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Die geskenk van vreemdheid - "Tog is ons idee van wat aanvaarbaar is dikwels ver  

verwyder van wat waar en wydverspreid is. Enige idee van die normale (wat tans in 

sirkulasie mag wees), is nie noodwendig ’n akkurate weerspieëling van wat dit  

beteken om mens te wees in ons wêreld tans nie. Ons bespreek dit nie omdat ons 

verwerping en vernedering vrees. Dit wat queer is, wat anders is, wat vreemd is – nie 

net in ander nie, maar ook in onsself – is daarom onwelkom,"  

skryf Nadia Marais in haar rubriek op bl 6

KIËF: Toe die eerste 
missiele begin val, wou 
die Van der Colffs net 
hulle seun veilig uit die stad 
kry waar hy teologie studeer bl 5
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Uittog in aantog? 

KAROO-CAMINO:  
'Elke keer as sy gaan 
bid, vat sy 'n klip 
saam en pak dit op 
die stapel' bl 10

Spesiale verslag oor NG Kerk Vrystaat se 

sinodebesluite oor die verband met die Algemene Sinode.  

bl. 13 en 14



   19 November 2021 2  Advertensie  25 Maart 2022
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help om hulle ervarings  
en emosies te verwoord 

en te verwerk.
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van alle ouderdomme help hulle ontdek
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•   hoe om boeliegedrag te herken  
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van ’n wegkruipplek te ontsnap.
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deur die moeilike tye 
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Universiteit bied tog 
veilige ruimte, hoor sinode

LE ROUX SCHOEMAN

Akademici met uiteenlopende 
perspektiewe was Woensdag  
(9 Maart) onder die sprekers wat 

aan ’n sinodegesprek in Bloemfontein 
oor teologiese opleiding en bedienings-
begeleiding deelgeneem het.

Johan Janse van Rensburg, ’n emeri-
tusprofessor wat dekades lank in die 
bediening was, het die sinode met ’n 
wegspring-skyfie teen die grootskerm 
gewaarsku dat daar “’n probleem” met 
teologiese opleiding is. “Dit het te lank 
gebeur dat voorgegee is dat alles in orde 
is, dat daar volkome beheer is aan alles 
wat gebeur.”

“Ek is ’n voorstander van die apolo-
getiek … dit is ’n wetenskaplike dis-
sipline binne die sistematiese teologie, 
wat teologiese geloofsoortuigings wat 
op die Bybel gefundeer is, verdedig 
(en) begrond,” het Janse van Rensburg 
verduidelik. “Maar nou het ons ’n pro-
bleem dat die teologiese opleiding juis 
nie apologeties te werk wil gaan in die 
sin dat die studente opgelei word om 
ander standpunte af te wys nie,” het hy 
gesê. “Word die belydenis van die kerk 
werklik verdedig?” wou die oud-prof re-
tories by die sowat 300 afgevaardigdes in 

Teologiese opleiding:

’n groot skuur op die Skougrond hoor.
Dr Juanita Meyer, ’n dosent by die 

Universiteit van die Vrystaat se teolo-
giese fakulteit, het weer klem gelê op die 
kerk as skakel tussen opleiding en breër 
konteks. “Vriende, die diverse, kom-
plekse, uitdagende en transformerende 
konteks van die universiteit, is uitein-
delik ’n veilige ruimte waar studente 

hulleself voorberei vir presies dieselfde 
diversiteit, kompleksiteit, uitdagings 
en transformasie wat hy uiteindelik in 
sy bediening in die oë moet kyk in die 
wêreld daarbuite. Daar is geen immuni-
seringsruimte vir verandering van ons 
omgewing nie, en daar moet ook nie 
wees nie,” het Meyer gesê.

Ook die dekaan van die fakulteit 

waar Meyer doseer het ’n groetebood-
skap aan afgevaardigdes gebring. “Met 
die veranderings oor die jare in ons 
land, kon die (teologiese) fakulteit (aan 
die Universiteit van die Vrystaat) nie 
onveranderd bly nie, maar moes ons 
transformeer in baie opsigte,” het prof 
Rantoa Letšosa gesê.

Die dekaan het die sinode daaraan 
herinner dat die universiteit NG 
studente tegemoet gekom het rondom 
onderrigtaalkwessies en ’n prentjie 
geskets van ’n algemene toename in stu-
dentetal by dié multidenominasionele 
fakulteit, met sy 17 dosente en (vanjaar) 
altesaam 219 studente. Daar was nog 
studente wat weggewys moes word, het 
Letšosa vertel.

In 2021 het die fakulteit ’n stra-
tegiese plan gefinaliseer, aldus Letšosa. 
Die nuwe visie is om teologie te doen 
“deur ’n verskeidenheid kontekstuele 
akademiese programme aan te bied en 
die doen van innoverende navorsing 
…” Hy het gesê die fakulteit wil in diens 
van haar vennote staan. “Kom ons vat 
saam hande in ’n moeilike tyd. Kom ons 
luister saam na die Woord van die drie-
enige God en poog om verantwoordelik 
te leef as nuwe mense van Christus,” het 
hy ten slotte gesê.

LE ROUX SCHOEMAN

Nog ’n sinode, nog ’n gesprek oor 
selfdegeslagverhoudings (SGV) … 
Ds Jan Lubbe gee toe dat enige kerk 
die gevaar loop om irrelevant te raak 
deur wiele van besluitneming wat 
baie stadig draai.

Maar die nuutverkose voorsit-
ter van die moderamen van die 
NG Kerk Vrystaat, werp ook nuwe 
lig op wat binne die sinodesaal in 
Bloemfontein aan die gang is, waar 
sowat 300 afgevaardigdes vir drie 
dae (8-10 Maart) saamtrek om oor 
’n verskeidenheid onderwerpe – 
waaronder SGV – te praat. “Kyk, ek 
dink daar is altyd iets nuuts. Daar is 
vordering. Waarskynlik gebeur dit 
in kerke baie stadig,” sê Lubbe. “As ’n 

mens nou dink aan gesprekke wat in die 
verlede gevoer is … As jy dink wat met 

die teologie van apartheid gebeur het, 
dat dit uiteindelik twee, drie dekades 

geneem het om oor daai brug te kom, 
net om (met) ’n amptelike standpunt 
te sê: Ons kan nie dit doen nie, ons 
stap weg hiervan,” verduidelik Lubbe.

Hy voeg by: “Wat ’n mens ook 
agterkom … is dit is dikwels genera-
sies. Byvoorbeeld, as jy praat oor die 
Skrif is dit ’n vraag wat elke generasie 
sal moet antwoord. So, ek wil amper 
sê, in elke twee drie sinodes kan jy 
verwag dat daar weer gevra word: 
Hoe lees ons die Bybel? Wat is die 
bril waardeur ons lees? En dit kom 
dikwels deur so ’n etiese saak, soos 
in hierdie geval nou selfdegeslagver-
houdings. Die uitdaging is, in so ’n 
vergadering, om vars te luister: Wat 
gebeur in ons konteks en waartoe 
roep die Here ons nou?”

Die uitdaging is om vars te luister – Jan Lubbe

Prof Rantoa Letšosa Prof Johan
Janse van Rensburg

Dr Juanita Meyer

> Kyk die video by  
kerkbode.co.za
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Die aanbevelings uit ’n omvat-
tende verslag oor teologiese 
opleiding is op die laaste dag 

van NG Kerk Vrystaat se sinodesitting 
in Bloemfontein goedgekeur.

 Dit sluit ’n nuwe ooreenkoms in 
tussen die NG Kerk Vrystaat en die 
Universiteit van die Vrystaat soos aan 
die vergadering voorgelê deur die loop 
van die saamtrek wat van 8 tot 10 Maart 
plaasgevind het.

 Die stemmery kom ná bydraes deur 
akademici en die aanhoor van teologie-
studentestemme via ’n videogreep wat 
in die saal gespeel is, asook wydlopende 
bespreking deur van die sowat 300 
afgevaardigdes.

 Dit kom ook te midde van besware 
oor ’n gebrek aan beheer oor dosente by 
universiteite as selfstandige akademiese 
inrigtings en ’n versoek dat teologiese 
dosente se geloofsoortuigings via ’n 
kerklike vraelys gepeil moet word.

 “Die een saak wat die meeste skade 
aangerig het in die NG Kerk die afgelope 
twee dekades, is hoe die liberale teologie 
die teologiese opleiding van predikante 
negatief beïnvloed het,” lui ’n uittreksel 
uit ’n bydrae deur ds Dubois du Toit, 
van NG gemeente Kestell.

