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Omstredenheid sluk Jona-konferensie in:

'My kritiek is allermins teen queer hermeneutiek as sulks'

Kerkbode
- Prof Louis Jonker

Briewe en verklaring. Bl 8, 9, 10

Vandag s e kerk ko erant vir vandag s e ke r k me ns e

Waarom swot jy teologie?
Geroepenes vertel hoe die Here hulle uit ernstige siekte, verslawing
en ander krisisse gered en hulle lewe omgekeer het. bl. 14

Nuwe streeksinode vir doleerders:

Oplossing of ‘grondslag vir skeuring’?
Verslagspan

T

erwyl Kairos Netwerk (KN)
’n beroep op die NG Kerk se
streeksinodes doen om in die
weke wat kom ’n herskikking binne
die NG Kerk te probeer bewerkstellig,
het die NG Kerk-leierskap gesê hulle
sal liefs nie in die pers oor die jongste
verwikkeling kommentaar lewer nie.
“KN stel voor dat wanneer vier

streeksinodes binne die volgende
maande vergader, hulle voorkeur sal gee
daaraan dat hierdie sinodes ’n sogenaamde Kerkorde Art 37-oplossing sal
nastreef waarvolgens hierdie sinodes
hulle sal losmaak van die Algemene
Sinode, om so ’n selfstandige sinode te
skep wat hom vrymaak om die pad van
Radikale Reformasie ongehinderd te
bewandel,” lui ’n verklaring wat KN op 9
Februarie vrygestel het.

Dr Gustav Claassen, algemene
sekretaris van die NG Kerk, het as volg
gereageer op Kerkbode se versoek op
kommentaar: “Daar bestaan meer as
een ruimte en geleenthede wat deur
die Algemene Sinode geskep is vir
gesprek. Gesprekke met sinodes, oor
die 2019-besluite, is aan die gang met
diegene wat beswaar het. Nog gesprekke
word in die vooruitsig gestel en is in
proses.
“Sover was dié gesprekke konstruk-

tief en ’n leerervaring vir almal wat
betrokke is. Uitnodigings vir gesprek
deur die Algemene Sinode met
byvoorbeeld die Algemene Kuratorium is nog egter nie opgeneem deur
beswaardes nie,” aldus Claassen.
In die breër kerk is daar vrae
oor die KN-pleidooi aan streeksinodes, wat as ’t ware die NG Kerk
sal herskik van tien samestellende
>> Vervolg op bl 3
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'Sover was dié gesprekke konstruktief '
kerke (streeksinodes) wat hoofsaaklik
geografiese relevansie het na elf sinodes
wat dan ook teologiese implikasies het.
(Sien Artikel 37 hieronder).
Prof Nelus Niemandt, rektor van
Hugenote Kollege op Wellington, meen
daar “mag voordele wees om ’n klomp
eendersdenkendes bymekaar te bring,
maar dit kan ook ontaard in ’n neulpot
van ontevredenes wat uiteindelik nie
oop is vir reformasie nie. Dit is soms
moeilik, maar ons kan gerus leer om
met al ons verskille saam te werk. My
vermoede is dat hierdie eerder net die
grondslag lê vir kerkskeuring.”
KN ontken deurgaans aantygings
dat hulle die NG Kerk wil skeur en gee
eerder aanduiding van ’n soort bearbeidingsveldtog teenoor medelidmate
van die kerk waarin hulle dien. Die
Sentrale Werkgroep het na ’n vergadering vroeg in Februarie laat hoor dat
hulle “onderneem om pastoraal en in
gebed in te tree vir aan die een kant radikale reformasie, en aan die ander kant
vir kerkleiers, predikante en teologiese
dosente, wat in die waan om deel van
die tydsgees te wees, nie meer ten volle
ywer vir die eer van God en die kern
van die evangelie soos saamgevat in die
Woord van God nie.”
Wat behels ’n Artikel 37-proses?
Lidmate en gemeentes wat “doleer”

Ons gestremde seun
het ons geleer om mense
te verstaan

dui aan hulle is ongelukkig oor die
2019-besluit wat afgevaardigdes by die
Algemene Sinode geneem het om vir gemeentes ruimte te laat oor die hantering
van selfdegeslagverbintenisse.
Maar met dié dat daar naas teologiese
verskille, ook bates en kerkgeboue ter
sprake is in hierdie stryd binne die kerk,
is die fokus nou opnuut by die deel van
die Kerkorde wat leiding daaroor bied.
Artikel 37 lui as volg:
Dit staan die samestellende kerke vry
om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit
die algemene sinodale verband te tree
wanneer hulle so ’n stap voor God in die
lig van sy Woord kan regverdig.

> Dit sal uiteraard tydens ’n wettig
gekonstitueerde sinodevergadering
moet gebeur.
> Alvorens die besluit geneem kan word
sal die bepaalde sinode so ’n stap moet
regverdig in die lig van God se Woord.

Dit beteken die volgende, volgens dr
Dewyk Ungerer, aktuarius van die
Algemene Sinode:
> Slegs ’n sinode (as geheel) sal die
besluit moet neem om uit algemene
sinodale verband te tree – geen gemeente kan uittree nie.

“Verder bepaal Artikel 38 dat wanneer ’n samestellende kerk (sinode) wel
so ’n stap sou kon regverdig, hulle as
sinode alle regte, voorregte, besittings en
naam behou. Dit beteken dat die sinode
wat uittree, as geheel nou as selfstandige
sinode van die NG Kerk sal bekend
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staan met al die implikasies soos Artikel
37 uitstippel.”
Die kerkhistorikus ds Jan Lubbe
waarsku Art. 37 is meer as ’n kerkordelike bepaling wat juridies nagekom moet
word: “Kerkverband is ’n (plaaslike)
uitdrukking van ons belydenis oor die
‘een, heilige, algemene Christelike Kerk,
die gemeenskap van gelowiges’ waarvan
ons op grond van die Skrif ook glo dat
dit die gestalte, die liggaam van Christus
op aarde is. Wie dus tot die oortuiging
kom dat die kerk, waarvan hy of sy deel
is, afwyk van die belydenis of die Skrifte
tot só ’n mate dat dit ‘vals’ geword het –
só lui die Nederlandse Geloofsbelydenis
(Art. 27-29) – moet hom / haarself
‘afskei’ en by ‘die ware kerk aansluit’.”
Vir Lubbe is die vraag wat dan
beantwoord moet word dít: Het die NG
Kerk ’n “valse kerk” geword? Indien wel,
meen hy moet daar volgens die belydenis gehandel word. “Maar, sodanige
‘afskeiding’ is ook nie in die eerste of
laaste instansie iets wat ten opsigte van
’n kerkvergadering soos die Algemene
Sinode gebeur nie; dit voltrek sigself op
die grond, rondom die Nagmaalstafel,
tussen broers en susters in die geloof,
tussen kollegas in die bediening, tussen
buurgemeentes in ’n ring …”
Daarom stel Lubbe voor dat lidmate liewer met gesprek voortgaan op
gemeentevlak én in ringe.

’n Tydskrif met
Christelike inhoud
wat verryk en
inspireer

waar soek jy hulp
vir jou huwelik?

Kaalvoet

"

’n Voetnota daarby lees as volg:
1) Die ATR interpreteer Artikel 37 soos
volg: Artikel 37 is nie van toepassing
op gemeentes nie; en die samestellende
kerke waarna Artikel 37 verwys, is tans
die 10 sinodes waaruit die Algemene
Sinode saamgestel is.
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Covid 19: Moenie mismoedig raak ...
Marietjie Warrington

E

k het geweldig geestelike baat
gevind by die pestilensie. Dit het
my geloof in God versterk deurdat
ek sy daaglikse Stem, Versekering en
Vrede op ’n besondere manier ervaar het.
Ons het ook die Here se versorging op ’n
uitsonderlike wyse beleef: Vir twee jaar
kon ek nie optree en inkomste verdien
nie, maar dag na dag het Hy vir ons gesorg.– Jan de Wet – Musikant/ Prediker/
Skrywer
COVID-19 bied groeigeleenthede
Covid-19 het die wêreld ongetwyfeld
op sy kop gedraai en die mensdom onkant gevang. Tog, navorsing bewys dat
ontwrigtende, stresvolle ondervindings
dikwels geleenthede bied om te groei en
nuwe strategieë te ontwikkel.
Ds Nioma Venter oor COVID-19 as
besielende ervaring
Ds Nioma Venter, Predikant in Sinodale
Diens: Diaconia, vertel dat ná die eerste
grendelaankondiging in Maart 2020,
Diaconia, die diensgroep wat ook verantwoordelik is vir rampondersteuning
aan gemeentes, binne dae ’n bedieningsplan op die tafel gehad het.
“Die eerste grendelperiode is op
Maandag 22 Maart 2020 aangekondig
en ’n week later het ons ’n bedieningstrategie voorberei met ’n voorgestelde
plan van plaaslike interkerklike aksienetwerke.”
“Wat in die daaropvolgende maande
gebeur het, was een van die mees
besielende ervarings van my loopbaan.
Binne slegs drie maande het 75% van
ons gemeentes, uit ’n totaal van 229 NG
gemeentes in die Sinode van Wes-Kaap,
aktiewe interkerklike samewerking
gerapporteer. Die fokus was primêr op
humanitêre ondersteuning gevestig,” sê
Venter.
Emosionele groei ’n werklikheid, sê
kundiges
Kundiges is dit eens dat sekere uitvloeisels van die pandemie mense se
lewe verryk en selfs beter kan maak.
Ook traumabelewenisse rondom sterftes, siekte, geestesversteuring en ekonomiese tekorte bied groeimoontlikhede
wat nie misgekyk moet word nie.
Dr Deon van Zyl lewer kommentaar
Dr Deon van Zyl, kliniese sielkundige en
voormalige medeprofessor in Sielkunde
aan die Universiteit van Pretoria, sê die
Japanners gebruik die woord ''kiki'' vir
krisis, wat ’n tweeledige betekenis het:
gevaar en geleentheid. Hyself omarm

die geleentheid en sê selfs die donkerste
belewenisse het ’n silwer randjie.
“Baie mense ervaar nou posttraumatiese groei deurdat emosionele
veerkragtigheid hulle laat terugbons
uit ’n krisissituasie – mense tree sterker
hieruit. Wanneer jy angs en onsekerheid
ervaar, wat COVID meebring, moet
dit hanteer word en die individu moet
vinnig leer om dit onder die knie te kry.
Jy moet bronne uit jouself haal en dit lei
na die ontdekking en ontwikkeling van
positiewe emosionele groei,” sê Van Zyl.
Bewustheid van dood het positiewe
impak
Die pandemie maak die mensdom
wêreldwyd nou meer bewus van dood
en lyding wat sinvol op lewens en instansies kan inwerk, meen kundiges.
“Bewustheid van dood is eintlik ’n
goeie ding. Dit maak jou meer waarderend vir die lewe. Omdat jy self nog
leef, begin jy klein dingetjies waardeer
en word baie aspekte van menswees nie
meer as vanselfsprekend aanvaar nie,” sê
Van Zyl.
Die owerheid en bewustheid van dood
en lyding
Volgens Van Zyl het die owerheid met
die aanvang van COVID kennis geneem
van lyding en sterftes en is hulle op
prysenswaardige wyse aangevuur om
dringende noodmaatreëls in te stel wat
beskerming vir die totale Suid-Afrikaanse bevolking sou bied.
“Die staat moes vinnig kyk na ons gesondheidstelsel. Binne ’n kort tydsbestek
is veldhospitale opgerig en noodmaatreëls in werking gestel. Die wetenskap
en owerheid het op ’n manjifieke wyse
kragte saamgesnoer om sterftes te
voorkom. Gesondheidstelsels in die
breë en al ons mense het hierdeur baat
gevind,” sê hy.
Venter oor doodservaring se positiewe
impak
Venter self het lewensverlies van mense
naby aan haar ervaar, maar ongeag van
die hartseer en trauma, koester sy die
positiewe uitwerking hiervan op haar en
haar gesin se lewe.
“Vir my persoonlik was van die
moeiliker goed die lewensverlies van
mense naby aan ons. Een van my matriekdogter se vriende het beide sy ouers
en oupa binne vyf dae verloor. Hoe
skeef en krom dit ookal is dat ’n mens
by die positiewe in só iets kan uitkom,
is die feit dat ons kinders saam met ons
ten diepste bewus geraak het van die
gawe, die geskenk van lewe van gesin en
familie,” sê Venter.

“Een van my dosente op kweekskool
het destyds die opmerking gemaak dat
ons hopeloos te min, indien enigsins,
oor die dood preek en dit terwyl dit die
een enkele werklikheid in ons lewe is
wat niemand kan ontvlug nie. Moontlik
het die pandemie ons ’n groter vrymoedigheid gegee om hieroor te praat,”
vertel sy.
Venter doen self COVID op
In 2020 het Venter self COVID opgedoen waarna sy gehospitaliseer is.
Met haar ontslag het sy tuis begin om
voorkomende maatreëls te tref wat sal
verseker dat haar gesin beter voorbereid
is op ’n ontydige sterfte.
“Met my terugkeer huis toe het ons
die hele gesin se persoonlike dokumente
in orde gekry en op ’n plek gesit waar
almal weet om dit te kry. Bewustheid
van die dood het ons gehelp om sake
soos dié in orde te kry en met almal te
bespreek,” sê sy.
Virus bied magdom nuwighede
Van Zyl sê die virus gee aanleiding om ’n
magdom nuwighede te leer en effektief
te gebruik. Tegnologie is byvoorbeeld
verfyn om by isolasie aan te pas en daar
is ’n balans gevind tussen huis en werk.
In baie gevalle was die tuiskantoor só
suksesvol dat etlike maatskappye regoor
die wêreld besluit het om daarmee voort
te gaan.
“Die impak van COVID-19 op
mense se gesondheid in die breë het
beslis ’n stap vorentoe beweeg – dit skep
’n bewustheid van jou eie fisiese stand.
Laasgenoemde wat veral geestesgesondheid nou meer onder die kollig plaas
waar dit hoort.”
“Daar is beslis groter fokus op
geestesgesondheid soos angs, depressie
en slaapversteuring – ongesteldhede
wat voorheen dikwels in stilte verduur
is. Mense is nou gemakliker om by
terapeute aan te klop vir professionele
bystand,” sê hy.
Jeannette Ceronio, opvoedkundige
sielkundige, aan die woord
Jeannette Ceronio, ’n opvoedkundige
sielkundige aan die Wesrand wat ook
bystand lewer aan leerders en onderwysers, meen COVID-19 het mense
genoop om weer aandag te skenk aan
hulle gees en psige.
“Die rol van die berader, terapeut of
sielkundige het groter en belangriker
geword in die breë samelewing. Waar
dit in die verlede bloot afgeskiet is, word
dit weens COVID nou as belangrik geag
en woon mense, veral mans wat nooit
gedink het hulle sal hulleself in terapie

bevind nie, beradingsessies by.”
Sy sê mense oor die algemeen, maar
veral skole en kerke, wend heldhaftige
pogings aan om hulp aan skoliere en
gemeentelede te bied.
“Ouers van laerskoolkinders en
kleuters het ook nou ’n fyner ingesteldheid op hulle kinders se emosionele
behoeftes en besef dat hulle kinders
aandag, liefde en tyd nodig het. Hulle
meld vinniger aan vir terapie wanneer
hulle onraad merk of vermoed dat iets
onderliggends hulle kinders mag raak of
hulle gedrag negatief beïnvloed. Ouers
van hoërskoolleerlinge merk ook nou
vinniger op wanneer kinders moontlik
aan depressie ly,” sê Ceronio.
“Wat kerke betref merk ons dat berading op groter skaal beskikbaar gestel
word. By skole sien ons dat beraders en
sielkundiges voltyds aangestel word om
hulp te verleen.”
Volgens Ceronio is berading en terapie tans beslis nie net van toepassing op
COVID-19 verbandhoudende sake nie,
maar geestesgesondheid van skoliere
en gemeentelede oor die algemeen. Die
mens het weer tot die besef gekom dat
hy siel, liggaam en gees is en nie slegs
liggaam nie; dat daar daadwerklik na die
gees en siel omgesien moet word.
Churchill oor krisis en die Verenigde
Nasies (VN)
Winston Churchill het na die bloedige
Tweede Wêreldoorlog gesê: Never let
a good crisis go to waste. Hierna het hy
in 1945 meegehelp om die Verenigde
Nasies (VN) te stig vir die bevordering
van internasionale vrede en sekuriteit –
’n organisasie wat steeds sy vuis bal teen
geweld in konfliksituasies wêreldwyd.
Stigting van eerste Nasionale Departement van Gesondheid
In Suid-Afrika was die stigting van
die eerste Nasionale Depatement van
Gesondheid in Junie 1919 ’n direkte
gevolg van die Spaanse grieppandemie.
Die huidige Departement van Gesondheid is ’n uitvloeisel hiervan wat met die
aanvang van Covid-19 ’n kardinale rol
vertolk het met voorkoming en beheer
van COVID-19 en dit steeds doen.
> Marietjie Warrington is ’n oudjoernalis
wat deesdae as vryskut werk.
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Jaco Strydom gesels met

Profiel 5

Fay van Eeden

‘Die natuur is ons moeder’
“T

oe blaas ek die oom se kar
se bande af,” sê Fay. “Ek het
gevoel ek kan nie net níks

doen nie.”
“Hoe oud was jy?” vra ek.
“Twaalf,” sê sy en vertel hoe sy van
kleins af ’n passie het om te bewaar
en versorg, veral wanneer dit oor die
natuur gaan. “Dis nog altyd in my
grein,” sê sy.
Die oom was ’n stroper wat op die
Suidkus sonder ’n permit streepsakke
vol mossels geoes het.
Fay van Eeden is vandag ’n dominee
by NG Stellastraat waar sy, behalwe vir
al die normale predikantsverpligtinge,
verantwoordelik is vir die gemeente se
uitreikbediening en hulle fokus op die
ekologie.
“Ek is ’n Britse boertjie,” lag sy en vertel van haar Engelse ma en Afrikaanse
pa: “Gesinne in die ooste van Pretoria
was in die 1980’s en ’90s redelik homogeen, maar nie myne nie!”
As kind het hulle nooit kerk toe
gegaan nie. Een van die mense wat die
grootste indruk op haar lewe gemaak
het was ’n onderwyseres in graad drie:
“Juffrou Theunissen het my vertel van
Jesus, dat God vir my lief is en ’n verhouding met my wil hê.”
Na sy haar “hart vir Jesus gegee het
in Standerd een”, het sy vir haar pa gesê:
“Pappa ek wil ook kerk toe gaan!”. Haar
pa het ingestem en van die volgende
Sondag af het hulle gesin ingeskakel
by ’n gemeente. “My ouers het my nog
altyd baie ondersteun,” sê Fay.
“Twee van my lewensmottos is ‘Alle
mense is mooi’ en ‘Ek kan by almal
iets leer’. Daar is só baie mense wat ’n
invloed op my geloofspad gehad het. En
steeds het. Ek leer by almal iets. Al is dit
dan oor wat om nie te doen nie!” sê sy.
Na skool het Fay ’n diensjaar gedoen
wat aangebied is deur Oosterlig- en
Elarduspark-gemeentes. Daarna het sy
ingeskryf vir teologie by die Universiteit
van Pretoria.
Behalwe vir haar passie vir die ekologie het Fay ook ’n besondere passie vir
die Antieke Kultuurgeskiedenis en veral
Ikonologie, die studie van ikone. Sy het
onlangs ’n MTh in Praktiese Teologie
voltooi waarin sy onder andere gekyk
het na die potensiaal vir die gebruik
van ikone in gereformeerde liturgieë en
persoonlike aanbidding.
Wat doen sy vir ontspanning?

