van ds M. Retief 

van die Kelmscott-gemeente onder artikel 14 van 
die FRCA-kerkorde. Die redes vir sy losmaking is 
vertroulik. Ds Retief behou sy amp as predikant en 
is beroepbaar na ‘n ander gemeente. Hy en sy gesin 
het verhuis na die Byford- gemeente, maar word vir 
‘n periode van drie jaar deur die Kelmscott-gemeente 
onderhou, tensy hy ondertussen ‘n beroep sou ont-
vang. Dis ons bede dat die Here ds Retief weer aan 
‘n ander gemeente sal verbind sodat hy sy amp as 
predikant kan voortsit.
Die bedienaars van die Woord het ook soms ‘n tyd 
van rus en studie nodig. Gebruiklik hier in die FRCA 
is dat ‘n predikant na 10 jaar diens in ‘n gemeente 
vir‘n‘sabatical’gaan.Daaromhetdiegemeentevan
West Albany aan hul predikant, ds R. Pot, drie maan-
de verlof gegee. In hierdie periode sal die Kanadese 
emeritus-predikant uit Flamborough, ds De Gelder, in 
West Albany uithelp.
DieWoordgaanookuitinanderlande‘naby’Aus
tralië. Daarvoor ondersteun die FRCA-gemeentes 
in verskillende Asiatiese lande diverse sendingspro-
jekte. In ‘n vorige bydrae het ek al iets geskryf oor die 
werk in Papua New Guinea. Maar daar is ook betrok-
kenheid in o.a. Singapoer, Indonesië en die Filip-
pyne, veral om klein gemeentes van gereferomeerde 
karakter te help ontwikkel. Vanuit die FRC Baldivis, 
susterkerke in Kanada en Amerika word gewerk in 
o.a. die Filippyne. Afgevaardigdes van hierdie ge-
meentes het daarom onlangs ‘n werksbesoek ge-
bring aan ‘n aantal klein gereformeerde gemeentes 
in die Filippyne om te help met die oprigting van ‘n 
gereformeerde kerkverband. Die besoek is ryklik 
geseën, en ons bid dat die verkondinging van die 
Gereformeerde leer ook in daardie land op ‘n kon-
struktiewe manier voortgang mag vind.
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In terme van kerklike kontakte kan ek ook berig dat 
die FRCA aan die einde van verlede jaar afgevaar-
digdes na die Sinode van die Reformed Churches 
of New Zealand (RCNZ) gestuur het. Beide kerkver-
bande erken mekaar as ware kerke, maar as gevolg 
van verskille in bv. kerklike agtergrond, teologiese 
opleidings, Bybelvertaling, Psalmboek, ensovoorts, 
is ‘n susterkerkverhouding (nog) nie ‘n werklikheid 
nie. Daar is egter voorstelle om op ‘n meer gestruktu-
reerde manier die moontlikheid van kerkverbandelike 
eenheid te ondersoek, veral in die lig van die geogra-
fieseliggingvanbeidekerkverbande.
Verdere kerklike nuus is dat een van die belangrike 
kerklike gebeurtenisse in die FRCA vir 2015 die 
komende Sinode is. Die Sinode word DV vanaf 22 
JunieindieFRCBaldivisgehou.Dieonderskeie
deputate-rapporte is al beskikbaar (totaal 450 blad-
sye!),endierapporteoordiekerklikeverhoudingmet
die GKv in Nederland, die nuwe Psalmboek (‘Book 
ofPraise’)endietoekomstigeteologieseopleidingin
Australië sal waarskynlik die meeste aandag geniet.
Op die gebied van Gereformeede onderwys in Austra-
lië, waaroor ek die vorige keer al geskryf het, is daar 
ook voortgang. Om (toekomstige) onderwysers in die 
Gereformeerde skole toe te rus vir hul taak, het die 
REDC (Reformed Education Diploma Course) weer 
‘n aanvang geneem. Dr Antoon Breen is hoofsaaklik 
verantwoordelik vir die aanbieding van hierdie kursus, 
wat onderwerpe soos Etiek, Pedagogiek en inleiding 
op die Gereformeede teologie bevat.
Dan is daar ook verskillende groot bouprojekte be-
plan en/of gaande in die kerkverband. Ongeag die 
afname in ekonomiese groei in Australië, wat veral 

in die mynbou, eiendomsmark en bousektor sigbaar 
word, het die kerke steeds ruim voldoende fondse om 
groot bouprojekte te kan aanpak. Die FRC Mundijong 
se nuwe kerkgebou-planne lê op tafel en die gemeen-
te hoop om hierdie jaar met die bouwerk te kan begin. 
Ook is die bouprojekte deur die Eucalypt-sentrum vir 
gestremdes in die tweede fase van sy bouprogram. ‘n 
Groot nuwe wooneenheid is voltooi en daar is begin 
met opknappingswerk van die bestaande wooneen-
heid. Ook sal daar hierdie jaar begin word met die 
bou van nuwe eenhede (huisies) by die FRC ‘Fair 
Haven’aftreeoord.EninSumba,waaro.a.dieFRC
Rockingham die sendingwerk ondersteun, borg die 
vereniging‘ChildrenofLight’(Australia)diebouen
bestuur van ‘n nuwe gereformeerde hoërskool. 
En dan ten slotte: Australië is in die somer net so 
droog soos die Wes-Kaap en het ook gereeld te kam-
pe met verwoestende veld- en bosbrande. In die af-
gelope paar maande was dit veral die gemeentelede 
van die FRC Baldivis wie se eiendomme deur brande 
bedreig is. Die Here het in sy genade sy gemeente 
daar bewaar teen groot verliese van eiendomme. Ons 
is ook dankbaar dat daar, in teenstelling met verlede 
jaar toe ‘n brandweervrou van die FRC Albany byna 
tydens ‘n bosbrand gesterf het, hierdie jaar tot dusver 
geen leed of verlies van lewens was nie.
Die Here is goed vir ons hier, terwyl ons niks daarvan 
verdien het nie. Ons bid dat sy ryke genade en liefde 
ook met ons kerke sal wees in die res van hierdie jaar.

