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Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense
Kerkbode

Karoodroogte:

Hoop herleef na genadewater van Bo
Die droogte is nog nie oor nie, die 
damme is nog leeg en die skuldlas 
vreet, maar hardebaard-boere huil, 
kerkklokke lui en kinders speel 
kaalvoet in modderwaterstroompies 
danksy goeie reëns die laaste paar 
weke van Oktober in die Karoo, 
berig HELÉNE MEISSENHEIMER.

DIE GROOT KRIMP: ’n Klein plattelandse NG gemeente 
is by ’n kruispad. En hulle is nie alleen nie, berig Le Roux 

Schoeman uit Noordwes. Bl 10-12

“Ons het nou waaragtig-
lik ’n groot ontplong 
gehad hier,” begin Jana 

Lock, skriba van Loeriesfontein bor-
relend vertel van die genadewater van 
Bo wat sedert Donderdag 22 Oktober 
moedelose boere en gemeenskappe in 
die Boesmanland dwarsoor die Karoo 
tot in die Oos-Kaap nuwe moed laat 
skep het.

Die Sondagoggend toe reën dit nog 
steeds toe sy sommer vroeg die kerk-
klok ekstra lank laat lui het voor die 
diens. Op Merweville, so 400 km suid, 
het Zena van Schalkwyk, die NG Kerk 
se koster en orrelis, die Vrydag 12:00 
die kerk se klok gelui voor sy ’n paar 
lo�iedere op die kerkorrel gespeel het.

Die vreugde sien ’n mens in tien-
talle foto’s op Facebook van eens droë 
rivierlope wat bruis met bruin water, 
kinders wat opgewonde plas in poele – 
vir sommige die eerste keer wat hulle 
reën ervaar, want op party plekke het 
dit 10 jaar laas gereën, ander agt of ses 
jaar.

Baie is die laaste tyd geskryf oor 
hierdie droogte, die ergste in dekades 
wat vele boere op hulle knieë gebring 
het terwyl hulle hulpeloos net kon 
toekyk hoe hulle vee vrek van hongerte 
en dors, want geld vir voer aankoop 
is daar net nie meer nie. “Dit het ’n 
verskriklike situasie geraak,” kom 
dit van ds Herman Burger, leraar op 
Merweville waar dit al agt jaar droog is.

“Jy weet mense begin regtig sukkel 
as hulle nie meer kan ry nie of nie 
meer suiker in die huis het nie of nie 
meer kan klere koop nie … dit is maar 
baie erg,” sê dié Karooseun wat in die 
11 jaar wat hy leraar op die dorp is 
gesien het hoe die dorpenaars se tuine 
verdor omdat hulle boorgate leeg raak 

soos die grondwater al dieper wegsak. 
Die dorp is al maande op beurtwater – 
net ’n paar ure water soggens en saans.

Soos die skaaptroppe krimp, het 
vele boervroue egter in wa�erse 
entrepreneurs ontpop met verkope 
van alles van karaktervolle gehekelde 
skapies, koekies vir die Kersboom of 
bokse gevul met tuisgemaakte nougat. 
Laasjaar September het Merweville se 
Marian Engelbrecht en Suzaan �eron 
die wilde perd opgesaal om tannie 
�eresa de Vries (die gewilde Tannie 
Skuinskoek van Kokkedoor-faam) se 
nougat-besigheid te koop. 

Die fondse uit die verkope van hulle 
Karoo “Blessing”-bokse gevul met 
sewe soorte nougat het dit die afgelope 
jaar vir behoe�ige boere en inwoners 
moontlik gemaak om inkope te kan 
doen by die plaaslike slaghuis en krui-
denierswarewinkel. Hulle twee doen 
dit nie alleen nie, is Engelbrecht vinnig 
om te sê, dit is danksy almal se 
ondersteuning. Sy sê sy kry ’n opge-
wonde kriewel van afwagting om te 

sien wat die Here volgende gaan doen.
Die onsekerheid en teleurstelling 

jaar na jaar wat dit nie reën nie vreet 
egter later aan enige mens se geloof. “’n 
Mens se geloof raak later so klein dat jy 
vergeet van die Here se belo�es … ons 
het regtigwaar in ons gemeente ’n diep 
geloofsvertwyfeling wat ons tans er-
vaar, want die droogte hou nie op nie,” 
deel Lock, ook ’n Karookind, midde-in 
haar opgewonde vertelling oor al die 
blyke van ondersteuning en liefde van 
regoor die land.

Elke brie�e, elke kospakkie, elke 
inbetaling is kosbaar. Lock begin huil 
wanneer sy vertel van ’n inbetaling 
deur ’n swart gemeente in KwaZulu-
Natal in die kerk se rekening. 

“Dit was vir my ongeloo�ik dat uit 
die bietjie wat hulle het, die min, hulle 
hulle hart oopgemaak het vir ander 
Christene … ek het so gehuil toe ek dit 
sien ek kon vir ’n uur niks werk gedoen 
kry nie.” Dan is daar ook die groepie 
tannies wat uit hulle pensioengeld 
R5 000 bymekaar gemaak het om ’n 

boks kruideniersware te stuur.
Daar is ds Awie Brand wat saam met 

’n groep van 40 mense uit die Over-
berg, in motors gelaai met 400 kg wors, 
bokse koekies, beskuit en naaldwerk, 
Loeriesfontein se basaar in September 
kom ondersteun het.

“Die omvang van die genade wat 
ons uit die Here se hand ontvang het 
van ek terug is op die dorp strek net 
soveel verder as die reën wat ons nodig 
het … dit voel my die Here het werk-
likwaar vir ons bewys ten alle tye kan 
ons op Hom vertrou om vir ons te sorg 
en ek dink die reën na ons dankfees-
basaar was vir my die kersie op die ice 
cream sundae … ek kan nie ophou 
getuig daaroor nie,” sê Lock wat vertel 
nou se reëns het hardebaard-boere laat 
huil.

Dié reëns, wisselend van soveel as 
80-95 mm op plekke tot so min as 

5 mm, het droë rivierlope plek-plek 
in vloed, maar die droogte is nie ge-
breek nie, “want dit reën nie kos nie en 
dit reën nie geld nie,” soos Alta van der 
Merwe, skriba op Victoria-Wes dit stel, 
maar voeg by die reëns het mense egter 
weer moed gegee, sy kon dit sien op 
hulle gesig by hulle basaar die afgelope 
naweek.

“As dit nie met nog goeie reën op-
gevolg word nie, is ons onmiddellik of 
nog steeds in die droogte. Ons kan nog 
nie sê die droogte is gebreek nie. 

Dit is ’n baie bemoedigende teken 
dat ons so vroeg al reën gekry het, 
maar ons sal eers teen Desember 
weet of ons uit is,” verduidelik Burger 
verder. Al bot daar belowende groen 
in die veld, moet die boere nog steeds 
voer aankoop, want die veld het baie 
skade gely. 

Daar is boere wat meen dit kan jare 
vat vir die veld om te herstel, mits dit 
aanhou reën.

“Soos die een oom gesê het ‘ons is 
baie dankbaar vir dit wat gekom het 
maar die liewe Heer moenie vergeet 
van die opvolgreën nie’,” voeg Lock by 
uit Loeriesfontein waar dit op stemdag 
1 November nog weer saggies gereën 
het.

Kinders plas opgewonde in die bruin waters van die Van der Bylskraalrivier by Merweville 
wat vir die eerste keer in agt jaar water het.                                                             Foto: Verskaf



Kerkleiers gesels openlik
oor teologiese opleiding en oor verskille binne 
NG Kerk asook 'witwerk' as geloofsgewoonte

Daar was opvallend ruim tyd vir gesprek oor veral teologiese opleiding asook riglyne vir debatvoering via sosiale media toe kerkleiers uit al tien 
die NG Kerk se streeksinodes van 2-4 November 2021 in Benoni saamgetrek het vir ’n vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen. 

Kerkbode het ’n paar afgevaardigdes voorgekeer met vrae oor hulle eie deelname aan van die gesprekke, voorleggings vanuit taakspanbedry-
wigheid of hulle algemene indruk van die samekoms.

   19 November 2021

DS HESTIE HAY
Wat sou jy uitlig as ’n belangrike 
gesprek of besluit (of beide) wat jy 
gehoor het by dié ASM?
Ek hou baie van die nuwe rigting 
waarin ons dink oor belydenisa�eg-
ging, dat dit verander in roetemerkers. 
Belydenisa�egging “werk” lankal nie 
meer nie. Roetemerkers help ons om 
saam met kinders op reis te wees. Om 
saam met hulle as kerk op hierdie reis 
heeltyd te sê: “Kyk, God!”
Die nuwe opleidingskanale is ’n won-
derlike ding. Ek dink ’n land met ’n 
konteks soos Namibië kan baie daarby 
baat.

Wat het jou verras die afgelope paar 
dae?
Ek weet nie of dit my verras het nie. 
Wat ek eerder weer ontdek het, wat ek 
weer besef het en wat vir my so so goed 
was, is dat ek hierdie kerk en sy mense 
so so so lief het. Ek is trots om te kan sê 
dat ek deel mag wees van die NG Kerk.

Ds Hestie Hay is leraar by die NG Kerk 
Windhoek-Oos.

DR FREDERICK MARAIS
Jy het namens die kuratorium ’n 
soort oly�ak uitgesteek aan diegene 
wat bekommerd is oor teologiese 
opleiding. Jou boodskap (opgesom) 
is: “praat met ons”. Verstaan ek reg?

Die kuratoria weet dat daar baie vrae 
en bekommernisse oor teologiese 
opleiding (TO) is. Ons onderneem om 
uitnodigings na gemeentes, ringe of 
sinodes te aanvaar om mense in te lig, 
maar ook te luister na die vrae. Ons 
nooi ook mense uit om met ons oor hi-
erdie vrae direk in gesprek te tree. Ons 
onderneem om waar nodig inligting 
te verskaf en indien nodig gesprekke 
te fasiliteer om dosente en mense met 
vrae by mekaar uit te bring in ’n veilige 
ruimte. Ons wil graag oningeligtheid 
en persepsies verbeter deur middel 
van direkte persoonlike gesprek. Ons 
vra aan die ander kant dat ons hou by 
protokolle waar ons nie inligting of 
persepsies versprei sonder om direk 
met mekaar te praat nie.

Vertel asseblief meer oor wat jy op ’n 
stadium beskryf het as die reis van 
eerste na tweede naïwiteit. Wat is 
dit, hoe werk dit, is dit ’n noodwen-
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digheid?

Ons weet dat studente dikwels kom 
studeer met ’n relatief naïewe lewens- 
en geloofservaring – dit is onafwend-
baar, maar in die tydperk van studies 
gaan ervaringsvelde vergroot. Dit sluit 
onder andere in dat hulle blootstell-
ing kry aan kennis ten opsigte van die 
aard en vertolking van die Bybel en die 
belydenis van die kerke. Hulle word 
dan blootgestel aan ’n verskeidenheid 
van standpunte wat hulle raamwerke 
broodnodig verruim. Ons wil graag ons 
student bemagtig om in die samelew-
ing met die kompleksiteit van vrae aan 
geloof en die kerk in gesprek te kan 
tree. Hierdie prosesse kan ontwrigtend 
van aard wees en ons is besig om in ons 
kerkeie programme die begeleiding van 
studente in hierdie tye van ontwrigting 
te verbeter. Ons weet daar is studente 
wat in die verlede geloofsverlies ervaar 
het in die fase van die verruiming 
van denkraamwerke. Die kuratoria 
se kerkeie programme is daar om 
studente te begelei in hierdie tye van 
verruiming na ’n sogenaamde tweede 
naïwiteit van geïntegreerde geloof. Ons 
verantwoordelikheid is om bedienaars 
vir die kerk voor te berei wat vanuit 
’n verdiepte spiritualiteit en geïnte-
greerde geloofsraamwerk gemeentes 

kan lei in die kompleksiteit van ons 
gemeenskap. Hierdie sluit onder andere 
in dat studente in Bybelstudiegroepe; 
in mentoraat; in dienslewering in 
opleidingsgemeentes en in retreats 
begelei word in geloofsvorming.

Dr Frederick Marais is voorsitter van die 
Algemene Kuratorium.

DR CHRIS VAN WYK
Jy het tydens ’n besprekingsessie 
genoem jy voel nie gehoor wan-
neer jy beswaar maak oor teologiese 
opleiding nie. Het iets verander op 
daardie front die afgelope week?
Die kommer oor die inhoud van 
teologiese opleiding is wydverspreid. 
Dit het talle lede van die ASM met baie 
voorbeelde uitgewys. Ek dink die ASM 
het goed kennis geneem daarvan. Waar 
die standaardantwoord in die verlede 
was dat jy klagtes moet lê anders maak 
jy jou skuldig aan verdagmakery, was 
die voorsitter van die kuratorium, dr 
Frederick Marais, se onderneming by 
die vergadering dat gespreksruimtes 
geskep sal word daarvoor. Trouens, dit 
het al begin. Ek is bly daaroor. Dit is 
noodsaaklik, want akademiese teologie 
het te ver verwyderd geraak van kon-
fessionele teologie.

Hoe dink jy oor gesprek op sosiale 
media – watter maatstawwe, riglyne 
volg jy wanneer jy op platforms soos 
Facebook deelneem aan gesprek en 
wat het jy geleer uit jou eie ervaring?

Sosiale media is nie ’n ideale platform 
vir openhartige gesprekvoering nie. Dit 
polariseer mense. Die geringste verskil 
van standpunt word uit verband geruk. 
Ek dink die gesprekke op kerklike 
webtuistes waar die plasing daarvan 
beheer word, doen veel beter.

Dr Chris van Wyk is moderator van die 
NG Kerk in Oos-Kaapland.

DS DANIE MOUTON
Wat was vir jou die belangrikste 
gesprekke by dié ASM?
Daar was wesenlike gesprekke oor die 
roeping van die Christusgemeenskap 
en ons kerk se heilsame betrokken-
heid by die samelewing. As volgelinge 
van Jesus wil ons die volle heil van 
die volle evangelie wyd deel en sosiale 
genesing bevorder. Dit gee vorm aan 
die toekoms van die kerk. Die gesprek 
oor (ongegronde) verdagmakery van 
die kerkverband se teologiese posisie 
en die gesprek oor teologiese opleiding 
was baie belangrik. Ek het waardering 
vir die ruim tyd wat hiervoor gegee is, 

"Wat ek weer ontdek het, wat ek weer besef het en wat vir my so so goed was, is dat ek hierdie kerk en sy mense so so so lief het," sê ds 
Hestie Hay oor haar belewenis van die afgelope ASM, waar afgevaardigdes rondom tafels soos dié vir ure lank oor geloofsake gesels het. 
Foto's: Le Roux Schoeman                                                            
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en vir die wyse waarop almal eerlik kon 
praat.

Hoe sou jy die atmosfeer vergelyk met 
vorige sittings van dié vergadering – 
is iets opvallend anders?
Daar is ’n doelbewuste intensie om met 
mekaar saam te werk. Van die sinodes 
se afgevaardigdes het sedert die vorige 
vergadering gewissel, en opvallend is ’n 
aantal jonger predikante afgevaardig. 
Van hulle is uitgesproke kritici van die 
NG Kerk en publieke ondersteuners 
van die Kairos Netwerk. Dit was goed 
om hulle te hoor en sekerlik vir hulle 
om na die ander leiers te luister. Begrip 
het gegroei. Daar is ’n onderliggende 
begeerte om saam te werk.

Ds Danie Mouton is skriba van die NG 
Kerk in Oos-Kaapland.

DR FANIE CRONJÉ
Daar is baie gesels oor teologiese 
opleiding. Wat het jy gehoor?
Ek het gehoor dat daar by die drie 
kuratoria sekerheid is dat ons dosente 
onder veranderende en uitdagende 
omstandighede by die onderskeie uni-
versiteite, goed aanpas en goeie werk 
doen; dat daar ’n baie groter kompo-
nent nie-NG Kerk studente as NG 
Kerk studente in klasse sit en dat die 
NG Kerk dus ook deur haar opleiding 
’n verskil in die breër Suid-Afrikaanse 
gemeenskap maak. Die kuratoria is 
oortuig van dosente se verbonden-
heid aan ons gereformeerde tradisie 
en beleef dat dosente wel oop is vir 
insette van kerklike en studentekant. 
Die drie kuratoria gaan seker maak dat 
studente wat ongemak of onsekerheid 
ten opsigte van leermateriaal beleef, dit 
in veiligheid mag verwoord en dat dit 
na behore, sonder benadeling hanteer 
sal word.

Ek hoor egter ook dat goeie akad-
emiese opleiding tot op nagraadse vlak 
verwater word; dat daar nie in die sce-
nariobeplanning met die oog op 2030 
deur die betrokke taakspan eksplisiet 
beplan word hoe om genoeg studente 
aan te moedig om die volle akademiese 
pad tot by ten minste ’n tweede na-
graadse kwali�kasie te stap nie. Wat ek 
hoor is dat die grondtale van die Bybel 
’n al hoe kleiner ruimte in ons denke 
ten opsigte van teologiese opleiding kry 
en ek wonder waar ’n volgende geslag 
Bybelvertalers vandaan gaan kom. 
Ongelukkig het ek na dese die indruk 
dat ons in die NG Kerk besig is om een 
van ons beste bates, te wete akademies 
goed opgeleide predikante, aan die 
verloor is. 

Leierskapontwikkeling kry voorkeur 
bo grondige teologiese vorming. Na my 
beste wete word predikante in die NG 
Kerk geroep en opgelei as vertolkers/
bedienaars van God se Woord (VDM) 
en nie as gemeenskapsleiers nie. Ek is 
jammer om te sê, maar ek het gehoor 
dat daar amptelik besluit is om die 

proses van gebrekkige akademiese teo-
logiese opleiding van predikante in die 
NG Kerk nou in alle erns tot uitvoering 
te bring.

Dr Fanie Cronjé is medeleraar by die 
NG Kerk Lynnwood in Pretoria.

DR LOUIS VAN DER RIET
Wat is witwerk?
Hierdie term verwys na ’n voort-

durende reis van genesing rondom hoe 
wit Suid-Afrikaners deur ras gevorm 
is, ook as gelowiges. Dit is om verant-
woordelikheid te neem vir 
versoening deur bewus te word van 
die talle maniere waarop ons aanda-
dig is aan geskeidenheid. Witwerk is 
ook ’n geloofsgewoonte waarin daar 
omgegaan word met skuldbelydenis, 
en wat die potensiaal het om ons 
menswees te genees en herstel te bring 
aan die liggaam van Christus. Dit is 

nodige voorbereidingswerk om oor 
die mensgemaakte grense van ras te 
beweeg – individueel, kultureel én 
institusioneel.

Sou jy die verslag wat jy aangebied 
kortliks kon opsom?
Volgens die ASM se scenariobeplan-
ning is die kerk se droom: “Ons droom 
van ’n netwerk van inklusiewe gemeen-
tes, wat op voetsoolvlak, vanuit God 
se liefde, diensbaar is in ons gemeen-
skappe.”

Die verslag het gepoog om te wys hoe 
die werk van die taakspan uitvoering 
gee aan die fokusareas, soos vasgestel 
deur die ASM na aanleiding van hier-
die droom:

1. Ons wil versoenende ruimtes 
en platforms wees vir luister en 
gesprekke, verhale van hoop en 
vernuwing.
2. Ons wil leiers en lidmate be-
magtig, toerus en mobiliseer.
3. Ons wil netwerk en sinkroniseer, 
strukture herbedink, ekumeniese 
integrasie bewerk.
4. Ons strewe na diversiteit – inklus-
ief, multikultureel / -taal.