Sy vertel dat haar gesin haar passie
vir die natuur deel: “Ek en my gesin
reis graag. Ek is mal daaroor om nuwe
plekke te ontdek, mense te ontmoet en
nuwe disse te probeer. Ons geniet dit
om tyd in die natuur te spandeer. Ek en
Peet is kranige voëlkykers en gaan graag
Krugerwildtuin toe.”
Ons gesels oor die groeiende druk
op die ekologie en die rol wat die kerk
veronderstel is om te speel.
Dit is ’n komplekse saak. ’n Mens kan
maklik verlam voel, voel dat slegs die
groter magstrukture en entiteite soos
regerings en internasionale maatskappye iets daadwerkliks kan doen aan die
groeiende globale ekologiese krisis. Fay
is egter van die oortuiging dat gemeentes lidmate kan help om ’n dieper liefde
vir die skepping te kweek en te begin
deur persoonlik verantwoordelikheid
te neem. “’n Mens pas mos iets beter op
as jy lief is daarvoor,” sê sy. In die proses
word ’n nuwe groep jongmense groot
wat hopelik meer sensitief as ooit te
vore is vir die natuur, en hopelik is daar
uiteindelik groter druk op regerings en
maatskappye om nuut te dink.
Maar die tyd is min.
Daar is heelwat ekologies vriendelike gewoontes wat individue en gesinne
daagliks kan doen. Fay vertel van Béa
Johnson se vyf R’re: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle en Rot. In kort: Ons moet
Refuse, nee sê vir sekere produkte wat
nie ekologies vriendelik is nie; Reduce,
minder onnodige goed gebruik; Re-use,
produkte kies wat ons oor en oor kan
gebruik, Recycle, herwin; Rot, die waarde
van organiese prosesse in byvoorbeeld
die maak van kompos ontdek.
As gesin probeer hulle iets hiervan
uitleef. Hulle probeer byvoorbeeld om
so min moontlik produkte te koop wat
van plastiek gemaak is, eet sekere dae
van die week glad nie vleis nie en koop

deesdae sjampoe-stafies in plaas van
sjampoe in plastiekbottels. Sy sal ook ’n
glas-watterbottel saamdra, eerder as om
gebottelde water te koop. “Ons sukkel
ook maar dikwels hiermee,” erken Fay.
Die groot waarde van hierdie
gewoontes is dat dit ’n mens sensitief
maak vir ons verbruikersmentaliteit se
destruktiewe effek op die ekologie. Dit
maak ’n mens se oë oop en help jou om
anders te dink.
“‘It’s just 1 plastic toothbrush,’ said 8
billion people,” herinner sy my aan die
bekende aanhaling.
Ons het meer stemme wat opstaan
vir die natuur in die kerk nodig. Dinge
kan nie so aangaan nie.
“My liefde en besorgdheid vir die
skepping kom van kleins af. Ek praat oor
’n meer volhoubare lewenstyl met enige
iemand wat wil luister! Ek het tydens
die pandemie my eie blog begin skryf

waarin ek my drie groot passies deel: ’n
eko-vriendeliker lewenstyl, kos en reis
(en hoe ’n mens dit meer volhoubaar
kan doen).”
Fay van Eeden het ook tydens die
pandemie die geleentheid gehad om
artikels oor die ekologie te skryf vir Rapport en Lig. ’n Dominee met die regte
passie én die regte van om hierdie dinge
te praat en te skryf, dink ek terwyl ons
gesels.
“Ons moet onthou: die natuur is ons
moeder,” sê Fay aan die einde van ons
gesprek, en ek onthou Meister Eckhart
se observasie dat ons, wanneer ons gebore word, nie ná die aarde toe kom nie,
maar uit haar uit kom, soos branders uit
die see.
> Ds Jaco Strydom is verbonde aan die
NG Gemeente Villieria en die EchoJeugbediening.

DURBANVILLE GEMEENTE (NGK)
VAKATURE: ORRELIS
Durbanville Gemeente het ’n vakature vir ’n vindingryke en aanpasbare orrelis wat in
noue samewerking met ander musikale aanbiddingsleiers verantwoordelikheid sal aanvaar vir die uiteenlopende aanbiddingsbehoeftes van die gemeente.
Die pos behels die volgende:
•
Inspirerende begeleiding van gemeentesang.
•
Alle voorbereiding rondom die oggenddiens wat ’n meer klassieke karakter
het en met ’n twee-manuaal SAOB-orrel begelei word.
•
Afrigting en begeleiding van ’n koor asook die werwing van nuwe koorlede.
•
Bystand aan leraars met die opstel van die liturgie en uitsoek van gepaste
liedere.
•
Verantwoordelik vir die jaarlikse Kerssangdiens.
•
Musikale versorging en begeleiding van feesdienste tydens Kersfees, Paasfees en Pinkster.
•
Koördineer rakende die orrel alle aspekte in terme van die instandhouding en
administratiewe aangeleenthede.
•
Troues en begrafinisse.
Die pos vereis die volgende :
•
Verkieslik ’n BMus of Lisensiaat in orrel of kerkmusiek, óf Sesde Eksamen van
die Konservatorium vir Kerkmusiek van die NHK of soortgelyke kwalifikasies.
•
Vermoë om ‘n twee-manuaal SAOB-orrel te bespeel.
•
Ervaring in die musikale begeleiding van ’n gemeente.
•
Koorsang/koorafrigting, asook ensemblespel met ander sangers en instrumentaliste.
•
Goed ontwikkelde interpersoonlike verhoudinge.
•
Vermoë om met verskeie rolspelers in spanverband saam te werk.
•
Rekenaarvaardigheid ten opsigte van die MS Office Suite.
Algemene aspekte:
•
Vergoeding: Onderhandelbare salaris met SAKOV-skale as riglyn afhangende
van kwalifikasies en ervaring.
•
Aansoekproses: Stuur u CV met ten minste twee referente na:
jackie@dgkerk.co.za
•

Sluitingsdatum vir aansoeke: 11 Maart 2022.

•

Werwingsproses :
▪ Daar sal van kandidate wat die kortlys haal, verwag word om prakties getoets te word.
▪ Die gemeente behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Deel 2 van 4:
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Evangelisasie

'n nuwe konteks
deur Roedolf Botha

’N

Groot rede vir ons huidige verleentheid met evangelisasie is die
radikaal nuwe wêreld waarin ons
onsself bevind. Charles Taylor beweer dat ons
almal leef in ’n sekulêre (dog intens geestelike)
werklikheid waar almal sit met wat hy noem ’n
spontaneous secular imagination. Met secular
bedoel hy nie dat die wêreld nou geloofloos of
Godloos is nie. Inteendeel. Hy bedoel eerder
dat daar nou ’n groot verskeidenheid spirituele
opsies op die spyskaart is. Die Christelike
geloof is lankal nie meer die enigste hoofdis
nie. Hy bedoel dat geloof en die spirituele uit
die openbare oog verwyder en oorgedra word
na private sfere waar individue persoonlik kan
glo wat hulle wil. Dit skep probleme aangesien
evangelisasie in ’n sekere sin ’n semi-openbare
aangeleentheid is waar jou geloof uit die
private sfeer gelig word en gedeel word met
iemand anders.
Met spontaneous imagination beweer Taylor dat die fondasie van ons ganse bewussyn en
denke nou anders werk as ooit tevore. Almal
van ons asem elke dag die atmosfeer van sekularisme in. Ons kop werk dus sekulêr. Selfs ons
wat glo, glo ánders as voorheen. Daar is nou
’n permanente staat van twyfel onderliggend
aan alles wat ons glo, sê, doen en aanpak. Dit
geld vir almal. Selfs ateïste twyfel nou in hulle
ateïsme. Let wel dat Taylor nie bedoel dat gelowiges nou bloot sekere sekulêre oortuigings
huldig nie, maar dat mense se oortuigings juis
gevorm word as gevolg van die sekulêre atmosfeer wat rééds in hulle geestelike bloedstroom
opgeneem is! Dit gebeur op ’n onsigbare vlak
onder die oppervlak van ons bewuste denke.

Dit het deel geword van ons geestelike genetika. Hierdie nuwe sekulêre verbeelding bring
saam met hom ’n hele spul neweprodukte soos
individualisme, ’n wegbeweeg van sekerhede
en waarheid, relativisme, sinkretisme, toenemende vertroue in tegnologie en algoritmes,
verwering van maar behoefte aan egte verhoudings, asook nihilisme en die gevoel van
hopeloosheid en waardeloosheid as mense.
Veral drie merkers is belangrik:
In so ’n wêreld sal ons eerstens weer ’n
denkende geloof en evangelisasiestyl moet
ontwikkel om ons geloof te kan handhaaf in
die openbare arena. Lesslie Newbigin het in
die tagtigerjare reeds daarop gewys dat daar ’n
kloof bestaan tussen die openbare en private
sfere van ons Westerse bestaan. Die openbare
is die intellektuele sfeer van “feite” terwyl die
private sfeer die arena van “waardes” en geloofsoortuigings is. Vanweë tegnologie en die
sosiale media is ons meer gepolariseerd as ooit
tevore omdat ons private geestelike lewe nou
beweeg het na die openbare arena toe. Hier
kan duisende mense ons eens private oortuigings nou op Facebook of Instagram lees en
beoordeel.
Ons is nie gerat hiervoor nie. Om ons persoonlike oortuigings met grasie in die openbaar te verwoord op maniere wat sin maak in
die openbare arena, is vermoëns wat die kerk
nog moet aanleer. Ons hoef geen kernwaardes
van ons geloof prys te gee nie, maar ons sal
moet hard en nuut dink aan hóé ons ons
historiese belydenisse behoort te inkarneer in
taal wat sin maak vir die hedendaagse mens.
Resepmatige formulerings sal moet plek maak

vir kreatiewe metafore en vergelykings asook
inklusiewe en dinamiese gesprekvoering oor
wêreldbeskouings.
Tweedens is kontak deur verhoudings
uitermate belangrik. Buitestanders is skepties
en selfs sinies oor die kerk. Onpersoonlike
metodes van evangelisasie werk al lankal nie
meer nie.
Die kerk sal haar lidmate moet leer om te
hou van vreemdelinge en om spontane vriendskappe en verhoudings te kweek en te onderhou met nie-gelowiges. Ons sal moet aanleer
hoe om spontaan oor ons geloof te praat en dit
te integreer in ons alledaagse interaksie met
ons bure.
Radikaal gasvrye gemeentes gaan, derdens,
van kernagtige belang wees. Die plaaslike
gemeente is steeds die hermeneutiek van die
evangelie, aldus Newbigin. Gemeentes gaan
rigiede en stywe kulture moet aflê en kulture
van hartlike gasvryheid moet kweek waar
mense ongehinderd kan behoort, reeds voordat hulle glo (First belong, then believe).
Hierdie reeks is gebore uit bydraes by ’n
kursus getiteld “Die verleentheid van die
e-woord” en word in samewerking met die Algemene Sinode se Werkgroep vir Evangelisasie
gepubliseer.
> Hierdie reeks is gebore uit bydraes by ’n kursus
getiteld “Die verleentheid van die e-woord” en
word in samewerking met die Algemene Sinode
se Werkgroep vir Evangelisasie gepubliseer.
> Dr Roedolf Botha is ’n leraar by NG Gemeente
Oosterlig.

Kommentaar
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

Uiteenlopende sienings oor Jona-konferensie

O

ns probeer in hierdie uitgawe
die volle spektrum van reaksies
toon wat die beplande “Queering the prophet”-konferensie tot gevolg
gehad het. Bl 8, 9 en 10.
Van ’n lidmaat se skok op grond van
die beskrywing van die invalshoek van
die geleentheid wat aangebied word
deur die Gender-eenheid van die Beyers
Naudé Sentrum vir Publieke Teologie.
“Die verontheiliging van ’n historiese
Bybelse karakter en die minagting vir
die Woord van God skok my tot in my

siel,” skryf Henrietta Klaasing van Randfontein. Tot ’n akademikus se kommer.
“My kritiek het egter alles te make met
dié soort ahistoriese
benadering tot Bybelinterpretasie wat in
hierdie konferensie gepropageer word,”
skryf prof Louis Jonker.
Van die kuratorium se perspektief:
“Dit is duidelik dat die begrip ‘queering’ in akademiese kringe en by die
algemene kerkpubliek verskillende
betekenisse oproep,” luidens daardie
liggaam se 670 woord-verklaring oor

die aangeleentheid. Tot prof Charlene
van der Walt se agtergrondstuk. “Oorspronklik is die term ‘Queer’ aangewend
as ’n neerhalende belediging gerig op
hulle wat as anders of vreemd beskou
is,” skryf Van der Walt. “Queer word
egter herwin as ’n term om uitdrukking
te gee aan nie-normatiewe uitdrukkings
van gender en seksualiteit. Alhoewel die
term Queer soms aangewend word om
na die spektrum van identiteitsmerkers
wat in die LGBTIQA+ akroniem vervat
word te verwys, is dit nie die primêre

manier waarop dit aangewend sal word
by die konferensie in Maart nie. By die
geleentheid gaan dit nie ten eerste oor
die stabiliteit van identiteitspolitiek nie,
maar eerder oor die destabilisering van
dit wat as normatief beskou word in
die gender- en seksualiteitslandskap en
die manier waarop die Bybel ingespan
word om hierdie sekerhede te grondves.
Queer word dus ’n werkwoord met die
doel om die norm te bevraagteken en te
ontmasker as slegs gedeeltelik waar of
van toepassing.”
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Nelis Janse van Rensburg

Meningsverskil in NG Kerk:

‘Nederige liefde is die sterkste getuienis’

J

esus is die Here. So bely die Christelike kerk van die vroegste tyd af. Dit
beteken dat Hy die Een is wat oor
die ganse skepping regeer. Dit beteken
dat Hy ook oor elke lewe regeer. En
natuurlik beteken dit dat Hy ook oor
die kerk regeer. Sê Kolossense 1 dan nie:
“Hy is die hoof van die liggaam, van die
kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy
is die Eerste, die Een wat uit die dood
opgestaan het, sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem”?
Prof Willie Jonker se intreerede by
Unisa in 1965 word gelewer onder die
titel Om die regering van Christus in sy
kerk. Hy sê onder meer: “Kerkreg kan
alleen egte, Bybelse kerkreg wees as dit
uitgaan van die belydenis dat Christus
Self sy gemeente vergader, beskerm en
regeer, dat Hy die handelende Subjek in
die gemeente is en dat aan Hom alleen
alle mag en seggenskap in die gemeente
toekom.” Jonker gaan dan uitgebreid
voort om te verduidelik hoe kerkmense
dikwels die gesag van Christus ondermyn deur aan mense en vergaderinge
gesag toe te ken. Die Christus, die
lewende en teenwoordige Here is in elke
gemeente en vergadering die enigste
Een met gesag. Sy heerskappy vind plaas
deur sy Woord en Gees. Ampsdraers
en kerkvergaderings is slegs bedienaars
van die gesag van Christus. Prof Jonker
sê dan ook: “Alle regeerwerksaamhede
van ampsdraers en kerkvergaderinge
moet aan Gods Woord getoets word.
As bevind word dat daar strydig met
Gods Woord gehandel of beslis word,
het die handelinge of beslissinge van
die ampsdraers geen gesag hoegenaamd
nie.” Jonker wys verder ook kollegialiteit
as kerklike praktyk af. Geen kerkvergadering heers oor ’n ander nie. Christus is
immers die Hoof en is gesagvol teenwoordig in elke vergadering, of dit nou
’n kerkraad of ’n sinode is.
Die besluit van die Algemene Sinode
oor selfdegeslagverhoudings van 2019
gee op besondere maniere uitdrukking
aan hierdie beskouing van die heerskappy van Christus. Oor baie jare is die
Skrif in gemeentes en sinodes gelees en
bestudeer oor selfdegeslagverhoudings. Bybelse argumente is na alle
kante gebruik om mee te oortuig. Tekste
en kontekste is ontleed. Debatte is gevoer. Konferensies is gehou. Tydens die
Algemene Sinode van 2007 is dae lank
oor die Bybeltekste wat praat oor, of sin-

speel op, seksuele etiek gedebatteer. Die
wil van Christus, ons Hoof, is gesoek.
Ons het almal verstaan dat ons gebonde
moet bly aan die Skrif. Ons standpunte
mag nie berus op natuurlike oorwegings
nie. Dit moet vanuit die Skrif duidelik
word of glad nie ’n standpunt van die
kerk wees nie.
Die Algemene Sinode kon as vergadering tot op hede nie tot ’n finale
slotsom kom oor selfdegeslagverhoudings nie. Daar is meningsverskil oor
die interpretasie van die Skrif. Die
meningsverskil is bona fide. Daarom het
die Algemene Sinode nie ’n prinsipiële
besluit daaroor geneem nie. Let wel: Die
Algemene Sinode het hom nie in 2019
ten gunste van selfdegeslagverhoudings
of daarteen uitgespreek nie. Dit is nie
’n skande dat daar onsekerheid is nie.
Dit is veel beter om te sê ek is nie seker
nie, as om voor te gee dat jy seker weet
wat God se wil is. Die Algemene Sinode
het aanvaar die onderskeidingsproses
moet voortduur. Die Algemene Sinode
is egter nie alleen die kerk nie. Dit kan
nie die onderskeiding van gemeentes
opskort tot hy duidelikheid het nie.
Sinodes en gemeentes leef onder gesag
van Christus en het die plig om onderskeidend met God se Woord om te
gaan. Die Algemene Sinode is ook nie
die hoogste gesag in die kerk nie, Christus is. Waar Hy regeer, moet gelowiges
sy wil soek. Dit móét gebeur in sinodes,
ringe en gemeentes en op persoonlike
vlak. Daar móét die Woord bestudeer

Om oor mekaar te
heers, om ons sieninge op mekaar af
te dwing, om mag
te versamel met
die oog op dwang,
klink en lyk nie soos
die heerskappy van
Christus wat deurslag gee nie, maar
soos dié van mense
en oortuigings en
bewegings.