Broedergroetevanuit‘Downunder’
Ds Axel Hagg, predikant van die Free Reformed 
Church in Armadale

Bibliotekaris in Kenia
Samelewing

In die Februarie-uitgawe het Christiaan en Marieke 
Haak vertel van hulle werk in Kenia. Toe ons die 
bydrae ontvang het, het ek nie geweet dat ek self 
binnekort nader sou kennis maak met die Mission 
Aviation Fellowship (MAF) nie. Dit is deesdae nie 
ongewoon dat gemeentelede vir werksdoeleindes 
die wêreld volreis nie. Dit is seker vreemd vir my 
as bibliotekaris dat dit my beskore was om verskil-
lende wêrelddele te besoek. My werksaamhede by ‘n 
nasionale biblioteek het daartoe bygedra dat ek oor 
die jare by verskillende internasionale biblioteekpro-
jekte betrokke geraak het. So was my eerste reise in 

Afrika gemoeid met die bewaring van versamelings 
manuskripte in die antieke stad Timboektoe. Kort 
gelede is ek gevra om ‘n kursus in Kenia aan te bied. 
Gevolglik het ek die geleentheid gehad om Kenia van 
nader te leer ken. Dit was my eerste besoek.

Van Kenia het ek bitter weinig geweet, behalwe vir 
die feit dat daar in ‘n plek met die naam Eldoret in 
die vroeë jare van die vorige eeu ‘n aantal Afrikaners 
geboer het en dat daar ‘n Gereformeerde Kerk was. 
Hierdie geskiedenis is eintlik baie interessant (en 
hartroerend) en het my nader gebring aan die doel 
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van my reis, naamlik die stad Nakuru. Die werkswin-
kel sou by die Nasionale Biblioteek van Kenia in Na-
kuru plaasvind. Om daar te kom, moes ek per taxi (of 
Matata, soos die groter tipe minibusse daar genoem 
word) rigting Eldoret reis. Op die ou end het ek op ‘n 
ander manier daar gekom, maar daaroor later.

Wilson-lughawe in Nairobi. Volgens google maps 
‘n afstand van 17 km wat per motor ongeveer 21 
minutesalduur.MymiddernagvluguitJohannesburg
het betyds die oggend om ses uur geland. Hoe groot 
was my verbasing toe ons in die verkeer beland. 
Die Mombasa-hoofweg was volgeprop. Geen be-
weging nie. My bestuurder besluit om kortpad deur 
die woonbuurte te vat. Behalwe die verkeer is daar 
orals voetgangers. Almal is haastig op pad. Ek het 
lanklaas so baie mense in beweging gesien. Te voet. 
Sou almal van hulle op pad werk toe wees? Ondanks 
die baie voetgangers en verkeer was daar tog geen 
chaos nie. Sonder minisirkels en verkeersligte het die 
verkeer van verskillende kante inmekaar gevloei. Vir 
ons wat so agter mure bly, was dit opvallend dat die 
eiendomme daar ook maar toegemuur is met glas-
skerwe bo ingemessel om onwelkome gaste uit te 
hou. Die Mombasa-hoofweg is vir ‘n deel geleë aan 
die Nairobi Nasionale Park. Met my vertrek uit Nai-
robi ‘n week later kon ek van die hotel in Mombasa- 
weg ‘n trop leeus dophou.

Prof.d’Assonville(sr.)hetoordiegeskiedenisvan
Eldoret ‘n pragtige boek1 geskryf. In 1905 het ‘n 
aantal boere van die distrik Middelburg (Mpuma-
langa) besluit om hul in midde-Afrika in die omge-
wing van die Kilimandjaro te gaan vestig. Per trein 
het hulle na Maputo en vandaar met veel ontberings 
per skip na Tanga (Tanzanië) en Mombasa (Ke-
nia) aan die ooskus van Afrika gereis. Vandaar het 
hulle met waens, getrek deur osse, oor berge, deur 
woude, moerasse en oor groot riviere gereis. Naby 
die Kilimandjaro beland hulle in ‘n malariastreek en 
sterf die vrou van Matthys de Beer, hulle seun van 
tien jaar en hulle baba. Party vestig hulle in Tanzanië, 
terwyl ander verder trek na die Wit Hooglande van 
westelike Kenia. In 1908 volg nog ‘n trek van vyftig 
ossewaens op pad na Nakuru. Teen daardie tyd is 
daar reeds sewentig Gereformeerde lidmate met 
sestig kinders. Broeder Piet Potgieter, gewese ouder-
ling van die Gereformeerde Kerk Bethal, rig skrywes 
aan die kerke in Suid-Afrika om ‘n predikant te stuur. 
Op 13 Augustus 1909 word die Gereformeerde Kerk 
van Eldoret gestig. Hierdie gemeente het bestaan 
tot 1964 toe die kerkgebou aan nuwe eienaars, die 
African Inland Mission, oorhandig is. Op 28 Augustus 
1966 verlaat die laaste ouderling Mombasa. Hy laat 
sewe lidmate met attestasies in Kenia agter.