In die lig van die ASM se scenario-
beplanning, fokus die Taakspan 
Versoening en Identiteit intensioneel 
op die identiteit van ras, die uitdagings 
van rassisme en die geleenthede vir 
rasversoening en genesing. Die aan-
bieding het gepoog om te demonstreer 
hoe ons hierdie werk aanpak.

Om voort te bou op hoe hierdie fokus 
in die verlede aangepak is, en om te 
verduidelik hoe ons poog om nuwe 
energie daarvoor te skep, het die aan-
bieding klem gelê op wat ons taakspan 
besig is om te leer oor:

- Taal: Ons het dalk nuwe taal nodig 
om uit te druk hoe ras funksioneer, 
en juis ons geloofstaal aan te wend 
rondom die realiteite van ras en 
rassisme.
- Verbeelding: Watter nuwe ver-
beelding het ons nodig om nie bloot 
diversiteit te erken as waardevol nie, 
maar dit deel te maak van wie ons 
word?
- Publieke spiritualiteit: Hoe kan 
ons geloofsgewoontes daarop gemik 
wees om nie selfgerig te wees nie, 
maar onsself in diens te stel van die 
openbare lewe en die missio Dei?

Die verslag het verder verduidelik hoe 
die werksaamhede van die Taakspan 
en groter Versoen Leergemeenskap, 
wat sinodale verteenwoordigers insluit, 
funksioneer, waar ons fokusareas tans 
lê, en hoe ander daarby kan aansluit.
www.versoen.com

Dr Louis van der Riet dien op die 
Taakspan Versoening en Identiteit.

"Ons verantwoordelikheid is om bedienaars vir die kerk voor te berei wat vanuit ’n 
verdiepte spiritualiteit en geïntegreerde geloofsraamwerk gemeentes kan lei in die 
kompleksiteit van ons gemeenskap," sê dr Frederick Marais (links).

"As volgelinge van Jesus wil ons die volle heil van die volle evangelie wyd deel en sosiale 
genesing bevorder. Dit gee vorm aan die toekoms van die kerk. Die gesprek oor (onge-
gronde) verdagmakery van die kerkverband se teologiese posisie en die gesprek oor teolo-
giese opleiding was baie belangrik," sê ds Danie Mouton. Dié foto wys hoe daar gewerk is 

"Die kommer oor die inhoud van teologiese opleiding is wydverspreid," meen dr Chris van 
Wyk (staande). "Ek dink die ASM het goed kennis geneem daarvan. Waar die standaardant-
woord in die verlede was dat jy klagtes moet lê anders maak jy jou skuldig aan verdag-
makery, was die voorsitter van die kuratorium, dr Frederick Marais, se onderneming by die 
vergadering dat gespreksruimtes geskep sal word daarvoor. Trouens, dit het al begin. Ek is 
bly daaroor." 
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Die jongste, mees relevante Afrikaanse vertaling wat saamgestel is uit die nuutste beskikbare brontekste. 
Die vertaling streef daarna om lesers te laat voel of die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde 

self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die Bybel: 2020-vertaling
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“Met die woorde ‘gedeelde 
smart is ligter smart’ het 
Frans du Preez die 

aankondiging van die ‘wit-vlaggie-
herinneringstuin’ op die facebookblad 
van die NG Gemeente Graaff-Reinet 
vir Oktober verwelkom.

Dié woorde som vir hom so mooi op 
waaroor hulle projek gaan, want “die 
oomblik as jy smart deel dan word dit 
ligter,” sê dr Ben van Tonder, leraar by 
die historiese Karoodorp se enigste NG 
gemeente sedert die moedergemeente, 
bekend as Grootkerk, in 2018 herenig 
is met die dorp se ‘jonger’ NG ge-
meente, Nuwe Kerk om so ’n ver-
soenende einde te bring aan ’n skeuring 
wat nege dekades aankom.

Nou is die oudste NG gemeente in 
die Oos-Kaap weer in die nuus, dié 
keer oor hoe die plant van ’n klompie 
wit vlaggies om die statige 134-jaar oue 
neogotiese kerkgebou, ’n nasionale 
gedenkwaardigheid in die middel van 
die dorp, mense gehelp het wat 
geliefdes in die pandemie verloor het. 
Die afgelope Sondag was Van Tonder 
hieroor op RSG se Sondagjoernaalpro-
gram en dié week gesels hy met Kerk-
bode.
Die leraar vertel die Covid-pandemie 
het die dorp en sy mense swaar getref. 
“Ons is al vir maande bewus mense kry 
swaar … ons het eintlik voortslepende 

rou en voortslepende trauma, want die 
slegte ding van Covid is dit kry nie 
klaar nie,” vertel die leraar van hierdie 
gemeente wat 10-15 sterfgevalle weens 
Covid-19 gehad het sedert die pand-
emie toegeslaan het. In die dorp en 
omgewing, wat boonop ook kwaai 
geraak word deur die voortslepende 
droogte, was die sterftes aansienlik 
hoër.

Dit was nie net ouer mense wat 
gesterf het nie, lig Van Tonder uit in 
ons gesprek. Die pandemie het ook 
jonger mense se lewe geëis soos dié van 
Wikus (Jorik) Pretorius, ’n geliefde 

39-jarige onderwyser op die dorp wat 
niemand verwag het sal sterf nie. Sy 
dood in einde Julie vanjaar het die 
hegte plattelandse gemeenskap geskok, 
berig die plaaslike koerant Graaff-Rei-
net Advertiser.

Wat hulle ook besef het is dat al die 
Covid-inperkings met hospitalisasie, 
aanlyn roudienste en maatreëls oor die 
hou van begrafnisse meegebring het 
dat baie mense nie dadelik of volledig 
kon rou nie. Soos Van Tonder dit stel: 
“Hulle hang nog so half in die lug … en 
ons het besef hier is ’n geleentheid waar 
ons saam kan rou.”

Iemand het gesien iewers in Ameri-
ka word wit vlaggies geplant ter 
herdenking aan Covid-slagoffers en die 
voorstel is gemaak of hulle gemeente 
nie ook iets soortgelyks kan doen nie. 
Die vlaggies is aangekoop en die hele 
gemeenskap is uitgenooi om in 
Oktobermaand ’n vlaggie by die 
kerkkantoor te kry en dit op die groot 
groen grasperk te plant in die skadu 
van die Moedergemeente se neogotiese 
kerkgebou ter herdenking van ’n 
geliefde wat in die afgelope maande 
oorlede is.

En die mense het gekom, soms hele 
families wat in groepies op die gras 
kom sit en op ’n vlaggie of vlaggies ’n 
naam of boodskappie skryf, dit plant en 
iets daar rondom doen. 

“Dit was mooi om te sien hoe mense 
deur middel van rituele of simbole kon 
rou en die projek verpersoonlik soos 
dit vir hulle sin maak,” vertel Van 
Tonder wat beraam dat sowat 50-60 wit 
vlaggies geplant is en daar is selfs nog 
’n paar oor ook as daar nog mense is 
wat ook wil kom.
“Ek dink almal probeer maar sien hoe 
hulle hulle gemeenskap kan help. Dit is 
vir ons ’n mooi geleentheid om 
sommer net diensbaar te wees vir ons 
gemeenskap,” sluit die leraar af wat 
byvoeg hy hoop hulle gebaar kan ook 
ander gemeentes inspireer.

Oos-Kaapse gemeente help dorp oor Covid-sterftes rou

Dr. Ben van Tonder se vrou Sanet kniel by van die wit vlaggies wat die mense van Graaff-
Reinet in Oktober in die gedenktuin van die NG Moedergemeente geplant het om geliefdes 
te gedenk wat in die pandemietyd oorlede is.                                                        Foto: Verskaf
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Daar was sekerlik Joodse ooms 
wat vies was omdat Paulus destyds 

in Grieks, nogal die taal van die 
verdrukker, gepreek en geskryf het.

"

Jaco Strydom gesels met CHRIS DE VRIES 

JACO STRYDOM

Chris de Vries se gunstelingver-
haal gaan oor ’n boer in een 
van die mees afgeleë plekke in 

Australië. Toe iemand hom uitvra oor 
al die uitdagings van draadheinings, 
veral die instandhouding daarvan in so 
’n enorme groot gebied, antwoord die 
boer: “Here we do not erect fences, we 
sink wells.”

Dit is die water wat lewende wesens 
daar bymekaar bring, nie grense nie.

Chris is dominee by Kopanong, die 
studentegemeente in Bloemfontein. 
Hulle belangrikste weeklikse byeen-
koms word genoem Bron, want soos 
die boer in Australië het hulle ontdek 
dat die oprig van fonteine ’n beter 
manier is om kerk te wees in ’n land 
met soveel diversiteit as die bou en in 
stand hou van grense.

Hy vertel van ’n erediens wat ’n 
groot e� ek gehad het op hoe hulle van-
dag dink. Die diens was in Afrikaans. 
Marius, Chris se kollega op daardie 
stadium, het gepreek. Drie studente-
meisies in die voorste ry het na ’n ruk 
opgestaan en uitgestap. Toe Chris dit 
sien, hardloop hy agterna. Hy het hulle 
uiteindelik ingehaal in die portaal en 
gevra of iets fout is, waarop hulle baie 
vriendelik verduidelik het dat hulle 
jammer is, maar hulle verstaan nie die 
taal nie. 

Hy het hulle genooi om agter in die 
kerk te sit, want hy wou hulle nie “op 
die spot sit nie” en vir Marius gevra om 
die res van die erediens in Engels te 
doen sodat almal kon verstaan. Vandag 
is al hulle dienste in Engels, al is ’n 
klomp van die studente wat dit bywoon 
Afrikaans.

“Daar was sekerlik Joodse ooms 
wat vies was omdat Paulus destyds in 
Grieks, nogal die taal van die verdruk-
ker, gepreek en geskryf het,” sê Chris, 
“maar taal is eintlik bloot ’n instrument 
in diens van die evangelie. Die belang-
rikste is dat soveel mense moontlik 
verstaan.”

Die plek waar hulle kerk is, die 
kampus van die Universiteit van die 
Vrystaat in Bloemfontein, is ’n diverse 
plek met mense van baie kulture, en as 
’n mens daar ’n verskil wil maak – en 
nie net besig wil wees met jou eie 
groepie nie – moet jy sekere aanpass-
ings maak. Ook as jy studente wil 
voorberei om hulle getuienis uit te leef 
in ’n land soos dié.

Sondae se eredienste by Kopanong, 
net soos hulle weeklikse Bron-byeen-
koms, is nogal iets om te beleef. “Die 
diversiteit is sigbaar en real,” sê iemand.

Vrydae het hulle ’n aksie wat hulle 
noem, Fun-Friday, waar almal som-
mer net saam pret het. Behalwe vir 
die weeklikse aksies en eredienste 
is die studente ook betrokke by ’n 
verskeidenheid uitreike in die plaaslike 

Chris de Vries 
se diverse 

studentegemeente 
in die Vrystaat

gemeenskap asook op ander plekke in 
die land waar daar nood is.

Chris vertel dat hulle al meer as een 
keer die versoeking moes weerstaan 
om getalle bo diepte te kies. “Ons 
kies kleiner en dieper. ’n Liggaam 
wat vriende en familie is oor verskeie 
grense heen. Ons lidmate en leierskap 
kom uit all walks of life, en ons het 

toestemming van die Vrystaatse Sinode 
dat ons kerkraad nie belydende lidmate 
hoef te wees nie. Dit is nogal cool om ’n 
African Independant Church member 
op jou kerkraad te hê,” sê hy.

Iets wat hom erg frustreer is wan-
neer kerkmense nie ernstig is oor die 
idee dat letterlik elke mens inherent na 
die beeld van God geskape is nie.

Chris het ’n passie vir die evangelie 
en ’n passie om mense bymekaar te 
bring. Sy groot strewe is om ’n vrede-
maker te wees en saam met ander iets 
van die oorspronklike idee van “die 
gemeenskap van gelowiges” in ons tyd 
te herontdek.

Waar het dit alles vir hom begin?
Hy vertel dat hulle baie rondgetrek het 
as kind. In Bloemhof was sy gimnas-
tiekafrigter ’n plaaslike dominee met 
die naam Sterns. Hulle het dikwels na 
oefening oor diep dinge gesels. Die 
gesprekke het ’n groot e� ek gehad op 
Chris se idees oor die Here, kerkwees 
en uiteindelik sy besluit om teologie te 
studeer. “Vandag is hy steeds ’n mentor 
en hartsvriend,” sê Chris.

Na die voltooiing van sy studies in 
Bloemfontein het Chris vir ’n tyd lank 
konstruksiewerk gedoen, waar sy oë 
oopgegaan het vir hoe hard ’n klomp 
mense in Suid-Afrika elke dag werk 
om vir hulleself en hulle gesinne te kan 
sorg of bloot net kos op die tafel te sit.

Chris en sy vrou Deo-marie het ’n 
paar jaar gelede hulle huis as ’n plek 
van veiligheid geregistreer, maar toe die 
eerste seuntjie by hulle geplaas word, 
besluit hulle om hom aan te neem, later 
die sussie ook.

Ek vra hom wat hy anders sou 
doen as hy weer die kans kon kry om 
teologie te swot, as hy destyds geweet 
het wat hy nou weet oor Suid-Afrika en 
die kerk.

“Ek dink ek sou vroeër ’n meer 
diverse vriendegroep wou kies, en ook 
vroeër bereid wou wees om te waag, 
delf, ontdek in plekke en mense wat an-
ders is as ons blote Afrikaanse boksie,” 
sê hy.

Waaraan hou hy vas as dit rof gaan?
“Daar is hierdie scene in die movie 
Prince of Egypt waar God Homself 
aan Moses wys in die brandende bos. 
Moses dink mooi verskonings uit, en 
dan maak God sulke groot statements 
oor wie Hy is en wat Hy doen. Daarna 
versag sy stem, en sê Hy: ‘Oh Moses …’ 
met so ’n amper moedelose, maar tog 
so ’n deernisvolle stem. Asof God hom 
in sy verlorenheid verstaan. Ek hou vas 
daaraan dat God my in my verloren-
heid verstaan, en dat God ’n mystery 
is, dieper as wat ons belydenisse en 
verbeeldings kan verstaan. Ek hoor 
Hom sê: ‘Oh Chris …’

Wat is Chris de Vries se grootste 
motivering?
“Wat my die meeste energize is die 
wete dat God ons met ons hangups en 
stukkende menswees vertrou en innooi 
in die bediening van versoening,” sê hy.

Ds Jaco Strydom is verbonde aan die 
NG Gemeente Villieria en die 
Echo-Jeuggemeenskappe.
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Nelis Janse van Rensburg
GEDAGTES OOR KERKWEES

Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

Kommentaar

'n 0Nuwe soort 

politiek
Ons het op 1 November munisipale verkiesings 

gehou. Ek dink almal was verlig toe dit verby 
is. Dit was immers ’n tyd vol retoriek en leë 

belo� es. Dit was ook ’n tyd van plakkate en uitdagende 
slagspreuke. Na die dramatiese gebeure vroeër vanjaar 
toe miljarde Rande se skade aangerig is deur oproeriges 
en diewe, is ons ook maar steeds versigtig vir ’n skielike 
styging in die politieke temperatuur. Ons is waarskyn-
lik op ’n manier almal bly dat ons die verkiesing oorleef 
het.

Die vraag is egter of ons met die trek van ons kruisie 
die plaaslike politiek kan agterlaat. Het dit nie tyd 
geword vir Christene en lidmate van die NG Kerk in 
die besonder om weer tot ’n groter mate toe te tree tot 
die plaaslike politiek nie? Vir geswore Calviniste is dit 
amper ’n natuurlike ding om te doen. Lê dit dan nie in 
die DNS van ons geloofstradisie dat ons nie die wêreld 
van die godsdiens en dié van die publieke ruimte skei 
nie? Dat ons nie glo in twee ryke, dié van God en dié 
van die wêreld nie? 

Dat ons wel glo dat elke vierkante sentimeter aan 
God behoort en behoort te getuig van sy heerskappy. 
Was dit dan nie Vader Calvyn wat die burgemeester 
van Genéve was, wat die stad wou transformeer tot ’n 
plek waar mense met waardigheid kon leef en � oreer 
nie?

In sy boek ’n Tydsreisigersgids vir Suid-Afrika bied 
Frans Cronje vier scenario’s aan vir die toekoms van 
Suid-Afrika. Met een van die kwadrante van sy model 
beskryf hy sy sogenaamde verbrokkelingscenario. Dit 
is die kwadrant waarin die staat agteruitgaan terwyl 
populêre verwagtinge onvervuld bly. Ek dink ons funk-
sioneer tans baie sterk in hierdie kwadrant. Hy het dit 
mooi beskryf. Dié wat dit kan bekostig bly in sekurite-
itskomplekse en skans hulle af met hoë geëlektri� seerde 
heinings van die trauma van die samelewing daarbuite. 
Daar het die geld vir behuising, elektrisiteit en water 
opgeraak. Werkloosheid neem toe en die infrastruktuur 
van die land raak toenemend in onbruik.

Die vraag is wat Christene te doen staan terwyl ons 
in hierdie toestand verkeer. In die gewone politiek soos 
ons dit ken, gaan dit om mag oor bronne. Maar is daar 
nie dalk ’n nuwe soort politiek in die land moontlik 
nie? Spreuke 29:18 sê: “Wanneer daar geen profetiese 
visioen is nie, word ’n volk bandeloos.” In Engels is 
dit gepopulariseer as “Without a vision, the people 
perish.” Hoe ontwikkel ons weer ’n oortuigende visie 
vir ons land? Kan daar uit die verval ’n nuwe beweging 
kom? Kan ons die taal van Suid-Afrika verander van 
magstaal na ’n taal van omgee en sorg vir mekaar? Kan 
ons uitbreek uit ou hiërargiese denke na denke van ’n 
gedeelde omgewing en gedeelde bronne en gedeelde 
geleenthede? Kan ons die mense van Suid-Afrika in 
beweging bring met die oog op gedeelde sukses en 
lewensruimte?

Die wyse waarop verreweg die meeste van Suid-
Afrika se boere oor die afgelope jare gepresteer het, is 
inspirerend. Hulle is eenvoudig net uitstekende natuur-

wetenskaplikes wat op die voorpunt van ontwikkeling 
staan. Maar dit is die toewyding waarmee daar gewerk 
word om hulle kundigheid met opkomende boere te 
deel wat ’n mens amper meer beïndruk. Tydens die 
onlangse Covid-19-pandemie was die boere se bydraes 
tot die verspreiding van noodvoedsel ook baie groot. 
Die wyse waarop boere nou bydra tot 
voedselvoorsiening aan diegene in nood, is ewe be-
wonderenswaardig. Die sogenaamde tweede oes, nadat 
die eerste oes aan die uitsoekmarkte gelewer is, word 
nou ’n merker vir welwillendheid. FoodForward SA 
en ander soortgelyke ondernemings verskaf honderde 
duisende maaltye per maand vanuit hierdie bronne aan 
honger Suid-Afrikaners. 