"

word. Daar moet die Hoof se wil gesoek
word en aan uitvoering gegee word. Dat
gelowiges die Woord verskillend verstaan oor etiese kwessies is niks nuuts
nie. Dit was al in die Bybelse tyd ’n
werklikheid. En dit was in die lewe van
die NG Kerk nog altyd aanwesig.
Die belangrikste waarheid van die
kerk is dat ons aan Christus behoort. So
formuleer die Heidelbergse Kategismus
dit by Sondag 1. Op die vraag na die
diepste troos in lewe en dood, kom die
antwoord: “Dat ek met liggaam en siel
in lewe en in sterwe, nie aan myself nie,
maar aan my getroue Verlosser, Jesus
Christus, behoort.” Om oor mekaar te
heers, om ons sieninge op mekaar af
te dwing, om mag te versamel met die
oog op dwang, klink en lyk nie soos die
heerskappy van Christus wat deurslag
gee nie, maar soos dié van mense en
oortuigings en bewegings. Hoe dikwels
eien ons nie selfs met die uitleg van die
Skrif die mag van Christus vir onsself
toe nie? Met my Bybelse standpunt
karnuffel ek en heers ek oor ander. Saam
met die belydenis dat Christus die Here
is, behoort daar ook ’n nederige afhanklikheid, ’n broosheid, ’n prysgawe van
my wil tot mag en ’n deernis vir dié wat
anders as ek is of dink, te kom.
Die Algemene Sinode het ruimte gemaak en erken dat waar in die kerk die
Hoof se wil onderskei word, die onderskeie gestaltes van die kerk dienooreenkomstig kan optree. Die Algemene
Sinode het nie sy onsekerheid normatief
gemaak vir die kerk nie. Dié wat seker
is, kan in die lig van hulle insig in die
hart van die Hoof, leef. Met groot erns
en toewyding moet die gelowiges binne
hulle geloofsgemeenskappe onderskeidend bly dink oor dit wat die Hoof in sy
Woord regtig sê. Maar wie dan dié wat
van hulle verskil blameer en hulle geloof
en onderdanigheid aan die Hoof minag,
moet versigtig wees dat hulle nie gesag
aanneem wat alleen by Christus hoort
nie.
Die ontstaan van ’n drukgroep binne
die kerk vir die bevordering van ’n
bepaalde standpunt, met ’n strategie van
openbare steunwerwing teen sinodale
besluite en die vertekening van die
kerk se “leierskap” wat verantwoordelik
gehou word vir die standpunte van ’n
sinode, maak van die gereformeerde
siening van die heerskappy van Christus

in sy kerk ’n bespotting. Prof Willie Jonker sê ook in die bogenoemde
intreerede: “Die geskiedenis leer ons dat
telkens wanneer die kerk die belydenis
van die Koningskap van Christus verwaarloos het of die verhouding tussen
Christus en die kerk nie op die juiste
wyse verdiskonteer het nie, dit onmiddellik gereflekteer is in die kerkreg. Dan
word die regering van die kerk op een
of ander wyse aan Christus ontneem
en in die hande van die mens gelê.” Die
gewaande gesag waarmee mense binne
een liggaam hulle afkeur van mekaar
laat blyk, hulle afgrens van mekaar, en
oor mekaar oordeel, sê klaarblyklik veel
meer van hulle houding teenoor Christus as Hoof van die kerk as van hulle
medegelowiges.
Uiteindelik is die erns en integriteit
waarmee ons die Skrif lees die toets vir
ons onderdanigheid aan die Hoof. Ons,
die kerk, kan nie met voorafbepaalde
ideologiese aannames na die Skrif gaan
en daar inlees wat nie daar gesê word
nie. Toe ons dit vantevore gedoen het,
het dit vir miljoene mense verskriklike
gevolge gehad en vir ons tot verleentheid geword. Ons kan nie die Skrif op
’n a-historiese wyse lees nie. As dit by
’n teologiese fakulteit binne die konteks
van akademiese vryheid gedoen sou
word, kan dit uit die oogpunt van die
gereformeerde tradisie hoogstens as ’n
gevaarlike eksperiment beskou word.
Ons moet teenoor ’n a-historiese lees
van Skrifgedeeltes juis die aannames
en hoorders van die destydse kontekste waarbinne die Skrif ontstaan het,
bestudeer. Ons moet die Wet en Profete
en die Geskrifte so lees. Ons moet dan
deur die lens van al die Skrifgetuienis na
Christus kyk, wie Hy is, wat Hy doen,
wat sy optrede simboliseer en beteken.
Hy is immers die Weg, die Waarheid en
die Lewe. Maar ons mag nie ons aannames inlees in die tekste van die Skrif
en dan daaraan gesag verleen nie. Dan
heers ons en nie Christus nie.
En as ons dan verskil van mekaar oor
wat die Woord leer oor etiese sake, is
nederige liefde vir mekaar die sterkste
getuienis dat Christus regtig die Here is.
> Ds Nelis Janse van Rensburg is predikant van die NG Gemeente Welgemoed
en voorsitter van die Algemene Sinodale
Kommissie van die NG Kerk.
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Prof by Maties maak kapsie teen konferensie
Louis Jonker, uitgelese professor in Ou
Testament, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, skryf:

Hiermee wil ek graag reageer op die
polemiek rondom die “Queering the
prophet”-konferensie wat deur die Gendereenheid by die Fakulteit Teologie op
Stellenbosch aangebied word.
Ek is op rekord dat genderperspektiewe
uiters belangrik is vir die hermeneutiese
besinning binne die NG Kerk. Daarsonder
sou ons (let op die inklusiewe voornaamwoord) onverantwoordelik met die Bybel
omgaan. My kritiek teen hierdie konferensie het dus niks te make met ’n aanslag
tot die teendeel vanuit die Kairos-Netwerk
nie. Inteendeel.
My kritiek het egter alles te make met
dié soort ahistoriese benadering tot Bybelinterpretasie wat in hierdie konferensie
gepropageer word. Sonder ’n sensitiwiteit
vir die historiese kontekste waarin die
Bybeltekste ontstaan het, en waarin die

Bybeltekste oor eeue heen geïnterpreteer
is, loop ons die gevaar om in te lees in die
Bybeltekste wat ons met ons eie biografieë
daarheen bring.
As dit geskied met deursigtigheid en
selfinsig, is dit nog in orde. Maar wanneer
dit geskied sonder enige bewussyn van
hoe die eie konteks ’n mens se Bybelinterpretasie inkleur, word dit gevaarlik. Dit is
die soort hermeneutiek wat ons laas in die
apartheidstyd gesien het.
Ek wil my dus bewustelik van hierdie
konferensie distansieer wat aangebied
word deur die teologiese fakulteit waarvan
ek deel is.
Ek wil verder die volgende vraag stel:
Kan die NG Kerk langer daarsonder
klaarkom om die historiese dimensie van
Bybelinterpretasie in ag te neem? Deur dit
te ignoreer, word hierdie kerk uitgelewer
aan die uitlegstrategieë van beide die
Kairos-Netwerk en die Gendereenheid by
die Fakukteit Teologie op Stellenbosch.

‘Kerk is g’n republiek waar
die meerderheid besluit’
Johann Theron van Kraaifontein skryf:

Die woord “liberalisme” word nogal
gereeld gehoor in ons kerk. Richard
Niebuhr beskryf die liberale benadering in sy boek The kingdom of God in
America as hy sê: “A God without wrath
brought men without sin into a kingdom
without judgement through the ministrations of a Christ without a cross.”
Eerder as die sondige mens wat
onder die oordeel van God leef en slegs
deur Christus gered kan word wat aan
die kruis hierdie oordeel dra, sien die
postmoderne, verligte, rasionele en
goedbedoelende mens homself in veel
positiewer lig.
Vir hierdie liberale en verligte mens
lyk die Bybel dan ook baie vreemd. Saul
beroep hom ook op die feit dat hy deur
genade alleen gered word as hy direk teen
God se opdrag in genadig is oor Agag
(1 Sam 15). Die feit dat Agag die swak,
moeë Israeliete afgemaai het, word maklik vergeet (Deut 25). Saul is skynbaar
genadiger as God.
Net so sou ’n mens kon beoordeel dat
Natan geen werklike bewyse teen Dawid
het rakende die owerspel met Batseba
nie. Urija het dan in die oorlog gesterf
– mense sterf mos in oorloë (2 Sam 11).
Dawid sou Natan vir naamskending kon
aankla. Die offer van Saul se sewe seuns
(oor sy onreg en verbondsbreuk met
die Gibeoniete) sou niks anders nie as
menseregteskendings gewees het volgens
ons moderne oordele (2 Sam 21).
Van kollektiewe skuld, sistemiese
onreg en plaasvervangende lyding wil die
moderne mens niks weet nie – want dit
strook nie met sy vrye wil, menseregte

en humanistiese moraliteit nie. Ook in
die Nuwe Testament sal dit nie so maklik
gaan nie, want Jesus mors ’n jaar se
salaris op sy vuil voete uit en Judas was
ooglopend heiliger en meer besorgd oor
die armes as Jesus (Joh 12).
Jesus se uitvaar teen die Fariseërs as
addergeslag en witgeverfde grafte sou
seker effe ongekultiveerd wees (Matt 23)
en sy vleg van die sweep en die uitjaag
van die lidmate uit die kerk sou beswaarlik ’n morele les kon word (Matt 21).
Miskien sou hierdie liberale mens
effens huiwer as hy sien hoe modern en
wreed Tomas se soeke na bewyse is (Joh
20) of hoe verlig en postmodern Pilatus
se vraag na die waarheid is (Joh 18).
Die was van hande het maar net meer
gesofistikeerd geword – Jesus hang steeds
aan die kruis.
Interessant dat dieselfde soort liberale
denke in die vroeë NG Kerk ook die
deurslag gegee het oor die eenheid van
die kerk en hoe dit die hele toekoms van
Suid-Afrika bepaal het. Ds Huet skryf
oor die fatale besluit oor die “swakheid
van sommige” in 1857 wat aparte
raskerke tot gevolg gehad het: “Die Kerk
van Christus is nie ’n republiek, waar die
stem van die meerderheid (die publiek)
die wette mag voorskryf nie. Oral [in
die Woord] is dit die koninkryk van die
hemel, nie die republiek van die hemel
nie. Die meerderheid, in ons arme kerk
altans, bestaan uit onbekeerde sondaars.
Sou hulle oor Christus se Kerk die gesag
hê? Noem dan die kerk nie meer die
Kerk van Christus nie, maar noem dit die
Kerk van die publiek, of die Sinagoge van
Satan (Openbaring 2:9).”

Tema van konferensie
by universiteit ontstel
Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

Dit is met absolute afgryse dat ek as toegewyde NG lidmaat lees
die Sinode van Wes-Kaapland adverteer ’n konferensie met die
titel “Queering the prophet” (https://kaapkerk.co.za/queeringthe-prophet/). Die advertensie begin so: “The *Gender Unit of
the Beyers Naudé Centre for Public Theology, Faculty of Theology, Stellenbosch University, invites you to a conference with the
title *Queering the Prophet, from 16-18 March 2022” (*gender en
*queer: sien voetnotas).
Van die titels van die aanbiedings is onder andere: “Under a
desert plant: Queer heterotopias in Jonah”; “Finding a queer kindred
in the Book of Jonah”; “When the world no longer appears the right
way up: Queering time, space, and the prophetic body in Jonah 2”
en “Queering the straight Jonah – A Reception-Exegetical exploration”. Dan is daar ook nog “Vishnu would have saved the poor fishie:
A transtextual reading” waar die Hindoe-afgod Vishnu ingesleep
word – dit alles onder die vaandel van die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch!
Betrokkenes by die konferensie is NG gelegitimeerdes soos Juliana Claassens, Hendrik Bosman, Louis van der Riet en die onlangs
gelegitimeerde Ashwin Thyssen. Die dekaan van die Fakulteit Teologie Reggie Nel doen die verwelkoming!
Die verontheiliging van ’n historiese Bybelse karakter en die
minagting vir die Woord van God skok my tot in my siel. In 2 Konings 14:25 lees ons van Jona, seun van Amittai, ’n profeet van Israel
van Gat-Hefer. Jesus self het die Jona-verhaal as histories beskou
en hanteer (Lees Lukas 11:29, ook Matteus 12:39-41). Jesus het ook
na die herlewing in Nineve as ’n historiese feit verwys. Hy verklaar:
“Die manne van Nineve sal saam met hierdie geslag opstaan by die
oordeel en dit veroordeel, omdat hulle berou gehad het oor Jona se
aankondiging; en kyk – hier is Iemand groter as Jona!”
Dit gaan oor veel meer as akademiese vryheid: Die gesag van
die Skrif word aangetas. Die integriteit van een van die NG Kerk se
teologiese fakulteite en die Sinode van Wes-Kaapland is ook in die
gedrang. Moderamen, gee asseblief duidelikheid oor u standpunte
ten opsigte van hierdie advertensie asook die konferensie!
Voetnotas:
*Gender: die “identiteit wat deur die seksuele selfbeeld van
mense bepaal word”. Daarteenoor word “geslag” biologies bepaal
(WAT – Woordeboek van die Afrikaanse Taal).
*Queer: wat ’n seksuele of geslagsidentiteit aandui wat nie
ooreenstem met gevestigde idees van seksualiteit en geslag nie, veral
volgens heteroseksuele norme.

Skep ’n kring van belydenisgetroues
Theo Badenhorst van NG Kerk Richmond skryf:

Ek is dankbaar dat Kerkbode die reeks artikels deur prof Hoffie
Hofmeyr laat verskyn het.
Ons het tans die impasse in die NG Kerk dat ons nie mooi weet
hoe om die toenemende verskynsel van leerafwykings in die kerk
te hanteer nie. Die situasie is tans anders as in die 1860’s met die
sogenaamde liberale stryd, toe afwykende leraars eenvoudig afgesit
is. Die Kweekskool op Stellenbosch is destyds ook opgerig juis om
liberale tendense in die kerk teen te werk.
Soos Hofmeyr aandui, is daar verskillende moontlikhede om
met die afwykende verskynsels te werk. Ek wil graag ’n alternatiewe
werkwyse aan die hand doen. Dit is die manier waarop daar ook in
sommige Europese kerke gewerk word, byvoorbeeld in Nederland
en in Brittanje. Dit kom daarop neer dat daar ’n vereniging of ’n
kring van belydenisgetroue leraars tot stand kom. Dan kan gemeentes beroepe uitbring na lede van daardie groepering, al dan nie.
Uiteindelik sal dit wenslik wees as gemeentes ook deel van so ’n
groepering kan word. So ’n groepering van leraars kan dan ook ’n
inset lewer ten opsigte van teologiese opleiding. Tans is dit in die
NG Kerk moontlik dat ’n baie groot groep leraars, dalk die meerderheid, lede van so ’n groepering kan word.
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‘Die Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …’
Jeanne Fourie, Chintsa-Oos, OosLonden skryf:

Ek het tog so ’n idée (klein en nietig, die
idee van my) dat my kerk besig is om
ver van die spoor af te dwaal. Of liewer
van die Here se bedoeling van kerk
wees.
Ek dink ook dat my kerk moet onthou dit is die Here se kerk, wat van die
skepping tot nou toe bestaan en nog tot
anderkant God se nuwe hemel en aarde
gaan bestaan.
Vandat God die hemel en die aarde
geskep het en die mens in ’n verhouding
met Hom geplaas het, ’n liefdesverhouding (sê sy Woord); het God sy volkie
versamel oor die uithoeke van die aarde
om sy kerk te wees.
God het die mense ook geskep as sy
verteenwoordiger, as sy beeld. Watse
beeld, fotobeeld, woordbeeld, gesindheidbeeld, koerantbeeld, facebookbeeld

… kaats my liewe kerk nie vandag uit
nie? Die mens is ook deur God gemaak
om die tuin te bewerk en OP TE PAS,
ons moet mekaar en dit wat aan die
Here behoort oppas, koester …
Niks, absoluuts niks rondom geloof
is ’n keuse tussen dit of dat, fundamentalisme–liberalisme, behoudend–weggooiend; dit is ’n keuse om God se spoor
en God se Woord te volg of nie. Om
jou lewe oor te gee aan God en Hom bo
alles gehoorsaam te wees.
En God is nie uitsluitend nie. God
trek alle sondaars nader.
En toe het God gesê so moet jy lewe
– van al die wetjies en voorvoegsels en
agtervoegsels en tussen die virusse en
twittertjies en toktokkies IS HIERDIE
VIR MY DIE BELANGRIKSTE: Matteus 22:34-40; Markus 12:28-31; Lukas
10:25-27. En dan hoef ek seker ook nie
die kerk te herinner aan haar liefdelose

optrede teen vroue …
(Sedert 1949, nadat ’n vrou deur die
Here geroep is en haar teologiese studies
voltooi het, is vroue vir die eerste maal
op die kansel toegelaat in 1990).
Moet ek die kerk ook herinner aan
haar liefdelose optrede teen die mense
van Suid-Afrika, in die dae van Mandela
en Beyers Naude?
En dat my dierbare kerk al haar
argumente om hierdie liefdeloosheid
te regverdig uit die WOORD van die
Here gaan haal het nie … (In die jaar
2022 handhaaf kerkmense nog hierdie
argumente!?)
Ek is seker dat daar ’n ander oplossing moet en kan wees as ’n Salomomiddeldeursny van die Here se kerk
(Lev 19:18).
God het sy liefde, sy troue “hesed”,
verbondsliefde, kom demonstreer
dwarsdeur die Ou Testament. God

het vir sy ongehoorsame, afgedwaalde
volkie gesê: Jesaja 43:1-4.
Sien en hoor en voel jy hierdie
liefdesverhouding wat die Here, wat
hemel en aarde gemaak het, met ons
het? En toe gaan God ’n stappie verder:
1 Johannes 4:9.
Wat my kerk besig is om nou te doen,
is Fariseërskynliefde, dit waarteen ons
Here Jesus baklei het en wat Paulus en
die Nuwe-Testamentiese kerk met hulle
lewe verdedig het. Ek weet dat die saak
waaroor dit gaan kompleks is, maar die
Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …
Ek vra weer: Is daar nie ’n ander
manier as om die Here se kerk middeldeur te sny nie?
Hierdie lem van kerkmense, gelowiges, wond diep en ver.
Hoe moet die Here nie hieroor treur
nie, dolerend treur nie.