By my aankoms in Kenia was dit treffend dat die 
eerste taxibestuurder wat my opgelaai het, ‘n boor-
lingvanEldoretwas!EkwasoppadvandieJomo
Kenyatta Internasionale Lughawe na die plaaslike 

1 d’Assonville,V.E.(1984)KerkopdieWitHooglande:
geskiedenis van die Gereformeerde Kerke Eldoret en 
Skeurvallei. Potchefstroom: Marnix. 

Ek was vooraf gewaarsku oor die padgebruik in 
Kenia. Gevolglik het ek gekyk na ander maniere om 
in Nakuru te kom. Vlugte na Nakuru was ‘n pro-
bleem, omdat daar nie eintlik ‘n lughawe is nie. Daar 
is ‘n militêre lughawe en verder ‘n landingstrook by 
die Nakuru-meer. Gevolglik het ek Christiaan Haak 
gekontak oor die moontlikheid om van die MAF se 
dienste gebruik te maak. Die kursus wat ek sou 
aanbied, was gesteun deur ‘n internasionale biblio-
teekorganisasie. Verder was ‘n deel van my koste 
geborg deur ‘n maatskappy in Amerika. Gevolglik 
het die aard van die werk wat ek sou doen, meriete 
gehad om deur die MAF ondersteun te word. Dit was 
wonderlike nuus toe ek hoor dat ek van hulle dienste 
gebruik mag maak. Hulle sou spesiale toestemming 
moes kry om op die militêre lughawe van Nakuru 
te mag land. Toe ek die oggend by die kantore van 
die MAF aanmeld, blyk dit egter dat die betrokke 
lughawe gesluit is vir onderhoudswerk. Al opsie was 
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om my in die Nasionale Park by die Nakuru-meer 
af te laai. Ek sou ‘n $80 (R975) toegangsfooi moes 
betaal omdat ek die park besoek het. Geen probleem 
nie. Ek was al aangeraai om die park nie te mis nie. 
Alhoewel die toegangsgelde my afgeskrik het. Nou 
het ek egter geen keuse nie.

Daar aangekom, het dit geblyk dat die landingstrook 
ongeveer 25 km van die hek af is, met geen vervoer 
en geen selfoonontvangs nie. Ek kon reël dat iemand 
my by die hek kom afhaal, maar om ‘n taxi tot in die 
park te bestel, sou ekstra kostes beteken vir taxi, 
plus toegang per persoon en voertuig. Gevolglik het 
ek die aanbod aanvaar om teen betaling van ‘n aan-
sienlike fooi met ‘n amptelike voertuig tot by die hotel 
inNakuru‘gesmokkel’teword(pleksvan‘nsafari).
ReedsbymyaankomsvanJohannesburgbydie
JomoKenyattalughawehetekdieongewoneerva
ring gehad dat iemand my in ruil vir ‘n tipe parkerpen 
deurdiedoeane‘geloods’het.Ietswaarvooreknie
gevra het nie. Hy het doodluiters my pen opgeëis. En 
toe aangebied om my by ‘n taxi te kry. 

Nakuru is geleë in die omgewing van die bekende 
Keniaanse groot skeurvallei (Great Rift Valley) op 
die Wit Hooglande op ‘n hoogte van 1 850 meter. 
Alhoewel dit maar 80 km van die ewenaar af is, is die 
klimaat gematig met temperature wat wissel tussen 
9°C en 28°C. Dit is een van die vier grootste stede 
in Kenia en volgens die VN die stad in Afrika wat 
die vinnigste groei. As akademiese sentrum huisves 
Nakuru ‘n groot aantal staats- en privaat tersiêre 
inrigtings. Beslis ‘n voorbeeld vir Suid-Afrika met 
hoofsaaklik staatsbeheerde universiteite. 

My gasheer nooi my uit om die Sondag saam met 
hom kerk toe te gaan. Die kerk is geleë in ‘n deel 
van Nakuru wat kwaai deurgeloop het onder die 
verwoesting deur oproer na die 2007-verkiesings. 
Die gebou was ‘n hotel. Net die mure staan nog met 
een deel onder dak wat as kerk gebruik word. Dit is 
verbasend om te sien hoe ‘n draadlose klankstelsel 
met twee mikrofone met ‘n battery bedryf word. Die 
geluid is oorverdowend. Driekwart deur die diens 
is die battery pap. Daar is nie ‘n altaar nie. ‘n Mens 
sou ‘n Anglikaanse tradisie in ‘n voormalige Engelse 
kolonie verwag het. Die diens bestaan uit preke deur 
verskillende persone en sang. Hoofsaaklik uit die Ou 
Testament met ‘n toepassing op die moeilike omstan-
dighede van die gemeente. 