Die punt is dat ons land nie die verbrokkeling gaan 
omkeer sonder dat welwillende mense hande vat en 
begin saam dink en werk aan nuwe moontlikhede nie. 
’n Mens hoop steeds dat munisipaliteite dienslewering 
tot hoër vlakke sal neem. Maar ons het ’n nuwe soort 
politiek nodig waar Suid-Afrikaners met gedeelde 
waardes en drome saam dink en bou aan nuwe plaas-
like bedelings van welwillendheid. Wat die regering en 
politieke partye wel goed reggekry het, was om die land 
se mense te verdeel met ideologies gedrewe agendas en 
rassepolitiek. Daar is van mense wat bymekaar hoort, 
vyande gemaak. Die een slegte ideologie is vervang 
met ander slegte ideologieë. Ekonomiese en � nansiële 
besluite is herhaaldelik geneem met agendas wat niks 
te doen het met die skep van voorspoed en welvaart 
vir almal nie. Sentrale beheer het die onderliggende 
motief geword vir alle besluite oor alle sektore van die 
samelewing. Die staat sal vir alles sorg, dit alles regu-
leer, dit alles bestuur en almal se behoe� es 
bevredig. Maar in ’n verbrokkelde staat word niemand 
se behoe� es bevredig nie.

Hierdie ideologiese kragte is egter nie sterker as die 
welwillendheid en goedgesindheid van gelowige mense 
nie. Die verbrokkeling kan teengestaan word, nie net 
deur die trek van ’n kruisie nie. Dit alleen gaan nie 
Suid-Afrika regmaak nie. Saam staan gaan, saam bid 
gaan, saam glo aan ons gedeelde roeping om hier vry 
en menswaardig te leef, gaan die verskil maak. Ons sal 
ook moet deelneem aan die sogenaamde vierde vlak 
van regering. Dit is die gemeenskapsontwikkelings-
inisiatiewe waarvoor daar in wetgewing voorsiening 
gemaak word. 

Nuwe plaaslike regerings moet almal nou nuwe 
gemeenskapsontwikkelingsplanne skryf. Dit is oop 
prosesse waaraan gemeenskappe kan deelneem. Met 
die regte vaardighede kan hierdie planne so gemaak 
word dat almal daarby sal baatvind. Dit is nou tyd vir 
moue oprol. Ons kan, want ons het hoop. Ons hoop is 
immers in Christus wat ons diensbaar maak en toerus 
om in elke omstandigheid te getuig van die krag wat 
daar is in Christus Jesus, die Here.
Ds Nelis Janse van Rensburg is predikant van die NG 
gemeente Welgemoed en voorsitter van die NG Kerk se 
Algemene Sinodale Kommissie.

Dit is met diep hartseer dat ons in 
hierdie blaaie tyding van Mario 
Small se afsterwe deel.

Small was in vele opsigte ’n steunpilaar 
in Bybel-Media se Inhoudspan (Kerkbode
en LiG), waar hy vir dekades as bladop-
maker en in tegniese produksie gewerk 
het.

Meer onlangs het hy ook aan die 
digitale kant as tuisbladredakteur by www.
kerkbode.co.za sy koel kop en � ukse hand 
laat geld.

Small is Saterdag 6 November op 
Wellington in die ouderdom van 52 jaar 
oorlede.

Sy groot werk was as touleier van die 
tegniese produksiespan verantwoordelik 
vir die Jaarboek van die Nederduitse Gere-
formeerde Kerke. “Ai, Vriende, wat ’n ver-
lies. Ons hart gaan uit na Mario se familie, 
asook die Bybel-Media-familie. Mario se 
heengaan laat oral ’n reuse-leemte,” het ds 
Nelis Janse van Rensburg, moderator van 
die Algemene Sinode, in reaksie op die 
nuus op Facebook geskryf.

Saam het ek en Mario 50 uitgawes 
van die gedrukte Kerkbode na die rolpers 
gestuur. En vir vele van my 
voorgangers was hy eweneens ’n regter-
hand. Hy was doenig met hierdie einste 
uitgawe se bladplanne tot kort voor die 
naweek wat hy oorlede is. Soos ons hierdie 
berig skryf, is die presiese doodsoorsaak 
nog nie duidelik nie. ’n Huldediens word 
gereël hier op sy geliefde tuisdorp, waar 
hy iets van ’n instelling was soos hy in sy 
ou wit Mercedes rustig deur die strate sou 
rol, met ’n glimlag altyd gereed.

Ons innige meegevoel vir sy gesin en 
familie.

Ons groet ’n gewaardeerde kollega en 
’n goeie vriend.

Huldeblyk: Mario 
Small (1968-2021)
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Amper tien jaar gelede, aan die 
einde van ’n week van gebed by 
’n retraitesentrum in Ierland, 

ontvang ek onverwags hierdie skildery 
as ’n geskenk.

Die onderskrif lui: “� e Washing 
of the Feet (John 13:2-17)”. Die skilder 
word nie by name genoem nie, maar 
die verwysing na “� e Benedictine 
Sisters of Turvey Abbey” (1998) belig 
wel die toegewyde gebedslewe wat 
hierdie kunswerk begeester het. Hierdie 
‘ikoon’-geskenk het sedertdien deel van 
my gebedshoekie by die huis geword.

Die Benediktynse susters se uit-
beelding van Jesus se onthutsende op-
trede en Petrus se tipies menslike weer-
stand help my om my diep ontsteltenis 
oor mede-Christene in Afrikanerkringe 
se huidige ‘ons-kniel-net-voor-God’-
reaksie te begin verwerk. Ek erken dat 
die politieke en emosionele badwater 
van ‘Black Lives (also) Matter’ baie 
troebel is, veral na Krieket Suid-Afrika 
se problematiese knielopdrag aan ons 
krieketspan. Maar ek hoop regtig dat 
Jesus se voetewasvoorbeeld ons wat ge-
troue dissipels in Suid-Afrika probeer 
wees kan bemoedig om nie die ‘baba’ 
(van solidariteit met swartmense se 
pyn én verset) met dié badwater uit te 
gooi nie.

Ek lees onlangs van, byvoorbeeld, 
dr Isak Burger se interpretasie van 
die knielgebaar in die Bybel, wat met 
instemming op sosiale media begroet 

Om te kniel, 
soos Jesus?

 Deel 3

Hierdie is ’n reeks van artikels waar 
die skrywer poog om die kontoere 
van die teologiese middelgrond vir 
die NG Kerk te beskryf. “Die verab-
solutering van die eie verstaan van 
die korrekte leer ten koste van die 
gemeenskap, mis die gemeenskaps-
karak ter van geloof wat verwoord 
word in die ‘een heilige, algemene 
Christelike kerk’ wat ons bely,” 
skryf CHRISTO BENADÉ in hierdie 
afl ewering.

Die Triniteit bly ons vertrekpunt 
in ons nadenke oor God en ons 
roeping as sy kinders. As mense 

is ons na God se beeld geskape en kan 
ons deur die genade van die herskepping 
in Christus steeds hierdie beeld vertoon. 
So is die kerk die liggaam van Christus 
op aarde en moet die kerk ook ’n re� eksie 
wees van die Drie-eenheid. Die Triniteit 
bly egter een van die ondeurgrondelike 
aspekte van God. Tog kry ons blikke op 
die Triniteit in gelowiges se nadenke deur 
die eeue.

In die Westerse tradisie het ons veral 
klem gelê op die wese (een wese, drie 
persone) en gestuurdheid (die Vader wat 
die Seun stuur en die Vader en die Seun 
wat die Gees stuur) van die Triniteit. 

Hierdie vertrekpunt is vir die kerk 
konkreet gemaak deur onder andere Karl 

‘Harte gaan oop vir die evangelie as daar bestaande verhouding is’

word. Hy onderskei tussen twee tradisi-
onele betekenisse. Daar is die vrywil-
lige gekniel voor iemand “vir wie daar 
die allergrootste respek, agting, liefde, 
verering en dankbaarheid” is en daar 
is die gedwonge, vernederende gekniel 
voor “’n vyand wat jou oorwin het”. 
Volgens hom word kniel, as ’n gebaar 
van aanbidding, in die Bybel “eksklusief 
vir God gereserveer”. Daarom, beklem-
toon hy passievol, is “God die enigste 
Een voor wie ek my knieë buig!”

Ek ken ongelukkig nie vir Isak 
persoonlik nie; ek sou graag meer wil 
hoor van die menslike storie agter sy 
verstaan van die Bybel en van BLM; ek 
sou graag saam met hom in aanbidding 
voor God wil kniel. Ek wens ons kan 
daarna ’n ander, uiters ongemaklike 
vorm van kniel in die Bybel verken, 
soos indirek in Johannes 13:4-15 
beskryf. “Toe gooi Hy water in die 
waskom en begin om die voete van die 
dissipels te was …” Ek wens ons kan 
veral saam stilstaan by Simon Petrus 
se eerste reaksie, “U sal beslis nie my 

voete was nie – tot in ewigheid nie!” Ek 
wens ons kan dan peinsend, openhartig 
gaan saamsit voor die Benediktynse 
susters se kunswerk en dit beskou as ’n 
uitnodiging om ons in te leef in hierdie 
vreemde gebeure op die vooraand van 
Jesus se kruisiging. Om onsself toe te 
laat om as ’t ware in Petrus se voete in 
te klim en ons te verbeel dat dit Jesus 
is wat ons voete begin was; om in aan-
raking te kom met daardie deel van ons 
wat, soos Petrus, ons hand wil uitsteek 
en sê, “Stop, Here!” Ek vermoed dat 
hierdie vorm van saambid dalk 
aanvanklik vreemd kan voel. Maar 
dalk kan ’n meer beliggaamde vorm 
van aanbidding ons help om werk-
lik Jesus se teenintuïtiewe opdrag te 
gehoorsaam: “As Ek, julle Here en 
Leermeester, dan julle voete gewas het, 
behoort julle ook mekaar se voete te 
was”. 

Ek besef dat ek en broer Burger 
waarskynlik ’n lang pad saam sal moet 
stap om ’n brug te bou tussen Jesus 
se voetewaskniel en dissipelskap van 

mense wat soos ek en hy lyk. Ek is 
redelik seker dat knielende ondersteun-
ing van die ‘Black Lives (also) Matter’ 
beweging nie ’n vrugbare plek is om 
te begin bou aan hierdie brug nie. Ek 
wonder of ons eerder saam kan fokus 
op die pynlike ervaringsgrond waaruit 
hierdie beweging voortspruit – saam 
kan luister, met die oor van ons hart, 
na swart en bruin medemense se 
belewenisse van historiese en voort-
durende lyding en verset in Suid-
Afrika. Op hierdie pad kan ons hopelik 
uitkom by ons medeverantwoorde-
likheid vir rasverwante, sistemiese 
verwonding, veral voor 1994. En selfs 
vertoef by die simboliek van ’n Adri-
aan Vlok se belydende voetewas van ’n 
Frank Chikane?

Op hierdie klipperige weg gaan ’n 
deel van ons natuurlik, soos Simon 
Petrus, gereeld en met verleidelike 
oortuigingsvermoë vasskop. Maar wan-
neer dit gebeur hoop ek, bid ek, dat ons 
sagkens kan terugkeer na Johannes 13 
en dalk selfs die Benediktynse susters 
se Washing of the Feet. Terwyl ons, 
letterlik, daagliks, ons knieë buig in 
liefdevolle dankbaarheid vir God se 
onbegryplike, medelydende bereidheid 
om steeds voor ons te kniel.
Dr Verwoerd is ’n navorser verbonde aan 
Studies in Historiese Trauma en Transforma-
sie by Universiteit Stellenbosch en betrokke 
by die NG Kerk se Taakspan oor Ras en 
Versoening. 

REEKS

Barth wat aandui dat hierdie gestuurd-
heid ’n fundamentele karakter word 
van die kerk omdat die Triniteit die 
kerk die wêreld in stuur. Die Westerse 
perspektief op die Triniteit is verryk deur 
perspektiewe uit die Oosters-Ortodokse 
tradisie.

Teenoor die klem op die wese en 
die sturende karakter van die Triniteit, 
beklemtoon die Oosterse tradisie die 
verhoudingskarakter van die Triniteit. 
Die fokus word geplaas op die interaf-
hanklikheid (perichoresis) en verhouding 
tussen die drie Persone van die Triniteit. 
Binne hierdie verstaan van die Triniteit 
sien ons volmaakte verhoudings geken-
merk deur oorvloedige liefde. Timothy 
(Kallistos) Ware (Ortodokse teoloog) 
beskryf die Triniteit as “three equal 
persons, each one dwelling in the other two 
by virtue of an unceasing movement of 
mutual love”.

’n Kerk wat geanker is in die Triniteit 
sal ook hierdie liefdevolle, selfontledi-
gende en selfopo� erende karakter van die 
Triniteit vertoon. Miroslav Volf skryf dat 
God nie ’n eensame God is nie maar ’n 
gemeenskap van drie liefdevolle Persone 
wat ons uitnooi om aan hierdie gemeen-
skap deel te hê. 

Hierdie gemeenskap tussen die 
gelowige en die Triniteit is nie ’n geslote 
gemeenskap nie – die gelowige is ook in 
gemeenskap met die ander gelowiges wat 
in gemeenskap met God is. Dink net wat 

die implikasies hiervan is as ons die nag-
maal gebruik en sê “neem eet, dit is ons 
gemeenskap met God en met mekaar”.

Hierdie liefdevolle gemeenskap 
konfronteer dan ook die dominante 
individualisme wat so sterk in die 
Westerse kultuur voorkom. Wat my altyd 
tref van gemeenskappe in Afrika, die 
Midde-Ooste en die Ooste is dat maaltye 
gemeenskaplike geleenthede is. Almal 
eet lekker saam van dieselfde dis, uit 
dieselfde bak (en sommer ook met die 
hande). 

As Westerling word my bord kos ’n 
uitdrukking van my individuele voorkeur 
– iets wat deur my alleen geniet word. 
Daar steek dalk meer teologiese waarde 
aan Ubuntu as wat ons dink – ek is, 
omdat ons is.

Die verhoudingskarakter van die 
Triniteit het ook implikasies vir hoe ons 
oor God getuig. Van die evangelisasie-
metodes wat ek aan die begin van my 
bediening geleer het, het my altyd so ’n 
bietjie ongemaklik laat voel. 

Om aan iemand se deur te klop en te 
vra of hulle weet waarheen hulle sou gaan 
as hulle vannag sou doodgaan, gee my 
dieselfde krieweling as die man wat my in 
die mall voorkeur en vra of ek lief is vir 
diere. Mense se hart gaan eers oop vir die 
evangelie as daar ’n bestaande verhou-
ding is waar werklike omgee ervaar word.

Een van die gevolge van individu-
alisme binne die Westerse kultuur is te 

sien in die verskeie kerkskeurings wat in 
die Protestantse tradisie voorgekom het. 
Die verabsolutering van my eie verstaan 
van die korrekte leer ten koste van die 
gemeenskap, mis die gemeenskapskarak-
ter van geloof wat verwoord word in die 
“een heilige, algemene Christelike kerk” 
wat ons bely. 

Gemeenskap en waarheid kan nooit 
teenoor mekaar staan nie. Ons het juis 
gemeenskap omdat ons almal in ’n ver-
houding staan met die Een wat die weg 
en die waarheid en die lewe is (Joh 14:6). 
Dit is dan ook binne ’n geloofsgemeen-
skap waar ons saam soek na die waar-
heid, waar ons na mekaar luister. 

Waar aan ons eie verstaan van die 
waarheid geskaaf word, omdat ek my 
onderwerp aan die Heilige Gees wat ook 
met ander praat.

Die klem op wat God doen (Westerse 
perspektief) en wie God is (Oosterse 
perspektief) kan nooit van mekaar geskei 
word nie. 

Die Westerse en Oosterse perspek-
tiewe van die Triniteit dra by tot ’n ryker 
verstaan van die Triniteit. Binne haar 
gemeenskap met die Triniteit word die 
kerk gehelp om ’n gestuurde gemeenskap 
te wees wat saam met die oorvloed van 
die Triniteit die wêreld in beweeg en hier-
die oorvloed deel.
Dr Christo Benadé is predikant van die 
NG gemeente Suiderstrand en voorsitter 
van die Ring van Somerset-Wes.

7 



Hoffie Hofmeyr
GASRUBRIEK

Diepgaande reformasie is die 
enigste oplossing vir die NG 
Kerk, skryf Ho  e Hofmeyr 

in die voorlaaste a� ewering van sy 
rubriekreeks.

Die liberale teologie, dit wil sê 
waar veral die Bybel en sy boodskap 
nie meer sentraal staan nie, word in 
verskillende uitingsvorme ook in die 
NG Kerk deur ’n klein minderheid 
liberales uit ons predikante, leierskap 
en teoloë-kring gedryf.

Sommige van diegene het hul-
leself ook diep binne die leierskap van 
die kerk gevestig. Dikwels onder die 
dekmantel van missionaliteit word 
liberale agendas gedryf, moontlik ook 
deur binnekringe in die Algemene 
Sinodale Moderamen. Ondersteuners 
van bogenoemdes speel dikwels ook 
invloedryke rolle in kommissies, 
taakspanne en selfs ook met die 
huidige videoreeks binne die ASM-
strukture. Dit is byvoorbeeld oordrewe 
beklemtonings met betrekking tot 
selfdegeslagverhoudinge, gidsboeke 
hieroor vir gemeentes en aanvalle op 
ander gebalanseerde kerkleiers wat 
vanuit die binnekringe gedryf word, 
ook deur lede van kuratoria en 
predikante binne fakulteitstrukture. 
Dit is bepaald sorgwekkend.

Vyf ernstige debatte word tans in die 
NG Kerk gevoer, waarvan die laaste 
twee in my derde artikel bespreek sal 
word.
1. Die eerste en oorheersende debat 
wat nie genoegsame aandag kry nie, is 
die een oor goeie teologie vir ’n goeie 
kerk. Myns insiens is goeie teologie 
geleë in ’n klassieke teologie waar die 
balans tussen geloof en wetenskap 
gehandhaaf bly. Verskillende moont-
likhede bestaan seker in dié verband, 
maar die een wat ek meen die beste 
by die NG Kerk behoort te pas en die 
breedste wêreldwyd aanvaar word is 
die visie van Augustinus en Ansel-
mus op goeie teologie naamlik � des 
quaerens intellectum. Dit beteken let-
terlik vertaal geloof wat verstaan soek 
o� ewel ’n geloof wat langs die weg van 
die wetenskap tot ’n betere verstaan 
van geloof wil kom. 

Dit beteken dus beslis in die omge-
keerde sin nie menslike verstaan wat 
geloof probeer soek soos by die liberale 
teologie nie. Laasgenoemde word dan 
eintlik niks anders nie as ’n suiwer 
menslike soeke na God en sy genadige 
liefde vir die mensdom.

2. ’n Tweede debat wat tans gevoer 
word is of daar na alternatiewe teolo-
giese opleidings gesoek sal moet word 
as die gereformeerde teologie-aanbod 
algaande skraler word. Die huidige teo-
logiese opleiding by die drie NG teo-
logiese fakulteite, ten spyte van mooi 
verhale van gebalanseerde opleiding, 
is naas die werklikheid van owerheids-
druk besig om al dunner te word met 
betrekking tot gereformeerde teologie.