 Ander meen weer universiteite 
berei studente voor om te werk in hulle 
kontekste. Dr Juanita Meyer, ’n dosent 
by die Universiteit van die Vrystaat se 
teologiese fakulteit, het Woensdag in 
haar bydrae gesê: “Vriende, die diverse, 
komplekse, uitdagende en transformer-
ende konteks van die universiteit, is uit-
eindelik ’n veilige ruimte waar studente 
hulleself voorberei vir presies dieselfde 
diversiteit, kompleksiteit, uitdagings en 
transformasie wat hy of sy uiteindelik 
in hulle bediening in die oë moet kyk 
in die wêreld daarbuite. Daar is geen im-
muniseringsruimte vir verandering van 
ons omgewing nie, en daar moet ook nie 
wees nie,” het Meyer gesê. 
 
AMPTELIK: Hiermee die besluite soos 
uitgetrek uit die notule van die Vrystaatse 
Sinode 2022. - Red. 

  
AANBEVELINGS VIR BESLUIT- 
NEMING DEUR DIE SINODE
Besluit: Punte 1 tot 8 word goedgekeur
1. Die Sinode neem met dank kennis van 

die Verslag oor Teologiese Opleiding soos 

deur die Kuratorium aan die vergadering 

voorgelê.

2. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor 

die Kuratorium, personeel van die Semina-

rium en sinodale kerkkantoor, alle aanbie-

ders en mentors in opleidingsgemeentes, 

Terwyl die afgevaardigdes op die laaste dag die saal verlaat, sê ds Jan Lubbe aan Kerkbode hy is verlig oor die verloop van die vergadering. 
“Dit kon op verskillende ander maniere afgeloop het, wat waarskynlik almal negatief sou gewees het." Die foto hierbo wys die perspektief 
vanaf die kommunikasiespan se opwipateljee agter in die saal. Foto: Le Roux Schoeman 

sowel as die Dekaan en personeel van 

die Fakulteit Teologie vir die werk wat in 

die afgelope termyn rakende teologiese 

opleiding in Bloemfontein gedoen is.

3. Die Sinode neem kennis dat die 

gespreksgroep en taakspan wat tydens die 

sinodale konferensie in November 2021 

oor teologiese opleiding besin het, van alle 

relevante inligting voorsien is en besluit 

het om te volstaan met die verslag wat uit-

eindelik hier deur die Kuratorium voorgelê 

sou word.

4. Die Sinode gee geleentheid vir ’n 

bespreking van die Verslag oor Teologiese 

Opleiding, verdere toeligting waar nodig, 

sowel as vir ’n hantering van die ingesonde 

beskrywingspunte oor die opleiding.

5. Die Sinode keur die voorgestelde nuwe 

ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat 

en die Universiteit van die Vrystaat soos 

aan die vergadering voorgelê en gemo-

tiveer, goed en dra die ondertekening en 

implementering daarvan aan die Kurato-

rium op.

6. Die Sinode gee aan die Kuratorium 

’n mandaat om in die volgende termyn, 

benewens die deurlopende besinning oor, 

beplanning vir en bestuur van gerefor-

meerde teologiese opleiding vir die NG 

Kerk, spesifieke aandag aan die volgende 

sake te gee:

(i) Die ontwikkeling en verdieping van 

die kerklike vorming en begeleiding van 

studente vir bediening in die NG Kerk-

familie, en spesifiek dit wat as eie aan die 

belydenisgrondslag, geskiedenis, spiritua- 

liteit en roeping van die NG Kerk geag 

word en alles wat in die kerklike praktyk 

nodig mag wees om hierdie erfenis verant-

woord en met integriteit in ’n samelewing 

in nood te kan bedien;

(ii) Die verdere ontwikkeling van alle ven-

nootskappe wat reeds gevestig is vir die 

teologiese opleiding van die NG Kerk, maar 

spesifiek dié met omliggende streek-

sinodes (Noord- en Oos-Kaap, Hoëveld, 

Goudland en Natal), met die VGKSA en 

NGKA, met ander kleinere kerke van refor-

matoriese oortuiging, met NetAct en met 

gemeenskapsorganisasies wat by fasette 

van die opleiding baat mag vind;

(iii) Deelname aan en verantwoording 

van ’n eie oortuiging rakende teologiese 

opleiding binne die Algemene Kuratorium 

van die NG Kerk en die ontwikkeling van ’n 

toekomsscenario daarvoor;

(iv) Besinning oor en medewerking met 
die Algemene Kuratorium en Fakulteit 

Teologie en Religie plaaslik om die formele 

akademiese opleidingsvereistes vir volle 

leraarsbevoegdheid (BDiv, MDiv en Nagr.

Dipl), die volgorde en lengte daarvan ten 

beste te struktureer;

(v) Besinning oor en ondersoeke na die 

akkreditering van ander instansies vir 

(diverse) teologiese opleiding deur die 

Algemene Kuratorium soos die teologiese 

fakulteit aan die NWU en SATS;

(vi) Besinning oor, beplanning vir en 

bestuur van alle moontlikhede om die 

onderskeie opleidingsbane vir diverse 

bedieningsmoontlikhede verder te struktu-

reer en te vestig binne die vennootskap 

tussen die NG Kerk Vrystaat, Seminarium 

en akademiese instellings; en

(vii) Die opgradering van die bladsye wat 

op die webwerf van die NG Kerk Vrystaat 

aan teologiese opleiding toegewys is, 

sowel as die deurlopende benutting van 

kerklike media soos VRYPOS, Kerkbode en 

radioprogramme vir die bekendstelling 

van ons opleiding.

7. Die Sinode doen ’n beroep op leraars, 

gemeentes en ringe,

(i) om deur hulle bediening van die Woord, 

sakramente en gemeenskap van geloof, 

spesifiek ook in kategese, ’n grondslag te 

lê waarop doop- en belydende lidmate die 

roepstem van God sal kan hoor, spesifiek 

ook vir opleiding in gereformeerde teolo-

gie en alreeds ingelei te word in die taal 

van daardie teologie;

(ii) om doop- en belydende lidmate by te 

staan en te begelei in die ontdekking van 

hulle gawes en besluitneming oor watter 

roete vir teologiese opleiding in hulle spe-

sifieke omstandighede gevolg kan word, 

en hulle so spoedig moontlik in verbintenis 

met die Kuratorium en die prosesse  

rakende keuring, aansoeke en beurse te 

stel;

(iii) om hulleself te verbind tot die onder-

steuning van gereformeerde teologiese 

opleiding deur die mentorskap van 

studente en óók om finansieel tot hierdie 

prioriteit van die NG Kerk Vrystaat by te 

dra; en

(iv) om vir die teologiese opleiding van 

die NG Kerk Vrystaat te bid, en vir elkeen 

daarby betrokke as aanbieders, mentors 

en dosente, sowel as vir elkeen van ons 

studente in opleiding.

8. Die Sinode bevestig die uitnodiging 

van die Kuratorium aan ringe van die NG 

Kerk Vrystaat uit wie se geledere daar nie 

alreeds ’n verteenwoordiger in die Kurato-

rium dien nie, om jaarliks ’n afgevaardigde 

na die vergadering en legitimasiepleg-

tigheid in November te stuur, ten einde die 

basis van gesprek oor en begeleiding van 

opleiding nog verder te verbreed.

Groen lig vir nuwe ooreenkoms met Universiteit van die Vrystaat

Besoek kerkbode.co.za om die 

volledige ooreenkoms tussen die NG 

Kerk Vrystaat en die  

Universiteit van die Vrystaat te lees.
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HELÉNE MEISSENHEIMER

Die gesin van die Afrikaanse sen-
deling, ds Willem van der Colff, 
tel ook onder die meer as 2,8 

miljoen mense wat teen middel-Maart 
uit die Oekraïne voor die
Russiese aanslag op hierdie Oos- 
Europese land gevlug het.

Die voortslepende konflik sedert 
Rusland hierdie voormalige Sowjetunie-
lidland op 24 Februarie binnegeval het, 
het ontaard in ’n humanitêre krisis met 
duisende mense dood en miljoene wat 
landuit gevlug het. Sommige Oekra-
ïnse stede het ook tekort aan water en 
voedsel.