Verklaring van die dagbestuur van die kuratorium van die Wes-Kaap op 18 Februarie 2022

‘Queering the prophet’: Verklaring deur kuratorium

D

ie konferensie Queering the
prophet van die Gendereenheid by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch is ter sake:
1. Die dagbestuur het kennis geneem
van bogenoemde konferensie en die
wye gesprek wat daaroor op sosiale
media en in Kerkbode plaasvind.
Ons maak die volgende verklaring
hieroor.
2. Die dagbestuur het begrip vir
die ontsteltenis wat daar by baie
lidmate ontstaan het rakende die
tema van die konferensie, “Queering the prophet”, en dit hoor as ’n
provokatiewe titel. Dit is duidelik dat
die begrip “queering” in akademiese
kringe en by die algemene
kerkpubliek verskillende betekenisse
oproep. In akademiese kringe staan
dit in verband met ’n poging om
begrip te ontwikkel vir mense wat
anders as ekself is of wat vir my
vreemd oorkom.
In ’n artikel (Queer hermeneutiek wie word geraak deur hoe ons
dink.) in Kerkbode word dit verder
verduidelik:
“Queer hermeneutiek” vra dat die
leser in die lees van die Bybel hierdie
ander stemme innooi om saam die
Bybel te lees en so die verstaan van
die Bybel te verryk.
Vir ’n groot deel van die kerklike

publiek roep die begrip “queer hermeneutiek” en ’n tema soos “Queering the
prophet” ander betekenisvelde op wat
in verband staan met seksueel promiskue gedrag. Daar is tans in die kerk
diep meningsverskille oor seksualiteit
tot op die punt van kerkskeuring wat
veroorsaak dat mense mekaar byna nie
meer kan of selfs wil hoor nie.
3. Lede van die dagbestuur het op
uitnodiging ’n gesprek met die dekaan,
prof Reggie Nel, en ander lede van die
Fakulteit Teologie hieroor gehad. Ons
is dankbaar vir die openhartige gesprek
en sien hierdie as ’n geleentheid om die
band met die fakulteit te verstewig.
Ons erken die feit dat die kerk en
fakulteit in ’n verhouding is waar ons
mekaar respekteer vir elkeen se eie
unieke rol. Die dagbestuur vra die
fakulteit om ook die taal van die kerklike publiek in ag te neem wanneer
hulle kommunikeer. Ons erken die
akademiese vryheid van die fakulteit,
maar vra ook vir die fakulteit om die
diversiteit van standpunte in die kerk
in berekening te bring. Vryheid staan
nie los van verantwoordelikheid nie.
4. Die fakulteit het aan ons verduidelik dat dit ’n akademiese konferensie
van die Gendereenheid van die Beyers
Naude Sentrum vir Publieke Teologie
is, waar ’n diversiteit van perspektiewe
ingenooi word. Die doel van die

konferensie is juis om opponerende
standpunte in te nooi ter wille van
verheldering.
5. Die NG Kerk is ten gunste van ’n
oop en insluitende gesprek en daarom
neem ons ook deel aan akademiese
gesprekke waar daar uit die aard van
die saak verskil van mening is.
Ons wil graag deelneem aan
gesprekke wat polarisering teenwerk
en voorkom dat mense buite hoorafstand van mekaar kom. Die saak wat
die konferensie aanspreek, naamlik om
sensitiwiteit te ontwikkel om buitestanders in te nooi in gesprek, is ’n
evangeliese saak.
6. Die dagbestuur het intussen ook
kennis geneem van prof Louis Jonker
se brief in Kerkbode oor die kon-

Daar is tans in
die kerk diep
meningsverskille oor
seksualiteit tot op
die punt van
kerkskeuring wat
veroorsaak dat
mense mekaar byna
nie meer kan of selfs
wil hoor nie.

"

ferensie, waarin hy sy bekommernis
uitspreek oor die a-historiese aard
van “queer hermeneutiek” en hom
daarom van die konferensie distansieer.
Die dagbestuur bevestig dat die
lees van die Bybel in die lig van die
historiese konteks waarin dit ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan verreken kan
word, in die uitleg daarvan uiters
belangrik is. Om dié rede moedig
die dagbestuur die kritiese gesprek
tussen verskillende hermeneutiese
invalshoeke op die Bybel, asook tussen diegene wat dieselfde invalshoek
(onder andere Queer hermeneutiek)
verskillend toepas, aan ten einde ons
verstaan van die Bybel te verdiep.
Ons sal met die NG Kerk se dosenteraad hieroor in gesprek tree.
7. Ons vra ook vir die kerklike
publiek om die ASM se protokol oor
sosiale media te eerbiedig. Ons wil
opnuut waarsku teen reaksies sonder
om met die betrokke partye te praat.
Sulke reaksies lei gewoonlik
tot ’n wanvoorstelling van die
saak. Doelbewuste vertekening en
verdagmakery gaan egter nog verder
en is skadelik vir die kerk en moet
stopgesit word. Ons is oortuig dat
dit altyd beter is om met mekaar te
praat op soek na egte gesprek. Die
dagbestuur bly hiertoe verbind.

10 Briewe
Nuus
‘Bondgenootskap
is nie om onpartydigheid voor te hou’
Dr Louis van der Riet skryf:

Hierdie lesersbrief is gerig aan elkeen wat
hulleself as ’n bondgenoot (“ally”) van
LGBTQI+ mense beskou.
In navolging van Jesus, word ons geroep
om as bondgenote op te tree; mense wat
ongeregtigheid teenstaan namens die
noodlydende, die arme en die verontregte.
So ’n persoon het mag wat hierdie mense
aan die marges van die samelewing, en
selfs van die kerk, nie het nie. Om as
bondgenoot op te tree, is om hierdie mag
aan te wend ter wille van hierdie groep.
Bondgenootskap is nie om onpartydigheid voor te hou onder die vaandel van
kerkeenheid nie. Sake van geregtigheid
verg waagmoedige keuses. Dit vra van
bondgenote om hulle eie posisie en gepaardgaande mag binne kerklike debatte te
erken, en dit aan te wend. So ’n keuse verg
natuurlik dat leiers ’n risiko neem – die
risiko dat dié wat nie die nood of verontregting van (in hierdie geval) LGBTQI+
mense begryp nie, die NG Kerk sal verlaat.
Dit sou egter uit vrye keuse wees, sonder
dwang of manipulasie. Dit verg verder
dat bondgenote die nood van LGBTQI+
mense kan onderskei van die ongemak van
dié wat nog sukkel om LGBTQI+ mense
lief te hê – of selfs die eise wat bondgenootskap aan hulle eie lewe stel.
Kerkleiers en predikante wat kies
om nie hulleself ten gunste van selfdegeslagverhoudings of daarteen uit te
spreek nie, faal die toets van bondgenootskap. Uiteindelik faal so ’n besluit almal,
want dit ontneem ons almal om te leer om
saam kerk te wees, juis omdat sommiges
verontreg word.
My hoop is dat meer predikante en
kerkrade hulle aandag sal verskuif vanaf ’n
vasgeloopte gesprek tussen mense wat aan
standpunte en hulle eie sekerheid vasklou,
en hulleself oopstel vir die geskenke wat
LGBTQI+ mense het om te bied.
Die grootste geskenk wat ek as gay bedienaar van die Woord aan ander kan gee
is die wete dat God my lief het. Bondgenote het die weg oopgebaan tot hier, sodat
ek ook die mag van ’n amp kan beklee, en
dit aan ander kan verkondig. Tog het ons
nog ’n baie ver pad om te stap in die NG
Kerk voor LGBTQI+ mense tot hulle reg
kom. Die tydsgees vra dalk dat LGBTQI+
bondgenote opnuut besin hoe verbondenheid en die aanwend van mag ter wille van
ander lyk.
So word die Woord van God nie net
lewend nie, maar word dit beliggaam.
Bondgenote, kom ons gesels?
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Queering dring aan op ongemak
Queer-teorie ontmasker die magsdimensie van dit wat as ‘normaal’ of
‘vanselfsprekend’ beskou word, skryf Charlene van der Walt.

D

ie konferensie Queering the
prophet, wat in Maart by die
Universiteit Stellenbosch se
Fakulteit Teologie aangebied word, het
duidelik ’n paar mense ontstel.
Dit is ’n akademiese geleentheid wat
met ’n Queer oog na die Jona-verhaal
kyk, iets waaroor verskeie teoloë van
regoor die wêreld al ’n geruime tyd
skryf en praat. Waarom die bohaai?
Wat gaan regtig hier aan?
Waarom hoor ons die gerammel van die geween en gekners van
tande oor die vlaktes? Waarom word
skeidslyne getrek? Waarom die verdagmakery en die poging tot moderne
sensuur? En hoekom wil ’n mens iets
boikot nog voor jy weet wat daar gesê
word?
Heelwat hiervan kan vermoedelik
verklaar word as ons besin oor die
oorsprong en teoretiese grondslag van
Queer-teorie wat as metodologiese
vertrekpunt dien vir hierdie konferensie. Queer-teorie ontwikkel vanuit
die akademiese besinning van die
Franse filosoof, Michel Foucault. In
die sentrum van Foucault se filosofieshistoriese besinning is die analise van
mag. Hy besin oor hoe mag strategies
uitgeoefen word oor tyd en in verskillende kontekste. Queer-teorie is in
wese ’n historiese projek. Dit dink egter
nie oor geskiedenis as die opeenvolging van gebeure wat bloot omskryf of
vandag in ag geneem moet word nie.
Foucault verstaan ‘hoe dinge maar is’
nie as onskuldig nie. Hy wys uit hoe dit
wat as ‘normaal’ beskou word, eintlik
maar ’n konstruksie is wat hulle wat
daarby baat vind veilig hou. Queer-teorie dekonstrueer mag en bevraagteken
die norm.
Foucault vra lastige vrae vir die
gemeenskap van sy tyd oor instansies
en praktyke wat as vanselfsprekend of
‘normaal’ beskou word. Hy vra byvoorbeeld of hospitale wat sorg volledig in
die hande van hulle plaas wat ‘mediese
kennis’ het en wat ‘toestande kan
diagnoseer’ die beste plek is vir hulle
wat ‘siek’ is? Hy besin oor tronke as
instansies en vra of dit regtig die beste
manier is om mense te hanteer wat ’n
‘gevaar vir die samelewing’ is? Hy dink
oor die meganismes van sosiale kontrole en draai vermoedelik vandag in
sy graf as hy sou weet hoeveel inligting
en vryheid ons vrylik prysgee deur
ons verknogtheid daaraan om gesien
te word in die digitale wêreld. Deesdae

hoef iemand jou nie eens dop te hou
of te agtervolg soos in die rolprente
van ouds om te weet waar jy oral gaan
en waarmee jy besig is nie … jy sê dit
sommer alles self vir Google.
Sentraal tot Foucault se intellektuele
projek is sy verstaan van die noue
verband tussen mag/kennis soos hy
dit stel. Hy wys op die hoeveelheid
mag wat lê in dit wat jy weet, of wat jy
dink jy weet of wat ander mense dink
jy weet. Hy verstaan mag egter nie as
iets wat aan een persoon of instansie
behoort nie, maar eerder as ’n strategie wat so funksioneer dat waar daar
mag is, daar altyd die strewe na meer
daarvan is.
Foucault se idees vind dan in
besonder aanklank by hulle wat die
landskap van gender en seksualiteit
bestudeer. In sy latere en onvoltooide
werk in verskeie volumes getiteld die
‘Geskiedenis van seksualiteit’ wys hy
hoe normatiewe idees oor seksualiteit
en gender verander oor tyd en hoe die
norm bepaal word deur die strategiese
uitoefening van mag deur verskeie
gesaghebbende instansies en rolspelers.
So hoe ontmasker Queer-teorie die
magsdimensie van dit wat as ‘normaal’
of ‘vanselfsprekend’ beskou word?
Queer daag uit, dit vra lastige vrae,
dit dring aan op ongemak, dit slag die
heilige koeie. Die doel van Queer-ing is
om te dekonstrueer en te destabiliseer
en die kontoere van hierdie projek
word sommer al duidelik in die naam.
Oorspronklik is die term “Queer”
aangewend as ’n neerhalende belediging gerig op hulle wat as anders of
vreemd beskou is. Queer word egter
herwin as ’n term om uitdrukking te
gee aan nie-normatiewe uitdrukkings
van gender en seksualiteit. Alhoewel
die term Queer soms aangewend word
om na die spektrum van identiteitsmerkers wat in die LGBTIQA+
akroniem vervat word te verwys, is
dit nie die primêre manier waarop dit
aangewend sal word by die “Queering
Jona” konferensie in Maart nie. By die
geleentheid gaan dit nie ten eerste oor
die stabiliteit van identiteitspolitiek
nie, maar eerder oor die destabilisering
van dit wat as normatief beskou word
in die gender- en seksualiteitslandskap en die manier waarop die Bybel
ingespan word om hierdie sekerhede te
grondves. Queer word dus ’n werkwoord met die doel om die norm te
bevraagteken en te ontmasker as slegs

gedeeltelik waar of van toepassing.
Menigte het nou al na van die
titels op die program verwys en net
kort van godslastering gestop in hulle
protesspraak. Die titels op die program
illustreer egter iets van die speelsheid
van die Queer-lens en hoe dit van humor en minder voor die hand liggende
intertekstuele gespreksgenote gebruik
maak om juis nuwe horisonne van
interpretasie te ontsluit.
Ons kan seker vra wat die doel
van hierdie ongemaklike oefening is?
Waarom is dit tog nodig? Judith Butler,
die genderkenner, sal vermoedelik sê:
sodat daar spasie gemaak kan word
vir meer lywe en meer belewenisse om
saak te maak.
Kom ons wees eerlik met mekaar.
In die NG Kerk word die norm bepaal
deur dit wat wit, manlik, heteroseksueel en cisgender is. Dit is nou al die
geval vir dekades en bly steeds waar
vandag. So, kom ons sê die mag/kennis
skaal was nog altyd in jou guns getip
en jy slaan nou al die kitaar jou hele
lewe lank. As jy Sondag na Sondag
op die kansel of in die klaskamer vir
mense sê hoe hulle moet dink en
wat hulle moet dink en wat die regte
metode is om oor dinge te dink, dan
gaan jy seker aan die huil raak as almal
nou nie meer wil dink soos jy dan nou
gesê het nie. Of jy gaan vuil speel en
die ander verneder, want jy kan.
Dié teenkanting teen die konferensie is dus nie verbasend nie. Die
aandrang van sekeres dat daar net een
ware metode of manier is om die Bybel
te lees en toe te pas in ons konteks, is
ook nie onskuldig nie. Dit is ’n sistematiese en georganiseerde poging om
alles wat buite die norm is stil te maak,
uit te wis, die mond te snoer en van die
gras af te maak. Want al manier om die
norm stabiel te hou is deur alles wat
nie daarby inpas nie te vernietig. Gaan
luister maar na die stories van hulle
wat lewe vind buite die voorgeskrewe
norm.
> Prof Charlene van der Walt is een
van die sprekers by die Queering the
prophet-konferensie wat aangebied
word deur die Gendereenheid van die
Beyers Naudé Sentrum vir Publieke
Teologie en sy is die hoof van Gender
en Religie asook adjunk-direkteur van
die Ujamaa Sentrum verbonde aan die
UKZN se Skool vir Religie, Filosofie en
Klassieke Studies.
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Sondagjoernaal se Lizelle de Bruin:

‘Dankbaarheid het
my lewe verander’
N

a agt jaar op die lug, 420 programme en sowat 1 680 onderhoude later, is die godsdienstige
leefstylprogram Sondagjoernaal met ’n
luistertal wat draai tussen 400 000 en
500 000 een van die mees geluisterde
programme op RSG.
Met ‘Goeie môre en welkom by
Sondagjoernaal’ verwelkom Lizelle de
Bruin se stem al vir jare luisteraars elke
Sondagoggend kort na seweuur. Vir net
minder as ’n uur gesels sy met predikante, welsynsorganisasies en gewone
mense wat almal een ding in gemeen
het, hulle maak ’n verskil in hulle
omgewing.
Haar fokus op hoop het in Covidtyd
hulle luistertal sien opskiet. Wat gee
haar hoop, ook vir die NG Kerk? vra
Heléne Meissenheimer vir die vrou
agter die stuur van Wordwise Media,
die produksiemaatskappy wat Sondagjoernaal en ander multimedia-inhoud
vervaardig, met ’n onlangse besoek by
haar ateljee in ’n noordelike voorstad
van Kaapstad.
Sy is nie so gemaklik om aan die ander kant van die mikrofoon te wees nie,
lag Lizelle oor ’n koppie koffie in haar
kantoor/ateljee. Lizelle sit op ’n kantoorstoel met ’n groot rekenaarskerm agter
haar met ’n klomp klankgolfgrafieke
daarop. Haar kantoor is die ruimte waar
al die magic gebeur – “dit is waar ek my
beplanning doen, goed uitdink en dit
is ook ’n ateljee waar ek onderhoude
doen,” verduidelik sy en wys later nog ’n
ateljee met swart klankdigte bedekking
teen die mure van waar onder meer
Sondagjoernaal se uitsaaiwerk gedoen
word.
Sy was ’n regisseur vir film en
televisie toe radio oor haar pad kom.
“Ek was die aanbieder van ’n programvoorlegging vir RSG wat toe in ’n
werk verander het,” vertel Lizelle, wat
haarself beskryf as ’n kreatiewe doener
en storieverteller van die lewe – een wat
“drade bymekaar hou, woorde aanmekaar string en leef in totale afhanklikheid in geloof ”.
Voor Sondagjoernaal het sy ’n
debatsprogram, Kruis en Dwars, op
Sondagaande aangebied. In 2014 is begin met uitsendings vir Sondagjoernaal.
Eers was die kollig net op die werksaamhede van die NG Kerk en het sy meer