Dit wil voorkom asof ons jong 
studente nie genoegsaam aan gesonde 
en 21ste eeuse gereformeerde teologie 
blootgestel word nie. Vreemde stand-
punte word ten spyte van pogings 
tot gesonde spiritualiteitsvorming en 
kerkeie vorming van studente, deur 
bepaalde dosente gedryf. Ek het ’n paar 
mondelinge getuienisse van gebalan-
seerdes hieroor ingewin. Weereens 
gaan ek nie die name van dosente 
noem nie, maar as die skoen sou pas 
moet die betrokkenes dit wel maar 
aantrek. 

Ek haal enkele getuienisse aan: 
Liberale teologie word as gesonde 
kritiese denke voorgehou terwyl nie-
liberale en gebalanseerde teologie as 
onkrities afgemaak word: dit is beslis 
onverskillige akademiese praktyk; 
in sommige kringe word ook post-
teïstiese gedagtes bevorder (die afstand 
doen van die Bybelse verstaan van 
God) soos onlangs ook deur dr Ben 
du Toit uitgespreek; studente wat nie 
saampraat in die koor van liberale 
teologie nie word soms deur dosente 
geviktimiseer; die SGV-kwessies word 
soms by studente afgeforseer; die 
mentorprogram deur die kuratorium 
by UP word nie orals as genoegsame en 
gebalanseerde begeleiding beskou nie 
en daar is tans sprake van ’n alterna-
tiewe begeleidingsprogram; ook by UP 
is die liberale “Jesus Seminar”-teologie 

addisioneel deur die kuratorium as 
voorgeskrewe stof vereis; by UV word 
in sommige lesings ’n universalistiese 
teologie waarin alle godsdienste gelyk-
gestel word, gedoseer; by US word gesê 
dat die Ou Testament dikwels met sterk 
feministiese en ook met LGBTQ-lense 
gelees word; sommige dosente hier ont-
ken ook die plaasvervangende versoen-
ing deur en die liggaamlike opstanding 
van Christus.

Indien nodig sal daar na ’n nuwe 
addisionele opleiding gesoek moet 
word wat ’n duideliker gereformeerde 
opleiding naas ’n gesonde ekumeniese 
blootstelling sou kon bied.

Die kleiner syfers van aanmel-
ding vir teologiese opleiding by die 
bestaande drie NG fakulteite, wek ook 
ernstige kommer. Natuurlik kan hierdie 
dalings deels aan sekularisasie, Covid 
en ook verkleiningstendense toegeskryf 
word, maar ek het duidelike aandui-
dings uit betroubare bronne ontvang 
dat voornemende studente soms 
gewaarsku word om nie by sommige 
van hierdie kerklike fakulteite met een-
sydige tendense te gaan studeer nie; dat 
reeds bestaande studente hulle studies 
as gevolg van eensydighede staak; en 
dat verskeie studente ander plekke vir 
teologiese opleiding soek. 

Daar word dikwels agter die feit 
geskuil dat die owerheid se druk die 
kerklike fakulteite tot ekumeniese 
fakulteite omvorm het, maar dit is nie 
’n genoegsame verskoning vir ’n skraal 
gereformeerd-teologiese aanbod nie.

Enkele moontlikhede bestaan in 
hierdie verband naamlik die Fakulteit 
Teologie by NWU of die meer evan-
geliese George White� eld Kollege 
in die Kaap of dan moontlik sekere 
buitelandse opleidings wat hoofsaaklik 
aanlyn sal geskied. Verder sal daar ook 
dringend oor gebalanseerde voortge-
sette teologiese en beroepsopleiding 
besin moet word.

3. Daar is derdens die vraag of die 
Algemene Sinode van die NG Kerk se 
dae moontlik getel en uitgedien kan 
wees, omdat bepaalde elemente in die 
ASM nie meer genoegsaam lidmate, 
gemeentes, ringe en streeksinodes se 

standpunte en hulle kommer verteen-
woordig nie. 
Een van die goeie voorbeelde hiervan is 
die indruk wat gelaat is hoe onverskillig 
ten opsigte van die inhoud daarvan, 
’n groot aantal beswaarskri� e van 
individue, gemeentes, ringe en streek-
sinodes by die Algemene Sinode van 
2019 hanteer is. Dit blyk uit verskil-
lende getuienisse, beide deur afgevaar-
digdes wat hierdie Algemene Sinode 
bygewoon het maar ook diegene wat 
kerkregtelik dit beoordeel het, dat daar 
dikwels slegs kennis geneem is van baie 
van die beswaarskri� e sonder om dit 
deurtastend te hanteer.

Daar word meer en meer gedink 
dat die Algemene Sinode plek moet 
maak en ontbondel moet word na ’n 
tipe federatiewe of losser sisteem van 
samewerking, onder andere selfs ook 
met ander kerke in ons eie en in die 
res van die gereformeerde familie in 
Suidelike-Afrika. 

Een van die winste hiervan sou wees 
dat ons byvoorbeeld nader aan ons 
susterkerke binnelands en in die buur-
lande met hulle meer gebalanseerde 
teologie kan beweeg, soos byvoorbeeld 
die VGKSA, die NGKA, die RCA, die 
RCZ (Zambië) en die CCAP (Malawi), 
terwyl ons ook nader aan die ander 
binnelandse Afrikaanssprekende 
gereformeerde kerke soos byvoorbeeld 
die GKSA en die NHKA sou kon kom. 
Daar is selfs die moontlikheid dat 
nie-gereformeerde Skrifgetroue kerke 
in Suid-Afrika hulle steun aan hierdie 
ingrypende “terugkeer na die Woord”-
beweging kan begin gee.

Dat die NG Kerk in die lig van die 
bogenoemde drie debatte en in die 
lig van internasionale ontwikkelinge 
steeds bitter naby aan ’n “Ground Zero” 
moontlikheid beweeg, is ongelukkig ’n 
werklikheid. ’n Baie duidelike pad na ’n 
ingrypende en ’n radikale reformasie is 
myns insiens die enigste oplossing.

Prof JW (Ho�  e) Hofmeyr (emeritus) 
was verbonde aan UP en besoekende 
professor aan die Evangelische � e-
ologische Faculteit, Leuven, België en 
Liverpool Hope University, Liverpool, 
Engeland.

slegs indringende 
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Cas Wepener
GASRUBRIEK

My Nederlandse kollega en 
vriend wat nes ek liturgie 
doseer en ’n predikant is, het 

tydens ’n besoek aan Stellenbosch vir sy 
vrou sy gunsteling Afrikaanse woord by 
die WAT gekoop. Die woord is – “kag-
gelkakkie”. Ek moet bely, ek was e� ens 
ontsteld toe ek dit verneem. Hoekom? 
Want ek sou graag self daardie woord 
wou gekoop het. Nie vir myself nie, 
maar vir my studente en ons kerk.

Hoekom wil ek so graag die woord 
hê? Gewoon omrede dit een van die 
beste woorde is om iets van die gere-
formeerde tradisie mee te beskryf, ons 
eredienste, maar eintlik ons kerk-
wees in die algemeen. Die studente is 
gewoonlik redelik verontwaardig, soos 
sekere lesers ook sal wees, wanneer ek 
hierdie woord as beeld gebruik om te 
verduidelik wat Johannes Calvyn se 
planne en ideale met die liturgie was. 
Ek vermoed in ’n era van aanlyn 
eredienste wat meeding met miljoene 

ander skerms te midde van die Vierde 
Industriële Revolusie, behoort hierdie 
woord meer gereeld ’n lens te wees 
waardeur ons na ons kerkwees en 
eredienste kyk.

Waaroor gaan dit? Wel, in sommige 
ouer huise is daar ’n kaggel. Die mooi-
ste van die ou kaggels het ’n marmer-
blad bokant die vuurmaakplek waarop 
goed geplaas kan word en teëls voor 
dit wat nog pakplek bied. En soos wat 
mense in die huise en voor die kaggels 
leef, word daar goetertjies op en voor 
die kaggel gepak – ornamentjies wat 
tydens ’n reis gekoop is, klippe wat jy 
orals opgetel het, jou mislukte poging 
tot ’n origami olifantjie, en ’n potplant 
of drie. 

Dan op ’n dag loop iemand daar 
verby, kyk verbaas na alles en besef, 
my aarde, agter al die goed is daar ’n 
kaggel!

Dirkie Smit skryf in ’n hoofstuk oor 
die gereformeerde erediens dat gerefor-

meerde eredienste juis nie oor allerlei 
randsake handel nie, maar oor God se 
teenwoordigheid, oor wie die God is 
wat in die erediens teenwoordig is en 
oor die aanbidding van daardie God. 
Ja, dit klink voor die hand liggend, 
maar dit is nie.

Dit is hoekom Hugh Old die subtitel 
van sy boek oor die liturgie genoem het 
“Reformed according to Scripture”. Ons 
eredienste moet voortdurend onder die 
loep geneem word. 

Die loep is die Woord en dan moet 
ons onsself afvra, indien die aanbid-
ding van God met ’n helder (harte)
verwarmende kaggel en vuur vergelyk 
kan word, of ons nog daardie kaggel-
vuur kan sien en voel en hoor. Of is 
die kaggel toegepak met ander goed. 
Ek dink ons moet in alles waarmee ons 
besig is, voortdurend na daardie kaggel 
en die vuur in die kaggel soek.

Hoe sal ons soek? Ek dink om te 
begin deur Smit se vrae te vra. Gaan dit 

oor God? Indien wel, wie is die God? 
En gaan dit oor aanbidding, aanbid-
ding van God Drie-enig?

James de Jong vra in ’n artikel die 
vraag dat indien Johannes Calvyn ’n 
lid van ons gemeente se eredienskom-
missie was, wat sou sy mening oor ons 
erediens wees? 

Volgens De Jong sou Calvyn sy oog 
oor ons eredienste gegooi het om te kyk 
hoe hy dit kan “unclutter” sodat ons by 
die kern uitkom, naamlik die aanbid-
ding van die lewende God. En 
hiervoor is eenvoud absoluut 
nood-saaklik. Indien enige iets in ’n 
erediens of ons kerkwees die aandag 
van God weglei sou Calvyn dit uit-
gewys het as ’n, julle weet wat …

Ek dink ek behoort na Amsterdam 
te gaan en daardie woord in ’n daad 
van dekolonisering by my Hollandse 
vriend te gaan haal. Of ten minste vir 
sy vrou te vra of ons tydens ons ge-
meentebeplanning die woord mag leen.

Eredienste: Hoe om te ‘unclutter’

Christo Lombard en Dirk HumanGASRUBRIEK

Veral in dankbaarheid, vir wie hy 
was en vir sovele goeie dinge wat 
hy vir ons beteken het, en ook 

met hartseer dat hy nou heengegaan 
het, bedink ons vir ’n wyle, maar vir 
altyd, die gawe wat Jurie le Roux vir 
ons was.

Vir sy geliefdes het hy alles gegun; 
aan die akademiese en kerklike werk 
(laasgenoemde deeltyds van 1972 
tot 2010) het hy sy werkkragte gewy. 
Hy was ’n intellektuele reus, met die 
nederige idee dat hy te min weet; hy het 
ons almal egter oortref. In welstand het 
hy nie grootgeword nie. Deur toewy-
ding het hy egter die akademiese weë 
gebaan, met uiteindelik ’n Honneurs-
graad in die Filoso� e, ’n Meestersgraad 
in die Sosiologie en ’n Doktorsgraad elk 
in die Antieke Kerkgeskiedenis en die 
Ou-Testamentiese Wetenskap. Hy was 
altyd intens dankbaar dat ’n universi-
teitsloopbaan hom beskore kon wees. 
Hoogtepunte het ingesluit sy 
lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns 
en sy voorsitterskap van die Ou-
Testamentiese Werksgemeenskap van 
Suid-Afrika.

Jurie se akademiese aanslag, eers 
by Unisa (1971-1986) en toe by UP 
(1987-2009, en na a� rede steeds in 
ander hoedanighede), was om hom 
behoorlik ín te leef in die antieke en 
die moderne. Dít doen ’n mens deur 
te lees, lees, lees, tot jy ’n gevoel kry vir 
hoe die werklikheid tóé was en hoe, in 
die lig daarvan, die lewe nou kan wees. 
Dan verstaan jy ’n Iets. Om maar weer 
te gaan luister, te redeneer, te lees en te 
refereer. Toewyding, altyd.

In Jurie se intellektuele wêreld was 
daar nie verlede én hede nie; daar was 
net verlede-en-hede. Eweneens was 
daar nie by Jurie geloof én lewe nie; 
daar was geloof-en-lewe. Mense-wat-
altyd-saakmaak. God-wat-altyd-daar-
en-hier-is. Al hierdie sake is te kom-
pleks om volledig te verstaan. Daarom 
skryf jy daaroor, in aº anklikheid, en as 
diens: uitgebreide klasnotas; e-dag-
stukkies en die “teologiese kleinkuns” 
van teo.co.za; tallose preke; ’n artikel, ’n 
hoofstuk of ’n boek.

By nadenke, het Jurie deur sy Pro 
Pent (sy gespreksgroep oor die Penta-
teug) inisiatief die mees invloedryke 
akademikus in die Suid-Afrikaanse 

Teologie geword. Hoeveel nadraaie was 
daar nie! Waarin ons op ander gebiede 
as Jurie se geliefde Pentateug, sy twee-
dekade-lange ywer wou navolg oor ook 
die Psalms, die Profete, die Apokalip-
tiese literatuur, die Wysheidsboeke, 
Hooglied, die Qumran-geskri� e. 
Hierdie diepgaande spesialisprojekte 
dra almal die stempel van Jurie le Roux 
se oorspronklike bloudruk.

Saam met sy naby-mense en sy 
werk, het Jurie ’n lewenslange liefde 
gehad vir klassieke musiek en vir let-
terkunde van alle aard; vir die Franse 
eksistensialiste en die Duitse herme-
neutici; vir mense wat swaarkry; vir 
die Afrikaanse taal (naas die ander 
drie antieke en drie moderne tale wat 
hy magtig was); vir studente en kol-
legas; vir die intellektuele tradisie; vir 
ko  e en eiers, pap en wors, ’n snytjie 
roosterbrood; ’n Coke en – net soms – 
’n bier, alkoholvry. Sy kinderdae in die 
gesin se kafee waar hy sit en skoolwerk 
doen het, het ’n onverwagte weerklank 
gevind in sy ontdekking van onder 
andere Sartre en Camus se ko  ewin-
kelgesprekke en -werksplekke vanwaar 
hulle die wêreld verander het. Dit het 

neerslag gevind in hoe Jurie met sy 
studente en kollegas omgegaan het, in 
hoevele intellektuele etensgesprekke.

Van daardie plekke bestaan nie 
meer nie. Maar ons wat deur sy denke 
gevorm is, sit onwillekeurig daardie 
tradisie voort. En Jurie se gedagtes ver-
ryk so verre kringe, waar dit uiteindelik 
neerslag vind, meestal geheel 
anoniem. Soos alles wat sin gee. Dit 
is die nietigheid en die vreugdes wat 
saam-saam die lewe máák; Gode sy 
dank – aldus die Prediker.

Toe Jean-Paul Sartre die grafrede 
lewer na sy eertydse vriend Albert Ca-
mus se skielike sterwe, het hy op tipies 
Franse manier – Jurie sou oor hierdie 
karakterisering lag! – gesê: Om geskeid 
van mekaar te wees, is net ’n ander 
manier van om saam met mekaar te 
wees. En so is ons totsiens aan Jurie 
ook eintlik maar geen afskeid nie. Ons 
is mos maar saam.
Saamgestel deur prof Christo Lombaard 
(Hoof: Department Praktiese Teologie en 
Missiologie) en prof Dirk Human (Hoof: 
Departement Ou Testament en He-
breeuse Geskri� e) aan die Universiteit 
van Pretoria.

Mos maar saam: Jurie Hendrik le Roux
14 Nov 1944 – 12 Okt 2021
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LE ROUX SCHOEMAN

Jan “Pen” Fourie swaai op ’n 
onlangse weeksoggend sy bruinge-
brande arm in die rigting van die 

leë banke binne die netjiese, toringlose 
kerkgebou van NG gemeente Amalia in 
Noordwes. “Ek is hier gedoop, voorge-
stel en ge-alles in hierdie kerk.”

Hy staan, blokkieshemp, kniebroek, 
kouse en bruin skoene op die rooi tapyt 
voor die preekstoel en ek vra hoe hy 
sou voel indien dié 94-jarige gemeente 
sou moes sluit? “Ek verstaan die redes, 
maar dit gaan maar swaar wees. My 
voorgeslagte het die gemeente help stig. 
Ons hoop maar altyd,” sê Fourie.

Fourie is een van die oorblywende 
78 lidmate hier. Hy boer met beeste op 
’n plaas sowat 24 km van die kerk af, 
waarvan die hoeksteen in 1928 gelê is 
op ’n nedersetting sowat 30 km buite 
Schweizer-Reneke. Dit vat hom meer as 
’n uur om die slaggatpad te trotseer tot 
hier. Indien die gemeente sou saam-
smelt met ’n groter buurgemeente op 
Schweizer-Reneke is die rit vir Fourie 
eenvoudig te ver. Dan sal hy maar sy 
Ford-bakkie Vryburg se kant toe moet 

mik indien hy steeds die soort 
Sondagoggenddienste wat sy geloof 
gevorm het, wil bywoon.

“Barrie” Barkhuizen deel Fourie 
se kommer. “Ek ken Amalia van ek 9 
jaar oud is en ek het die plekke sien 
toemaak hier. Eers die stasie en toe van 
die winkels en toe die koöperasie. En 
ek het altyd vir hulle gesê, boys, ons 
laaste vesting is die kerk. Ons moet 
baklei dat ons ons kerk kan oophou. 
En ons is nou op daai punt waar dit 
nou vir ons ’n probleem raak,” vertel 
Barkhuizen, ook ’n boer en aktiewe 
lidmaat. Hy is getroud met Arlene 
Barkhuizen, die gemeente se skriba, 
deur wie se toedoen Kerkbode in Maart 
vanjaar vir die eerste keer van Amalia 
se geldelike verknorsing te hore gekom 
het toe sy laat weet het dat die gemeen-
te van hulle kerkbanke wil swaai om 
fondse te genereer, ’n plan wat, selfs in 
die Covid-konteks van jou munte twee 
maal omdraai, taamlik opvallend was.

Arlene is ’n raakvatter met ’n 
raamlose bril, kort hare en rooi en wit 
geblomde bloes en ’n denim wat haar 
op die middel van die kuit vat. Sy stap 
met die sleutels oor na die kerksaal om 

my te gaan wys waar die oorblywende 
ouderling- en diaken-kerkbanke staan 
wat die gemeente toe wel suksesvol 
begin bemark en verkoop het. Sy praat 
met deernis maar tog kortpad.

Oor die lidmate: Die hel�e is nie 
betrokke nie en driekwart gee nie 
danko�ers nie.
Oor die banke: Altesaam 11 verkoop 
teen R700 per meter.
Oor die toekoms: Almal sê ons moenie 
die kerk toemaak nie, want jy maak nie 
’n kerk toe nie. En as dit God se wil is 
sal daar ’n uitkoms wees. Maar daar is 
realiteite.

Buite die kerksaal is Filemon Tabo 
besig om in die middagson ’n spogtuin 
te maak wat Kew Gardens se spanne 
senuagtig sou maak, maar Arlene weet 
ook die oorblywende werknemers 
van die gemeente (skriba/kassiere, 
koster, deeltydse skoonmaker en einste 
Filemon as tuinwerker) se toekoms is 
in die gedrang. “Jy kan hulle nie laat 
loop nie. Wie gaan hierdie gras sny? 
Wie gaan daai een se werk doen?” wil 
sy weet.