Intussen hang daar vir Willem, sy 
vrou Alla en hulle drie kinders tans 
groot vraagtekens oor wat die toekoms 
vir hulle gaan inhou. Die gesin het die 
afgelope 26 jaar gebly in die stad Vin-
nitsa, sowat 270 km suidwes van die 
Oekraïnse hoofstad

Sendeling en sy gesin 
vlug uit Oekraïne

Kiëf. Willem, ’n boorling van die 
Paarl, het van 1995 as sendeling van 
die globale sendingorganisasie Ope-
rasie Mobilisasie (OM) in die Oekraïne 
gewerk tot 2015 toe hy sy eie onafhank-
like gemeentebediening begin het.

Toe die eerste Russiese missiele begin 
val in Kiëf, was die Van der Colffs se 
eerste bekommernis om hulle seun 
Johan veilig uit die stad te kry waar hy 
besig was met teologiese studies. Hierna, 
soos al meer vlugtelinge na Vinnitsa 
gestroom het, het hulle gehelp om vir 
mense skuilplek te kry en om kos en 
mediese voorraad met skenkings uit 
onder meer Suid-Afrika aan te koop.

Met twee seuns wat vir militêre diens 
opgeroep kon word, het die gesin die 
moeilike besluit geneem om te probeer 
om die land te verlaat. Volgens Willem 
gaan hulle aanhou om mense wat in 
nood in Oekraïne is te help met skenk-
ings wat hulle ontvang. As gesin beleef 
hulle die situasie as uiters traumaties 

en onseker, veral oor hulle kinders se 
toekoms. 

“Dit is ’n uiters moeilike en emosio-
nele tyd vir ons. Ons huil baie. Bid vir 
ons,” vra hy in ’n aparte  
WhatsApp-nuusbrief.

Vanuit kerkgeledere het die Wêrel-
draad van Kerke (WRK) sowel as die 
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke 
(WBGK), beide liggame waarvan die 
NG Kerk ’n lid is, in verklarings vir 

voorbidding vir vrede tussen die twee 
lande gevra. Dr Gustav Claassen, 
algemene sekretaris van die NG Kerk, 
het gesê dié kerk, as lid van al hierdie 
liggame, is vereenselwig met hierdie 
oproepe tot voorbidding.
 
> Mense wat ds Willem van der Colff 
se nuusbrief wil ontvang en/of tot hulle 
werk wil bydra kan hom epos by 
willem@ua4u@gmail.com.

Ds Willem van der Colff en sy gesin staar ’n onseker toekoms in Pole in die gesig na hulle 
onlangs soos meer as 2,8 miljoen mense uit die Oekraïne moes vlug voor die gewelddadige 
Russiese aanslag op die land. Foto: Verskaf 
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Nadia Marais

Kontak ons

In die kinderfliek The Hunchback of Notre Dame 
(1996) – gebaseer op Victor Hugo se verhaal met 
dieselfde titel (gepubliseer in 1831) – is daar ’n 

veelseggende interaksie tussen regter Claude Frollo 
en die hoofkarakter van die verhaal, Quasimodo. Die 
vroom Frollo, wat gypsies met alle mag en mening 
haat weens hulle vreemdheid (ons sou kon sê ‘queer-
ness’), gee ook aan Quasimodo hierdie wrede naam, 
wat volgens die storieverteller Clopin beteken ‘half 
gevorm’.

Frollo begin een van sy gesprekke met Quasimodo 
met die woorde: “Remember what I’ve taught you, 
Quasimodo” – 

You are deformed [I am deformed]
and you are ugly [and I am ugly]
and these are crimes for which the world shows little 
pity …
Out there they’ll revile you as a monster [I am a 
monster]
Out there they will hate and scorn and jeer [only a 
monster]

Die verskriklike van hierdie interaksie lê nie net 
by Frollo se beskrywing van Quasimodo nie, maar 
ook by Quasimodo se toe-eiening van Frollo se 
wrede oordeel: Ek is misvorm, ek is lelik, ek is ’n 
monster. Ek moet versteek bly, want niemand sal my 
aanvaar nie, niemand sal my wil hê nie. My vreemd-
heid is afstootlik vir ander mense. Ek hoort nie in 
ordentlike geselskap nie.

Heelwat flieks en TV-reekse handel oor die tema 
van vreemdheid. Ons sou ook aan die meer onlangse 
The greatest showman (2017) – en in die besonder 
die aangrypende lied “This is me” – kon dink, wat 
ook oor die temas van weggesteektheid, skaamte, 
vernedering en die gepaardgaande vrees vir verwer-
ping, handel.

Wat sal die mense dink? Wat sal die mense sê? 
Watter wreedhede, skelname en veroordeling kan na 
my kant toe kom as ek my vreemdheid sou erken of 
sou wys? Watter kras en blatante, maar ook gesofisti-
keerde, subtiele tekens sou daar wees dat daar op my 
neergesien word?

Dit het my laat dink aan die werk wat die School of 
Life (waarvan die filosoof Alain de Botton ’n medes-
tigter is) verrig hieroor. In hulle boek met hierdie 
selfde titel, en die veelseggende subtitel An emotional 
education – gepubliseer in 2019 – word daar juis 
gereflekteer oor die aard van normaliteit.

Deel van die rede waarom ons nie meer gereeld 
dieper in onsself inkyk nie, argumenteer Alain de 
Botton en sy kollegas, is omdat ons skaam en bang 
is vir die ongewone wat ons in onsself sou vind. Ons 
maak die aanname dat ander mense – en vreem-

delinge in die besonder – noodwendig minder 
vreemd, minder weerloos, en minder worstelend as 
ons moet wees; en dit beteken dat ons skaam moet 
wees, en stil moet bly, oor ons eie vreemdhede. Ons 
dink ons is die uitsondering binne ’n see van nor-
maliteit.

Tog is ons idee van wat aanvaarbaar is dikwels ver 
verwyder van wat waar en wydverspreid is. Enige 
idee van die normale (wat tans in sirkulasie mag 
wees), is nie noodwendig ’n akkurate weerspieëling 
van wat dit beteken om mens te wees in ons wêreld 
tans nie. Ons bespreek dit nie omdat ons verwerping 
en vernedering vrees. Dit wat queer is, wat anders 
is, wat vreemd is – nie net in ander nie, maar ook in 
onsself – is daarom onwelkom.

“Most of us hate anything we don’t understand”, 
meen Kris Kristofferson in sy lied Jesus was a Capri-
corn (1972).

Sonder selfbewustheid, moed, en eerlikheid sal 
ons onsself en ander mense nooit beter kan verstaan 
nie. Op hierdie reis na groter selfkennis benodig ons 
egter ’n beter padkaart van die landskap van nor-
maliteit, argumenteer die School of Life. Ons sou dit 
’n meer normale normaliteit kon noem. Dit beteken 
dat ons ’n veel breër, veel dieper begrip van wat alge-
meen of normaal is benodig; ’n begrip waarin  
vreemdheid nie die vyand van normaliteit is nie – 
maar juis alledaags, omdat vreemdheid so eg menslik 
is.

In ’n preek oor Handelinge 8 skryf Flip Theron 
dat die Etiopiese eunug se vraag in vers 36 – wat 
verhinder my om gedoop te word? – merkwaardig 
is juis omdat Filippus, aan wie die Etiopiese eunug 
die vraag rig, aan geen rede kan dink waarom hy nié 
gedoop kan word nie. Theron self kan aan ten minste 
vyf redes dink waarom hierdie eunug – hierdie figuur 
wat queer is op soveel maniere, insluitend geloofs-
vreemd (’n heiden), volksvreemd (’n Etiopiër), ras-
vreemd (’n swart man uit Afrika), en gendervreemd 
(’n eunug) – nie gedoop kan word nie.

Ook is dit nie die geloofshelde van Handelinge – 
soos Paulus, wat eers in hoofstuk 9 tot bekering kom; 
óf Petrus, wat eers in hoofstuk 10 sy visioen ontvang 
– wat die naamlose Etiopiese eunug in hoofstuk 
8 doop nie, verduidelik Theron. Eerder is dit die 
minder bekende Filippus wat hierdie vreemde, queer 
persoon sonder voorbehoud doop; en waardeur die 
Etiopiese eunug onverhinderd en onvoorwaardelik 
as Godskind ingelyf word in die gemeenskap van 
gelowiges.

Die vroeë kerk kon die geskenk van vreemdheid 
ontvang. Kan ons?