Vir haar radioprogram
Sondagjoernaal gesels die
ervare radioregisseur en
sakevrou Lizelle de Bruin met
gelowiges uit alle vlakke van
die lewe wat ’n verskil in hulle
wêreld maak. Sy vertel dit
gee haar hoop en maak haar
dankbaar.
Foto: ROBERT CABLE

met kerklui gesels, maar oor die jare het
dit uitgebrei om alle kerkgenootskappe
oor ’n wye spektrum in te sluit en word
lankal nie meer net met dominees gesels
nie. “Ons praat deesdae baie meer met
lidmate en ook met mense wat glad nie
kerk toe gaan nie maar nog steeds in
’n verhouding met die Here is,” vertel
Lizelle.
Die skuif het hulle luistertal lekker laat opskiet. ’n Verdere plus, meen
Lizelle, is die feit dat haar program val
tussen die seweuur-nuus en die Christelike musiekprogram, Loof die Here, wat
al 50 jaar ’n instelling op RSG is.
Onder haar luisteraars, waarvan sy
vermoed ’n groot aantal oor 40 is, tel
professionele mense soos argitekte en

dokters wat praat oor geloof, vroue wat
hulle huismense met liefde wil omvou,
oupas en oumas wat hulle kinders en
kleinkinders oorsee mis.
Lizelle hou van temas. Onder die
oorhoofse tema van geloof het later ook
temas van dankbaarheid, hoop en vanjaar doelgerigtheid bygekom. Sy vertel
die dankbaarheidstema het begin by
haar eie persoonlike reis met dankbaarheid na sy siek geword het: “Ek het lank
’n dankbaarheidsjoernaal gehou. Dit het
oorgeloop in gesprekke met die mense
om my en toe vra ek mense om te laat
weet waarvoor hulle dankbaar is. Dit
was eers oppervlakkige dinge, maar hoe
meer ons daaroor gepraat het hoe meer
het die vloedgolf se hekke oopgegaan en
het mense begin besef dat dankbaarheid
’n groot verskil maak in hoe jy die lewe
aanpak. Vir my het dankbaarheid my
lewe verander.”
Toe kom Covid en die hoop-tema
kom by, “want dit is wat mense nodig
gehad het om te hoor by ander. Daar is
nou nog ’n groot nood aan boodskappe
van hoop”. Die program se SMS-lyn het
gewys hoe groot hierdie behoefte aan
stories met hoop is. Waar sy gewoonlik

dalk ’n A4-bladsy vol boodskappe sou
kry na ’n uitsending, was dit in Covidtyd letterlik 10 A4-bladsye. Mense het
ook baie meer deelgeneem aan die
gesprek in die program deur middel van
SMS en e-pos.
“Mense het behoefte gehad aan hoop
en om deel te wees van iets. Ons was die
stem buite die huis wat ingekom het toe
hulle dit nodig gehad het,” sê Lizelle wat
glo die Here het ’n hand in die kies van
die gaste op haar program, want elke
week kom die regte mense oor haar pad.
Sy lees ook wyd, doen baie navorsing en
luister fyn na die gesprekke om haar.
Geloof is egter waar alles vir haar
begin – nie dat sy soms twyfel nie, maar
dit is van korte duur. Vir Lizelle is geloof
onlosmaaklik deel van haar menswees:
“Ek leef in my geloof, dit is in my asem
en in my koffie en in my woorde. Dit is
deel van my besluite en my gesprekke.
Dit speel ’n rol in hoe ek kwaad word
en in hoe ek liefhet. Dit is in my lewe
ingeweef soos ’n mekrameknoop wat ’n
net span en groot gewig kan dra en toe
maak.”
So dit volg natuurlik dat sy dan ook
elke gas vra watter rol geloof in hulle
lewe speel. Vanjaar se tema van doelgerigtheid vloei dan ook uit die tema
van diensbaarheid wat onderliggend aan
dankbaarheid en hoop is: “In elke onderhoud wat ek doen is daar ’n onderliggende tema van diensbaarheid. Praat
ek met iemand oor dankbaarheid dan is
daar diensbaarheid betrokke. Praat ek
oor hoop is daar diensbaarheid onder
die woorde. As ’n mens besluit om
diensbaar te wees is daar rigting … dit
bring jou by ’n plek waar jy die wêreld
verander.”
Op die vraag wat haar hoop gee, sê
sy dit is om te sien hoe gewone mense
mekaar liefhet en ondersteun. “Op
voetsoolvlak is die hart van die evangelie liefde en dit maak my dankbaar,”
sê Lizelle, want sy sien en hoor verhale
hieroor uit alle geloofsgemeenskappe
en dit gee haar hoop, ook vir die NG
Kerk: “Hoe hulle mekaar ondersteun,
hoe mense saamtrek, uitreik en planne
maak wanneer daar nood is en hoe hulle
bereid is om saam te staan weg van die
geraas. Mense se stories van waar geloof
’n verskil gemaak het in hulle lewe gee
my oneindige hoop.”
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‘I was angry,
an angry black
woman anger’

M

ichelle sit in haar swart rok in
die skaduwee van haar stoep.
Ons lag en gesels en in my
agterkop probeer ek die taal vind om te
kan beskryf hoe lig haar persona is, haar
menswees.
Ek beleef haar teenwoordigheid as
warm. Die manier waarop sy oogkontak
maak, is intens.
Ons sweef deur die gesprek. Ek met
my botteltjie water, sy met koffie in ’n
beker waarop daar staan: Liefde is liefde.
‘Don’t pity the depressed’
Vroeg-vroeg in die gesprek speel
Michelle oop kaarte oor die depressie
waarmee sy vir ’n groot gedeelte van
haar volwasse lewe moes saamleef.
Terwyl ons daaroor praat, beleef ek die
weerloosheid waarmee sy die gesprek
aanpak, en ek waardeer dit.
Terselfdertyd word ek ook deur die
krag hierin getref. Daar was ’n oomblik toe sy haar kop geskud en gesê het:
“Don’t pity the depressed. There is so
much creativity that goes along with it.”
Bewus van die eise wat dié siekte aan
haar stel, het Michelle ook geweet dat sy
so gou moontlik reëlings moes tref sodat
sy op behoorlike ondersteuning tydens
die grendeltyd kon reken.
Sy verwys na ’n ondersteuningsnetwerk, na haar geestelike begeleier, na gesond eet – en na haar nuutgevonde liefde vir joga. Sy beskryf laasgenoemde as ’n gawe wat die afgelope
klompie jare oor haar pad gekom het.
Uiteindelik het die grendeltyd ’n
ambivalente ervaring aan haar besorg:
Sy het beweeg tussen haar liefde vir en
verlange na mense, en haar behoefte aan
haar eie ruimte.
IAM
Michelle vertel hoe sy die afgelope jaar
saam met ander weerlose mense kon
reis – as programbestuurder by Inclusive
and Affirming Ministries (IAM).
So ook in die groter predikantespan
by die NG gemeente Brackenfell, waar
een van die kollegas in dié tyd aan
kanker gesterf het. Om saam met hom
in sy laaste maande en weke te kon

wees, was vir haar van buitengewone
groot waarde.
Michelle sê haar fokus was wel nie
bloot op hoe sy ondersteuning vir haarself kon bewerkstellig nie, maar hoe om
dit ook vir die personeel van IAM en die
mense met wie hulle werk te kon regkry.
Sy is as predikant by die NG gemeente Brackenfell aangestel met die
oog op ’n besondere fokus op IAM. Dis
’n nieregeringsorganisasie wat aandag
gee aan seksuele oriëntasie en seksuele identiteit in bepaalde geloofs- en
godsdienstige ruimtes. IAM ondersteun
in die besonder die LGBTQI+-gemeenskap, en die betrokke families, ten einde
hul idees oor seksualiteit en spiritualiteit
te integreer.
Die LGBTQI+-gemeenskap het
in die grendeltyd in vele opsigte baie
swaargekry. Veral diegene wie se familie
steeds onbewus van hulle seksuele
oriëntasie of identiteit is, asook dié wie
se familie dit steeds nie aanvaar nie. Om
ondersteuning aan hierdie persone te
bied, moes Michelle en haar span nuut
dink oor hoe hulle persone sonder slimfone of beskikbare data kon bereik.
Hulle het probeer om hierdie items
beskikbaar te stel, en om terselfdertyd
kos te voorsien. Asook taxi-geld, sodat
die betrokkenes kon reis om hormoonbehandeling te ontvang.
Etlike ander praktiese behoeftes is
ook onder hulle aandag gebring.
Psalm 139 en woede
Dit was in hierdie soort werkomgewing
dat Michelle opnuut bewus geword
het van die harde werklikheid van baie

Michelle Boonzaaier
gesels oor kreatiewe
woede. Foto: Elsa van
Nieuwenhuyzen

mense se lewensomstandighede, hulle
basiese behoeftes, hulle beperkte toegang tot mediese hulp.
“That was quite in your face,” vertel
sy. Die kompleksiteit van dié omstandighede het bygedra tot haar latere tamheid en, soos sy dit stel, “a serious dip”.
In dié tyd het Michelle ’n besonderse
liefde vir Psalm 139 ontwikkel. Dié
psalm, hoewel baie bekend, word
selde as geheel gelees. Die verse waarin
die digter sy woede verwoord, word
byvoorbeeld dikwels bloot oorgeslaan.
Maar vir Michelle was dit juis dié
verse wat oor haar gespoel en deel van
haar wese geword het. “I was angry,”
vertel sy, “an angry black woman anger.”
Dit was nie klag nie, nie lament nie,
sê sy nadruklik, dit was woede.
En só het Michelle begin om die
psalm oor en oor te lees, met ’n spesifieke fokus op die woede daarin én in
van die ander psalms. Sy het vertroosting gevind in die wete dat God haar
woede deel.
Jesus se woede
Ons het in ons gesprek lank stilgestaan
by wat Michelle bedoel wanneer sy die
woord “woede” gebruik.
Eerstens, maak sy dit duidelik, is alle
woede nie sleg nie. Sy onderskei byvoorbeeld tussen kreatiewe en destruktiewe
woede. Terwyl sy laasgenoemde beskou
as iets om voor versigtig te wees, reken
sy dat daar ruimte is om “kreatief ”
kwaad te wees. “It’s not beautiful, but it’s
creative.”
Ons gesels oor Jesus se woede in die
tempel, en sy woede aan die kruis. Die

kruis is vir Michelle nie bloot ’n plek van
lyding nie, maar ook ’n plek van woede.
Die probleem, sê sy, is dat ons Jesus
se woede te “mooi” probeer uitbeeld.
“We reframe anger too quickly.” Ons
weet nie regtig hoe om woede te ontvang of wat om daarmee te doen nie, sê
sy.
Jesus se woede was egter kreatief,
skeppend. Dit het nie afgebreek nie,
maar gehelp bou, dit help almal om
vorentoe te beweeg.
Dis juis dít wat Michelle wil doen: Sy
wil mense help vorentoe beweeg.
Dis nie eenvoudig nie. Sy probeer ’n
balans vind tussen aktivisme – haar plek
saam met benadeeldes – en die kerk, ’n
omgewing wat tipies na aan die bevoordeeldes is.
’n Nuwe rol
Sy het egter hierdie jaar haar rol, onder
meer as een van die moderatuurslede
van die Wes-Kaapse sinode van die
NG Kerk, ontdek. Op ’n manier wil sy
’n profetiese stem wees, sê sy, en dan
vanuit ’n posisie van weerloosheid.
“I am a light, playful person, a
frivolous one with questions,” beskryf sy
haarself.
Haar uitdaging, verduidelik sy, is
om vas te hou aan wie sy is en om
terselfdertyd haar stem te gebruik om
uit te daag, om te help skep, om kwaad
te wees.
’n Deel hiervan is om die kerk te help
om weg te beweeg van die soort binêre
denke wat die kerk as die “gewer” in gemeenskappe wil beskou. Michelle is diep
oortuig daarvan dat die kerk moet leer
om ook “ontvanger” te word van dit wat
ander het om te gee, en van wie God is.
Michelle, en eintlik die Bybelse
psalms, se uitnodiging is dat gelowiges volhou om opreg deel van hierdie
wêreld te wees – mét hulle gevoelens
van depressie en woede.
Dis eers wanneer ’n mens ook hierdie
emosies na waarde skat, herinner sy
my, dat ons die waarde van al die ander
emosies, soos ons dit in die ander verse
van Psalm 139 leer ken, werklik kan
waardeer.
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GERT NOTHNAGEL

A

s jy iewers tussen Uniondale,
Oudtshoorn en George verdwaal, beland jy dalk net mooi
op Gert se voorstoep in Herold.
Is jy dan nie seker of dit wel sy huis is
nie, gaan staan op die stoep en kyk voor
jou uit oor die tuin voor die kerk. As jy
gelukkig is, mag jy dalk van die lieflikste
rose sien wat jy al ooit teëgekom het.
Dis nie net rose wat in hierdie
omgewing pronk nie. Hier, op die naat
van die Tuinroete en die Karoo, word
daar met byna enigiets geboer: van
proteas tot volstruise, van sybokke tot
kiwivrugte. Daar is ook hops, koring,
neute, bees- en skaapvleis en allerlei
vrugte.
Die boerderye het wel die afgelope
jaar swaargekry. Afgesien van die
droogte, het die koronaviruspandemie
die uitvoermarkte omvergewerp. Die
gemeenskap het dus ’n moeilike tyd
agter die rug.

’n Wonderskone wêreld
Dis hier waar ek Gert in Desember 2020
aantref. In Maartmaand was die aanpassings en uitdagings nog lekker.
Hy vertel van die eerste Zoom- en
videovergaderings, van die boodskappe
wat hy maande lank elke oggend uitgestuur het. Hy praat vol verwondering
van die “mense op die kantlyn” wat hy
hierdeur kon bereik. “Dit was ’n wowervaring.”
Maar vandag erken hy dat hy te veel
balle gelyk in die lug probeer hou het.
Ná die Julievakansie het hy sy energie
verloor – en hy kon dit sedertdien nie
weer herwin nie.
Toe hy aan die einde van November
lig in die tonnel begin sien het, is die
Tuinroete tot brandpunt verklaar en
moes alles weer tot stilstand kom.

‘My hele
bedieningstyl is

op sy
gekeer‘

Die Here bring ons
dalk deur donker of
ongemaklike plekke
om potensieel ’n
dieper verstaan van
Hom te kan hê.

"

kop

‘Die rofste jaar in my lewe’
Gert self het dit nie maklik gehad nie.
“Dit was die rofste jaar in my lewe.”
Hy beskryf 2020 as die jaar van “’n
perfekte storm”.
Daar was die vier jaar lange droogte
wat die gemeenskap emosioneel gedreineer het en almal onder finansiële
druk geplaas het.
Dit was ook die tyd waarin sy en sy
vrou se paaie geskei het.
En, les bes, die pandemie. Met
laasgenoemde wat dalk hanteerbaar
kon wees as dit nie was vir al die ander
faktore wat soveel spanning meegebring
het nie. “Dit het my op ’n persoonlike
reis geplaas wat ál my krag geverg en my
uiteindelik emosioneel gedreineer het.
Ek kort ’n vakansie.”

Gert praat in liefdestaal oor die natuur, oor sy omgewing. Hy kan trouens
nie uitgepraat raak oor hierdie beeldskone “ideale bedieningsomgewing” nie.
Die tyd wat hy in dié wonderskone
wêreld deurbring, te voet of te fiets, gee
hom die geleentheid om asem te skep.
’n Krisistyd
Dis nie slegs die omgewing wat hom
bekoor nie; ook die mense lê hom na
aan die hart. Die NG gemeente Herold
is ’n familiegemeente met 250 gemeentelede. Hier is eet, kuier en saamkom
in die hart van alles wat die gemeente
doen. Dit vorm as ’t ware die wese van
hulle kerklike aktiwiteite.
Dis dus te verstane dat die inperkings
wat deur die pandemie genoodsaak is
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die gemeente swaar getref het. Die boere
het grootliks soos altyd voortgegaan,
maar die aanpassings rakende kerkwees
was ’n groot uitdaging.
Gert is daarvan oortuig dat die
gemeente se samehorigheidsgevoel
negatief beïnvloed is deur die opskorting van hulle normale interaksie.
Die gemeente het ’n sterk huisbesoekkultuur. Gert ry van plaas tot plaas
en huis tot huis om kontak met sy gemeentelede te bewerkstellig en te behou.
Ook dit moes tydelik opgeskort word.
“My hele bedieningstyl,” sê Gert, “is op
sy kop gekeer.”
Vir Gert die ekstrovert was dit nie
bloot ’n bedieningskrisis nie, dit was ook
’n persoonlike krisis. Persoonlike kontak
met ander is vir hom ’n bron van energie. Nou, afgesny van die gemeentelede,
werksaam in ’n eenpredikantgemeente
in ’n afgeleë dorpie, het isolasie in werklikheid sy “nuwe normaal” geword.
Tog praat hy oor goeie verhoudings
en die goeie samewerking wat hy ten
opsigte van leierskap beleef het. Daar
was die waarde van die webinare wat hy
beleef het, en verskeie kursusse. Asook
die briewe van ondersteuning vanuit die
Wes-Kaapse sinodale kantoor.
In die woestyn
Die man wat voor my sit, is ’n aangename persoon. Hy lag baie – maar hy is
opsigtelik moeg. Baie moeg. In hierdie
tyd worstel hy nie net met uitputting
nie, maar ook met diepe geloofsvrae.
Hy is terdeë bewus van die harde
werklikheid van dié woestyntyd.
Nietemin gesels ons saam oor God wat
voorsien. Die God van kwartels en manna en water uit ’n rots. Die teenwoordige
God in die vuur- en wolkkolom op ’n
moeilike pad.
“Dalk is dit die pad wat die Here met
ons stap …?”
Hy wonder hardop: “Die Here bring
ons dalk deur donker of ongemaklike
plekke om potensieel ’n dieper verstaan
van Hom te kan hê.”
Gert weet wat die waarde van die
woestyn behoort te wees en hoe ’n geloofsperspektief op ’n woestynverblyf
behoort te lyk. Hy bevind hom egter
tans te naby daaraan om werklik
perspektief daarop te kan kry.
> My besoek aan Gert staan uit as ’n
hoogtepunt in my gesprekke met die
dominees. Dis deels omdat ek hierdie
beeldskone, vrugbare omgewing deur
sy oë kon ontdek. En deels omdat ek ’n
rukkie saam met hom in die woestyn kon
vertoef.
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Studente vertel: Dis hoekom ons teologie studeer
Die nuwe bane in teologiese opleiding asook digitale innovasie maak hierdie studierigting toeganklik vir meer mense. Kerkbode het by al
vyf die teologiese opleidingsinstansies wat by die NG Kerk geakkrediteer is, ’n paar studente gevra. Hoekom studeer jy teologie?
Deur Heléne Meissenheimer.