Die dorpie het boonop ’n gemeen-
teverbonde a�ree-oord met 11 woon-
stelle en vier kamers, ’n eetsaal met 
kombuis, spens en ’n biblioteek. Arlene 
vertel hulle sukkel om die eenhede vol 
te kry – onder meer oor dit te ver van 
enige winkels af is. Ook dié deel van 
Amalia en die lot van die inwoners is 
dus onseker. Arlene en haar man vertel 
die oord se storie vir my terwyl ons op 
’n stofpad stap, tussen ’n roostuin en ’n 
elektriese heining.

As ’n mens vir ’n oomblik in die 
eenvoudige delwersterme van boom en 
bust sou dink, lê die boom-jare agter 
Amalia en op ’n sekere manier agter 
die hele NG Kerk – gemeet aan die 
spesi�eke maatstawwe van die drie G’s: 
Geld, Getalle en Geboue.

Met die oorspronklike 600 lidmate 
se afstigting hier na Amalia in die 
laat 1920’s, het daar nog bykans 1 200 
lidmate in Schweizer-Reneke oorgebly, 
vertel die geskiedenisboeke ons. En die 
gemeente het selfstandig geword en 
ge�oreer, as ’n mens na lidmate soos 
Simon Barkhuizen (nie familie van 
Arlene nie) luister: “Toe my pa diaken 
was, het hy 21 gesinne gehad wat in sy 

Die groot 

krimp
Die Amalia-geval en die lot 

van krimpende gemeentes in die NG Kerk
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wyk was. En ek was seker agt jaar terug 
diaken, en in daai selfde wyk het ek 
twee gesinne oor,” vertel die 48-jarige 
boer en lidmaat oor die groot krimp.

Toe tref Covid-19 met gevolge wat 
die NG Kerk steeds probeer peil. Die 
Taakspan Navorsing het ’n steekproef 
onder van die kerk se meer as 1 000 
predikante asook tentmakers en ter-
mynposte gedoen en voorlopige uitslae 
van hierdie Predikantepaneel-navor-
sing, wat in Oktober 2020 uitgevoer 
is, het getoon dat 4,7% van respon-
dente saamstem met die stelling: Die 
pandemie gaan veroorsaak dat hierdie 
gemeente nie kan oorleef nie. Net meer 
as 6% van respondente het op dieselfde 
vraag geantwoord dat hulle onseker/
neutraal is.

Maar vir Amalia het die draaipunt 
reeds voor Covid-19 gekom, vertel 
Arlene. “In 2017 het die spul uitmekaar 
begin val. Slegte goed het gebeur. Ons 
skriba is vermoor, die orrelis is dood, 
die dominee is weg,” vertel sy.

Die dood van Elsa Erasmus – ’n 
plaasmoord – is inderdaad ’n storie wat 
by herhaling selfs tydens ’n kort besoek 
opduik. “Sy was alles (in die gemeen-
te),” vertel Arlene. Sy’t als geweet. Haar 
kennis is saam met haar graf toe.”

Nou is hierdie klein gemeente, met 
sy jukskeidae en basaars as slepende 
� nansiële ankers, domineeloos in die 
Mamusa-munisipaliteit van 2021; met 
sy bevolking van sowat 64 000 waarvan 
89% Setswanasprekers is en waar 50% 
van die bevolking 19 jaar of jonger 
is. En boonop binne ’n streeksinode 
(Goudland) wie se belydende lidmate 
eweneens afgeneem het van 96 775 in 
2011 tot 60 999 in 2021, volgens die 
NG Kerk se Jaarboek-data. En dit binne 
die NG Kerk, wat landwyd sit met 
dieselfde afwaartse lidmaattendens plus 
’n skeut interne teologiese spanning op 
die koop toe.

Wat is kerk?
Daar is ’n paar verstekposisies (’n 

bietjie soos die woorde van Job se 
vriende) by die aanhoor van Amalia se 
geval en die meeste van hulle is mak-
liker verwoordbaar wanneer daar nie 
direk met die emosionele lading van 
die spesi� eke mense se situasie gewerk 
word nie.

Meer “suksesvolle” gemeentes of 
denominasies sou gewoon kon sê: Julle 
doen nie kerk reg nie.

Ander geloofsoortuigings of onge-
lowiges sou kon sê: Wel, die kerk doen 
buitendien nie reg nie.

Nog ander sou teologies kon sê: 
Julle kerkverstaan is beperk en eksklu-
sief. Wat julle probeer red, is kultuurge-
drewe.

In ’n artikel wat reeds in 2002 
gepubliseer is, haal ds Noël Schreuder 
vir wyle prof Ferdinand Deist aan 
wat destyds uitgevaar het teen “mark-
gerigte foe� es” om mense in die kerk 
te probeer kry en te hou: “Vir my is die 

probleem dat Christene vergeet het wat 
dit beteken om navolgers van Christus 
te wees tussen honger mense in die 
krotbuurte en tussen die prostitute en 
belastinggaarders, en húlle te dien. Die 
kerk is nie daar vir homself nie … Die 
kerk is daar vir die stukkende, honger, 
verontregte werklose en daklose mense 
… want God laat sy son skyn en sy reën 
val oor alle mense,” lui die aanhaling in 
die stuk getiteld “1994 – Toekomsskok 
of toekomsvisie?” wat in die feesboek 
NG Kerk 350 (Lux Verbi.BM, 2002) 
verskyn het.

Deist verteenwoordig stellig nie ’n 
klein ekstreem in vandag se NG Kerk 
nie. Vele NG gemeentes en diensor-
ganisasies wat daaruit gegroei het en 
talle (ere)dienste in verskeie tale aan 
uiteenlopende gemeenskappe lewer, 
sal waarskynlik skrik vir die atavistiese 
teologie van kerk as laaste kulturele 
loopgraaf. So daar is ’n teologiese 
paradigmaskuif aan ’t gebeure hier 
onder die vloerplanke van Jan “Pen” se 
grootwordgemeente. Voor jy kan pro-
bleem oplos rondom hoe red die kerk 
die gemeente, sou sommige sê jy moet 
vra: Wat is kerk? Wat is gemeente? Wat 
is red?

Die joernalis Neels Jackson het 
waarskynlik al soveel hieroor gedink 
soos enige iemand in die kerk. Hy het 
breedvoerig hieroor geskryf in sy jong-
ste boek Drie dekades van verandering
(Lux Verbi, 2021). Jackson skryf dat die 

NG Kerk teen 1990 ’n groot en magtige 
kerk, in baie opsigte ’n hoogs sukses-
volle kerk, maar op kernpunte ook 
’n baie siek kerk was. Ons haal hom 
hier breedvoerig vanaf bl 32 aan om 
’n breër agtergrond te skets as Amalia 
in Noordwes in hierdie ietwat politiek 
chaotiese munisipale verkiesingsjaar.

Kerk teen 1990
1. Die NG Kerk met haar elf sinodes 
was ’n groot kerk, verreweg die grootste 
kerk onder Afrikaners. Die lidmaattal, 
volwassenes en kinders, het teen 1986 
’n hoogtepunt van sowat 1,4 miljoen 
bereik.

2. Dit was ’n magtige kerk. As gevolg 
van die noue band met die regering het 
die NG Kerk groot invloed gehad. Dit 
was nie vreemd dat die NG Kerk die 
regering vir spesi£ eke wetgewing sou 
vra en dat dit dan deurgevoer word nie. 
NG predikante het ook instansies soos 
die kapelaansdienste van die Suid-Afri-
kaanse Weermag, die Suid-Afrikaanse 
Polisie en die Korrektiewe Dienste 
oorheers. Die kerk het beheer gehad oor 
die godsdiensprogramme by die SAUK, 
radio én TV, en het die leiding geneem 
by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
Daarby het die kerk ’n belangrike rol 
gespeel in die staat se sensuurstelsel wat 
uitsprake oor die wenslikheid van boeke, 
rolprente, teaterproduksies, en dies meer 
gelewer het.
Die NG Kerk was daaraan gewoond 
om mense se lewe te beheer. Ek onthou 
hoe ’n predikant in die 1980’s van die 
kansel af teen die dra van sonrokke te 
velde getrek het. Dit was rokke wat net 
’n dun bandjie oor die skouers gehad het, 
en na die dominee se oordeel was dit te 
ontblotend.
Teologies gesproke het die NG Kerk “van 
bo af ” gedink. ’n Teologie “van onder 
af ”, deur die oë van die armes en rand-
£ gure, was iets vreemds.

3. Die NG Kerk was ’n patriargale 
kerk. Slegs mans is na die vierjaarlikse 
vergadering van die algemene sinode en 
na die vergaderings van die onderskeie 
streeksinodes afgevaardig. Die sinode-
vergaderings se besluite was bindend op 
gemeentes. Die sinodes sou byvoorbeeld 
besluit wat in eredienste gesing mag 
word, watter klere predikante en kerk-
raadslede moes dra, hoeveel preke daar 
jaarliks uit die belydenisskri� e gelewer 
moes word, en watter formuliere daar 
by verskillende geleenthede gebruik moes 
word. Gemeentes sou grootliks daarby 
inval.

4. Dit was in ’n groot mate ’n 
“verstand”-kerk. Sinodevergaderings is 
in parlementêre styl gehou, met soms 
lang en intense debatte, en ’n stemming 
om die uitkoms van ’n bepaalde saak 
te bepaal. Sulke vergaderings was ’n 
kragmeting van idees. Teologies gesproke 
was die korrekte formulering van ge-
loofswaarhede belangrik. Die kerk was 
skepties oor emosionele uitdrukkings van 
godsdiensbelewenis.

5. Dit was ’n homogene kerk. Omdat 
baie van die onderskeie gemeentes se 
handelswyse deur sinodes bepaal is, het 
gemeentes grootliks eenders gelyk en 
op dieselfde wyse gefunksioneer. ’n NG 
lidmaat sou op enige gegewe Sondag by 
enige NG gemeente kon instap en dade-
lik tuis voel. Baie van wat in die erediens 
plaasvind, sou bekend wees.

6. Die NG Kerk was ’n goed georgani-
seerde en gesentraliseerde kerk. Die kerk 
het ’n lang en trotse tradisie van send-

Jan “Pen” Fourie is een van die oorblywende 78 lidmate van NG gemeente Amalia in Noord-
wes. Hy boer met beeste op ’n plaas sowat 24 km van die kerk af, waarvan die hoeksteen in 
1928 gelê is op ’n nedersetting sowat 30 km buite Schweizer-Reneke. Hier is sy geloof 
gevorm.                                                                                                   Foto’s: Le Roux Schoeman

Arlene Barkhuizen, die gemeente se skriba en raakvatter, hier by van die diakenbanke wat 
hulle begin verkoop het om geld in te samel. 
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ing- en welsynswerk gehad, met verskeie 
kinderhuise, ouetehuise en maatskaplike 
dienste onder haar beheer. Hierdie werk 
is teen die 1980’s grootliks vanuit groot 
sinodale kantore en deur predikante in 
sinodale diens bestuur. Gewone lidmate 
se betrokkenheid daarby was min.

7. Die NG Kerk was ’n geïsoleerde kerk. 
Die breë kerklike wêreld het aan die NG 
Kerk probeer sê dat sy dwaal, maar die 
kerk wou nie luister nie.

8. Dit was ’n kerk met ’n verskraalde 
evangelie. Toe die NG Sendingkerk in 
1986 die Belydenis van Belhar aanvaar 
en daarmee versoening, eenheid en 
geregtigheid as drie kernpunte van die 
evangelie identi£seer, kon min mense in 
die NG Kerk dit as die evangelie herken. 
Dit het vir hulle na politiekery 
geklink. Die evangelie wat vir NG lid-
mate bekend was, was een van persoon-
like verlossing en ’n eng persoonlike 
moraliteit. Dans en drink en dobbel is as 
sonde beskou, maar nie die miskenning 
van ander mense se menswaardigheid 
nie.

9. Met dit alles gesê, was die NG Kerk 
ook vir talle die draer van die geloof, die 
geestelike moeder deur wie honderd-
duisende gelowiges God leer ken het en 
God wou dien. Ek is een van dié wat my 
geloof in en deur die NG Kerk gevind het 
en vir wie die kerk ’n geestelike moeder 
is.

Jackson skets dan later die kontras deur 
op bl 276 van die boek te skryf: As ’n 
mens aan die einde van dié boek die 
NG Kerk van 1990, soos dit punts-
gewys aan die einde van Hoofstuk 1 
beskryf word, met die NG Kerk van 
2020 vergelyk, sou jy die volgende kon 
sê:

1. Die NG Kerk is teen 2020 ’n kleiner 
kerk as wat dit in 1990 was. Lidmate 
het min ander redes om aan die kerk te 
behoort as dat hulle die kerk se geloof in 
Jesus Christus deel en Hom wil volg. Dit 
is baie goed vir die kerk.

2. Die NG Kerk het baie van haar mag 
verloor, wat goed is vir die kerk. Dit het 
die kerk die geleentheid gegee om die 
dienskneggestalte te herontdek wat éint-
lik die bedoeling met die kerk is.

3. Die patriargie het in ’n groot mate 
die wyk geneem, en vroue se invloed en 
bydrae het veel groter geword. Dit het 
die kerk oneindig verryk.

4. Die kerk het in haar spirituali-
teit gegroei van ’n kerk wat grootliks ’n 
“verstandskerk” was tot een wat die hele 
mens aanspreek. Dit het die kerk ook 
baie verryk.

5. Die NG Kerk het ál meer ruimte 
vir diversiteit op verskillende gebiede 

gemaak. Op baie van dié gebiede, soos 
in die soeke na kerkeenheid, is daar nog 
heelwat ruimte vir groei. Maar dat die 
kerk reeds in verskeie opsigte veel oper 
is vir diversiteit en op bepaalde plekke 
meer diversiteit toon, is net goed vir die 
kerk.

6. Die NG Kerk is ’n baie minder ge-
sentraliseerde kerk. Terwyl die kerk se 
georganiseerde barmhartigheidsaksies 
steeds ’n enorme diens lewer, is gemeen-
tes baie meer direk by die samelewing se 
nood betrokke as tevore.

7. Die NG Kerk het haar ekumeniese 
isolasie deurbreek en stewige bande 
met baie kerke opgebou, binne en buite 
ekumeniese organisasies.

8. In baie opsigte het die NG Kerk 
wegbeweeg van die verskraalde evangelie 
wat slegs op persoonlike verlossing en ’n 
eng moraliteit fokus, na ’n evangelie wat 
God se liefde op ’n baie meer holistiese 

manier uitdra.
9. Die NG Kerk bly steeds vir my en baie 
ander ’n geestelike moeder, en sy is nou 
baie beter as in 1990 geplaas om haar 
kinders ’n onbesoedelde en vollediger 
evangelie te bied, én om dit vir ’n baie 
groter verskeidenheid mense te doen.

Te midde van die groter skuiwe wat 
Jackson waarneem, wonder ’n mens 
steeds: Hoe maak Amalia se kerkraad 
nou? Hoe lyk ’n paradigmaskuif hiér? 
wonder ek terwyl ek verby Amalia se 
polisiekantoor en informele woonbuurt 
ry tot terug by die a�ree-oord. Daar 
wag ds Ampie Swanevelder tesame met 
sy vrou Annamarie en Flooi, hulle 
hondjie. “Wat ek agtergekom het, is 
daar’s ’n klompie (lidmate) wat met 
hulle hart dink. Hulle wil hê als moet 
aangaan soos dit voorheen aangegaan 
het,” meen die 66-jarige afgetrede dom-
inee van Despatch, wat in September as 
brugpredikant hier begin werk het en 
(voorlopig) vir drie maande sal bly. 
“Daar is ’n klompie wat met die ver-
stand dink, wat sê dit is nie moontlik 
nie, ons moet besluite neem, ons moet 
aangaan. En dan is daar mense 
tussenin. Party het al wegbeweeg en 
jy gaan sukkel om hulle terug te kry,” 
voorspel Swanevelder (66). Ek vra hom 
wat hom persoonlik toerus vir ’n job 
wat vir die buitestander lyk na ’n meng-
sel tussen speurwerk, traumaberading 
en scenario-beplanning. 

“In my hart is ek ’n predikant,” an-
twoord hy. “In die eerste plek gaan dit 
nie oor die ‘brug’ (in die term brugpre-

dikant) nie, ek is hulle dominee … ek 
preek, ek is by hulle pastoraal betrokke, 
werk met hulle trauma, help om dinge 
van die verlede te verwerk. Ek het ’n 
pastorale hart. En in die tweede plek 
gaan dit daaroor om hulle te hoor en te 
fasiliteer.”

Indien hy self sterk gevoelens oor 
’n bepaalde toekomsscenario het, 
is dit nie maklik sigbaar nie. Maar 
Swanevelder het reeds ’n grondige 
kennis van die gemeente se geskiede-
nis. Oor die historiese konteks stuur 
hy later vir my ’n nota per e-pos: “Ons 
kla oor die tyd waarin ons vandag leef. 
Hier was ’n geslag wat nooit vrede 
geken het nie. Hulle het na mekaar 
beleef die Anglo-Boereoorlog, die 
Rebellie, die Eerste Wêreldoorlog, die 
Groot Griep en die politieke spanning 
daarna. Die politiek was so erg dat daar 
’n afvaardiging na die kerkraad gestuur 
is wat versoek het dat die kerkraad uit 
gelyke getalle Sappe en Natte moes 
bestaan.”

Wanneer ek en Swanevelder op die 
grasperk staan en gesels oor sy rol hier 
op die dorp, verduidelik hy so: Wat ek 
ook nou probeer vir hulle tuisbring, 
is dat die identiteit van kerkwees lê in 
Jesus Christus. Dit lê nie in ’n plek of 
in ’n denominasie nie. Dit lê in Jesus. 
Hy is die Hoof van die kerk. En hulle 
identiteit lê in Hom. 

So watter scenario hulle ookal aan-
neem, die kerk gaan voort, die 
gelowiges gaan voort. Dit gaan net 
oor ’n nuwe situasie,” verduidelik 
Swanevelder. “Ek het ook vir hulle 
begin sê met my intree hier, Filippense 
1:6, die goeie werk wat God in hulle be-
gin het, Hy sal dit enduit voer, ongeag 
wat met die gemeente gebeur.”

Swanevelder, sy vrou en Flooi stap 
rustig deur die gronde van die a�ree-
oord, gesels met inwoners wat sit en 
rook op die stoep. Hy’t uit a�rede 
gekom, van die bench af, soos hulle 
in rugby sou sê, om hier te kom help. 
“Daar’s baie gemeentes wat nie meer 
kan voortbestaan nie. Wat saamsmelt. 
Ons is deur ’n paar sulke prosesse al. In 
Vereeniging (waar hy baie lank gewoon 
en gewerk het), in ons tyd, is drie 
gemeentes wat nie meer bestaan nie. ’n 
Ring van 14 het ’n ring van 8 geword.

Hy wil nie die proses hier vooruit 
loop nie. Hy luister nog. Vra vrae. Kom 
persoonlik by lidmate uit. Tog laat 
Swanevelder weldra blyk: “Ek dink nie 
toemaak is ’n opsie nie. Ek dink die 
opsie gaan wees, gaan hulle weer ’n 
predikant beroep (en wat sal die pakket 
wees). Die ander moonltikheid is om ’n 
wyk te word van die naburige 
Schweizer-Reneke. Nog ’n opsie is 
samesmelting … dat Schweizer-Reneke 
die gebou oorneem.