Dr Nadia Marais doseer Sistematiese Teologie aan 
die Universiteit Stellenbosch en is predikant by die NG 
Gemeente Stellenbosch-Welgelegen.
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’N Leë tafel lei Dana Snyman op ’n 
kunsspeurtog na die betekenis 
van Ben Willikens se treffende 

skildery (bl 20). Werklike groot kuns beleef jy 
met jou hart, jou siel en jou verstand, herinner 
Dana ons. “Of soos die Britse filosoof, Alain 
de Botton, dit stel: ‘We are not transparent 
to ourselves. We have intuitions, suspicions, 
hunches, vague musings and strangely mixed 
emotions, all of which resists simple defini-
tion. Then, from time to time, we encounter 
works of art that seem to latch on to some-
thing we have felt but never recognized clearly 
before’.”

Hierdie insig, dat ons nie “deursigtig” vir 
(of dalk met) onsself is nie, skiet ’n mens ook 
te binne wanneer jy ’n groot saamtrek met 
vele uiteenlopende stemme soos die onlangse 
streeksinode in Bloemfontein bywoon (bl 3-4, 
12-13). Dat ons self nie weet wat aldag binne 
ons eie psige aan die gang is nie; wat die oor-
sprong daarvan is en hoe dit uitspeel na buite 
nie. Die onbewuste gevoel, byvoorbeeld, dat 
iets binne my buite beheer is, word soms so-
doende die sterk behoefte om diegene rondom 
my ten alle koste te beheer. Hoeveel van dit 
wat ons op hierdie wyse op ander projekteer, is 
eintlik nie hulle “skuld” nie, maar ons s’n.

Is hierdie die “Skadu” waarna Carl Jung 
verwys? Daardie konsep waaruit soveel 
sielkundige rykdom ontgin is en waarvan 
deeglike studie so ’n noodsaaklike weerstand 
teen neurose is. “Uitgedruk op sy mees funk-
sionele manier, is die Skadu saamgestel uit al 
daardie aspekte van onsself wat ’n geneigdheid 
het om ons ongemaklik met onsself te maak,” 
verduidelik James Hollis in sy boek Why good 
people do bad things. “Die Skadu is nie net dit 
waarvan ons onbewus is nie, dit is dit wat die 
opvatting wat ons oor onsself wil handhaaf, 
ongemaklik maak.”

‘Skaduwerk’
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vreemdheid Heropbou en genesing is die 
unieke rol van die kerk wanneer 
dit kom by rampondersteuning. 

Dit lê op die vlak van die pastoraat en is 
daarom die roeping van die kerk.

Heropbou en genesing word nié 
noodwendig verreken in aanvanklike 
aksies van groot welwillendheid tydens 
die onmiddellike ontwrigting van iets 
soos brande, droogte en die eerste fase 
van ’n pandemie soos Covid-19 nie. 
Uit talle rampgebeure die afgelope paar 
jaar, is dit duidelik dat sigbare nood en 
onmiddellike trauma mense aangryp 
en in beweging bring. Dit opsigself is 
lofwaardig, maar betrokkenheid durf 
nie hier begin en eindig nie. Een van 
die lesse wat Diaconia (diensgroep vir 
barmhartigheid van die NG Sinode in 
die Wes Kaap) in 2017 van die Re-
formed Church Japan geleer het, is dat 
hierdie geloofsfamilie ses jaar na die 
2011-tsoenami, steeds aktiewe pastorale 
spanne gehad het wat slagoffers besoek 
het ten einde hulle vordering te monitor 
en geestelik-emosionele ondersteuning 
te bied. Trauma-ontlonting en pastoraat 
oor die medium- en langer termyn, 
kry dikwels minder aandag as wat dit 
inderdaad vereis.

Die Ring van Beaufort (Fraserburg, 
Victoria-Wes, Beaufort-Wes, Prins 
Albert, Leeugamka en Merweville) het 
’n aanvoeling hiervoor. Vandaar die 
Stargazing Camino (108 km) tussen 
Sutherland en Merweville wat van 5-13 
Maart 2022 deur 19 stappers aangedurf 
is. Die doel was bewusmaking en fonds-
insameling wat heropbou (geestelik en 
fisies) moontlik sal maak. Na die mees 
intense droogte van die afgelope agt jaar, 
wat hopelik nou gebreek is, durf ons 
nie ophou uitreik na gemeenskappe en 
individue wat hierdeur geraak is nie.  
Kenners in die veld van trauma ver-
duidelik dat die simptome van trauma 
dikwels eers ’n tyd na afloop van die 
gebeure, na vore kom. Trauma het, wat 
genoem word, ’n dubbele struktuur: die 
gebeurtenis self en aanvanklike reaksie 
hierop; en dan die impak wat later simp-
tomaties na vore kom wanneer fisiese 
en/of emosionele bedreiging in nuwe 
omstandighede ervaar word. Trauma 
lê nie altyd in die gebeurtenis self nie, 
maar dikwels in die latere reaksie van 
die individu of gemeenskap (Rambo, 
2010).

Dit is met groot deernis en respek 
wat deelnemers aan die Stargazing 
Camino kan getuig van ervarings en 
blootstelling aan die gevolge van die on-

langse droogte in die areas wat besoek 
is. Daar is die opsigtelike gevolge op 
plase: daar is talle onbewoonde plase; 
sommige boere het eenvoudig geen 
werkers meer op die plase nie; klein 
(kern-)kuddes het oorgebly en moet 
van nuuts af opgebou word; implemente 
en voertuie is nie vervang soos in die 
verlede nie. Met ’n eerste oogopslag is 
die impak fisies. Wat moeiliker is om 
raak te sien, is egter die impak op die 
kollektiewe welstand van ’n gemeenskap. 
Natuurlik is daar ook baie onderlinge 
welwillendheid en ’n aanvanklike gevoel 
van samehorigheid. Hoe dieper die 
krisis raak, is dit egter ook die mens se 
natuurlike reaksie om te oorleef.

Dit bly ’n uitdaging om met sken-
kings te bepaal wie kry wat. Hoe kom ’n 
mens by ’n totale gemeenskap uit wan-
neer daar oraloor fisiese nood is? Dit 
bring spanning mee. 

Die mens se gees is taai, maar ter-
selfdertyd is dit ook maar broos. Mense 
verloor hulle gevoel van selfwaarde. 
Mense se selfvertroue kry ’n knou. 
Trauma breek taal af en lei daartoe dat 
mense geïsoleerd raak. Sommige onttrek 
hulleself nie net fisies nie, maar veral 
ook emosioneel – selfs binne huwelike 
en ander naby verhoudings. Trauma 
beïnvloed mense se denke, emosies en 
gedrag. Dit plaas dikwels ook mense se 

geloof onder geweldige druk.
In een van die gesprekke met ’n 

boer in die streek tydens die Stargaz-
ing Camino, erken hy dat hy moeilik 
praat oor die afgelope agt jaar. Die groep 
luister met groot deernis as hy probeer 
verwoord hoe hy wysheid gesoek het, 
gepoog het om eties te bly handel en 
hoe die ondersteuning van vriende van 
elders hom deurgedra het. 

Die groep hoor die getuienis van 
hierdie selfde boer se vrou, oor hoe die 
Here haar getroos het om met sagte-
sterkte haar plek langs haar man in te 
neem. 

Daar was ’n geleentheid wat die Here 
haar die vorige dag al verseker het van 
uitkoms en sy geduldig gewag het totdat 
dit gebeur! Sy vertel hoe sy en haar man 
hulle saam verwonder het oor klein 
goedjies wat groot deurbrake vir hulle 
gebring het. 

Hierdie egpaar het deur die droogte 
heen gegroei in hulle verhou-ding met 
God. Almal beleef egter nie verdieping 
nie en daar is ook diegene wat God bev-
raagteken en ver van Hom af voel.

Die rampstrategie, Spirale van hoop 
van die NG Sinode Wes-Kaap, verduide-
lik dat rampe in vier fases afspeel. Fases 
1 en 2 verteenwoordig die ontwrigting 
en stabilisering van die onmiddellike 
bedreiging. Fases 3 en 4 gaan oor die 

herstel en heropbou en sluit ten nouste 
by pastorale betrokkenheid aan. Lank 
nadat alle ander hulpverskaffers huis 
toe is, is dit die kerk wat agterbly in ’n 
gemeenskap en op hierdie belangrike 
prosesse behoort te fokus. Fisiese 
simptome van trauma by ’n individu 
sluit mismoedigheid, woede, irritasie, 
angsaanvalle en lae energievlakke in. Dit 
moet raakgesien en hanteer word.