Herlize Nel (18) van Bloemfontein is ’n
eerstejaar BDiv-teologiestudent by die
Universiteit van die Vrystaat. Sy vertel
haar lewe het as 15-jarige verander toe
sy met kanker gediagnoseer is: “Deur al
die swaarkry kon ek God se Hand die
meeste in my lewe sien … en om my
nege maande later te genees. Ek het toe
besluit om teologie te studeer sodat ek
mense van hierdie wonderlike God kan
leer.”

Nomthandazo Tyala (31) van King
William’s Town in die Oos-Kaap is ’n
eerstejaar BDiv-teologiestudent by
Universiteit Stellenbosch. Sy het in die
kleinhandelsektor gewerk, maar voel sy
wil meer doen vir haar kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk: “Ek het nog
altyd hierdie roeping op my hart vandat
ek my geloof in Christus bely het om
meer te doen in diens van Hom en die
kerk – dit het daartoe gelei dat ek teologie studeer om ’n predikant te word.”
Karel Albrecht
(19) studeer
BDiv by die Universiteit van Pretoria: “Ek studeer
teologie omdat
ek voel die Here
het my geroep en
kan my in hierdie
veld gebruik.
Ek sal graag ’n dominee in ’n gemeente
wil wees waar ook al die Heer my wil
gebruik.”

Ralph-Edison Upingasana (34) studeer
teologie by NETS in Namibië. Hy vertel
sy lewe gekenmerk deur alkohol- en
rookverslawing het handomkeer
verander toe hy Jesus ontmoet het:
“Hierdie geestelike groei en God se
roeping op my lewe, het ’n diep begeerte
by my gelaat om God se mense met
Bybelse kennis te lei, daarom studeer ek
teologie.”
Belinda Bothma
(48) van NG
gemeente BenoniBenjamin het in
2019 die Preeken-Eredienskursus
gedoen. Sy is besig
om haar as diensleraar by Hugenote Kollege te bekwaam: “My roeping
het begin as kinderbedienaar, maar het
ontwikkel soos ek groei in my wandel
met God. Om my kennis te verbreed en
van meer hulp in my huidige gemeente
te wees, het my passie geword.”

Polo Agnes Masilo (24) van Ficksburg
in die Vrystaat is ’n tweedejaar BDivteologiese student by die Universiteit
van die Vrystaat: “Ek geniet en waardeer
hoe my kursus met ander dissiplines
kombineer, wat my nie net help om die
samelewing beter te verstaan nie, maar
ek vertrou en glo dit sal my help in my
pligte as predikant.”

Luan Martin (22) het as jeugwerker
by sy tuisgemeente NG Krantzkloof in
Durban ’n Afrikaanse koffiekerkbediening begin. Hy het reeds die Bedienaarskursus by Hugenote Kollege gedoen
en is nou daar ingeskryf om aanlyn
teologie te studeer om predikant te
word: “Ek weet die Here het my pad
juis so neergelê dat ek direk uit skool uit
prakties kon beleef hoe dit is om in die
kerk te werk en hoe dit werklik is om
mense te bedien.”

Leandra Seyfferdt (24), ’n jeugwerker
by NG gemeente Constantiakruin in
Roodepoort, is besig met die diensleraarkursus by Hugenote Kollege: “Om
die onbekende van God se grootheid
saam met my gemeenskap te ontdek en
die kwashale van Jesus se liefde saam
raak te sien, dit is waartoe ek geroep is.”
FJ (Frederik) Cronje (18) van Riversdal is ’n eerstejaar
teologiestudent by
Universiteit Stellenbosch.
Hy glo God het hom
in graad 9
op Hoër Landbouskool Oakdale geroep om teologie te
studeer: “Ek is nog nie seker wat God
wil hê ek moet doen as ek my graad het
nie, maar ek wil graag met mense werk
wat sukkel in hulle geloof.”
Monique Dembskey (18) kom van
Edenvale in die Oos-Rand en studeer
teologie by die Universiteit van Pretoria
om ’n NG dominee te word: “Nie net

wil ek soveel as moontlik oor die Bybel
leer nie, maar ek wil graag mense in die
toekoms help deur die leiding van die
Heilige Gees en met die kennis wat ek
gedurende my studies ontvang om ook
die Here se Woord beter te verstaan. Ek
sien geweldig uit na die nuwe
lewensreis!”
Tonio Gantana
(45) van Delft
(gebore Swartlander) werk tans
as veldwerker
vir die Voortrekker Road City
Improvement
District (VRCID) projek in Kaapstad.
Hy het ingeskryf vir die BTh in missionale bediening by Hugenote Kollege:
“Die rede hoekom ek teologie studeer is
om eendag ’n voltydse bedie-naar van
God se Woord te word asook om meer
toegerus te wees om dissipels te maak in
’n voortdurend veranderende samelewing. Teologie sal my ook help om
ander te help wat weerloos is en deur
hedendaagse sosiale euwels geteister
word.”

Bethel Utete (31) van Zimbabwe het ’n
Honneursgraad in Kliniese Sielkunde
en werk as ’n berader en navorsingsassistent by die Universiteit van Namibië.
Hy is ’n finale jaar teologiestudent by
NETS: “Ek studeer teologie om toegerus
te word om God se Woord omsigtig te
kan benader en kommunikeer en om sy
mense te kan bedien.”

Huldeblyk 15

4 Maart 2022
Gerdrie van der Merwe

Wentzel van
Huyssteen:
Foto: NEELS JACKSON

O

p 18 Februarie 2022 sterf
prof Wentzel van Huyssteen
in Durbanville. So groet ’n
wêreldwye geloofsgemeenskap een van
die knapste teoloë wat die NG Kerk ooit
opgelewer het. Prof Wentzel se integriteit en nalatenskap as gerekende teoloog
en navorser is oorbekend, ’n seun uit
’n eenvoudige sendingpastorie, wat net
soos sy oupa en vader geroepe gevoel
het om in koninkryksdiens te staan.
Prof Wentzel het as dosent in die
teologie op wye akkers gesaai, nie net in
Suid-Afrika, Amerika en Kanada nie,
maar oor die aardbol heen. Hy het baie
gereis en lewer van tyd tot tyd akademiese lesings in Frankryk, Pole, Denemarke, Swede, Nederland, Engeland,
Skotland, Switserland, Duitsland, Italië,
Rusland, Japan, Hong Kong, China en
Korea. Na my mening kon geen alumnus van die Kweekskool op Stellenbosch
sedert 1859, so ’n wêreldwye akademiese
impak in teologiese opleiding maak soos
prof Wentzel van Huyssteen nie. Na
twee dekades te Princeton in Amerika,
keer hy terug na sy geboorteland en tree
af in Suid-Afrika. Hier sit hy steeds as
navorser en teoloog skouer aan die wiel,
waar hy steeds gewerk en gewen het in
die Here se koninkryk.
Jacobus Wentzel Vrede van Huyssteen is op 29 April 1942 gebore in die
sendingpastorie op Burgersdorp in
die Noordoos-Kaap. Wentzel se oupa
was ds Jacobus Petrus Johannes (Azie)
van Huyssteen, wat in 1901 tydens die
Anglo-Boereoorlog op Stellenbosch
gelegitimeer word en as proponent
begin werk in die konsentrasiekamp op
Springfontein. Hierna bedien hy die NG
gemeentes Jagersfontein, Oos-Londen,
Riebeeck-Wes en weer Oos-Londen
waar hy emeriteer. Hy sterf op 92-jarige leeftyd en beleef dat sy kleinseun
Wentzel van Huyssteen in sy voetspore
volg. Wentzel se vader is eerw Hendrik
Vrede van Huyssteen, wat in 1931 aan
die Sendinginstituut op Wellington afstudeer en sendeling word te Kenhardt,
Brandvlei, Griekwastad, Burgersdorp,
Durbanville, Hartbeesfontein, Vrede,
Delareyville, Victoria-Wes en Hofmeyr.
Wentzel is in baie skole en na eerw
Vrede van Huyssteen se aftrede in 1958,
is hy leerling aan die Hoërskool Bellville
waar hy in 1960 matrikuleer. Wentzel
was ’n ywerige lid van die CSV en aan
die einde van die jaar is hy geestelike
leier by die stranddiensspan op Jeffreysbaai, waar hy kinders met die evangelie aanraak tydens CSV-byeenkomste
oor die Kersvakansie. Toe reeds was
Wentzel ’n nederige en beskeie mens,
wat hy tot met sy dood gebly het ten
spyte van sy fenomenale prestasies en

’n Teoloog van

wêreldgehalte

bekendheid oral in die wêreld.
Die jong Wentzel voel geroepe om
predikant te word en is in 1961 student
aan Maties waar hy die BA-, Honneursen Meestersgrade in Filosofie behaal.
Daar is toe reeds groot
waardering vir sy intellektuele vermoëns
en op Stellenbosch behaal hy al sy grade
cum laude. In 1964 word hy student aan
die Kweekskool op Stellenbosch, waar
hy in die eeufeesjaar van die Universiteit
Stellenbosch in 1966 die BTh-graad verwerf. Hy is deel van 60 proponente wat
op Donderdag 30 November 1967 in die
NG Moederkerk op Stellenbosch gelegitimeer word. Wentzel was baie musikaal
en kon goed klavier speel en was baie
trots toe hy later sy oom Terstegen van
Huyssteen, ’n bekende in onderwys- en
musiekkringe, se klavier erf.
Wentzel trou op 1 Oktober 1966 met
mej Hester Theron van Williston in
die Groot-Karoo. Hasie, soos sy onder
vriende en die familie bekend staan, is ’n
gekwalifiseerde onderwyseres wat Wentzel diep gelukkig maak tot sy sterfdag
toe. In Suid-Afrika en gedurende die 23
jaar wat hulle in Amerika gewoon het,
was Hasie altyd daar en het hulle saam
’n vriendelike rustigheid uitgestraal.
Ds Fanie Schoonees, wat die kweekskoolklas se reünie na vyftig jaar in 2017
op Stellenbosch gereël het, vertel dat
Wentzel dit ook bygewoon het en dat sy
hartlike meelewing, beskeidenheid en
opregtheid sy klasmaats van 1967 diep
geraak het. Na sy legitimasie vertrek
Wentzel en Hasie van Huyssteen na die
Vrije Universiteit van Amsterdam waar
hy op 6 November 1970 die DTh-graad
verwerf in die Teologie. In 1969 studeer
hy ook aan die Ludwig Maximillian
Universiteit te München in Duitsland,
waarna hy terugkeer na Suid-Afrika om
’n aanstelling op te neem om Dogmatiek

en Etiek te doseer aan die Hugenote
Kollege te Wellington. Hy word beroep
na die NG Gemeente Noorder-Paarl,
waar hy die naweek van 11-13 Junie
1971 met handoplegging ontvang en
bevestig word in die geskiedkundige
Toringkerk. Prof Dawid de Villiers van
Stellenbosch lewer die bevestigingsrede.
Na slegs 16 maande in die gemeente en
as medeleraar van ds JD van Wyk, lewer
hy op 22 Oktober 1972 sy afskeidspreek
omdat hy ’n aanstelling aanvaar het as
professor in Bybelkunde aan die Universiteit van Port Elizabeth.
Op hierdie kampus langs die strand
by Algoabaai, lewer prof Wentzel van
Huyssteen twee dekades lank doseerwerk van hoogstaande gehalte en laat sy
invloed in stilte geld. Hieroor skryf dr
Ben du Toit: “Ons wat predikante was
in die tagtiger- en negentigerjare in die
Oos-Kaap, kan getuig van die bepalende
rol wat hy gespeel het in ons teologiese
en intellektuele ontwikkeling. Die ‘Studiegroep Teologie’ aan
die Universiteit van Port Elizabeth, het
deur sy inisiatief tot stand gekom. Daar
kon ons gereeld in die Senaat-ouditorium luister na en gesprek voer met gerekende name in die teologie, filosofie
en ander wetenskaplike dissiplines.
Plaaslik, sowel as internasionaal. Waarskynlik was die belangrikste invloed
van prof Wentzel om ons te motiveer
tot interdissiplinêre diskoers, anderkant
die grense van inperkende kerkisme. Hy
het in ons die hoop gevestig dat ons met
integriteit deel van die groter gesprek
kon wees.”
In 1992 verlaat prof Wentzel van
Huyssteen Suid-Afrika toe hy ’n aanstelling kry as professor aan die Princeton
Teologiese Seminarium te New Jersey in
die Verenigde State van Amerika. Hier
beklee hy twee dekades lank die gesogte

James McCord-leerstoel in Teologie in
Princeton, waar hy hom besig hou met
die vraag of en hoe dialoog tussen teologie en wetenskap gevoer kan word.
In ’n gesprek met dr Frits Gaum in
2003 getuig prof Wentzel: “Ek glo in
God die Vader, die Seun en die Heilige
Gees. Ek het ’n diepe betrokkenheid by
die tradisie waarin ek staan. En omdat
ek in God glo, beteken dit dat God bepalend is vir my hele bestaan, vir al my
denke.” Die curriculum vitae van prof
Wentzel van Huyssteen is enorm, wat
getuig van artikels, lesings, navorsingsprojekte en boeke wat ’n mens na jou
asem laat snak.
Daarom word hy met dankbaarheid
vereer vir die baanbrekerswerk wat hy
verrig het in sy leeftyd. Plaaslik ontvang
hy in 1987 die Andrew Murray-prys,
asook in 2007 die Andrew MurrayDesmond Tutu-prys. In 2009 ontvang
hy ’n eredoktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch, sy alma mater. In 2014
ontvang prof Wentzel die toekenning as
A-geëvalueerde navorser van die Nasionale Navorsingstigting. Dié toekenning
word gemaak aan top geëvalueerde
navorsers wat beskou word as leiers in
hulle onderskeie navorsingsvelde.
Prof Wentzel is ’n kenner wanneer dit
kom by die verhouding tussen teologie
en wetenskap, daarom word hy met die
hand uitgesoek om op uitnodiging in
2004 die prestigeryke Gifford-lesings
aan die Universiteit van Edinburgh in
Skotland aan te bied. Hierdie eer het
ook teoloë soos Albert Schweitzer, Karl
Barth, Rudolf Bultmann, Paul Ricoeur
en David Tracey te beurt geval. Dit is
’n rare voorreg en erkenning aan prof
Wentzel van Huyssteen, ’n seun met
diep wortels in die sonnige Suid-Afrika.
Na prof Wentzel se aftrede in 2014
as professor aan die Universiteit van
Princeton in die VSA, keer hy en sy vrou
Hester (Hasie) terug na Suid-Afrika en
word hy buitengewone professor aan die
Fakulteit Teologie van die Universiteit
Stellenbosch.
In 2013 beleef prof Wentzel en sy
vrou Hester ’n groot hartseer toe hulle
een seun Daniël op 42-jarige leeftyd in
Amerika sterf. Minder as ’n dekade later
sterf prof Wentzel en hy word oorleef
deur sy vrou Hasie, ’n seun Henk,
dogters Ilze en Nina, skoon- en kleinkinders.
Op 18 Februarie 2022 sterf prof
Wentzel van Huyssteen na ’n lang en
dapper stryd met komplekse mediese
uitdagings. Tot die einde toe het prof
Wentzel sy waardigheid behou en die
laaste lewensknoop in ’n oorgangstydperk suksesvol hanteer, die laaste groet
van ’n nederige teologiese reus.
> Dr Gerdrie van der Merwe is ’n
kerkhistorikus.
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Om versoening te doen