Daai netjiese toringlose gebou met die 
bordjie by die hek wat lees:
KERK
STILTE

Die kerkgebou van Amalia.

Filemon Tabo, een van die klein gemeente 
se werknemers. Hy maak tuin.

Arlene Barkhuizen en Willie Holtzhauzen vat ’n blaaskans. Willie is een van die inwoners by 

die gemeenteverbonde aftree-oord met 11 woonstelle en vier kamers, ’n eetsaal met kom-

buis, spens en ’n biblioteek.                                                                 Foto's: Le Roux Schoeman
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Skattejag: Van Memel tot Moerdyk

Om teen 'drake' te waak:
'n Moet-boek vir ouers en versorgers

I wish I’d said … Volume 4 deur 
Johann de Lange en Rethabile Possa-
Mogoera
Uitgewer: Naledi, 2021
Resensent: Rethie van Niekerk

Hoe praat ’n mens oor die dood? Hoe 
vind ons woorde?
Die begrafnisondernemersmaatskappy 
AVBOB het reeds in 2017 met ’n 
poësie-kompetisie begin, om vir 
diegene wat nie woorde het vir hulle 
pyn nie, gedigte te bied. Inskrywings 
het vanjaar gewissel van digters tus-
sen die ouderdom van sewe en 98. 
Driekwart van die inskrywings was 
van jongmense. Dit is daarom jammer 
dat geen ouderdomme van wenners 
vermeld word nie.

In I wish I’d said … Vol 4 word die 
wenners van vanjaar se AVBOB Poetry 
Project gebied. Daar is 12 afdelings vir 
Suid-Afrika se landstale, plus ’n Nama-
afdeling. Gedigte word in die oor-
spronklike taal geplaas, met ’n Engelse 
vertaling daarby. Wen-gedigte staan 
langs die werk van gevestigde digters.

’n Mens verwag dat die gedigte mor-
bied en makaber sal wees. Of dat dit 
oppervlakkige cliché-belaaide rymelary 
sal wees. Die teendeel is waar. Daar 
is hoendervleis-oomblikke, soos die 
nuwe lewe uit ’n druiwekorrel. Daar is 
intiem-persoonlike verhale en hulde-
blyke. Daar is die pynlike besef dat die 
dood verweef is met geweld vir té veel 
mense in ons land. Daar is ’n fassine-
rende kyk op hoe verskillende kulture 
verskillend – en tog so diep eenders – 
praat oor die dood.

Jy gaan nie hier gedigte vind vir be-

grafnisbriewe en trooskaartjies nie. Wat 
jy gaan vind, is ons gedeelde menswees, 
gevind in die brose oomblikke van rou.

Koud
deur Salvia Ockhuis
Ons groet
in hierdie winternag
waar sneeuvlokkies sag
bly sweef en draal

en môre weet ek weer
jy is my
vir altyd ontsê:
jou wegwees
bly yswit
op my hart
se pieke lê.

Beskikbaar vir R240 by Naledi.

Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant by 
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeberha.

Hartseer en 
die hart se pieke 

19 November 2021

Die NG Kerk – ons erfenis – ’n foto-
versameling van die argitektoniese 
skatte van 139 NG kerke in SA deur 
Philippe Menache en Helmut Wol¢ 
Uitgewer: Skrywers, 2021
Resensent: Nándor Sarkady

Die outeurs Menache en Wol�  het al 
presteer deur in ander soortgelyke 
publikasies Suid-Afrika se kerkbou-
kuns te bevorder. Wat hierdie uitgawe 
interessant maak, is die feit dat hier 
uitsluitlik op geboue van die NG Kerk 
gefokus word. Moenie wonder oor 
die 139 kerke se keuse nie. Die raaisel 
oor die uitsonderlike getal word nie 
verduidelik nie.

Die A4 slapbanduitgawe is ’n 
toevoeging vir lieº ebbers van die 
kerkboukuns. Die voorwoord wys uit 
dat die meeste dorpe in ons land pronk 
met juwele van kerkgeboue. Die ver-

klaring lê daarin dat streeksgeskiedenis 
van dorp en kerk meestal onlosmaaklik 
verbonde is. Dit is nie net die nuttige 
gebruik van kerkgeboue vir eredienste 
nie, maar kerkgeboue word kultuur-
simbolies gelees as wysers van ons 
sosio-maatskaplike bestaan.

Die skrywers het tereg ’n voorliefde 
vir plattelandse geboue soos Memel en 
Vrede se versorgde geboue, maar Stel-
lenbosch se Moederkerk en Pretoria-
Oos se Moerdykkerk is ook daar. Die 
teks by die foto’s is soms wisselend van 
gehalte en in ligte trant en gee ewe-
neens aandag aan die omgewing, nie 
net die kerkgebou nie.

Foto’s is in volkleur en dit is die 
groot aantreklikheid. Daar is volop 
interieur en eksterieur foto’s van goeie 
gehalte. Hier en daar selfs ’n sandsteen-
hoeksteen en orrelfront. Die fokus lê 
op geboue voor 1940. Die boek sal talle 

se oë met entoesiasme open vir detail 
in kerkgeboue. Dit moet ook oë open 
vir die verwaarlosing wat nie net dorpe 
nie, maar ook kerkgeboue tref. Die 
skrywers wys dit hier en daar uit. Ons 
kort bewaringsplanne vir kerkgeboue.

Die boek is alfabeties saamgestel 
volgens pleknaam, met kerke uit alle 
provinsies en ’n indeks vir gemaklike 
soektogte. Om konsekwent te wees 
met naamsveranderinge van dorpe 
sal ’n uitdaging bly – meestal is die 
ouer naam gevolg en die nuwe naam 
tussen hakies, byvoorbeeld Witbank 
(eMalahleni). Die woordelys met 
argitektoniese terme is altyd waardevol 
en verklaar die “trefoil” klawerpatroon 
in gebouversierings. Daar is egter ook 
lastighede soos “argitief ” in plaas van 
argitraaf, en “porthek” wat portiek 
moet wees.

Die insetsels tussendeur met kort 

biogra� ese gegewens oor argitekte soos 
Otto Hager, WH Louw en agt ander is 
baie gepas.

Beskikbaar vir R270 by www.NG-
Kerfenis.co.za of admin@NGKerfenis.
co.za

Nándor Sarkady is argivaris van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk.

Die dag toe die draak kom deur Fanie 
Viljoen
Uitgewer: Human & Rousseau, 2019
Resensent: Jeanine Hepburn

Kindermolestering is ’n skrikwek-
kende werklikheid. Sowat ’n derde van 
Suid-Afrika se kinders word voor die 
ouderdom van 17 seksueel misbruik. 
Hoe beskerm ons kinders hierteen?
Fanie Viljoen se Die dag toe die draak 
kom hanteer hierdie kwessie. Kinders 
kan hulleself nie beskerm nie. Dit bly 
die ouer of versorger se plig. Daarom is 
dit belangrik om openlik met jou kind 
te praat.

Hierdie boek is gemik op 6- tot 
12-jariges en bied ’n wegspringpunt 
om hierdie gesprekke te voer. Daar is 
’n weergawe vir seuns en vir meisies. 
In die boek vir seuns is Kevin die 
hooÀ arakter en in die weergawe vir 
meisies is dit Kyla wat gewaarsku word 
teen die draak in hulle huis. Die boek is 
ook in Engels beskikbaar.

Die storievorm dien om kinders in 
te lig en te bemagtig. Die hooÀ arakters 
is kinders wat herkenbaar sal wees vir 
jong kinderlesers. Die Veilige Hand-
konsep verduidelik dat kinders vyf 
persone moet identi� seer met wie hulle 
kan praat. Selfs die illustrasies bied 
geleentheid vir verdere gesprekke.

Die boek het ’n nuttige gids agterin. 
Hoe herken jy ’n draak? Wat is veilige 
vat en onveilige vat? Die wenke is so 
prakties soos die verskil tussen ’n slegte 
geheim en ’n goeie geheim: ’n Partytjie 
vir ’n maatjie is ’n goeie geheim, maar 
as iemand jou seermaak, bangmaak, 
ongemaklik laat voel of onveilig aan jou 
vat, is dit ’n slegte geheim. Daar is ook 

’n lys met tekens van misbruik.
Hierdie is ’n boek wat elke ouer, 

onderwyser of versorger behoort te 
koop.

Ds Jeanine Hepburn is predikant by NG 
Kempton-Hoogland in Kemptonpark.
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Die kerk sal 
moet help teen 
dié pandemie
JOHAN VAN DER MERWE

Hulle staan op elke straathoek en word 
daagliks meer. “Net R20 vir vyf penne, 
meneer.” By die volgende verkeerslig 

probeer ’n jongman tuisgemaakte ketties 
verkoop. Skaars ’n kilometer verder staan ’n 
ma met ’n dogtertjie aan die hand: “Ons is 
honger, meneer.” ’n Entjie verder eet iemand 
gulsig aan ’n toebroodjie onder ’n koelteboom 
… Hulle is sonverbrand en moedeloosheid en 
hooploosheid is sigbaar in hulle oë. Hulle is 
die slago�ers van ’n pandemie veel groter as 
Covid-19. Hulle is die slago�ers van 
armoede – en daarvoor is daar nie entstof nie. 
Die kerk, elke NG gemeente sal intensief moet 
betrokke raak by die lot van hierdie mense.

Die geskiedenis leer dat die kerk reeds 
in die verlede suksesvol was daarmee. Die 
NG Kerk het reeds in 1892 sy besorgdheid 
uitgespreek oor die “zinkend deel” van die Af-
rikanergemeenskap. Die “verskroeide aarde”-
beleid tydens die Anglo-Boereoorlog, die 
Rebellie van 1914, die Groot Griep van 1918 
en die Depressie en droogte van 1933 het 
bykans ’n derde van die Afrikanergemeenskap 
in uiterste armoede gedompel. Volgens die 
bekende Carnegieverslag was daar teen 1930 
sowat 300 000 Afrikaners wat as armblankes 
geklassi�seer is. Die roeping van die NG 
Kerk in hierdie tyd is raak saamgevat in die 
woorde: “Die siel van die redding is die redding 
van die siel.” Hierdie gebeure het gelei tot die 
eerste Volkskongres wat van 3-5 Oktober 
1934 in Kimberley plaasgevind het. 

Tydens die waterskeidingskongres is onder 
meer doelbewus gekies om met die staat saam 
te werk in die stryd teen armoede en om 
betrokke te raak by die opleiding van maat-
skaplike werkers. Die Hugenote Kollege op 
Wellington het hierin ’n pioniersrol gespeel.

Op gemeentevlak het hulp aan armes sy 
plek gevind onder leiding van die diakens 
terwyl die hulpdiens na die breër kerkverband 
uitgebrei is, waar ringskommissies en sino-
dale kommissies vir die Diens van Barmhar-
tigheid tot stand gekom het. 

Hierdie gebeure het die groeiende armoede 
onder Afrikaners so doeltre�end gestuit dat 
president Nelson Mandela in sy toespraak 
by die Algemene Sinode van 1994 spesi�ek 
daarna verwys het.

In die Suid-Afrika van 2021 is die uitda-
ging natuurlik nie net tot armblankes beperk 
nie en daarom soveel groter. 

Terwyl ’n groot gewag gemaak word van 
die Covid-19-pandemie en die debat om in te 
ent of nie, staan ’n man met sy selfgemaakte 
ketties nog steeds op die straathoek – in die 
hoop dat ’n barmhartige samaritaan een sal 
koop.

Die NG Kerk sal soos in die verlede moet 
help teen hierdie groeiende pandemie.

Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskie-
denis en Kerkreg aan die Universiteit van 
Pretoria.

Meer soos God, die wêreld in
LOURENS BOSMAN

Party mense het nog nooit 
in hulle lewe gedink “ek wil 
meer soos my pa wees” nie. 

Miskien was hulle pa’s afwesig of 
koud, of dalk hard, krities of selfs 
wreed. Maar almal het iemand no-
dig na wie jy kan opkyk, iemand 
wat jou inspireer om die beste 
mens te wees wat jy moontlik kan 
wees. Sommige sielkunde-skole 
praat hiervan as “imago’s”: die 
ideale beelde waarna jy streef en 
waaraan jy meet of jy ’n sukses is.

Een van die moeilikhede wat 
hieruit voortkom, is dat baie 
Christene se beeld van wie God is, 
opgeklits raak met hulle beeld van 
hulle pa. Vir die meeste kleuters is 
God maar soos hulle pa, net gro-
ter. En as jou pa koud, of krities, 
afwesig of onbetroubaar, of dalk 
hard of wreed was, is dit nie so 
maklik om anders te dink oor God 

nie. Ons pa-beeld is diep in ons 
psiges vasgelê en gee van kleins af 
vorm aan jou beeld van God.

Baie geloofsake waarmee Chris-
tene sukkel, kom van hierdie ver-
draaide ideaalbeeld. As jou beeld 
van God gevorm is deur ’n harde 
en kritiese pa, kan jy moontlik 
sukkel met wettisisme of die 
gewoonte om oor ander mense se 
sondes te praat, o�ewel: skinder. 
Vir baie gelowiges voel God ver 
en meestal afwesig omdat hulle 
pa’s onbetrokke was. Ander sukkel 
weer om God te vertrou omdat 
hulle pa’s onbetroubaar was. Maar, 
dit is moontlik om anders te dink 
oor God. Dit is ook belangrik, 
want almal het ’n ideaalbeeld no-
dig oor hoe ’n goeie lewe lyk.

Die belangrikste ding wat jou 
imago’s kan vernuwe, is om die 
lewende God self beter te ken. 
’n Lewe in pas met God is nie ’n 
lewe van reëls en opdragte nie, 

dit is ’n lewe wat vorm kry in ons 
verhouding met God self. Hy 
roep ons nie om ’n klomp wette 
na te kom nie, maar om Christus-
gelykvormig te word. Dit gaan nie 
oor reëls nie, dit gaan oor wie jy is 
en wie jy word.

Hierdie is ook deurslaggewend 
as ons praat oor ons roeping in die 
wêreld. Wie God is, gee vorm aan 
ons lewe as sy gestuurdes. Die seën 
aan die einde van die erediens, 
waarmee ons uitgestuur word, sê 
dit: Die liefde van God, die genade 
van die Here Jesus Christus en die 
gemeenskap van die Heilige Gees, 
sal met jou wees.

Liefde, genade en gemeenskap. 
Dit is hoe God is, dit is wat Hy vir 
jou gee en waarmee jy die wêreld 
ingaan.

Dr Lourens Bosman is die al-
gemene bestuurder in die kantoor 
van die Algemene Sinode.

MARIUS NEL

Oor die afgelope tyd het verwy-
sings na geestelike formasie al hoe 
algemener geword. Daar is ook ’n 

groeiende gepaardgaande belangstelling in 
die beoefening van geestelike dissiplines 
soos vas, innerlike re�eksie en gebed. 
James �ompson in sy boek, �e church 
according to Paul, wys daarop dat daar 
verskeie redes is om te aanvaar dat Paulus 
dié hernieude klem op geestelike transfor-
masie heelhartig sou ondersteun. Eerstens 
het Paulus na gelowiges wat die Heilige 
Gees ontvang het verwys as “geestelikes” 
pneumatikoi (Gal 6:1; 1 Kor 2:13-15) om 
aan te dui dat hulle op ’n wesenlike wyse 
deur die Gees getransformeer is.

Tweedens verwys hy telkens na die 
geestelike transformasie van gelowiges 
deur die koppeling van verskeie woorde 
aan die Griekse naamwoord morph wat 
na die “vorm” van iets verwys. So verwag 
hy in Filippense 3:21 dat die nederige 
liggame van gelowiges gelykvormig (sum-
morphos) sal word aan die verheerlikte 
liggaam van Jesus. God het gelowiges, 
volgens Paulus, bestem om gelykvormig 
(summorphos) te word aan die beeld 
van sy Seun (Rom 8:29). Hulle sal �naal 
omvorm word (metamorphoumetha) 
na die beeld van God wanneer hulle sy 
heerlikheid aanskou (2 Kor 3:18). Derdens 
word die gedagte om geestelik gevorm 

te word ook deur Paulus verwoord deur 
begrippe soos om heilig en onberispelik te 
wees (1 Tess 3:13).

Dit is dus vir �ompson duidelik dat 
Paulus die hernieude fokus op geestelike 
formasie sou ondersteun. Hy sou egter 
nie die beoefening daarvan as ’n persoon-
like aangeleentheid ondersteun het nie. 
Vir Paulus gaan geestelike formasie oor 
gemeenskappe wat getransformeer word 
(Gal 3:1-5) eerder as enkelinge wat hulle 
eie geestelike groei nastreef. Geestelike 
formasie is vir hom nie bloot ’n vorm van 
selfsorg soos gesond eet of oefen nie. 

Dit is eerder soos om deel van ’n span 
te wees wat saam oefen. Paulus bepleit 
immers korporatiewe formasie, eerder 
as blote individuele formasie, deurdat 
persone wat reageer het op die evangelie 
deur hom opgeroep is om hulle geloof 
uit te leef in nuwe gemeenskappe wat 
ontstaan het. In die gemeenskappe moes 
gelowiges verantwoordelikheid neem vir 
die geestelike ondersteuning en formasie 
van mekaar, soos wat duidelik blyk uit die 
veelvoud van mekaar-tekste in die Nuwe 
Testament. 

Dit is daarom die geestelike formasie 
van geloofsgemeenskappe – plaaslike 
gemeentes en die kerk in die breë – wat 
dringend benodig word in die hede.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament 
aan die Universiteit Stellenbosch.

Die formasie 
van die kerk



“Hoekom is ons morele 
wesens?” vra dr Bernice 
Serfontein al sedert haar 

voorgraadse studies. “Mense evalueer 
die impak van hulle aksies voordat 
hulle op ’n sekere manier optree,” 
verduidelik sy, en hulle oorweeg of die 
manier waarop hulle in ’n situasie gaan 
reageer meer of minder aanvaarbaar 
is. Hoekom wil mense so graag ‘gepas’ 
optree?

Ek en Serfontein ken mekaar al van-
dat ons in die kleuterskool was en daar 
kan ’n mens sê het ons sáám geleer wat 
in ons konteks as aanvaarbare gedrag 
beskou word al dan nie. Serfontein is 
nog altyd iemand wat mooi, deurdagte 
en kritiese opmerkings maak. Hierdie 
gesindheid kom ook sterk na vore in 
haar proefskrif, getiteld “Imagination, 
religion and morality: An interdis-
ciplinary approach”, wat sy reeds in 
2018 aan die Universiteit van Pretoria 
verwerf het.

In haar proefskrif fasiliteer sy as’t 
ware ’n ontdekkingsreis oor wat dit 
beteken om mens te wees en baie 
spesi�ek wat dit beteken om ’n morele 
wese te wees. Sy bestudeer moraliteit 
vanuit ’n interdissiplinêre benadering 
wat teologie, evolusionêre biologie, 
sielkunde, sosiologie, antropologie en 
�loso�e insluit. Die goue draad wat 
haar hoofstukke saambind, is die vraag 
“hoekom is die mens ’n morele wese?” 
en soos sy dit verduidelik “geneig tot 
goedheid en omgee vir die ander”.