My hotel is geleë aan die hoofweg wat vanaf Uganda 
en Suid-Soedan strek tot aan Mombasa aan die 
Ooskus van Afrika. Daar is ‘n aanhoudende ry trokke 
watverbykom.Opvallendisdiemotorfietsewatin
honderdtalleastaxi’sgebruikword.Disniesnaaks
omdamesinnetjiesedragagteropmotorfietsete
sien verbykom nie. Dit lyk na ‘n effektiewe en vinnige 
vervoermiddel en ‘n manier om inkomste te maak. 
Orals op die hoeke van strate staan hulle, gereed om 
jou saam te neem. 

Ek het nie die vrymoedigheid gehad om die stad op 
my eie te gaan verken nie. Daar was te min blankes 
om ongemerk op straat te verskyn. Bomdreigemente 
is blykbaar ‘n realiteit. By elke hek word voertuie met 
spesiale afstandspieëls op wiele van onder bekyk vir 
plofstowwe. Tog was die atmosfeer ontspanne. Die 
diens in die driester-hotel was puik en professioneel. 
Dalk beter as wat jy in Suid-Afrika gewoond is. 

My kontak met kollegas in Kenia was besonders. 
Wat opval is dat daardie deel van Kenia eksplisiet 
Christelik is. Die eerste oggend wat ek aangemeld 
het, deel ek ‘n kantoor met ‘n kollega wat die mooiste 
koormusiek speel. Dit klink soos die stukke wat ons 
op koor sing. Volgens notules wat ek vooraf ontvang 
het, het dit geblyk dat vergaderings met gebed 
begin word. Tydens die kursus wat ek aangebied 
het, is voor etes gebid. Aan die einde van die kursus 
het ons almal saam hande gevat en ‘n dankgebed 
gesing. Voorwaar ‘n voorbeeld vir Suid-Afrika waar 
godsdiens na die binnekring uitgeskuif is. 

Dit was my eerste besoek aan Kenia. Beslis te kort 
om ‘n goeie indruk te kry. Nogtans ‘n land wat ek 
graag weer sal wil besoek. 

Douwe Drijfhout, lidmaat van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria
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Die algemene sinode van die GKSA
Pers-pektief

Die drie-jaarlikse Algemene Sinode van die Gere-
formeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) is onlangs ge-
houvan6tot14Januarie2014inPotchefstroom.Een
van die 14 afgevaardigdes van die 24 kerke waarmee 
hulle kontakte onderhou, was br Kees Roose, na-
mens die VGKSA. In ‘n afsonderlike artikel in hierdie 
uitgawe van Kompas gee br Rob van der Kooy ‘n 
oorsig van die implikasies van die sinodebesluite vir 
die VGKSA. In Die Kerkblad van Februarie 2014 is 
ook uitvoerig verslag gedoen oor die verrigtinge en 
besluite. En daar is ‘n hele paar opmerklike besluite 
wat die sinode geneem het. Van die belangrikste sake 
wat die sinode behandel het, is die “omkeer-strategie” 
van die GKSA, die al dan nie oopstel van alle ampte 
vir vroue, die “Spesiale Sinode” wat oor hierdie saak 
moet besluit en die verhouding met die Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk (NG Kerk).

Omkeerstrategie / Kerkgroeibediening
Die “omkeer-strategie” van die GKSA het as doel om 
die steeds minder wordende lidmaatskap-getalle van 
die GKSA te keer en selfs om te keer na groei-syfers. 
Die sinode het die verslag van deputate hieroor aan-
vaar. Die aanbeveling is dat die kerkrade en die plaas-
like kerke, met ‘n duidelike gerigtheid, hieraan gaan 
werk, omdat die probleem op plaaslike gemeente-vlak 
lê en dus ook daar aangespreek en opgelos behoort 
te word. Op gemeentelike vlak is bekering nodig van 
sowel ampsdraers as lidmate om weer werklik toe-
gewy te wees aan die uitlewing van die Christelike 
geloof. Hieroor meld Die Kerkblad die volgende.

Indiehartvan’nomkeerstrategie(watnou“Kerk-
groeibediening” genoem word) lê die gedagte dat 
mensenuutmoetword.Omkeeris’nsaakvan
bekering, van dankbare verbintenis en daaglikse 
hertoewyding aan God, en om jou nie te skaam vir 
die evangelie van God nie (Rom. 1:16; Op. 2:1-7). 
Daar is baie dinge waarin die GKSA getrou is aan 
die Here, maar daar is ook aspekte waarin lidmate 
(en die GKSA in geheel) tot inkeer moet kom. Een 
vanhierdieaspekteisdiegebrekaan’nmissionêre
roeping, en dié rapport fokus op hierdie besondere 
aspek. Hierdie klem op die uitbou van die kerk kan 
nie los gesien en hanteer word van die roeping om 
die kerk op te bou (bewaring van die kerk) nie.
 

Die fokus van die omkeerstrategie val op die uitbou 
vandiekerkvanuit’ngesondeopbouvandiekerk.
Dit beteken dat elke lidmaat opnuut moet besef dat 
elkeenvanons’nverantwoordelikheidhettotdie
uitdravandieevangeliein’nwêreldwat‘ndringende
behoefte daaraan het. Elke gemeente sal in die lig 
vandiesinodebesluitopnuutmoetbesininhoe’n
mate die gemeente besig is om uitvoering te gee aan 
die Here se opdrag om die evangelie uit te dra. Die 
gemeente sal toegerus moet word om hierdie taak te 
verstaan en begelei word hoe hierdie opdrag in hulle 
plaaslike omstandighede praktiese gestalte kan kry.