Geestelike leiers in gemeenskappe 
wat kollektief deur trauma geraak is, 
moet op die uitkyk wees vir iets soos 
kompetisie vir hulpbronne en tekens 
van ekonomiese druk en armoede, nie 
net in eie gemeentegrense nie, maar reg-
deur die gemeenskap. Oorweging kan 
gerus gegee word aan preekreekse in die 
tyd na rampgebeure, wat mense help om 
insig in hulle eie gedrag te ontwikkel en 
waaksaam te wees en om te sien na hulle 
geestesgesondheid. Diaconia, saam met 
Whitehead Industrial Psycologists en 
CLF bied ’n oorsig op geestesgesondheid 
na afloop van rampgebeure. ’n Twee-
talige pamflet is gratis aanlyn beskik-
baar. Pastorale sorg moet deurgevoer 
word nog lank na die eerste reën geval 
het, om te verseker dat die trauma nie 
terugkom en mense en gemeenskappe 
vernietig nie.

Daar word gepoog om deur middel 
van donasies R600 000 met die Stargaz-
ing Camino in te samel. Hierdie geld 
sal tussen die sewe gemeenskappe in 
die Ring van Beaufort verdeel word en 
met groot oorleg vir nasorg, herstel en 
heropbou aangewend word. Gemeentes 
en individue word versoek om asseblief 
nie nou van hierdie gemeenskappe te 
vergeet nie. Op 15 Maart 2022 het ons 
slegs R100 000 in die rampfonds en ver-
trou ons dat die insig en welwillendheid 
van mense in ons land nou op ’n tasbare 
wyse sigbaar sal raak.

Kollektes, donasies en bydraes kan tot 
einde April 2022 inbetaal word by:
Diaconia Droogtehulp
Nedbank
Rek no. 1135900337
Takkode 198765

Lees meer:
> Spirale van hoop – (Diaconia Ramp-
strategie – lesse geleer en insig ontwik-
kel na die Suid-Kaapse brande in 2017).
> Gesond wees in traumatiese tye –  (’n 
Produk van CLF, Diaconia en White-
head Industrial Psychologists).
> Rambo, S. 2010. Spirit and trauma: 
A theology of remaining. Louisville, KY: 
Westminster John Knox.

Nioma Venter is die predikant in sinodale 
diens (PSD) by Diaconia, die gesament-
like deernisbediening van die NGK en 
VGK in die Wes-Kaap. 

As die kerk nie  
uitreik ná die droogte nie,

Sigbare nood en onmiddellike 
trauma bring mense in  
beweging, maar betrokken-
heid durf nie daar eindig nie,  
skryf Nioma Venter.

Sy het ’n stapgroep op die Stargazing Camino in die Karoo geneem enersyds om fondse in te 

samel vir hulpverlening daar, maar ook om op hierdie manier tasbaar aan daardie gemeen-
skappe te wys die kerk stap saam met hulle die pad na herstel en heropbou skryf ds Nioma 
Venter van Diaconia, die gesamentlike deernisbediening van die NG en VGK in die Wes-Kaap. 
Foto: Heléne Meissenheimer

WIE SAL?

Impak
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Kom ons herstel die fondasie
CHRIS SMITH van Westonaria 
skryf:
Wanneer daar ’n ernstige stryd is, 
moet albei terugkeer na dit wat 
gemeenskaplik is. Dit wat saambind. 
Vanuit daardie eenheid en dit wat 
gedeel word, kan die sake dan rustig 
bespreek word en gesoek word na 
oplossings.

Die probleem in die kerk is egter 
juis dat die eenheid rondom die 
gemeenskaplike waardes besig is 
om te ver te verbrokkel. Om dit te il-
lustreer, wil ek aansluit by die artikel 
van Nelis Janse van Rensburg en ’n 
paar aspekte daarvan gebruik om 
die verbrokkeling te illustreer.

Heel tereg word aangedui dat 
Christus in die kerk heers deur sy 
Woord en Gees. Dit is waar en dit is 
juis waar die haakplek is. Die besluit 
van Algemene Sinode 2019 rondom 
selfdegeslagverhoudings (SGV) 
het juis plaasgevind sonder om die 
Skriftuurlike gronde aan te dui. Heel 
tereg noem Nelis: “Dit moet vanuit 
die Skrif duidelik word of glad nie 
’n standpunt van die kerk wees nie”. 
Daar is gestel dat sommige: “eien 
ons nie selfs met die uitleg van die 
Skrif die mag van Christus vir ons-

self toe nie”.
Daarom die vraag: Het die pro-

SGV besluit van die AS2019 nie 
dalk, deur hulle besluit, juis die mag 
van Christus vir hulle self geneem 
nie? Die Skrif is nie eens uitgelê 
nie! Die ingediende Skriftuurlike 
besware teen die soortgelyke AS 
2015 - besluit is geïgnoreer. Die 
“mag van Christus”, soos Nelis dit 
stel, kom uit die Woord van God. 
Het diegene wat na die Woord 
verwys, besware vanuit die Woord 
aandui – en dit is geïgnoreer, dan 
magsmisbruik gepleeg?

Dit word gestel dat die AS2019 
nie “tot ’n finale slotsom gekom 
het nie”. Dit is nie korrek nie. SGV 
is aanvaarbaar gemaak. Daar is ’n 
keuse gemaak. Dit is duidelik uit die 
volgende:
a. Daar is opdrag gegee dat ’n for-
mulier vir die bevestiging van SGV 
opgestel moet word.
b. Daar word na die AS 2007-verslag 
verwys. Latere sinodes het dit as vol-
doende en omvattend beskryf. Dit is 
egter wel ironies dat juis na hierdie 
verslag verwys word. Die verslag het 
twee kante aangedui, met ’n Bylaag 
1 (Pro-SGV) en Bylaag 2 (Teen 

SGV). Die AS 2019 het meeste van 
die voorstelle van Bylaag 1 aanvaar 
ten koste van die aanbevelings 
in Bylaag 2. In terme van hierdie 
verslag, het die AS 2019 wel ’n keuse 
gemaak. Dit is duidelik dat Bylaag 1 
toegepas is, in terme van:
i. Dit word die keuse van kerkrade. 
Elke kerkraad besluit self.
ii. SGV-persone kan in die amp 
dien.
iii. Opstel van ’n formulier vir be-
vestiging van SGV.

Dit is opmerklik dat Bylaag 2 
(Teen-SGV) juis waarsku dat so ’n 
Pro-SGV keuse, soos in bylaag 1, die 
gesag van die Woord sal bevraag-
teken (Sien verslag, bl 25 punt 1.2.1) 
Ek haal aan: “Hierdie motivering 
is van mening dat die verskillende 
konklusies waartoe daar rakende 
homoseksualiteit gekom word, nie 
bloot ’n verskillende lees van die 
Bybel verteenwoordig nie, maar dat 
dit ten diepste oor die gesag van die 
Skrif gaan.”

Aan die ASM: Kom ons pas al-
mal die beginsel, soos genoem deur 
Nelis, toe: Terug na die fondasie, 
die Woord, soos verstaan deur die 
gereformeerde belydenis.

JG van NG gemeente Durbanville 
skryf:
Ek het die naweek van 4-6 Maart die 
ongelooflike voorreg gehad om vir 
drie dae tyd by die Andrew Murray 
Sentrum vir Spiritualiteit te spandeer. 
Hier was ek ook nie alleen nie. So 
tussen die stilte en drumpel het ek die 
geselskap van my vriende en mede-
teoloë gehad. Hier het ons roerende 
gespreke gevoer oor God, onsself en 
die wêreld.

Hierdie hawe van stilte en spiri-
tualiteit was ook, aan die ander kant, 
nie vir my ’n maklike plek om te 
wees nie. Die stilte dwing ’n mens om 
tyd met jouself te spandeer, ook die 
gedeeltes van jouself waarmee jy nie 
altyd so gemaklik is nie. Hier moes ek 
regtig my geestelike tekortkominge 
in die oë staar. Moet my nie verkeerd 
verstaan nie. Ek het myself nog altyd 
gesien as ’n spirituele mens, maar nie 
op die manier wat ’n mens gewoonlik 
sal verwag as ’n mens aan “spirituali-
teit” dink nie.