Sy begin haar studie deur te fokus 
op die mens se vermoë tot verbeeld-
ing, want sonder hierdie vermoë, 
beklemtoon sy, is beide moraliteit en 
godsdiens nie moontlik nie. Verder 
meen sy is dit juis hierdie kapasiteit tot 
verbeelding wat die mens toegelaat het 
om kreatiewe maniere vir oorlewing te 
vind. In die volgende gedeelte van haar 
studie het sy gefokus op die rol wat 
verbeelding in die mens se kapasiteit 
tot godsdiens en morele bewussyn 
speel. Vanuit ’n evolusionêr-biologiese 
perspektief ondersoek Serfontein, 
wat voorlopers in die wetenskap- en 
teologie-diskoers soos Wentzel van 
Huyssteen noem, ’n ‘bottom-up’ bena-
dering tot moraliteit. So ’n benadering 
meen dat die boustene van ons morele 
bewussyn in ons biologiese samestel-
ling ingebed is. Dit staan teenoor die 
‘top-down’ benadering wat godsdiens 
en moraliteit as sinonieme beskou en 
die vermoë om moreel te kan optree 
aan ’n eksterne bron of opperwese 
toeskryf.

Die oomblik wat bewussyn selÁe-
wussyn word, verduidelik sy, skep dit 
’n etiese ruimte waarbinne ’n individu 

die uitwerking van hulle aksies op die 
ander evalueer en in oorweging bring. 
Om jouself in ’n ander se skoene in 
te dink en nie in eie belang nie, maar 
die belange van die groter groep op te 
tree is van die mees basiese tekens van 
morele bewussyn en optrede.

Hoekom ons sekere morele oordele 
vel, verduidelik sy, kan egter nie vanuit 
evolusionêre biologie alleen bestudeer 

word nie. Die oorsprong van morele 
oordele en oortuigings behoort op ’n 
meer interaktiewe vlak van kulturele 
evolusie en niskonstruksie bestudeer te 
word. Ons het evolusionêr ontwikkel 
om ’n morele bewussyn te hê, verduide-
lik Serfontein. Tog is daar spesi�eke 
norme en praktyke 
(moraliteit) wat in sekere godsdienste 
of kulture funksioneer om ’n groep 
(moreel) te organiseer. Wat as aanvaar-

bare en onaanvaarbare gedrag beskou 
word is dus relatief en kontekstueel, 
want dit kan dus plek-plek, kultuur en 
godsdienstig verskil. Hierdie morele 
bewussyn kan dus religieus of volgens 
kultuur baie spesi�ek ingekleur word.

Haar proefskrif vra ook vir ’n meer 
verantwoordelike hantering van etiese 
kwessies in die kerk. Verder beklem-
toon sy dat dit nie genoegsaam is om 
net vanuit die teologie etiese sake te 
bestudeer nie – ’n interdissiplinêre 
benadering is noodsaaklik, pleit 
Serfontein. “Ons het evolusionêre bio-
logie, antropologie, �loso�e, ontwik-
kelingsielkunde ensovoorts nodig om 
ons te help om voortdurend beter te 
verstaan wat dit beteken om mens te 
wees,” verwoord sy. Om interdissiplinêr 
te werk “verryk ons perspektief en ons 
teologie”, vertel Serfontein. Dit maak 
God nie kleiner nie, meen sy, “inteen-
deel, ons staan toenemend verwonderd 
voor God wat op so ’n besondere wyse 
geskep het.”

Teoloë, meen Serfontein, moet ook 
verantwoordelikheid neem om die 
belangrike bydrae wat teologiese per-
spektiewe in enige gesprek rondom die 
herkoms van moraliteit en etiek bied 
te ontdek. Wetenskap en teologie staan 
nie teenoor mekaar nie en sy verwerp 
die idee dat nuwe ontdekkings geïgno-
reer word, of dat daar selfs probeer 
word om God daaruit weg te redeneer. 
“Daar is myns insiens niks wat 
godsdienstige denke meer irrelevant 
maak as die doelbewuste vermyding 
of verwerping van die insigte van die 
natuurwetenskappe nie.”

Ons sluit die gesprek af deur te 
gesels oor wie Jesus as mens was. Ser-
fontein vra watter e�ek sy menswees op 
gelowiges inhou? As ’n mens se geloof 
gebaseer is op die oortuiging dat die 
aard van God geopenbaar is in die per-
soon van Jesus, meen Serfontein, dat 
daar beide evolusionêre en teologiese 
(bv imago Dei) perspektiewe moontlik 
is vir waarom die woorde en dade van 
Jesus vir ons vandag normatief kan 
wees vir ons morele kodes en etiese 
norme. Wat Christelike etiek betref 
behoort Jesus inderdaad die maatstaf te 
wees wat ons morele bewussyn vul. ’n 
Haalbare maatstaf, siende dat Hy ook 
self mens was. Daarom kan ons werklik 
streef om in navolging van Jesus, God 
sigbaar te leef.
Dr Bernice Serfontein is ’n navorsings-
genoot van die Departement Siste-
matiese en Historiese Teologie aan die 
Universiteit van Pretoria. Sy is ook ’n 
gemeenteleraar by die NG Gemeente 
Waterkloof.
Ds Anandie Greyling is verbonde aan 
die NG Gemeente Pierre van Ryneveld.

Anandie Greyling gesels met DR BERNICE SERFONTEIN oor die ontwikkeling van die mens 
se morele bewussyn en hoe dit religieus of kultureel ingekleur word.

Hoekom wil die mens

'GEPAS'
OPTREE?
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Kan die (NG) 
kerk uit die 
kar uit klim?

Verbeel jou die vrou stop in haar 
grand Porsche by die kruising 
waar Sandton en Alexandra aan 

mekaar grens. Hier, by die verkeerslig, 
is ’n bedelaartjie wat tot by die vrou se 
oop ruit loop en vir haar sê: “Tannie, 
ek kon vir drie dae nog nie eet nie.” Sy 
kyk hom so aan en sê: “Seun, forseer 
jouself!”

Prof Veldsman vertel hierdie storie 
en dadelik dink ek, wat in 2011 in sy 
klas as eerstejaartjie ingestap het, dat 
dit “tipies Veldsman” is. Veldsman leer 
ons nog altyd met stories en staaltjies 
en grappies, met oë wat terselfdertyd 
blink én dophou of jy snap wat hy eint-
lik probeer sê. Reeds in my eerste week 
by hom het ek besef: Neem dit wat 
Veldsman sê met ’n knippie sout. Maar 
wees gewaarsku: Neem hom nie ernstig 
op nie en jy mis presies hoe ernstig, 
opreg en diep dit wat hy sê eintlik is.

Vat byvoorbeeld die storie van die 
vrou wat die arme bedelaar op dié 
ongevoelige manier antwoord. Hierdie 
storietjie het vir Veldsman ’n ironiese 
diepte. Die vrou in haar Porsche het ’n 
bepaalde verwysingsraamwerk. Sy ken 
nie ’n ander een nie en omdat sy nie uit 
haar kar klim en die wêreld van die an-
der kant af probeer verstaan nie, hoor 
sy nie die werklike noodkreet nie.

Veldsman vergelyk die besonderse 
Porsche met die ontsaglike diep gere-
formeerde teologie waarvan die NG 
Kerk deel is. Die kerk beweeg binne 
hierdie bepaalde verwysingsraam-
werk en die vraag wat ek reg deur 
ons gesprek by Veldsman hoor, is of 
die (NG) kerk uit haar Porsche uit 
kan klim en bereid is om te vra: “Wat 
bedoel jy?”

In ’n tyd waarin mense ongeloo�ike 
trauma en geloofskrisisse beleef, is dit 
nodig om langer by die spreekwoorde-
like verkeerslig stil te staan. As ons dit 
doen, sal ons besef dat ons nie net an-

der kan aanraai om hulleself te forseer 
nie. “Ons is nie nou in ’n tyd van for-
seer nie,” sê Veldsman. Hy praat van die 
inenting en mense se agterdog en vrees, 
maar maak dit duidelik dat teologie en 
die kerk moet ophou praat oor forseer 
en mense moet uithoor.

Onderliggend aan die inentings-
debat, verduidelik Veldsman, is die 
verhouding tussen teologie en weten-
skap. Hy beskryf die verhouding as ’n 
morsige spul en ’n hewige emosionele 
debat. Dié verhouding gaan gepaard 
met agterdog en wanpersepsies: dat net 
die wetenskap met feite werk en teolo-

gie net met gevoelens, dat die weten-
skap net objektief is en teologie net 
subjektief. “Dit is nonsens,” verwerp 
Veldsman dié aannames.

Veldsman meen dat die probleem 
daarin lê dat beide teologie en weten-
skap onkant speel en uitsprake maak 
oor dinge waar ons eintlik na mekaar 
moet luister. Beide teologie en weten-
skap werk met “gaps”, sê hy en daarom 
het hulle mekaar nodig. Gereformeerd-
heid beteken om altyd terug te keer na 
die bronne van ons teologie en dit sluit 
in om te onthou dat die Skri�uur, sowel 
as die natuur, bronne van teologie is.

Hy praat van die twee velde se ver-
skillende perspektiewe en die manier 
waarop perspektief letterlik beteken 
“om deur te sien”. Die oomblik toe hy 
dit sê, besef ek: Wat Veldsman voor 
pleit is juis dat ons deur ons perspek-
tief kyk en nie in ons perspektief 
vaskyk soos die vrou in die Porsche nie. 
“God skep uit niks anders as ’n rede 
in Homself nie en daardie rede is God 

se liefdevolle verbeelding,” sê hy. Hoe 
presies dit werk, weet Veldsman nie, 
maar hy weet: God het die wêreld beide 
verstaanbaar en vol misterie gemaak 
en daarom het beide wetenskap en 
teologie ’n plek.

Sy diepe pleitrede is vir die kerk om 
uit haar kar te klim en om ’n gesprek-
spesialis vir en saam met die ander 
velde soos die natuurwetenskappe en 
menslike wetenskappe te wees. Dit 
gaan daaroor om die goeie insigte uit 
die wetenskap te neem en in wysheid 
dit wat ons glo met die werklikheid te 
integreer.

Om met wysheid te werk vra egter 
verbeelding. Verbeelding maak dit 
moontlik om ons in simbole in te leef. 
Verbeelding maak sin. “Saam laat 
verbeelding en wysheid ons die werk-
likheid dieper en egter ervaar.”

In hierdie verhouding tussen weten-
skap en teologie, wysheid en verbeel-
ding, herinner Veldsman dat die mens 
kognitief-a�ektief saamgestel is. Hy 
stel dit eenvoudiger: “Ons brein sit in 
ons hart.” Die twee kan nie van mekaar 
geskei word nie en daarom is gesprekke 
oor wetenskap en teologie, oor inen-
tings en evolusie so kompleks.

Kan die kerk, in hierdie tye van 
trauma, dan uit die kar klim en ander 
se noodkrete hoor en verstaan? Kan 
ons die gesprekspesialis word wat 
nodig is? As ons dit kan regkry, sal ons 
dalk mense beter kan help om veer-
kragtigheid te hê. Veldsman trek ’n lyn 
tussen veerkragtigheid en troos (wat 
in Duits ‘om vorentoe te beur’ of ‘orent 
gehelp te word’, beteken) en herinner 
dat ook in hierdie tye, ons een troos in 
lewe en in dood het.
Prof Danie Veldsman is professor in 
sistematiese teologie aan die Universiteit 
van Pretoria.
Ds Marileen Steyn is verbonde aan die 
NG Gemeente Saldanha.

PROF DANIE VELDSMAN gesels met 
Marileen Steyn oor die Bybel, wetenskap, 
inentings en wat dit behels om uit jou kar 

te klim.

Detail uit 'n 

spotprent van Fred 

Mouton wat op 18 

Julie 2006 in Die 

Burger verskyn het
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LUX MUNDI GEMEENTE
VAKATURE: MEDELERAAR
G EMEENTEPROF I EL:
Voorstedelike Missionale G emeente met 1 572 Belydende en 
513 Dooplidmate. Die G emeente is geleë  in die Ooste van 
P retoria met 3 voltydse en 2 deeltydse L eraarsposte, asook ’n 
Maatskaplike W erker by ons G emeenskapsbediening. 

VI SI E: G od se V isie vir L ux  M undi ( L ig vir die w ê reld)  is dat ons ’ n oop en lief devolle ge-
loof sf amilie sal w ees,  w at J esus met oorgaw e dien en ander saamnooi om H om te volg.

STRATEG I ESE ANKERS: K om soos j y  is;  W ord vernuw e;  M aak ’ n impak.
KERNW AARDES:  V erhoudings,  G asvry heid,  Diensbaarheid en Relevansie.

LERAARSPROF I EL:
I n aansluiting by die ampspligte van ’n L eraar (Kerkorde art 9) word die volgende vereistes 
aan die kandidaat gestel:

• Emosioneel en geestelik volwasse volgeling van J esus
• ’n Spanspeler met ’n hoë  premie op verhoudings
• Bedieningsfokus:  P assie vir Tieners, jong Volwassenes en F amiliebediening
•	 denti sering et die isie en ernwaardes van die e eente
• Ten minste 5-10j bedieningsondervinding
• G oeie digitale vaardighede
• L eierseienskappe
• G oeie Kommunikeerder

VERG OEDI NG :
• Vergoeding en byvoordele volgens die riglyne van die Algemene Sinode
• ’n Behuisingstoelaag word voorsien

AANSOEKE:
• ’n Volledige C V met 3 toepaslike referente aan info@lux mundi.org.za
• Kortlys-kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurte
• Voorsien die skakel na ’n onlangse digitale erediens

SLUI TI NG SDATUM: Vrydag 3 0  Novemb er 2 0 2 1

DI ENSAANVAARDI NG : 1 Maart 2022 of so gou moontlik daarna

NAVRAE: Kerkkantoor,  012 998 8801 of info@lux mundi.org.za
Spanleier:  Dr J ohan Taute (083 608 4111)
Voorsitter van G emeenteraad:  Andre Bezuidenhout (082 881 6562)

Die G emeenteraad behou die reg voor om nie ’ n aanstelling uit die 
aansoeke te doen nie.

NG CRADOCK-NOORD
Vakatu re: Vol tydse l eraar

G emeentelike identiteit:  O m diensbaar te lew e

Gemeenteprofiel: C radock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse plat-
teland, 250 km noord van P ort Elizabeth. Die G emeente bestaande uit 735 lidmate (170 
dooplidmate);  2 plaaswyke;  3 wyke in die Elizabeth J ordaan tehuis en  aftree-oord. Twee 
skole val binne die bedieningsveld van die G emeente.
Daar is ’n goeie lidmaat-verspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit 
jongmense bestaan. Die G emeente plaas ’n hoë  premie op spanwerk en samewerking 
binne die gemeente en gemeenskap. Van tyd tot tyd verlang dit samewerking met ander 
plaaslike gemeentes asook skakeling met skole.
Ons het ’n hartspiritualiteit met ’n gemaklike en inklusiewe bedieningstyl en tog akkom-
modeer ons verskillende spiritualiteite. Musiek speel ’n belangrike rol by alle byeenkom-
ste. Die G emeente maak gebruik van verskeie begeleidingsvorme.

Leraarsprofiel:
• J ong positiewe spanbouer.
•  Bedieningsgeleentheid volgens Art 9 van die Kerkorde.
•  Duidelike roeping om hié r, op die platteland,  diensbaar te kan wees;   gemaklik met 

  huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
•  Entoesiastiese Skrifgetroue en aktuele W oordverkondiging.
• Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap.
•  Betrokke te wees by alle gemeentelike byeenkomste.

Vergoeding:
•  Onderhandelbaar volgens sinodale skaal.
•  Huisvesting in pastorie.
•  Reiskoste volgens sinodale skaal.
•  Volgende toelae geld:  Telefoon, munisipale dienste.

Aansoeke:
• Sluit asb ‘n C V in met minstens drie verwysings en kontakbesonderhede.
•  Aansoeke per e-pos aan:  c dknoord@ gmail . c om

	 • 	 Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir’ŉ onderhoud en preekbeurt

Sl u itingsdatu m: 2 1  J anu arie 2 0 2 2   en diensaanvaarding onderhandelbaar.

Navrae: Mnr Koos Moolman (Voorsitter van die kerkraad) by 048 881 3024/ 072 999 0780,  
ds Annatha Nel (082 872 7087);  Kerkkantoor (weeksdae 09.00-12.00) 083 728 8307

NG KERK GRIEKWASTAD
VAKATURE: LERAAR ( TW EE J AAR TERMYNPOS)

G EMEENTEPROF I EL:
G riekwastad is ’n plattelandse dorp in die Noordkaap sowat 150 km wes van Kimberley.  
Die gemeente het 180 belydende en 30 dooplidmate, met heelwat bejaardes. Daar is twee 
dorpswyke, een tehuis vir bejaardes en sewe plaaswyke. Die boerderygemeenskap vorm 
’n sterk deel van die struktuur en funksionering van die gemeenskap.

LERAARSPROF I EL:
 Die bediening as leraar volgens die bepalings van die Kerkorde.
 ’n L ewende en persoonlike verhouding met J esus C hristus.
 G riekwastad-gemeente het ’n leraar nodig wat lief is vir mense, wat begrip toon

vir die plattelandse gemeenskap se unieke omstandighede en geroepe voel vir
die bediening op die platteland. 

 Dinamiese en Skrifgetroue prediking met optimum gebruik van multimedia.
 Verhoudingsbou deur huis en sieke besoek 

VERG OEDI NG :
 Alles insluitende pakket van R30 000,00 (Dertig duisend) per maand.
 Samestelling van pakket onderhandelbaar.
 G ratis huisvesting in ruim pastorie en meegaande voordele.

AANSOEKPROSEDURE:
L eraars, proponente en emeriti word uitgenooi om aansoek te doen.
Stuur aansoek, C V en name van twee referente asook antwoorde op die hierin genoemde 
vraelys aan:
E- p os: ngkgw s@ nash u aisp . c o. z a

VRAELYS:
Beantwoord asseblief die volgende vrae:

1. Noem die spesiale belangstellingareas wat u in die bediening besonder vervul
lend vind.

2. Noem u besondere gawes en hoe u dit in die bediening aanwend.
3. Motiveer kortliks in ’n paar sinne waarom u die plattelandse bediening aantrek-

lik sal vind.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.
SLUI TI NG SDATUM VI R AANSOEKE: 1 0  J anu arie 2 0 2 2
Diensaanvaarding: 01 Maart 2022 

NAVRAE:
 Voorsitter Kerkraad J unior L udwick  082 4148988
 Skriba  Maryna Van Z yl  067 2140305 
 L eraar  Ds W essel Oosthuizen 082 2621410

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’ n aanstelling uit die aansoeke te maak nie. 

NG KERK REIVILO
Die kerkraad van Reivilo nooi gelegitimeerde persone uit om aansoek te doen 

vir die pos te Reivilo.

VAKATURE :  LERAAR TERMYNPOS

Gemeenteprofiel:  Reivilo is ’n plattelandse gemeente behorende tot die Sinode van 
Noordkaap. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit ‘n boerderygemeenskap met die meer-
derheid lidmate, (±56,8%) op plase.
Daar is tans 141 lidmate (119 lidmate en 22 dooplidmate)

Leraarsprofiel: Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar volgens sinodale skaal 1 – 6
’n Ruim pastorie is beskikbaar
Vir die reiskosteberekening is daar ‘n elektroniese logbook beskikbaar.