'n Derde opsie
V

ergifnis, versoening en geregtigheid. Dit
bly belangrik om oor te dink, al is baie
mense moeg vir die onderwerp. Dit moet
egter ook gedoen word. Versoening veronderstel
handelinge. Soos om iets te sê. Of, moeiliker, om
na wat gesê word te luister. En sulke handelinge is
nie die einde nie, dit is die begin. Die teoloog John
de Gruchy het tereg sy boek Reconciliation die
betekenisvolle en veelseggende ondertitel Restoring justice gegee. Versoening moet letterlik hande
en voete kry – voete wat nader loop, hande wat
opgelê word, arms wat omhels en ongeregtighede
wat daarna met regstelling aangepak word.
Ek weet – hier gaan ons al weer! Dit is egter
nodig om altyd hieroor te praat en te dink. Ons het
in die negentigerjare baie geleer oor die doen van
versoening – hoe om dit te doen en hoe om dit nie
weer te doen nie.
Versoening kan op beter of slegter wyses gedink
en gedoen word. Die kerk het self ’n ryk tradisie.
Vanaf sinvol regmaak tot by droogmaak en alles
erger maak.
Versoening en vergifnis is deur die eeue op
verskeie wyses beoefen. Daar is reste van eeueoue
praktyke vandag nog in ons kerke. Soos skuldbelydenis en genadeverkondiging in eredienste; diep
gesprekke tydens huisbesoek, of iemand wat teenoor ’n priester in ’n bieghokkie belydenis doen.
Hierdie handelinge het almal met versoening te
make en stam van twee heelwat ouer gebruike af.
Die oudste een is die sogenaamde kanonieke (van
canones “voorskrifte”) boete en die nuwer een die
insulêre (van insula “eiland”) boete.
Die eilandboete is deur Ierse monnike vanaf
hulle eiland, eers na Europa en later na die res van
die wêreld geneem. In hulle kloosters in Ierland
het die monnike elke dag hulle sonde teenoor
mekaar bely en dan boete gedoen. Een monnik
bely dus en die ander een is die biegvader wat ook
vergifnis bied saam met ’n gepaste boete. Later
is aflate gebruik waarmee vergifnis gekoop kon
word. Die privaatbieg kom uit die tradisie, naamlik
dat iemand teenoor ’n priester bely. Die priester
vergeef namens God. Dit is privaat. Daar is vertroulikheid. Dit is veilig. Selfs sielkundig gesproke,
kan dit duidelik helend wees vir die een wat bieg.
Daar was ook ’n ander ouer tradisie. Vroeg in
die kerk se geskiedenis is voorskrifte opgestel met
gepaste boetes wat by sondes pas. Dit is waar die
ouer kanonieke boete vandaan kom. Die belydenis
en boete is toe ook dikwels voor almal in die erediens, dus in die openbaar, voltrek. Die bedoeling
was dat erge dinge, soos moord en diefstal, die
kerk se beeld skade berokken. Lidmate wat hieraan
skuldig was, moes op ’n sigbare wyse veroordeel
en op ’n pad van vergifnis, boete en versoening

geneem word. In die Middeleeue het hierdie soort
boete egter tot ’n volledige drama ontwikkel. Vir
die sondaar wat belydenis doen, is ’n boetekleed
omgehang. As is op die kop gestrooi en dan is
die arme persoon deur die Adamspoort (onthou
Adam en Eva wat uit die paradys gedryf word)
fisies uit die kerk en geloofsgemeenskap gejaag op
Aswoensdag.
Dan is die arme siele weer op die Donderdag
voor Goeie Vrydag in die kerk ingebring vir versoening en heropname.
In die laat negentigerjare was dit nie net individue nie, maar selfs groepe soos die NG Kerk wat
by die Waarheid-en-versoeningskommissie getuig
het en kandidate vir boetedoening was. En in ons
eie dag is daar diegene wat voor die Zondo-kommissie van Ondersoek getuig het en ’n hele verhaal
wat voor ons ontvou. Die uiterstes van ’n private
verswyging van aandadigheid en ontduiking van
aanspreeklikheid en regstelling is ’n moontlikheid.
So ook ’n openbare uitbanning deur ’n Adamspoort en verguising voor almal.
Ons benodig ’n derde opsie, iets tussen
anonieme privaatbieg agter die houtdeur van ’n
bieghokkie en die openbare vernedering en die
drama van die Adamspoort. Wat ons wel geleer het
uit die ander opsies is dat daar weinig sprake was
van versoening wat plaasvind tussen partye wat
betrokke is op grond van ’n proses waar beide partye in die proses verander omdat hulle as gelowiges
verbonde is aan mekaar en aan God. ’n Proses wat
die erns van die saak erken, maar waarin niemand
in die openbaar verneder word nie.
Na die afloop van die Waarheid-en-versoeningskommissie het die Instituut vir die Heling van
die Herinneringe begin om waagmoedige ruimtes
te skep waar mense hulle stories kon vertel. Die
ruimtes is gevul met gesamentlike gesprekke en
die saam skep van verskeie rituele en simbole om
die deelnemers te verbind tot die proses. Gou is
daar besef dat versoening nie moontlik is na ’n
eenmalige ontmoeting tussen twee partye nie en
dat daar verskeie opvolggeleenthede geskep moet
word om die proses verder te ontwikkel. Hierdie
verdere ontmoetings is met sukses of deur die
Instituut gereël of deur die plaaslike gemeentes wat
verantwoordelikheid hiervoor geneem het.
Die derde opsie vra van beide partye om hulleself te verbind tot ’n reis onderweg na versoening
waarvan vergifnis en geregtigheid wesenlik deel is
en waar elke uitkoms van die reis ook verskillend
kan wees.
’n Reis saam met ander is nie ’n 100 meter
‘sprint’ met ’n prys aan die einde nie, maar eerder
’n langsame maraton waar die partye wat saam
op die reis is mekaar nodig het om die reis te kan

voltooi.
Die Nederlandse teoloog Hanneke MeulinkKorf help ons om te verstaan dat hoop ’n proses is
as sy verduidelik dat die tweelingsuster van hoop
geduld is. Daarom vra die proses van ons geduld
met mekaar sodat ons die hoop kan beleef en
leef. Die Joodse filosoof Martin Buber skryf dat
heling plaasvind waar twee partye mekaar werklik
ontmoet op die reis as gelyke vennote. So ’n reis is
dus net moontlik as dit deurgaans gebaseer is op
vertroue en verhouding tussen die partye. Anders
as die ander opsies vra ’n derde opsie van elke
reisgenoot om in te beweeg in waagmoedige ruimtes waar stories deurlopend vertel en na geluister
moet kan word. Verder vra so ’n reis van elkeen
om medeverantwoordelikheid te neem vir die
reis, om deurgaans verantwoordbaar te wees aan
mekaar en om verbind te wees om geregtigheid te
laat geskied waar die verhouding geskend is.
Daar is natuurlik vrae: Is dit werklik nodig om
so ’n tydsame proses te volg? Wie het tyd hiervoor?
Wie gaan dit reël? Daar is waarskynlik nog baie
meer vrae, maar tog het ons gesien dat die eerste
twee opsies nie werklik versoening bewerkstellig het nie. Die een te openbare opsie kan selfs
mense net verder skaad en die ander dien nie
werklik die soort versoening wat ons land benodig
nie. Om die minste te sê, as ons regtig eerlik is,
het daar eintlik meer verwydering, wantroue en
verdagmaking ontstaan. Om versoening alleen ’n
persoonlike saak tussen jou en God te maak bou
nie verhouding met die ander nie.
Daar is nie meer ’n Waarheid-en-versoeningskommissie wat die verantwoordelikheid gaan
neem om so ’n proses weer te begin nie.
Ons het ook oor die jare beleef dat daar vele
gedwonge pogings aangewend is deur buitepartye
om versoening te bewerkstelling tussen mense en
tussen gemeenskappe wat meestal skipbreuk gelei
het omdat nie almal ewe verbind was tot die proses
nie. Versoening kan nie vooraf georkestreer word
om volgens ’n algemeen geldende plan te werk om
versoening te bewerk nie.
Die derde opsie vra juis van ons as gelowiges en
plaaslike geloofsgemeenskappe om op grondvlak
verantwoordelikheid te neem om saam met die
ander party, as gelyke vennote die proses te inisieer
en die reis te begin. Dus van onder af op moet die
reis begin. Dit vra om ten alle tye op die reis aan
mekaar verantwoordbaar te wees en veral ook om
saam onregte wat plaasgevind het in die gesig te
staar en te hanteer sodat dit kan lei tot herstel en
eindelik tot versoening.
Proff Christo Thesnaar en Cas Wepener doseer
Praktiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.
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AKKOMMODASIE

VAKATURE: SUIDER-PAARL GEMEENTE GEMEENTELERAAR
Ons nooi hiermee graag belangstellendes, wat resoneer met ons gemeente se belydenisverklaring
(http://www.suiderpaarl.co.za/) en geroepe voel, om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse
leraar. Diensaanvaarding is verkieslik vanaf 1 Augustus 2022.
Belangstellendes word versoek om aansoekinligting per e-pos aan ons skriba, Madeleine Fourie, te
stuur na admin@suiderpaarl.co.za voor 12:00 op Vrydag, 11 Maart 2022.
Leraarsprofiel:
Ons is op soek na iemand wat
•
die Here liefhet en ’n lewende verhouding met Hom het;
•
hom/haar gemaklik kan uitleef binne ons gemeentekonteks;
•
‘n gelegitimeerde van die NG Kerk is, met ’n gesonde waardering vir die Gereformeerde tradisie;
•
gemaklik is om alle ouderdomme te bedien, versorg en toe te rus om hulle gawes uit te leef
binne die visie van die gemeente en in lyn met ons waardes;
•
10-15 jaar ervaring het van leierskap, medeleraarskap en werk in spanverband;
•
Skrifgetrou en dinamies preek met ’n aanvoeling vir liturgie en aanbidding;
•
oor goeie selfbestuurvaardighede beskik;
•
die vermoë het om mense saam die toekoms in te neem;
•
’n Koninkryksvisie het; en
•
ruimte skep vir mense om God te beleef.
Vergoeding:
Volgens voorgeskrewe sinodale vergoedingskaal. ’n Pastorie is beskikbaar.
Aansoekinligting verlang:
1. ‘n Dekbrief waarin u uself kortliks bekendstel en aansoek rig.
2. ‘n Volledige Curriculum Vitae, insluitend drie referente met volledige kontakbesonderhede.
3. ’n Video-opname van maksimum vyf minute, wat die volgende insluit:
3.1 Bekendstelling van aansoeker.
3.2 Reaksie op ons gemeente se belydenisverklaring en hoe u daarby sal wil inskakel.
3.3 Praktiese voorbeelde van hoe u met vrug u gawes uitleef.
3.4 Reaksie oor enige huidige aktuele sake in die NG Kerk in Suid-Afrika.
4. ’n Video-opname van ’n onlangse preek.
5. Aanduiding van beskikbaarheid vir ‘n onderhoud in die week van 19-21 April 2022.
Aansoekers sal teen 8 April 2022 ingelig word of hulle genooi gaan word vir ‘n onderhoud.
Indien u enige verdere navrae het oor die aanstellingsproses, die gemeente of besonderhede van die
pos, kontak gerus vir Madeleine Fourie by admin@suiderpaarl.co.za

HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in
sekuriteitskompleks. Reg deur die
jaar beskikbaar. 2 slaapkamers,
2 badkamers, slaap 6. Binne- en
buite groot onderdakbraai.
Dubbelgarage.
Sel: 082 787 9216.

ALGEMEEN
ALGEMEEN
PREDIKANT BESKIKBAAR VIR AFLOS: Enige gemeente wat ’n
aflospredikant benodig vir ’n tydperk van een tot drie maande, is
welkom om my te kontak. Dr Leon Keller – 066 317 9425 – e-pos:
kellerleon1@gmail.com
AKKOMMODASIE
LOEVENSTEIN: Studente-akkommodasie naby Tygerberg-hospitaal.
Enkelkamer met kombuisie en badkamer. Ten volle gemeubileer.
Aparte ingang met veilige parkering. R3 500 pm, elektrisiteit, water
en gas ingesluit. Eie vervoer noodsaaklik. Skakel Gert by 072 044
8945 of e-pos: gse57601@gmail.com
VAKANSIE-AKKOMMODASIE
AMANZIMTOTI/TOTI CABANAS: Woonstel te huur – 29 April tot 6
Mei 2022. Slaapkamer en woonvertrek bied slaapplek vir vier. Uitsig
oor see en loopbare afstand na hoofstrand. Veilige parkering. Slegs
R3 000. Skakel Herman le Roux 082 899 8335.
JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL – 2 slaapkamer (slaap 6) wooneenhede volledig toegerus. Sentraal by die see. Tel: 042 293 1585.
UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige see-uitsig. Loopafstand vanaf
see. Vanaf R520 p/d per eenheid, buiteseisoen. 084 547 8522 of 039
315 5779. Webblad: www.grietseplek.com

Deur die indiening van u CV, gee u toestemming dat die inligting soos vervat in u CV, onderworpe aan die
terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Suider-Paarl
Gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.
Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.

Die volgende Kerkbode
verskyn op 25 Maart 2022.
AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
BEROEP: Prop Willie Beets na
Odendaalsrus; ds Jurie Blom van
Bethal na Namakwaland; ds Willie de
Koker van Jeffreysbaai na Jacobsdal;
ds Vian du Plessis van Walvisbaai na
Somerstrand.
AANVAAR: Prop Domonic Nathan
Basson na St Helena.
WES-KAAP
BEVESTIGING
Ds Christo van Staden is op 13 Feb
2022 as brugleraar van NG Kerk
Porterville bevestig vir ’n termyn van
ses maande (Jaco Nel, Ringskriba,
18.02.2022).
Ds Jan Enslin van Velden (voorheen

Besoek www.
kerkbode.
co.za

Die vakature-advertensies
verteenwoordig
die standpunte van die
adverteerder
en nie noodwendig
dié van Kerkbode nie.

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

van NG Kerk Somerset-Oos) is beroep
na NG Kerk Drakenstein (Paarl) vir ’n
vaste termyn van drie jaar. Hy word
op 6 Maart 2022 in die gemeente bevestig (Lucy-Anne Fourie, 15.02.2022).
Prop Stefan de Klerk is beroep na NG
Kerk Bloubergstrand. Sy bevestiging
vind plaas op Sondag 13 Maart 2022
om 10:00 en sy intreepreek om 18:00
(Franselene Krause, Kommunikasiebeampte, 17.02.2022).

18.02.2022).

DEMISSIE
Die Ring van Piketberg het einde Jan
2022 van ds AJ (Albé) Theunissen
van Porterville afskeid geneem. Hy
het sy akte van demissie ontvang op
23 Jan 2022 (Jaco Nel, Ringskriba,

VRYSTAAT
EMERITAAT
Dr KP (Kruger) du Preez
(regs) het op
27 Feb 2022

EMERITAAT
Die Ring van Piketberg het einde
Jan 2022 van ds GJ (Gert) Kok van
Eendekuil afskeid geneem. Hy het
sy akte van emeritaat ontvang op
30 Jan 2022
(Jaco Nel,
Ringskriba,
18.02.2022).

sy afskeidspreek gelewer in die NG
gemeente Aandbloem, Bloemfontein,
na ’n bediening van 46 jaar. Hy het as
kontrakleraar en gerontoloog vir die
afgelope sewe jaar in die gemeente
gedien (Dr Kruger du Preez, Pastorale
Hulp, 10.02.2022).
NOORDELIKE
BEVESTIGING
Prop Brits Ehns Janse van Rensburg
is op 13 Februarie 2022 deur ds Johannes Gerhardus Haasbroek bevestig in Harare/Marondera-kombinasie,
in ’n samewerkingsooreenkoms met
die Nederduitsch Hervormde Kerk
van Harare (Ds Johan Haasbroek,
Ringskriba, 15.02.2022).

18 Vakatures
NG GEMEENTE SUIKERBOS
VAKATURE: LERAAR (VOLTYDSE PREDIKANTPOS)
SLUITINGSDATUM: 2 APRIL 2022
Gemeenteprofiel:
Suikerbos-Gemeente is gestig op 1 Oktober 1985. Ingebruikneming van gebou was op 22
Oktober 1988. Eerste leraar was ds JJ Louw, bevestig op 26 Januarie 1986. Hy was leraar
van Suikerbos-Gemeente en ontvang sy akte van demissie op 17 Januarie 2010. Daarna
word ds Nicole Hamman-Forrest verkies as leraar van NG Kerk Suikerbos. Suikerbos-Gemeente is tans 37 jaar oud en geleë oos van Vereeniging. Ons het tans 240 belydende
lidmate en 31 dooplidmate. Ons gemeente is besig om te verander. Een van die kerkraad
se doelwitte is om jonger gemeentelede te lok en te behou deur energieke en innoverende bediening. Jeug, jong volwassenes, volwassenes en bejaardes lê ons na aan die hart.
Ons is ook betrokke by Catherine Robson Kinderhuis en NG Welsyn Vereeniging.
Ons visie is om só kerk te wees dat God die wêreld ook deur ons kan liefhê. Daarom as
’n geloofsgemeenskap verheerlik ons God, bou ons mekaar op, en bring ons hoop in ons
omgewing en die wêreld.
Leraarsprofiel:
Die ideale kandidaat moet ’n geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 30-40 jaar wees en oor minstens vyf jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy
moet lief wees vir die Here asook vir mense van alle ouderdomsgroepe. Aansoekers moet
bewys kan lewer dat hulle suksesvol oor natuurlike leierseienskappe beskik ten einde die
personeel, kerkraad en gemeente te kan lei. Dissipelskap, eredienste, lof en aanbidding
(musiek), prediking, gasvryheid en ’n passie vir alle ouderdomsgroepe is vir ons baie
belangrik.
Ander vereistes:
Rekenaarvaardig wees en daardeur tegnologie kan gebruik as ’n hulpmiddel alleen om
die taak van leraar suksesvol deur te voer. Ondervinding in musiekbediening sal tot
voordeel wees. Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ’n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe. Bewys kan lewer van suksesvolle deurvoering van nuwe idees en insigte
asook die skep van innoverende oplossings vir hedendaagse situasies. Die klem val op
suksesvolle gemeenteverwante veranderinge en verbeteringe. Hou aan om op datum te
bly met mededingerinligting en die kerkgemeenskap se tendense, die identifisering van
kerklewe-geleenthede in finansiële bewustheid.
Vergoeding:
’n Toepaslike vergoedingspakket volgens sinodale riglyne word aangebied.
’n Behuisingstoelaag vorm deel van die TKVI wat aangebied word.
Aansoeke:
Stuur die volgende elektronies aan ngksb@lantic.net
•
’n Volledige CV met ten minste drie referente.
•
Dekbrief wat meer vertel van uself, u spesifieke bydraes wat u kan lewer en
passies. (Die proses kan vergemaklik word indien bewyse van u spesifieke
bydraes gelewer word met die indien van hierdie aansoek.)
•
Skakels na jou erediensopnames of aanlyn-eredienste.
Alle aansoekers sal skriftelik verwittig word van die uitslag van hierdie proses.
Sluitingsdatum: 2 April 2022
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik na die aanvaarding van die beroep.
Navrae: Telefoniese navrae kan gerig word aan die voorsitter van die kerkraad, Pieter
Möller (082 454 1266) of die kerkkantoor Mariska Botha (072 110 9719/016 423 6295).
Deur die indiening van hul CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat
in hul CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing deur Suikerbos-Gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.
Die kerkraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit aansoeke te maak nie.

NG KERK PAULPIETERSBURG
LERAARS POS VAKANT
Paulpietersburg is gelee in Noord KZN tussen Piet Retief en Vryheid. Ons is ’n plattelandse gemeente met 167 lidmate en 24 dooplidmate.
VAKATURE: Voltydse leraarspos op kontrak basis. Kontrak is vir twee jaar met ’n moontlikheid om dit te verleng.
AMPSPLIGTE: In gevolge Art 9 van die Kerkorde.