Die vrou in die besondere ampte
Die saak van vroue in die besondere ampte (predi-
kant, ouderling en diaken) is al deur ‘n hele aantal 
sinodes en deputaatskappe hanteer en die besluite 
hieroor was wisselend. Die mening in die kerke is 
verdeeld, waar sommige kerke ten gunste is van 
vroulike ampsdraers (of net van vroulike diakens) 
en ander daarteen. Op die sinode van 2012 is weer 
deputate aangestel, wat egter nie die saak self 
aangespreek het nie, maar voorgestel het dat ‘n 
“Spesiale Sinode” oor hierdie saak gehou word. Die 
sinode het hierdie voorstel so aanvaar.

...gebrek aan ‘n missionêre roeping.

Spesiale Sinode
Die besluit om ‘n Spesiale Sinode te hou het daarna 
nogal ernstige diskussie opgeroep, soos gepubliseer 
in Die Kerkblad van Maart 2015. Die hoofsaak hiervan 
is dat daar geen kerk-regtelike basis vir so ‘n sinode 
is nie. Die kerkorde (KO) ken net klassisse, streek-
sinodes en algemene sinodes, waar kerke saam 
vergader om te besluit oor sake wat deur die kerke op 
die agenda geplaas is. Maar in hierdie geval is dit ‘n 
deputaatskap wat die Spesiale Sinode voorstel en die 
(enkel-onderwerp-)agenda daarvan bepaal, wat deur 
die Algemene Sinode so aanvaar is. Dit kom dus nie 
regstreeks vanuit die kerke nie. Die Spesiale Sinode 
sal ook slegs bestaan uit ‘n beperkte afvaardiging van 
die kerke (sien die artikel van br Rob van der Kooy 
elders in hierdie uitgawe) en met tussenposes moet 
vergader om insette van die kerke te kry.

Dit sinode het besluit dat Spesiale Sinodes gehou 
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kan word as “wesenlike sake” in geding is en daar 
op ‘n gewone Algemene Sinode nie tyd daarvoor 
beskikbaar is nie. Daar is besluit dat die “vroue in die 
ampte” inderdaad so ‘n “wesenlike saak” is. Die ge-
dagte is dat daar oor wesenlike sake eenheid in die 
kerkverband moet wees, maar dat daar oor sake wat 
van nie-wesenlike aard is, verskille tussen die kerke 
moontlik is en dat sodanige sake oorgelaat kan word 
aan die vryheid van die kerke om oor te besluit. Die 
motivering vir hierdie onderskeid kom uit Romeine 
14-15. Aan die een kant wil die sinode voorkom dat 
in die toekoms lidmate se gewetens deur besluite 
van meerdere vergaderings onnodig gebind word 
(oor nie-wesenlike sake), en aan die ander kant wil 
hulle sorg dat die kerke gehoorsaam is aan dit wat 
ons Here beveel (die wesenlike sake).

Onder die opskrif “Eenheid in verskeidenheid” skryf 
ds Danie Syman die volgende hieroor in Die Kerk-
blad van Februarie 2014: “Die Sinode het dus besluit 
dat ons in die toekoms in die praktyk van ons kerklike 
lewe rekening moet hou met hierdie onderskeid tus-
sen “wesenlike” en “nie-wesenlike” sake. In wesen-
like sake moet daar, soos die Here se Woord van 
ons verwag, volkome eenstemmigheid wees (1 Kor. 
1:10; Fil. 2:2). In nie-wesenlike sake moet ons me-
kaar in liefde verdra, en eensgesind saamwerk in die 
opdragte wat die Here vir ons as gelowiges en kerke 
gee. As uitvoering hiervan is daar onder andere 
deputateaangewyswatonskerkeby’nvolgende
Sinode moet adviseer oor hoe in ons Kerkorde die 
verskil tussen die onveranderlike beginsel (wat nooit 
losgelaat mag word nie) en die praktiese toepassing 
(waarin daar dalk in sekere omstandighede verskille 
toegelaat mag word) duidelik gemaak kan word.”

Prof Callie Coetzee reageer egter soos volg op die 
besluit dat die saak van die vrou in die besondere 
ampte ‘n “wesenlike saak” is, wat dan volgens hom 
betrekking moet hê op ons belydenisskrifte of die 
kerkorde (Die Kerkblad, Februarie 2014): “Die kwes-
sie van die vrou in die besondere dienste is wat my 
betref nie ‘n belydenis-saak nie, met ander woorde, 
ditlênieopdieselfdevlakasdie‘kernwaarhede’van
die Skrif wat ons in die belydenisskrifte vind nie. In die 
gesprek met die NG en NH Kerke moet daar onder-
skei word tussen sake wat die belydenis direk raak 
en in die gedrang bring, en ander sake soos die vrou 
in die besondere dienste. In al die rapporte en beslui-
te deur die GKSA asook deur Reformatoriese kerke 
wêreldwyd oor dekades heen, is die saak van die vrou 
in die besondere dienste, sover ek weet, nog nooit as 

‘n belydenis-saak gesien nie. In die verdere hantering 
van hierdie saak sal daar absolute eenstemmigheid 
moet wees oor wat onder “wesenlik” verstaan word, 
ten einde groter verdeeldheid as ooit te voorkom.”