In een van my praktiese teologie-
klasse het my professor, Cas Wepener, 
verduidelik dat daar vier tipes spiri-

tualiteite is: teologiese, charismatiese, 
mistieke en kruisvaarder (crusader). 
Die eerste tipe verwys na mense wat 
rasioneel in hulle spiritualiteit is. 
Dié wat God beleef deur te dink, te 
reflekteer, na preke te luister of te lees. 
Die tweede tipe verwys na mense wat 
meer emosioneel in hulle spiritualiteit 
is. Dié wat God beleef deur te voel of 
te luister na musiek, gewoonlik die 
tipe mense wat hou van hulle “praise 
and worship”-sessies. Die derde tipe 
is dié wat God in die stilte beleef. 
Dié wat geen probleem daarmee het 
om alleen op ’n berg te gaan sit en 
vir God deur die natuur te ervaar 
nie. Die vierde tipe is dié wat God 
beleef deur die praktyk. Dié wat vir 
God beleef deur hulle tyd te gee vir 
sopkombuise, uitreike, ouetehuis-uit-
stappies ens. Hierdie tipe spiritualiteit 
beleef gewoonlik vir God deur ander 
mense.

Ek het myself nog altyd onder 
die vierde tipe gesien, daarom was 
dié naweek by die Andrew Mur-
ray Sentrum vir my so ’n uitdaging. 
Alhoewel, ek het geleer dat daar nie 
net spasie in my spirituele lewe vir 

een van die vier tipes moet wees nie. 
Die doel is om balans te vind tussen 
die vier. Ek moet vir God soek in die 
rasionele en die emosionele. Ek moet 
vir God soek in die natuur en in die 
mense om my (ek dink Jesus het die 
balans nogals goed onder die knie 
gekry).

Ek het die Saterdagoggend om 
06:00 wakker geword om vir my ’n 
koppie koffie te maak. Daar was een 
van twee opsies: ’n koppie kitskoffie 
wat my twee minute sou neem om te 
maak of ek brou vir myself ’n lekker 
koppie koffie wat my 20 minute sou 
neem. Ek besef toe ek het die tyd en 
ek gaan met opsie twee. Nadat ek vir 
my ’n heerlike kwaliteit koppie klaar 
gemaak het, het ek besef dat my spiri-
tualiteit soos koffie maak is. Ek is al-
tyd op soek na die vinniger opsie, ek 
wil net geroer word (“dis al waarvoor 
ek tyd het”). Ja, ek kan my koffie so 
maak, maar die koffie wat ek gaan kry 
sou nie dieselfde wees nie. Partykeer 
moet ek soos die koffie in die pot net 
sit en brou – reflekteer en voel. Dan, 
nes die gebroude koffie, sal ek meer 
waarde vind in my spiritualiteit.

TEOLOGIESTUDENT* van die Vrystaat 
skryf:
Gun my die geleentheid om vanuit die erva-
ring van ’n teologiese student wat die afgelope 
week die sinodesitting van die NG Kerk Vry-
staat in Bloemfontein bygewoon het, enkele 
gedagtes met Kerkbode te deel. Dit was vir my 
en ander studente ontstellend om in die ver-
gadering en gesprek oor teologiese opleiding, 
te moet hoor hoe ons opleiding gekritiseer en 
ons mentors aangevat word.
Eerstens, daar is ’n volledige verslag oor die 
opleiding en spesifiek die seminarium in die 
agenda van die sinode opgeneem. Daaruit 
kon afgelei word dat ons werklik met belang-
rike en doelgerigte aktiwiteite besig is om 
in ons persoonlike vaardighede, teologiese 
kennis en blootstelling aan die praktiese 
bediening gevorm te word. Behoeftes wat ons 
al met die seminarium gedeel het – van hoe jy 
’n lidmaat wat getraumatiseer is help tot hoe 
jy ’n begrafnisdiens hou of hoe jyself as leraar 
staande bly – is in programme opgeneem. 
Ons mentors en aanbieders in die semina-
rium het vir ons soos “teologiese vaderfigure” 
geword; vertrouelinge wat hulle bes doen om 
ons die nodige gereedskap vir die bediening 
te gee.

Tweedens, in die fakulteit weer, word ons 
veral in die finalejaar geleer om krities te dink 
en ’n eie mening te kan lug – ook in gesprek 
met die dosente. Ons praat in klasgesprekke 
oor kwessies wat regtig belangrik is in die 
teologie en waaroor lidmate ook wonder, 
byvoorbeeld oor hoe ons oor God dink en 
praat; oor sy Naam en metafore oor God. Ons 
dosente leer ons om vanuit ’n Bybelse  
perspektief en in verskillende kontekste 
hieroor na te dink. Dit ís so dat dosente ons 
uitdaag en soms gebeur dit dat ’n student 
seerkry, maar ons leer daaruit en dit bou 
karakter ook in jou geloofslewe. Ons is nie 
net soos ’n spons wat alles opsuig nie, maar 
ons leer onderskei en weet dat daar dikwels 
tussen wit en swart, ook ’n grys area is waarin 
verdere ondersoek nodig is.

Dit is daarom vir ons nodig om in sowel 
die Fakulteit Teologie aan die Universiteit as 
in die Seminarium opgelei te word; die een 
veral op teologiese denke en insigte ingestel, 
die ander veral op die kerklike en praktiese 
toepassing daarvan. Ons verkies ’n fakulteit 
waarin daar ’n diversiteit van stemme is, 
maar waarin die Bybelse perspektief elke keer 
gestel word. Vandaar beweeg ons dan langs 
’n interaktiewe weg na die kerk en bediening 
waartoe ons geroep is. Dit is nie nodig om 
kerk en universiteit teenoor mekaar te stel of 
van mekaar te skei nie. 
 
Die identiteit van die skrywer is aan Kerkbode 
bekend en word op versoek weerhou. – Red.

Student: ‘Ons is 
nie net soos ’n 
spons wat alles 
opsuig nie’

Oor die vier tipes spiritualiteite
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Hulle het my op 
die ou einde in 
die kerk in ge-
had, maar die 

kollektebord van 
my weggehou, 
want hulle was 

bang ek steel die 
kollekte! 

"

JACO STRYDOM

Kerk tussen die Mielielande is ’n 
gemeente sonder ’n dominee.

Johan Cloete, wat jare lank 
voltydse dominee daar was, het die 
oorgang gefasiliteer. Hy vertel hoe 
hy destyds voor hy die beroep soon-
toe aanvaar het, eerlik was met die 
kerkraad, hulle gewaarsku het dat hy 
vreemde idees het oor kerkwees.

Hy is steeds betrokke by die ge-
meente, maar nou slegs as kerkraadslid 
in die agtergrond.

Sy PhD-verhandeling het destyds 
gegaan oor die algemene priesterskap 
van die gelowige. Vandag gebeur dit. 
Gemeentelede in Kerk tussen die 
Mielielande (voorheen Vereeniging-
Oos), neem vandag toenemend self 
verantwoordelikheid vir die meeste 
van die take wat ’n voltydse predikant 
gewoonlik deur die week moes verrig.

Sondae maak hulle gebruik van ’n 
verskeidenheid van predikers van buite. 
Johan sê hy het die gemeente belowe 
dat die kwaliteit van die prediking 
beter sal word as hy weggaan. Dit is 
vir hom baie belangrik dat die teologie 
wat Sondae verkondig word goed-
deurdag is, en ’n hele paar dosente van 
die Fakulteit Teologie in Pretoria preek 
deesdae Sondae daar.

Kerk tussen die Mielielande is ’n 
klein gemeente in die noordooste van 
die Vaaldriehoek. Destyds was dit 
omring deur landerye, maar nie meer 
vandag nie. “’n Baie klein, baie teer 
plantjie,” sê Johan as hy praat oor die 
pad wat die gemeente gekies het om te 
stap. Maar daar is ’n paar mooi dinge 
wat die afgelope tyd gebeur het wat 
hom hoop gee dat die plan dalk net kan 
werk.

Verlede Sondag was daar byvoor-
beeld ’n man in die erediens wat gelyk 
het of hy swaar kry en moontlik op 
straat is. Gemeentelede het hulle spon-
taan oor hom ontferm, genooi vir die 
ete na kerk en saam met hom aan tafel 
gekuier.