NG BELLVILLE-VALLEI
VAKATURE: VASTETERMYNPOS VIR DRIE JAAR
Sluitingsdatum van aansoeke: 28 Februarie 2022.
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.
Ons nooi gelegitimeerdes om aansoek te doen vir die pos. Dis ’n drie jaar pos met die
opsie om te verleng.
Profiel van gemeente:
Bellville-Vallei is in 1962 gestig en is geleë in die noordelike stadsgebied van Bellville.
Twee laer- en hoërskole is naby. Ons het ongeveer 430 belydende lidmate en 116 dooplidmate.
Ons visie is: “Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word …
Dit doen die Here wat die Gees is – 2 Korintiërs 3:18.”
Die erediens is ’n belangrike byeenkoms waar ruimte gemaak word vir verskillende spiritualiteite. Skrifgetroue, aktuele en dinamiese prediking rus lidmate toe om die Woord van
God in die breëre samelewing uit te leef.
Pastoraat en berading aan mense van alle ouderdomsgroepe, individueel en in gesinsverband, is wesenlik.
Ons kategese (voorskool tot graad 11) is vir ons uiters belangrik. Die leraar werk saam
met die ander kategete en begelei die finalejaars tot belydenisaflegging.
Ons konteks is belangrik en daarom is samewerking met buurgemeentes belangrik.
Die leraar is:
w Verkieslik ’n jonger persoon.
w ‘n ‘all-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad en al die diensterreine werk.
w Verkieslik iemand met ’n musikale aanvoeling.
w Rekenaarvaardig en kan digitale projeksies in die erediens doen sowel as klankgrepe
op Whatsapp-groep kan uitstuur.
w Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se taak.
.
Vergoeding:
Volgens sinodale skaal/byvoordele riglyn tot ’n maksimum van kerf 5.
’n Pastorie is beskikbaar.
Jou aansoek:
Jou CV met twee referente moet gestuur word aan: Die Skriba, bellvillevallei@gmail.com
of Postmastraat 61, Oakdale, Bellville 7530.
Indien jy preke op digitale media het (bv Yo-Tube), voorsien ons asb van die skakel.
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
Navrae:
Vir verdere inligting skakel:
Ds Kobus Swarts (Voorsitter kerkraad) 072 397 3877.
Morné Smit (Voorsitter Finansiële Kommissie) 082 360 0240.

NG KERK MARQUARD
BEKENDMAKING VAN VAKATURE
Hiermee maak die kerkraad ’n vakature van ’n onbepaalde termyn- pos in die NG Kerk
Marquard bekend. En wag die gemeente die aansoeke van gelegitimeerde leraars af.
Ons is ’n plattelandse gemeente wat bestaan uit gewone mense wat ten spyte van ons
swakhede, die Here Jesus lief het en dien. Ons onderlinge verbondenheid aan mekaar
maar veral ons verbondenheid aan Christus is vir ons nie onderhandelbaar nie. In die
gemeente is ruimte vir lidmate om die Here met hulle gawes te dien. Ons onderlinge liefde
vir mekaar kom tot uitdrukking in ons verhoudinge met mekaar.
Hiermee vra ons ’n gelegitimeerde leraar:
•
Wat die Here Jesus heelhartig dien en met gemak met die gemeente kan omgaan.
•
Wat hom of haar saam met die gemeente sal verlustig in die eenvoud, diepte en
die lewens omvattende boodskap van God se genade en liefde.
•
Wat vir Mense omgee.
Om hom of haar beskikbaar te stel vir beroeping.

VERGOEDING: Pakket van R20 000 per maand plus gratis behuising wat water en
elektrisiteit insluit.

Ons maak hierdie vakature in afhanklikheid van die Here bekend. Ons gebed is dat God
sy doel met ons saam sal bereik.
Ons kerkraad behou ook die reg voor om nie ’n aanstelling te doen nie.
Ons het voorheen ’n beroep uitgebring, maar die beroep is nie aanvaar nie.

AANSOEKE: Stuur CV met verwysings aan:
Die skriba, e-pos: ngkerkppburg@lantic.net

Aansoeke sluit: 22 Maart 2022.
CV ‘s kan ge-e-pos word na: ngkerkmarquard@telkomsa.net

SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2022.

Vir meer besonderhede oor die Gemeente en die formaat van die aansoek kontak:
•
Thinus Greyling (Leierouderling), sel: 083 272 8629.
•
Daleen Henning (Skriba), sel: 083 441 7214.

NAVRAE: Kerkkantoor tel: 034 9951273 Maandae, Woensdae, Vrydae 8:00-13:00.
Leierouderling Andrew Roos sel: 072 724 8720.

NG GEMEENTE SONSTRAAL (Durbanville)

NG GEMEENTE BRITS

Vakature: Aanddiensaanbiddingsleier en -liturg

Vastetermynpos vir leraar op 3 jaar kontrakbasis
Die gemeente wag graag aansoeke in van persone wat belangstel om in Brits te woon en
werk vir ’n periode van minstens drie jaar. Alle pligte van ’n voltydse leraar is ter sprake.

Gemeenteprofiel
• Sonstraalgemeente is in Durbanville (Wes-Kaap) geleë. Ons bedien ongeveer
5 000 lidmate waarvan ’n beduidende persentasie gesinne met kinders is. .
• Ons slagspreuk is: Leef om te dien, en ons roepingstelling: By Sonstraal is almal
welkom – hier leer ons saam om soos Christus te leef. Ons leef ons roeping uit met
die waardes: genade, gasvryheid en gestuurdheid. Ons logo is in die vorm van ’n
multidimensionele kruis.
•
Eredienste is gasvrye en feestelike ontmoetings waar moeite gedoen word om ten
volle inklusief te wees.
• Ons is kerk in ons konteks waar elke lidmaat genooi is om met geregtigheid, vrede
en vreugde te leef.
• Ons kuier graag saam en geniet goeie koffie!

Die gemeente bestaan uit 442 belydende en 132 dooplidmate. Ons is een van drie NG
gemeentes op die dorp. Brits is geleë tussen Pretoria en Rustenburg en ongeveer 60-70
km vanaf Pretoria, Johannesburg en Rustenburg. Die gemeente bestaan uit dorps- en
plaaslidmate
Hoe voel ons oor die bediening en wat is vir ons belangrik:
1. Die erediens is ’n belangrike byeenkoms waar ruimte gemaak word vir verskillende
ouderdomme en spiritualiteite. Skrifgetroue, aktuele en dinamiese prediking rus lidmate toe om die Woord van God in die breëre samelewing uit te leef.

Profiel van kandidaat
• Opregte, geïntegreerde en dinamiese persoonlikheid met die vermoë om uitstekend
in ’n span saam te werk.
• Vereenselwig met die gemeente se visie en roepingstelling.
• Passie en vaardighede om, spesifiek met die oog op aanddienste, die musiekbediening en liturgie kreatief, kontekstueel en met teologiese suiwerheid met die
roepingstelling te belyn en in ’n unieke styl te ontwikkel.
• Die vermoë om kuns en teologie liturgies te integreer.
• Vaardighede vir die vestiging van spanne vir musiekbediening en die ontwikkeling
en toerusting van toekomstige liturge.

Jou aansoek:
Jou CV (nie langer as twee bladsye) met twee referente moet gestuur word aan: Die
Saakgelastigde: Ellen Rossouw: ngbrits@mweb.co.za
Ons ontvang graag u aansoek nie later nie as 31 MAART 2022.
Diensaanvaarding so spoedig moontlik.
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

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

NG GEMEENTE MARBLE HALL

NG KERK PAROW

VAKATURE: LERAAR

VAKATURE: VOLTYDSE PREDIKANTSPOS

Sluitingsdatum: 31 Maart 2022
Navrae:
Voorsitter van die Pre-Advies Kommissie:
Mev Johanna Matthee sel: 083 441 8834, e-pos: johannamatthee0@gmail.com
Konsulent van die gemeente:
Dr Theo Swart sel: 083 457 1647, e-pos: tswart@netactive.co.za.
Deur die indiening van u CV, gee u toestemming dat die inligting daarin vervat, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Wet op Beskerming van
Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013) deur Parow Gemeente vir die beroepingsproses
gebuik kan word.
Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.

Ons omgewing en samelewing is belangrik en daarom is samewerking met buurgemeentes vir ons essensieel.

Vergoeding:
Doen asb. navraag oor besonderhede en verduideliking van die gemeente se posisie by
huidige kontrakleraar: Ds Kobus Mouton, tel: 082 807 6071.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke:
Aansoeke vergesel van ’n CV (maksimum van drie bladsye), twee referente met kontakbesonderhede kan gestuur word aan: Die saakgelastigde, info@ngparow.co.za of Sarel
Cilliersstraat 13, Parow 7500.

4.

Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se pligte.

Sluitingsdatum: 14 Maart 2022

Vergoeding:
’n Pakket volgens sinode skaal. Daar is tans nie ’n pastorie beskikbaar nie en ’n behuisingsubsidie sal vir die interim voorsien word.

Ons kategese (voorskools tot graad 11) is vir ons uiters belangrik. Die leraar werk
saam met die ander kategete en begelei die finalejaars tot belydenisaflegging.

Rekenaarvaardig en administratief sterk is. Noue samewerking met die kerkkantoor is
belangrik.

Navrae kan gerig word aan die Voorsitter van die Pre-advieskommissie: Sanet Ferreira
(082 448 5666 / sanetferreira68@gmail.com).

Leraarsprofiel en –pligte:
•
Verkieslik ’n jonger persoon, tot ouderdom 30 jaar.
•
’n ‘All-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad oor al die huidige bedieninge
en diensterreine kan werk.
•
Verkieslik iemand wat ’n aanvoeling het vir die uitbou van die gemeente oor tradisionele grense.
•
Rekenaarvaardig en digitaalvaardig in die erediens en op ander media.
•
Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se taak.

3.

Iemand wat in noue skakeling met die kerkraad en al die diensterreine werk.

Aansoeke
Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by:
kommunikasie@sonstraal.org.za.
• ’n Bondige CV.
• Kontakbesonderhede van drie referente.
• ’n Skakel na ’n onlangse erediens of geleentheid waar u opgetree het.

Gemeenteprofiel:
Parow Gemeente is geleë in die sentrale stadsgebied van Parow. Die gemeente bestaan
tans grootliks uit senior burgers. Die gemeente grens aan Voortrekkerweg, Parow.
Hierdie deel van die gemeenskap is sosio-ekonomies en kultureel baie divers en word nog
nie bedien nie. Binne die gemeentegrense is twee laerskole, asook Parow Dienssentrum
(Hernus Kriel Behuising). Ons visie is: “Die liefde van God maak ons ’n oop deur”.

Pastoraat, siekebesoek en berading aan mense van alle ouderdomsgroepe, individueel en in gesinsverband, is wesenlik.

Die leraar is:
Waarskynlik ’n ouer persoon (emeritus), maar ook enige iemand anders wat bereid is om
vir ’n laer aangepaste TKVI te werk, is welkom. Covid het ’n baie negatiewe impak op die
gemeente gehad en ons tel nou eers kop op.

Vergoeding
Volgens SAKOV-skale (25 ure per maand).

Sluitingsdatum: 31 Maart 2022

2.

(VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR)
GEMEENTEPROFIEL:
• Ons gemeente is ’n tipiese plattelandse eenmansgemeente geleë in die middedorp
van Marble Hall in Limpopo en is deel van die Ring van Middelburg (Mpumalanga)
(Oostelike Sinode).
• Ons het tans 400 lidmate, waarvan 329 belydend is.
• Van karakter is die gemeente sterk behoudend met gereformeerde spiritualiteit en stel
’n hoë premie op Skrifgetroue prediking.
LERAARSPROFIEL:
’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse
gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede. Die leraar moet:
•
•
•
•
•
•
•

Iemand wees wat, behalwe die pligte vervat in Artikel 9 van die Kerkorde, ’n energieke
motiveerder moet wees wat ons tot ’n aktiewe dienende gemeente kan lei.
Iemand wees wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
Iemand wees vir wie Skrifgetroue Bybelse lering voorop staan asook die suiwer
gereformeerde leer.
Passievol wees oor die erediens en aanbieding daarvan.
Alle aspekte van pastorale versorging is baie belangrik.
Beskik oor leierseienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese,
Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens) te laat groei.
Bereid wees om ’n psigometriese toets af te lê.

VERGOEDING:
• As gemeente in proses van herstel wil ons saam die Here vertrou dat ons binne
sinodale riglyne vir ’n Vlak 1 of 2-aanstelling sal kan onderhandel.
AANSOEKE:
• Volledige CV met drie toepaslike referente (elektronies) aan die skriba.
• Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ’n
preekbeurt op Sondag.
SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2022.
DIENSAANVAARDING: 1 Junie 2022.
NAVRAE:
Skriba: ngkmhall@lantic.net
Voorsitter: Riaan van den Heever (082 550 8907) of riaan@elandsbdy.co.za
Die Gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die
aansoeke te maak nie.

Dana Snyman

D

4 Maart 2022
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Hoekom gryp ’n
troue ’n mens so aan?

aar is weer ’n troue by die
trouplek ’n ent strandaf, sien ek toe ek en die
honde oor die duin kom vir ons
middagstappie. Dit is ’n Vrydagmiddag, en dit is Desember. By
ons trou hulle in Desember op
weeksdae ook.
Die gaste staan daar rond. ’n
Paar sit al op van die houtbankies
en die strandstoele op die sand.
En voor is die podium onder ’n
afdakkie waar die troupaartjie
gaan staan – hulle en die een wat
hulle trou.
Ek is vieserig, want as ek ver
wil stap, moet ek by die trouplek
verbygaan. Dit beteken ek sal die
honde aan hulle leiband moet hou
tot ons ’n hele ent daar verby is.
Hulle is nie skaam nie en is pal
op die uitkyk vir iets om te eet,
my twee honde. Hulle sal na die
trouplek toe draf, daar rondsnuffel
en soek vir iets om te aas.
Hoekom gryp iemand se
troue ’n mens so aan? Hoekom
is jy soms selfs geïnteresseerd in
mense wat jy nie werklik ken nie,
se troue? Kyk maar al die trouartikels en -foto’s in tydskrifte en die
koerant.
Ek is die ene oë toe ek in die
trouplek se koers stap, die honde
steeds aan hulle leibande. Die
seremonie gaan byna begin. Party
van die jonger ouens het hulle
skoene en sokkies uitgetrek en
hulle langbroek se pype opgerol.
Maar twee of drie van die ouer
mans stap in kerkerige skoene

nader, hoogtrap oor die sand. Nie
een dra ’n das nie.
Daar was ’n tyd toe dit ondenkbaar sou wees om sonder ’n das na
’n troue toe te gaan. Eers laataand
op die onthaal, ná ’n heildronk
of drie, sou party latte die das
losknoop, dit om die kop bind en
dans, dans, dans. Dis nou as daar
wel gedans is. Terwyl ’n troue beplan is, was daar soms ’n rusie oor
of daar op die onthaal gedans gaan
word of nie. Die bruid se ouers is
dansers en die bruidegom s’n glo
dans is sonde. Wat nou?
Nou trou min paartjies nog in
’n kerk.
Dit was redelik maklik om op
daardie ou troues te voorspel wie
is wie: Die bruid en die bruidegom
se ouers en grootouers – as hulle
nog geleef het – het elk ’n skouerruiker gedra, meesal ’n angelier en
’n varingblaar, wat met ’n haakspeld vasgesteek is. En hulle was
fyn uitgevat. Veral die vrouens.
Die rokke is spesiaal gekoop of self
gemaak.
En dan was daar die blommemeisies. En die strooimeisies. Soms
ook ’n hofknapie.
Ek kan nie aan die agterkant
van die trouplek verbygaan nie,
maar tussen die afdakkie waaronder die bruidspaar gaan staan
en die see, is genoeg plek vir my
en die honde om verby te stap. Ek
rek my treë, want omtrent al die
trougaste sit al – en dan is daar
musiek. Klink na Lady Gaga se
stem. Agter my suis die branders.

Miskien is dit ’n ou
ding, ’n diep ding,
wat maak dat ’n
mens nuuskierig
is oor iemand wat
jy nie ken nie se
troue? Het die mens
dalk ’n natuurlike
behoefte om te deel
in ander se vreugde
en hulle verbintenis
aan mekaar?

"

’n Man in ’n wit syhemp stap
vorentoe met ’n Bybel en ’n iPad
by hom. Hy gaan wag by die
podium onder die afdakkie. Die
musiek kom uit ’n Bluetooth-luidspreker langs die podium.
Nêrens ’n angelier vasgesteek
aan iemand se skouer nie. Nêrens
’n hoed op ’n vrou se kop nie.
Miskien is dit ’n ou ding, ’n
diep ding, wat maak dat ’n mens
nuuskierig is oor iemand wat jy
nie ken nie se troue? Het die mens
dalk ’n natuurlike behoefte om te
deel in ander se vreugde en hulle
verbintenis aan mekaar?
Die honde trek aan hulle
leiband, maar ek sê, wag eers, wag,
ek wil eers hier kyk.
In die voorste ry buk een van
die ouer mans vooroor, trek sy een
veterlose skoen uit en skud vinnig
die sand uit die skoen. Die meisie
skuins agter hom se arm is vol

tatoeëermerke. Op meer as een
voorkop rus ’n donkerbril.
Dit is ’n windstil middag.
Oor die see hang losserige
wolke en bokant die wolke
is die son ’n helder kol. Die
branders is silwer.
Dan kom twee vroue gestap
uit die rigting van die trouplek
se permanente tent waar die
onthaal gehou gaan word. Beide
dra ’n swart langbroek, ’n swart
baadjie en ’n wit hemp met ’n
swart strikdas. Hand aan hand
stap hulle terwyl die musiek
steeds speel.
Eers kyk net ’n paar van die
gaste agtertoe, na die paartjie
toe. Dan draai almal se kop en op
baie se gesig verskyn ’n glimlag.
Hier en daar lig een ’n selfoon en
neem ’n foto.
Die twee gaan staan voor die
podium en die musiek word stil.
Op een van die strandstoele vee
’n ouer vrou trane af. Ek kan
nie hoor wat die man agter die
podium sê nie, die gesuis van die
branders is te hard, maar die gaste
lag. Eers blaai die man die Bybel
oop.
Ek wonder watter teks lees hy,
daar is so baie oor die liefde in die
Bybel geskryf. Later praat die man
met die paartjie. Die gaste sit stil
en luister. Agter hulle staan die
tafels gedek in die trouplek se tent.
Kom, sê ek vir die honde.
’n Entjie verder maak ek hulle
leiband los, en hulle hardloop voor
my uit die silwer middag in.
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