Die alternatief wat voorgestel word deur mense wat 
nie met ‘n Spesiale Sinode saamstem nie, is dat in 
die plek van so ‘n Spesiale Sinode ‘n deputaatskap 
van deskundiges aangestel word wat die saak bestu-
deer en aanbevelings maak aan ‘n gewone Algemene 
Sinode. Dit sal heeltemal in lyn wees met die kerkorde.

...soeke na meer effektiewe maniere  
om kerklike eenheid gestalte te gee.

Verhouding met die NG Kerk
‘n Ander belangrike saak waaroor die Algemene 
Sinode besluit het, is die feitlik eenparige goedkeu-
ringvan’nmemorandumwatdieGKSAseeku-
meniese verhoudinge met die NG Kerk uitspel. Die 
aanvaarding van hierdie memorandum sowel deur die 
GKSA as die NG Kerk kom na gesprekke tussen die 
drie Afrikaanse Kerke wat al meer as 60 jaar duur.

Volgens Die Kerkblad fokus die memorandum 
daarop “om die bestaande terreine van samewer-
king te bestendig, te verdiep en te verbreed sodat die 
eenheid wat reeds bestaan, meer sigbaar kan word.” 
Dit sluit onder andere in: gesamentlike getuienis 
teenoor owerheid en gemeenskap; gesamentlike 
deelname aan Bybelvertaling; hervertaling van die 
belydenisskrifte; studie oor formuliere; gesprekvoe-
ring oor liturgie; studie oor etiese kwessies en betrok-
kenheid by onderwyskwessies. Die memorandum 
stelookindievooruitsig’ngesamentlikesoekena
meer effektiewe maniere om saam by plaaslike en 
internasio nale ekumene betrokke te wees, koördi-
nering van die twee kerke se barmhartigheidswerk 
wat gesamentlik gedoen kan word; en voortgesette 
samewerking in die Tussenkerklike Raad en die 
Gereformeerde Konvent (‘n ekumeniese vereniging 
van 10 Suid-Afrikaanse kerke uit die “gereformeerde 
tradisie”, wat in 1999 opgerig is).

Waar plaaslike kerke geleenthede sien om daad-
werklik saam met mekaar te leef, kan, volgens ge-
bruike en besluite van die plaaslike kerk, die volgen-
de gebeur: aanvaarding van mekaar se lidmate op 
grond van goeie getuienis van kerkrade; belydende 
lidmate kan hulle kinders onderling ten doop bring, 
onderhewig aan goedkeuring van beide kerkrade; 
volle tafelgemeenskap op grond van goeie getuienis 
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oor leer en lewe; toegang tot mekaar se kansels deur 
leraars met bedieningsbevoegdheid onder toesig van 
die kerkraad; gesamentlike eredienste soos en wan-
neer kerkrade dit nodig ag.

Oor die toelating van vroulike NG-predikante tot GK-
SA-kansels meld Die Kerkblad die volgende: “Plaas-
like kerke is tog weer gebind aan ons onderlinge 
afspraak as Gereformeerde Kerke, soos ook tydens 
ons sinodes besluit. Dit is dus so dat as die Gerefor-
meerdeKerkop’nbepaaldeplek’nvrouepredikant
uit die NG Kerk toelaat om te preek, dan tree daardie 
kerk buite ons afspraak op. Die gesindheid en ver-
houdinge tussen ons en die NG Kerk, soos uitgedruk 
in die memorandum wat nou goedgekeur is, is hoege-
naamd nie dat dit nou gebruik gaan word om sekere 
sake waaroor ons verskil, by mekaar se agterdeure 
in te smokkel nie. Ek is ook oortuig daarvan dat dit 
die gesindheid is van ons broeders in die NG Kerk. 
Ons is saam op een pad, maar ons is nie in alles op 
dieselfde stasie nie, en ons respekteer dit.”

...die vrou in die ampte bly ‘n turksvy.

Beoordeling
Die bostaande is maar ‘n aantal aspekte van die baie 
werk wat die afgelope Algemene Sinode verrig het. 
‘n Mens kan dankbaar wees oor die resultate wat 
die omkeerstrategie opgelewer het en wat nou gerig 
is op plaaslike kerkgroei. Hier moet inderdaad die 
besieling posvat om die Christelike geloof uit te dra. 
Ons sien met belangstelling daarna uit hoe die ver-
skillende kerke hieraan gaan werk. Ongetwyfeld sal 
ons ook van hulle werksaamhede en aksies kan leer.

Die saak van die vrou in die besondere ampte bly 
maar ‘n moeilike onderwerp (“turksvy”) binne die 
GKSA om eenstemmigheid oor te kry. Blykbaar is 
daar nie voldoende eenstemmigheid om die duide-
like aanwysings hieroor uit die Bybel te aanvaar ook 
vir ons tyd nie. Die beplande Spesiale Sinode is ‘n 
interessante tussen-oplossing van ‘n gewone sinode 
waar die kerke verteenwoordig is asook waar kundi-
ges hulle insette kan lewer. Die geskeie pad van eers 
studie-deputate en dan beoordelende en besluitende 
kerke werk blykbaar nie maklik by moeilike sake nie. 
Maar die vraag bly hoekom in hierdie geval tog nie 
die gewone pad gevolg kan word van kundige depu-
tate wat ‘n gemotiveerde voorstel indien vir ‘n sinode 
van die kerke nie. Soos ‘n aantal GKSA-lidmate in 
Die Kerkblad van Maart 2015 betoog, bestaan met 
die instel van Spesiale Sinodes vir “wesenlike sake” 

die gevaar van kerklike hiërargie, waar die kerke op 
‘n bepaalde manier oorvleuel word. By ‘n Spesiale 
Sinode is die kerke self nie meer regstreeks betrokke 
by die vasstel van die sakelys nie en is dit maar in 
beperkte sin ‘n “meerdere vergadering” van kerke.