Dinge het baie verander, sê Johan.
 In 1993 het hy vir die gemeente 

gesê dat hy ’n naweek weggaan en 
toe die Sondag voor kerk opgedaag 
vermom as ’n boemelaar. “Hemel, maar 
die mense het sirkels om my geloop,” 
sê hy. “Hulle het my op die ou einde 
in die kerk in gehad, maar die kollek-
tebord van my weggehou, want hulle 
was bang ek steel die kollekte! As ek 
vandag daaraan terugdink en ek dink 
hoe dieselfde gemeente, al is hulle nou 
kleiner, vandag optree, maak dit alles 
die moeite werd.”

Hy vertel nog ’n verhaal. Net 
vanaand het hy gehoor van ’n ou in die 
gemeente wat so moedeloos geword het 
toe hy siek word, dat hy nie meer kerk 
toe gekom het nie. Gemeentelede het 

hom gebel en moeite gedoen. Hy het 
begin kopkrap oor waarom hulle soveel 
moeite doen. Sy vrou het gesê: “Die 
mense is lief vir jou, hulle gee om!” Net 
daar het hy besluit om van nou af weer 
eredienste te begin bywoon.

“Dat gewone ouens in ’n gemeente 
dít kan doen, sommer so in hulle 
stride, sonder dat daar ’n dominee by 
hierdie ou gaan huisbesoek doen, en 
dat hierdie ou die boodskap kry, mense 
gee vir my om, mense is vir my lief. 
Wel, dit is die goed wat my laat voel 
dat hierdie proses die moeite werd is,” 
sê hy.

Hulle het lank gelede al as gemeente 
die besluit geneem om te fokus op ’n 
inklusiewe teologie, wat insluit, met 
die klem op omgee vir mekaar, vir die 
wêreld en die ekologie.

Inklusiwiteit in die kerk is iets waar-
oor Johan persoonlik baie passievol 
voel. Sy interaksie met twee gay ouens 
wat vir lank deel was van die gemeente 
en baie moeite gedoen het met die 
sang en musiek en ’n klomp ander 
praktiese goed, het ’n groot indruk op 
hom gemaak. “Hulle was baie kreatief 
en het baie opofferings gemaak,” sê 
Johan. “Een aand nooi hulle ons na ’n 
Kerssangdiens by ’n gay-gemeente in 
Pretoria. En daardie aand was een aand 
in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie! 
Daai gevoel, daai atmosfeer van ‘nie-
veroordeling’ is in my gemoed inge-
brand. Jy’t veilig gevoel, jy’t tuis gevoel. 
Ek het gevoel dís hoe kerk moet wees.”

Johan is lankal nie meer ’n dominee 
by ’n gemeente nie en hy sê hy mis nie 
een dag daarvan nie. Hy en sy vrou 
Charlotte, wat ook baie betrokke is by 
Kerk tussen die Mielielande, woon in 
Heidelberg vanwaar hy as Sielkunde-

praktisyn in privaat praktyk werk. 
Om een tot een by mense se stories 
betrokke te wees is iets waaroor hy baie 
passievol is. Johan is duidelik baie lief 
vir mense.

“Die opstanding het vir my gewel-
dige metaforiese betekenis, iets wat ek 
dink ons baie keer miskyk. Elke keer as 
iemand uit my kantoor uitstap met ’n 
stukkie nuwe lig wat hy/sy sien, fan dit 
iets hier binne my, voel ek dit.”

Dit is iets wat hy ook in sy eie lewe 
beleef, die wete dat al gebeur wat ook 
al, dinge weer kan beter word, dat die 
opstanding weer en weer kan gebeur.

Johan het veral ’n voorliefde vir die 
Ou Testament. “Ek sukkel maar met 
Paulus, hy maak my deurmekaar,” sê hy, 
“maar as ’n kraai vir Elia vleis bring van 
die Spur se asdrom af, dan verstaan ek 
God kan partykeer, as jy nie meer kan 
nie, jou uithelp op maniere waaraan jy 
nie gedink het nie, én wat ook miskien 
nie so heeltemal aanvaarbaar is nie.”

Veral Walter Brueggemann se 

kreatiewe omgaan met die teks het 
hom al deur die jare baie gehelp.

“In ’n tyd toe die teologiese wêreld 
maar vir my ’n bietjie dood gelyk het, 
het hy my baie gehelp, Ferdinant Deist 
ook. Brueggemann se manier van die 
Psalms verstaan, dis business as usual, 
dan val alles plat, en dan is daar ’n 
opstanding … wel, dis eintlik die Paas-
naweek in ’n neutedop,” sê Johan.

Wat energize jou? vra ek.
“Om iets nuuts te leer waarvan ek 

hou. ’n Ongeskaafde plank! ’n Opset 
waar ek nuwe moontlikhede kan sien 
en natuurlik die mense in wie ek my 
vasloop.”

Johan het ’n werkskamer en ’n spe-
siale kombuis ingerig waar hy dikwels 
in sy aftyd werk, mense onthaal of 
Sondae sommer net saam met Char-
lotte ’n glas wyn of twee drink. Hy 
het ’n besonderse passie vir hout- en 
glaswerk en ons gesels oor hoe goed dit 
vir ’n mens se siel is om met jou hande 
te werk, en Carl Jung se observasie: 
“Often the hands will solve a mystery 
that the intellect has struggled with in 
vain.”

Waaraan hou hy vas as dit rof gaan?
“’n Foto van myself toe ek 1 jaar 

oud was. Elia se kraai. Die moont-
likheid van opstanding,” sê Johan.

Teen sy studeerkamer se muur is ’n 
foto van toe hy een jaar oud was. Daar 
was trauma met sy geboorte. Johan sê 
as hy na daai foto kyk en hy sien hoe 
gelukkig dié weerlose babaseuntjie is, 
dan dink hy by homself: “Sien, dis altyd 
weer moontlik om happy te wees”.
 
Ds Jaco Strydom is verbonde aan die 
NG gemeente Villieria en die Echo-
Jeugbediening.

Jaco Strydom gesels met Johan Cloete

Johan 
Cloete en 

die gemeente 
sonder ’n 
dominee Johan en  

sy vrou  
Charlotte.   
Foto: VERSKAF
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HELÉNE MEISSENHEIMER

Die piramide-agtige stapel bo-op 
die bergrand vang die oog van 
die groep moeë en warm stap-

pers kilometers voor hulle een-een of 
twee-twee indraai by Portugalsrivier, 
die plaas van Elias en Elsje Basson, 
sowat 35 km buite Sutherland in die 
Roggeveld.

Dit is die tweede stapdag vir die 
groep van 19 stappers op die eerste 
amptelike Stargazing Camino, ’n nuwe 
108 km-staproete vanaf Sutherland in 
die Noord-Kaap op grondpaaie verby 
skaapplase en af met Rammelkoppas na 
die geelgrasvlaktes van die Koup, soos 
mense hierdie deel van die Karoo by 
Merweville in die Wes-Kaap noem.

Die vorige aand oor ’n bord ge-
braaide snoek en patats het Elsje vertel 
hoe sy elke keer as sy op die bergrand 
gaan bid, wat hulle gesin sommer 
Mammaberg noem, ’n klip saamvat en 
op die stapel neersit – daar is al 9 141 
klippe in die piramide wat drie keer 
haar lengte is. Sy weet, want sy het 
rekord gehou.

Die klipstapelstorie is een van vele 
wat die groep hoor oor die groot rol 
wat geloof in hierdie twee mense se 
lewe speel. Soos ook die ‘ge-loof-like’, 
soos Elsje dit noem, uitkoms wat ’n 
boer in Caledon hulle gebied het toe 
daar regtig net niks op hulle plaas oor 
was om hulle vee mee te voer nie dat 
hulle skape op sy geoeste lusernlande 

kon kom wei. Die Bassons ag hulleself 
gelukkig om na die droogte nog helfte 
van hulle skaaptrop oor te hê. Daar is 
boere met wie dit veel slegter gaan – 
wat met skaars 50 skape weer van voor 
moet begin, maar al hulle spaargeld, 
polisse en reserwes is op.

Goeie reëns het sedert Oktober uit-
gesak oor hierdie gebied, wat in agt jaar 
soms so min as 67 mm reënval per jaar 
gehad het, so vir hierdie genadewater is 
almal hier innig dankbaar, verseker ds 
Herman Burger van die NG gemeente 
Merweville die groep Saterdagaand 
met hulle aankoms, maar voeg by dit 
gaan lank vat vir die streek om eko-
nomies weer op sy voete te kom. Hy 

verduidelik: “Die ding wat baie mense 
nie verstaan nie, is as dit gereën het 
beteken dit nie die einde van die boer 
se probleme nie. Baie keer het hy dan 
erger probleme, want enigeen vir wie 
hy geld skuld reken dan moet hy begin 
betaal.”