Dienstermyn: Twee jaar termynpos met moontlikheid om te verleng

Aansoek: Kan gestuur word na Epos ngkerkreivilo@yahoo.com

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2022

Diensaanvaarding: 1 Mei 2022

Navrae: Ds Mike Dames  082 377 1696
              Dries Scholtz  082 338 4726
              Hannes vd Berg  082 925 4051

Reiskoste sal betaal word vir suksesvolle aansoekers wat genooi word vir ‘n onderhoud.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie. 
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NG UNIVERSITEITSOORD 
Vakatu re: Koster

 U itdagende w erk in ‘ n opw indende studente- omgew ing. V eranderende omstan-
dighede laat ons nuut dink oor ons personeel,  terrein en geb oue.

Gemeenteprofiel: U niversiteitsoord is geroep om vir studente van oraloor, wat aan die 
U niversiteit van P retoria studeer, ’n geestelike tuiste te wees. Ons skep vir studente 
’n ruimte waar hulle kan voel hulle behoort en terselfdertyd ’n platform vanwaar hulle 
kan beweeg om ’n verskil in die wê reld te maak. Om stabiliteit te gee aan ’n bediening 
waarvan die lidmate eintlik in transito is, is ’n lewendige residensië le gemeente deel van 
U niversiteitsoord.

ligte: 
Die koster is verantwoordelik vir steundienste om te verseker dat die kerkgebou, terre-
in en toerusting altyd bruikbaar, werkend en aantreklik is, asook steundienste tydens 
aktiwiteite en funksies.  Die ideale kandidaat sal kan organiseer, tegniese vaardighede 
en ervaring in toesighouding hê , inisiatief aan die dag kan lê  en goeie verhoudinge kan 
handhaaf.

Vergoeding en voordele: 
• W erksure, vergoeding en die gebruik van ‘n woonstel op die kerkterrein sal onder

handel word.

Aansoek: Aansoekvorms is per e-pos beskikbaar by petra@unio.co.za
Sluitingsdatum vir aansoe e: 2  aart 2021

iensaanvaarding: So spoedig moontlik. iensterm n: Vastetermynpos

avrae: 
• albert@q uantum3.co.za
• 082 823 3280

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

UI TNODI G I NG  OM TE TENDER 
HUUR OF AANKOOP VAN KERKGEBOU EN KERKSAAL

Tenders word hiemee uitgenooi vir ‘n huurtermyn van minstens 5 jaar OF  vir die aankoop 
van die Kerkgebou en Kerksaal geleë  op die hoek van Heerenstraat en W esstraat 
VRY HEI D.

Tenders word uitgenooi vir enige van die volgende opsies:
   1) 5 J aar huurtermyn vir beide die Kerkgebou en die Saalkompleks.
   2) 5 J aar huurtermyn vir die Kerkgebou alleenlik.
   3) 5 J aar huurtermyn vir die Saalkompleks alleenlik.
   4) Aankoop van die Kerkgebou en Saalkompleks (Selfoontoring en nisse uitgesluit)

Tender Op somming: Tender Nr:   1/ 16/ 8/ 21

Tender I nl igting:  P er afspraak.

Kontakb esonderh ede: admin@vryheidklipkerk.co.za
                                       Tel:  034 982 2862
                                       Sel:  064 523 7017

Tender sl u itingsdatu m:  3  J anu arie 2 0 2 2

T enders duidelik gemerk as “T ender 1 / 1 6 / 8 / 2 1 ” moet in ’ n verseë lde koevert nie,  
later as 1 2 : 0 0  op 3  J anuarie 2 0 2 2 ,  ingedien w ord b y  die kantore van die V ry heid N G  
K erk ( K lipkerk)  U trec htstraat V R Y HE I D .

NG KERK WARDEN 
Die kerkraad van N G  G emeente W arden w ag in af hanklikheid aansoeke 

in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR

Gemeenteprofiel: W arden is ’n plattelandes gemeente geleë  in die Noord-Oos Vrystaat 
en deel van die Ring van Harrismith met 355 belydende lidmate en 89 dooplidmate. Die 
karakter van die gemeente is sterk behoudend met G ereformeerde spiritualiteit en stel ’n 
hoë  premie op skrifgetroue prediking. Die gemeente is ’n tipiese plattelandse gemeente 
en bestaan grootliks uit ouer persone en bedien ’n groot boerdery gemeenskap

Leraarprofiel: I n aansluiting by ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, 
moet die leraar ....

• I emand wees wat die Here liefhet en ‘n roeping het om in Sy diens te staan. 
• Entoesiaties wees oor G ereformeerde skrifgetroue prediking.
• ’n G elegitimeerde van die NG  Kerk wees.
• ’n P astorale versorging as belangrik as en bereid wees om huisbesoek ook op 

plase te doen
• L eiding kan neem en met die Kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
• Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
• J eug kan inspirer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoefte 

van ouer mense kan aanspreek.

ligte: 
• Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele: 
• Vergoeding en byvoordele sal tydens ’n onderhoud verstrek word.
• Die gemeente beskik oor ’n pastorie.

Aansoek: 
Stuur volledige elektroniese C V met drie toepaslike referente aan die Skriba by 
ng arden ippnort o a
G eselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ’n preek-
beurt op Sondag.

Sluitingsdatum: 30 esem er 2021
iensaanvaarding: 1 Maart 2022 op so spoedig moontlik na die onderhandelings.

avrae: 
• Skriba:  Marga Smit voormiddae by 058 6430 553
• L eier ouderling:  Human Muller by 082 7715 576

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’ n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

VAKATURE VIR DIE POS: 
PSD NOORD-KAAPLAND

“Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons 
ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.

Die Nederduitse G ereformeerde Kerk in Noord-Kaapland maak die vakature vir ’n voltydse 
predikantspos vir ’n P SD (predikant in sinodale diens) in die sinode in Noord-Kaapland 
bekend.

Aansoeke: Die pos is ’n  geleentheid vir ’n dinamiese persoon wat beskik oor sterk administra-
tiewe en kommunikasie vaardighede sowel as ’n pastorale hart. Alle gelegitimeerde ler-
aars is welkom om hul C V’s te stuur na admin@noordkaapland.co.za. 
Aansoeke sluit op 3 0  Novemb er 2 0 2 1  om 17: 00. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n 
onderhoud sowel as psigometriese toetse.

Vergoedingsp akket: Volgens die riglyne van die Algemene Taakspan P redikantesake 
(ATP ) in oorleg met die Algemene Taakspan F ondse en Bates (ATF B)

Diensaanvaarding: 1 Mei 2022 met standplaas Kimberley.

Vir navrae kontak gerus vir ds Rudi Ja nse van Vuuren 084 549 9153 of ds C hristo Jo nck 
082 948 2017.

Die taakspan P S D N oord- K aapland behou die reg om nie ’ n aanstelling te maak nie.

         NG KERK WILLOWMORE(DOLEREND)
           LERAARSPOS

Gemeenteprofiel:
P lattelandse gemeente in die Oos-Kaap met 205 belydende lidmate en 45 dooplidmate
Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit landbouers. G emeente is tans in ’n staat van dol-
ering.

G GS:
Bediening oor ver afstande. J arelange droogte. Ontvolking van die’platteland.

L S L: 
Ten volle opgeleide predikant by ’n erkende instansie en wat geligitimeer is in die NG  Kerk. 
Die leraar moet begrip toon vir die gemeente se status as dolerend.

:
Kontrakpos. As gevolg van droogtetoestande kan ons nie die Sinodale skale bekostig nie. 
Salaris is onderhandelbaar. G emeente beskik oor ’n voertuig vir leraar se gebruik.
Huisvesting.

S  V S S:
oeie	 enseverhoudings 	 egrip	en	passie	vir	die	landbou 	 oeie	 siese	gesondheid 	

P lattelandse ingesteldheid. Huisbesoek noodsaaklik.

Sluitingsdatum: 1  ovem er 2021

Stuur aansoe vorm na: ng er i lo more gmail om
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HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in 

sekuriteitskompleks. Reg deur die 
jaar beskikbaar. 2 slaap-kamers, 
2 badkamers, slaap 6. Binne- en 

buite groot onderdakbraai. 
Dubbelgarage. 

Sel : 0 8 2  7 8 7  9 2 1 6 .

BLOEMFONTEIN
Oornagverblyf. DSTV, 

lugreë ling, badkamer. Veilige 
parkering. Naby N1, skou-
gronde, hospitale en inkop-

iesentrums. Vanaf R250. 
Skakel Hanlie, 0 8 4  4 0 0  2 6 9 3 .
h anl iedevil l iers@ w eb mail .

c o. z a

SEDERBOOM STUDENTE VERBLYF
Veilig en netjiese verblyf
L oopafstand van 
kampus 
Bachelorwoonstelle en 
Kommune 
Onderdakparkering
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Die kategese van môre.
Beskikbaar vandag.

Geloofsvorming in ’n tyd soos hierdie sal altyd 
’n kombinasie van aanlyn en aflyn wees. Jeugfokus se 

volledig geïntegreerde kategeseprogram vir alle gemeentes 
van alle groottes is beskikbaar by missio.org.za. Jeugfokus 
gee aan kategete toegang tot aanlyn aanbiedersgidse vir al 
die ouderdomsgroepe, hulpmiddels vir afstandkategese en 

gespreksgidse vir die jongmense. 

Beplan vir môre. Ondersoek dit vandag.
Stuur ’n e-pos aan info@missio.org.za

en toets dit gratis.

www.bybelmedia.org.za
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   NG GEMEENTE WELBEKEND
   VAKATURE : LERAARSPOS

Gemeente  en mge ingsprofiel: 
W elbekend is ‘n plaas-en-plotgemeente geleë  naby Bapsfontein min of meer ewe ver vanaf 
P retoria, Benoni, Kemptonpark, Delmas en Bronkhorstspruit. Ons is ‘n gemeente wat ‘n 
verskil aan ons omgewing en die wê reld wil maak. Ons val onder die Sinode Hoë veld en 
in die Ring van Benoni. Ons lidmate werk aan die Rand, P retoria en J ohannesburg. Die 
gemeente het 409 belydende lidmate en 111 dooplidmate. Die gemeente het ’n redelike 
heterogene samestelling wat betref beroepe sowel as ouderdomsgroepe. Ons kinders 
woon omtrent 15 verskillende laer- hoë rskole by, wat jeugwerk baie moeilik maak. Ons 
het ook ’n unieke laerskool met ‘n plattelandse karakter binne ons gemeentegrense.

Die gemeente beskik oor ’n kerkgebou, kantoor, ’n vergaderplek, kategeselokale en ’n 
pastorie	op	die	kerkterrein 	 n	 ollediger	pro el	van	die	ge eente	is	by	die	kerkkantoor	
beskikbaar. 

Leraarsprofiel: 
Ons soek na ‘n leraar wat die Here liefhet en ’n lewende verhouding met Hom het. Hy 
moet ook ’n liefde vir mense hê .

Vergoeding:
’n Traktement en byvoordele volgens riglyne van die Algemene Sinode sal onderhandel 
word. ’n P astorie is op die kerkterrein beskikbaar. 

Aansoeke:
Moet asseblief vergesel wees van ’n onlangse C V met 3 referente. ’n Vraelys met bedienings-
voorkeure sal aan elke kandidaat wat aansoek doen uitgestuur word. 

Ons stuur ook versoeke om aansoek te doen aan persone wat deur gemeentelede ge-
nomineer word. 

Voornemende kandidate, met hulle eggenoot/ te, wat op die kortlys is sal moet beskikbaar 
wees vir ’n onderhoud en ’n preekbeurt. 

Aansoeke kan gestuur word aan die G emeentebestuurder, Alma Visagie, by:  
ng el e end antoor gmail om 
Navrae kan ook gedoen word by Alma by 082 944 4479. 

Sluitingsdatum: 31 esem er 2021

iensaanvaarding: Soos onderling gereë l.

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by 
lida@tydskrifte.co.za

BEROEP:  Ds SMJ (Sarel) Dry van Greylingstad na 
Warmbad-Wes;  prop Jan Hendrik Coetzer van Dur-
banville na Vaalwater;  dr Gavin Meistre van Gars-
fontein na Coligny;  ds Marinus Theron van Caledon 
na Stellenbosch-Wes;  ds AJ (Albe) Theunissen van 
Porterville na Oudtshoorn.

AANVAAR:  Ds N van der Walt van Buff eljagsrivier 
na Paarlberg;  prop Floris Stephanus Welthagen van 
Ottosdal na Odendaalsrus-Oos;  ds SF Coetzee van 
Memel na Senekal.

WES-KAAPLAND
EMERITEER
Dr GJ van Deventer van die NG gem Mossel-
baai het op 31 Okt 2021 geëmeriteer en sy 
afskeidspreek gelewer op 24 Okt 2021 (An-
dré Kritzinger, Skriba, 13.10.2021).

RINGSITTING 
Die Ring van George het op 14 Nov 2021 te 
Outenqualand gemeente vergader (JS van 
der Walt, Ringskriba, 04.11.2021).

VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds JT Kemp is op 17 Okt 2021 in ’n 
vastetermynpos in die gemeente van Cornelia 
be-vesig (Ds Ohlhoff , Skriba, 29.10.2021).

OOSTELIKE
SINODESITTING
Die 19de sitting van die NG Kerk Oostelike 
Sinode het plaasgevind op 17 - 18 Novem-
ber 2021 by die gemeentesentrum van die 
NG Kerk Skuilkrans (FJ Retief, Uitvoerende 
Amptenaar , 12/10/2021).

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

Die vakature-advertensies 

verteenwoordig die standpunte 

van die adverteerder en nie 

noodwendig die van 

Kerkbode nie



DANA SNYMAN

Nou die dag kom ek weer af op 
die foto wat ek een Sondag-
oggend met my Kodak Insta-

matic-kameratjie van Pa in die kerk op 
Naboomspruit geneem het. Dit lê hier 
by my op my skry� afel.

Daar staan Pa op die preekstoel 
in sy toga, met sy arms in die lug, sy 
handpalms oop, besig om die seën oor 
die gemeente uit te spreek.

Dit was nie ’n gewone oggenddiens 
nie, agter Pa op die gallery is ’n tamaai 
blommerangskikking, wat met linte 
verbind is met twee kleiner rangskik-
kings weerskante van hom op die pre-
ekstoel. Dahlias. Krisante. Angeliere.

Wat dié Sondag in die gemeente 
gedenk of gevier is, weet ek nie meer 
nie. Dit is meer as veertig jaar gelede, 
ek was op laerskool, twaalf jaar oud, 
dalk dertien.

Ma het die blomme gedoen, dít 
kan ek met sekerheid sê. Ma was ’n 
kunssinnige vrou, daardie drie mooi 
rangskikkings was haar werk.

Ek was tóé al lief vir foto’s neem en 
Ma wou hê ek moet die rangskikkings 
ná die diens afneem, maar toe Pa die 
seën uitspreek, die klein Instamatic in 
my baadjiesak, toe vat ek die kans en 
neem Pa ook sommer uit die pasto-
riebank heel voor in die kerk af – só 
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vinnig dat die foto heeltemal uit fokus 
is.

Die ander mense in die kerk se oë 
is nou mos toe terwyl Pa bid en die 
seën uitspreek, hulle sal nie sien hoe 
neem ek die foto nie, het ek geredeneer. 
(Nooit ooit sou Pa vir my vir só ’n foto 
geposeer het nie.)

Hoekom ek ’n foto van Pa wou neem 
wat die seën oor die gemeente 
uitspreek, kan ek nie presies sê nie. 
Miskien was ek net ’n vreemde kind. Ek 
het dikwels aan die einde van ’n diens 
op ’n Sondag my oë oopgemaak en 
gekyk hoe Pa bid en die seën uitspreek. 
Dit het gevoel of Pa dit namens die 
Here doen – en ek wou dit sien.

Maar nou is ek middeljarig en glo 
nie meer alles oor God, die kerk en 
godsdiens wat ek as ’n kind geglo het 
nie. Sedert ek daardie foto van Pa 
geneem het, het die lewe en die volheid 
daarvan met my gebeur. Jy beleef 
hartseer, ontugtering, trauma. Diep 
depressie. Jy begin ernstige skrywers 
se boeke lees, jy neem kennis van wat 
wetenskaplikes oor die aarde, die ont-
staan van die mens en ander belangrike 
dinge sê. Jy begin vrae vra. Ook oor 
God. Jou wêreld word oper en wyer, en 
ook meer vol onsekerheid en twyfel.

“If you believe at � � y what you 
believed at � � een,” skryf Christian 
Wiman, die Amerikaanse digter en 

essayis, “then you have not lived – or 
have denied the reality of your life.”

Eintlik het Paulus dit lankal gesê: 
“Toe ek ’n kind was, het ek gepraat soos 
’n kind, gedink soos ’n kind, geredeneer 
soos ’n kind. Maar noudat ek ’n man is, 
is ek klaar met die dinge van ’n kind” 
(1 Kor 13:11).

Ek het toenemend die begeerte om 
duidelik te skryf en te praat oor wat 
dit is wat ek glo, maar ek kan nie meer 
met die sekerheid van ’n vy� ienjarige 
allerhande selfvoldane uitsprake oor 
God maak nie. Ek kan nie, sê maar, in 
hierdie tyd iets sê soos: Ek gaan my nie 
laat inent teen die Covid-19-virus nie, 
God is my entstof. Ek is skepties oor 
iemand wat sê God het dit of dat vir 
hom of haar gesê of hierdie of daardie 
profesie gegee.

Dit is nogal gepas vir my dat hierdie 
foto van Pa op die preekstoel só uit 
fokus is dat ’n mens skaars kan sien op 
die kanselkleedjie voor hom staan: 
“Luister, en julle siel sal lewe” (Jes 55:3).

Dikwels raak God heeltemal uit 
fokus in my lewe. Soms voel dit vir lang 
rukke of Hy heeltemal weg is.

Soms luister ek en al wat ek hoor is 
die stemme van die bedelaars en die 
armes en dié wat vermoeid en belas is 
rondom my.

Christian Wiman, ’n gelowige man, 
skryf ook: “… for faith in God is, in the 
deepest sense, faith in life …”

Soms voel dit vir my asof al manier 
waarop ek my siel kan laat lewe is om 
met meer genadige oë na die wêreld te 
probeer kyk, om nie knaend te wil oor-
deel, vergelyk en ander se menslikheid 
te verskraal nie, om vriende te probeer 
sien in hulle wat soos vyande lyk, en 
om my eie gebrokenheid in ander s’n te 
herken. Maklik is dit nie.

Oor al sulke dinge dink ek terwyl ek 
na hierdie foto van Pa sit en kyk.

Ek is bly ek het dit weer ontdek. 
Daar is iets gerusstellend om Pa so te 
sien staan met sy arms in die lug en my 
te verbeel ek hoor hom sê: “Ek groet 
jou in die naam van Jesus. Mag daar vir 
jou genade wees van die Here en mag 
die liefde van God en die Heilige Gees 
met jou wees en bly. Amen.”

Om met meer genadige oë 
na die wêreld te kyk

Ek het toenemend die 
begeerte om duidelik 

te skryf en te praat oor 
wat dit is wat ek glo, 
maar ek kan nie meer 

met die sekerheid van ’n 
vyftienjarige allerhande 

selfvoldane uitsprake oor 
God maak nie.
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“Luister, 
en julle siel 
sal lewe”

Dikwels 
raak God 

heeltemal uit 
fokus in my 

lewe.