Soos uit die VGKSA se kontakte met die Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland blyk (waar-
oor die afgelope jaar ook artikels in Kompas verskyn 
het), is die grondliggende probleem met hierdie saak 
die hermeneutiek (die verklaring van Bybelse gege-
wens binne die oorspronklike konteks van dié tyd en 
toepas sing daarvan op ons tyd). Dus moet die GKSA 
seker eers besluit oor die hermeneutiek wat hulle wil 
gebruik voordat uitsprake gedoen kan word oor sake 
soosvroueindiebesondereampteenhomofilie.En
daarby het hulle nou ook die terminologie van “wesen-
like” en “nie-wesenlike” sake gevoeg, om te besluit of dit 
algemeen geldige besluite moet wees of dat dit in die 
vryheid van die plaaslike kerke gelaat kan word. Hieroor 
sal die GKSA seker nog heelwat debatte gaan voer.

Die nouere verhouding tot die NG Kerk stel die 
GKSA in staat om op ‘n breëre vlak met hulle saam 
te werk. Maar hulle stel hulself ook oop vir invloede 
van die vryere denke binne hierdie kerk, waar sake 
soos die vrou in die besondere ampte nie meer ‘n 
probleem is nie en waar plaaslike gemeentes opsien 
na die sentrale kerkregering (die Breë Moderatuur) 
vir leiding. In ons eie kontakte met plaaslike GKSA-
kerke sal hierdie sake seker bespreek moet word om 
te bepaal wat die invloede van hierdie ontwikkelings 
is op plaaslike vlak. Dus kan ‘n mens tot die gevolg-
trekking kom dat die afgelope Algemene Sinode 
van die GKSA rede tot blydskap, maar ook rede tot 
kommer gee. Dit sal vir ons belangrik wees om die 
ontwikkeling in hierdie kerke te volg.

Hans Moes, lidmaat van die Vrye Gereformeerde 
Kerk Kaapstad

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/InavanAlten
Tel: 021 919 1597 Sel: 073 265 2440
E-pos: magdalenava@mweb.co.za



17

Afsnydatum vir die volgende  
uitgawe van KOMPAS: 

7 April 2015

Artikels moet na volgende  
e-posadres gestuur word:

kompas@vgk.org.za

Bybelse dagboek: Unseen Footprints 
Peter G. Feenstra, Xulon Press, 2012

Boekenuus

Baie van ons ge-
bruik Bybelse 
dagboeke. Bybelse 
dagboeke is redelik 
volop beskikbaar – 
veral deur populêre 
skrywers, maar oor 
die algemeen is dit 
inhoudelik maar 
redelik afgewater. 
Waarskynlik omdat 
deeglike dagstukkies 
nie goed verkoop 
nie. Die deursnee 
Christen vandag 
sukkel om dit te ver-

teer,ensoekeerder’ngeestelikegedagtevirdiedag
metietwatvan’nChristelikesousiebooor.
Meer deeglike Bybelse dagboeke – waar deeglikheid 
gesien word as Skrifgetrouheid – is minder volop. Ons 
hetafgekomop’npositieweaanbevelingvanhierdie
boek, wat ons toe as gesin probeer het, en ons was 
redelik aangenaam verras. Hierdie dagboek is wel in 
Engels – en as jy dit wil gebruik vir jou kinders, is dit 
’nbietjiemoeiteomdittevertaal.Maaronsisvandie
(jonger?) generasie lesers wat Engels verkies bo Ne-
derlands, en dus nie veel moeite daarmee het nie.
Die skrywer is predikant van die Grand Valley Ca-
nadian Reformed Church, Ontario. Hy het voorheen 
ookin’npaarvandieandergemeentesinKanada
gedien. Feenstra het ook ander boeke geskryf, 
waarvan die bekendste waarskynlik ‘n kommentaar 
op die Dordtse Leerreëls, Unspeakable Comfort, is.
Unseen Footprints bevat 260 oordenkings wat ge-
neem is uit Skrifgedeeltes vanuit die hele Bybel. Teen 
‘ntempovanvyfperweekkanjyditin’njaardeur-
werk. Die skrywer gebruik omtrent al die boeke in die 
Bybel, en is redelik gebalanseerd wat dit aan betref. 
Feenstra poog nie net om die Skrif na te spreek nie, 
maarookomdit’npraktiesetoepassingtegeevir
vandag. Die dagboek is vol met eietydse toepassings, 
endanookspesifiekvirGereformeerdelesersas
dit gaan oor kerklike tradisies en gebruike. Feenstra 
doen baie moeite om die dagstukkies Christo-sentries 
te hou, en die kern van die evangelie aan te raak. 

Die titel van die boek kom uit Psalm 77:20: deur die 
see het u pad geloop; u paaie was deur massas 
water, maar u spore onherkenbaar. Die fokus op die 
onherkenbare spore raak die kern van die geloof 
aan: dit is die vertroue op die dinge wat ons nie sien 
nie (Hebr. 11:1). Ons verstaan dikwels glad nie die 
paaie wat die HERE gebruik om ons lewens te rig 
nie. Maar die boodskap is duidelik: God is in beheer, 
enallesgebeurmet’ndoel.Endanmoetonsparty-
keer die spore van die HERE in geloof volg, al weet 
ons nie waarheen Hy ons lei nie. 
Ons sal hierdie boek graag aanbeveel vir diegene 
watniebangvirEngelsisnie,enwatditas’nhulp-
middel wil gebruik in die daaglikse huisgodsdiens. 
Hierdieboekisniebedoelas’nvervangingvan
Bybellees of selfs Bybelstudie nie, dit moet daarmee 
saam gebruik word. 

...die spore van die HERE in geloof volg al 
weet ons nie waarheen Hy ons lei nie.

Hierdieboekisbeskikbaarinbeide’nhardekopie
formaatsowelaselektronies.Ditis’nboekwatoor-
see uitgegee is, maar jy kan dit aanlyn by Kalahari 
of Loot bestel teen ongeveer R250. Teen ongeveer 
die helfte van die prys kan jy dit op jou kindle lees 
– gaan soek daarvoor by Amazon.com. En vir die 
arm studente, of dié wat onseker is of hierdie boek 
geskik vir hulle is, gaan kyk by http://www.opc.org/
devotional.html waar daar tans elke dag een van die 
dagstukkies geplaas word. 

Gerhard & Erica Bijker, lidmate van die Vrye  
Gereformeerde Kerk Pretoria
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O Heer, u laaste woorde

OHeer,ulaastewoordedigbyJerusalem,
kom deur die loop van eeue soos met u eie stem:
“Aan My, wat dood oorwin het, is alle mag gegee;
dieheilwatEkgebringhet–gaandeelditverdermee!”

O Heer, u laaste woord as eerste sendeling,
het oor die hele wêreld bevrydend uitgekring:
“Gaan oral en verkondig, deur lewe, Woord en doop,
vergifnis van die sonde, verlossing uit die dood.”

Maar deur u laaste opdrag wat soveel vreugde bring,
onsarbeidtot’nseën;laatliefdeonsookdring.
Bring mense tot bekering, wil u gemeente bou.
En laat ons, Heer, u lering van harte onderhou.

Ditis’noorspronklikeAfrikaanselied,gedigdeurAttievanderColfin1978naaanleidingvan 
Jesusselaasteofsendingopdrag:“AanMyisallemaggegeeindiehemelenopdieaarde.
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die 
VaderendieSeunendieHeiligeGees.”(Matt.28:1819)Hierdieliedkomnaby’nSkrifberyming.

In hierdie lied word Paasfees baie mooi verbind met Pinksterfees.  Hy wat die dood oorwin het en 
aan Wie alle mag gegee is, Hy stuur ons uit om vergifnis van sonde, verlossing uit die dood en 
die nuwe lewe in Christus te verkondig.
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Die Versoening deur Christus (NGB Art 21)
Ons glo dat * Christus - kragtens ‘n * - ‘n ewige Hoëpriester is volgens die * van *. Hy het Homself in ons * 
voor sy Vader gestel om sy * met volledige betaling te stil deur Homself aan die * te offer en sy * bloed tot af-
wassing van ons sondes uit te * soos die * dit voorspel het. Daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die 
vrede aanbring, op die Seun van God was en deur sy * het daar vir ons genesing gekom; dat Hy soos ‘n lam 
na die * gelei en by die misdadigers gereken is (Jes53:5,7,9);datHyas‘nmisdadigerdeur*Pilatusveroor-
deel is al het dié Hom eers * verklaar. Hy het teruggegee wat Hy nie * het nie (Ps 69:5); Hy het na liggaam en 
siel as regverdige vir die onregverdiges gely (1 Pet 3:18); Hy het die verskriklike * wat ons sondes verdien, *, 
sodat sy sweet soos * geword het wat op die * val (Luk 22:44) en Hy het uitgeroep: “My God, my God, waar-
om het U my *” (Mat 27:26). Dit alles het Hy ter * van die vergewing van ons sondes *. Ons sê daarom * saam 
metdieapostelPaulusdatonsmetjulleoornikspraatnieasoorJesusChristusenweloorHomas*(1Kor
2:2);datonsallesas*beskou,wantomChristusJesus,onsHere,tekenoortrefallesinwaarde(Fil3:8);dat
ons * vertroosting in sy wonde vind en dat ons nie enige ander * hoef te soek of uit te dink om ons met God 
te versoen nie as slegs hierdie offerande wat net een maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd * word 
(Heb10:14).Ditisdanookdie*waaromHydeurdie*vandieGodJesus,ditisVerlosser,genoemis,want
Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Mat 1:21).

V N S N O M E V E R L A A T O G
O N B P G R E W E E R V A A R O
G G O L R R N L S B G R O R V N
E R E T O O O T G E R T G K O S
M W S S R E R N R I T E R M L K
O A S G G A D O D L S U O I M U
K A L R E J O D N P I E K D A L
L R A N K F E A R S R G D D A D
O D G S R E A S H U G O E E K I
V E P T U M R O U G P E F L K G
L L A R I S U A N S E P R E L R
W O L A S T T W R M G L E E T D
I O E F I T O O N S R S Y L T E
L S G T G N R R R T O O R N S E
L G E L D D T S G T G K R E D E
E N G E E S D E E P O N T I U S

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