Die droogte het ook bygedra dat al 
meer inwoners wegtrek uit Karoodorpe 
soos Merweville se middedorp – 
die dorpie bekendgemaak deur die 
kykNET-reeks “Die Boekklub”. Heelwat 
van die mooi versorgde dorpshuise is 
deur stedelinge opgekoop as ’n weg-
breekplekkie. So het die lidmaattal in 
die NG gemeente al minder geraak. 
Waar Burger met sy aankoms 12 jaar 

terug sowat 280 lidmate gehad het, is 
daar nou 110 oor. “Dis maar die ding 
hier, ons raak al minder en minder,” sê 
hy.

Sondae vul die 68 kinders van Laer-
skool Merweville se skoolkoshuis die 
voorste banke van die dolomietklip-
kerkgebou van meer as ’n eeu oud met 
dalk tussen 20 en 40 lidmate by. Die 
kinders is vanaf die Kaap hier op skool 
geplaas om die laerskool se deure te 
help oophou. Op Sutherland hou die 
NG en AGS gemeentes gesamentlike 
dienste en selfs dan daag maar sowat 
30 mense op, vertel die AGS-pastoor 
Darius van der Merwe, wat die groep 
Sondagmiddag op ’n toer vat van die 
dorp se storieryke 19e eeuse NG kerk-
gebou met sitplek vir oor ’n 1 000.

Waar Merweville en Sutherland se 
hoofstrate byna grafstil is oor naweke, 
woel dit in die “Skemas” waar meer 
as 90% van die dorpe se inwoners bly. 
Kinders, honde en mense is oral op 
straat te sien met Kerkbode se besoek 
aan die VGK-kerk op Merwewille se 
geestelike versorger, ouderling Petrus 
Oliphant. Hulle gemeente kan al jare 
lank nie ’n eie leraar bekostig nie en 
hulle konsolent, die VGK-leraar op 
Beaufort-Wes, kom maar drie keer per 
jaar by hulle uit. Merweville se NG en 
VGK gemeente dra gesamentlik tot 
Oliphant se klein maandelikse vergoe-
ding by.

Oliphant vertel die droogte se 
impak in sy gemeenskap is gevoel met 

Caminostap vir droogtehulp:  
Pelgrimpsalms,  
donderweer en sprinkane

Nellike Keet en Annemari Herselman 
van Wellington stap 'n bult uit op die 
staproete van die Stargazing Camino 
tussen Sutherland en Merweville. 
Hulle was deel van 'n staptoer-projek 
waarmee Diaconia, die Wes-Kaapse 
deernisbediening van die NGK en 
VGK, die land en kerk wil herinner aan 
hierdie Karoo-gemeenskappe wat erg 
deur die jarelange droogte geraak is. 
Foto's deur HELÉNE MEISSENHEIMER 
tensy anders vermeld.

Camino-stapleier Elsje Basson stop 
by Toy Joubert van Mosselbaai wat 'n 
bietjie rus by 'n driffie langs die pad. 
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werk wat al skaarser op plase geraak 
het soos die droogte voortgesleep het. 
Na die reëns lyk dinge ’n bietjie beter. 
Nog ’n bekommernis is dat die twee 
dorpskole net tot graad 9 gaan en dit 
ouers duisende rande per jaar aan 
vervoer kos om hulle kinders op die 
twee naaste buurdorpe Beaufort-Wes 
of Prins Albert te laat verder leer. Van 
die kinders los skool en drentel dan 
op straat rond, want werksgeleenthede 
is skaars op die dorpie met net enkele 
gastehuise, een kafee, algemene hande-
laar en ’n vulstasie.

Burger is ook voorsitter van die 
Ring van Beaufort en het verlede jaar, 
kort voor dit begin reën het, om hulp 
aangeklop by ds Nioma Venter, predi-
kant in sinodale diens (PSD) by Dia-
conia, die gesamentlike deernisbedie-
ning van die NG Kerk en VGK in die 
Wes-Kaap. Drie hulpaksies het gevolg: 
Die eerste was veevoerskenkings uit 
die Ring van Ceres en Swellendam na 
Merweville vanwaar dit versprei is; 
tweedens is ’n bestelling vir 1,2 ton 
koekies voor Desember gebak deur ’n 
groep vroue van Sutherland vir hulle 
Save-the-Sheep droogtehulpprojek en 
nou die ekumeniese Caminostap gereël 
deur Diaconia.

Vir Venter is dit belangrik “dat die 
kerk nie net met fisiese behoeftes help 
nie maar juis nou, in die herstel en 
opboufase, dat die kerk met volhar-
dende uitreik en teenwoordigheid by 
mense moet uitkom en moeite gedoen 
word om mense se veerkragtigheid te 
versterk”.

Die Stargazing Camino-staptog* is 
die geesteskind van Kallie le Roux, ’n 
afgetrede NG dominee wat die gas-
tehuis Springbok Lodge op sy groot-
worddorp, Merweville besit. Verlede 
Mei het hy en sy seun Marius gehoor 
Elsje is ’n ervare stapper wat al enduro-
staptoere in die Moordenaarskaroo 
gelei het en haar gevoel gaan pols om 
by ’n Camino-staptog betrokke te raak. 
Sy het dadelik ingestem, nog rolspelers 
is betrek, ’n roete is uitgelê en getoets, 
en nou ry sy en Le Roux met bakkies 
die eerste amptelike stapgroep se tente 
en trommels aan.

Le Roux vertel sy oogmerk is om 
met die Camino meer toeriste na die 
streek te bring en daardeur geleenthede 
vir werk en inkomste vir plaaslike 
inwoners te skep.

Met hierdie eerste amptelike 
Camino-stap was daar egter ook ’n 
meerledige doel. Venter verduidelik dit 
gaan ten eerste oor bewusmaking, om 
die land te herinner aan die gemeen-
skappe in die Ring van Beaufort, ’n 
landboustreek “waar die knellende 
impak van die droogte ’n uitkringende 
effek op die omliggende gemeenskappe 
het”.

Tweedens gaan dit dan soos genoem 
om die mense van hierdie streek te laat 
ervaar die kerk se geloofsgemeenskap 
vat hulle aan die hand op die lang pad 

na heropbou en herstel – wat Venter 
ervaar het wel met hierdie stap begin 
gebeur het. “Ons is oortuig daarvan dat 
die week wat ons op die grondpad tus-
sen Sutherland en Merweville spandeer 
het, alreeds ’n boodskap van meelewing 
in die Ring van Beaufort uitstuur. Ons 
het ervaar dat diegene met wie ons in 
aanraking was en wie se verhale ons na 
kon luister, nie net ons hart aangeraak 
het nie, maar dat hulle ook deur ons 

teenwoordigheid bemoedig is,” sê die 
oud-maatskaplike werker wat blase 
op die voete ten spyt ook die staptog 
voltooi het.

Sover is nog net R100 000 van die 
stapprojek se fondsinsamelingsdoelwit 
van R600 000 ingesamel – geld wat aan 
die sewe gemeenskappe in die Ring van 
Beaufort versprei sal word, naam-
lik Merweville, Beaufort-Wes, Prins 
Albert, Leeugamka, Victoria-Wes, 

Richmond en Fraserburg. Mense kan 
bydraes tot einde April aan die Droog-
tehulpfonds van Diaconia maak.

Dit was vir die groep van 19 stap-
pers, waarvan 17 vroue en sowat 
die helfte ouer as 50, asof die natuur 
saamgespeel het dat hulle eerstehands 
die brose oorlewingstryd wat mense 
in hierdie harde omgewing het kon 
ervaar. Die weer het geleidelik deur 
die week opgebou na ’n paar harde 
donderstorms met emmersvol reën 
teen Vrydagaand – na agt jaar van 
droogte steeds so ’n welkome gesig dat 
Herman se vrou Priscilla uithardloop 
om gesig opgehef met oop arms onder 
die druppels te staan.

Net om Saterdagoggend, op die 
laaste dag van die Camino, ’n massiewe 
sprinkaanswerm binne te stap van ki-
lometers wyd – die ongelukkige opvolg 
op goeie reëns in hierdie geweste. 
Sedert Oktober se goeie reënval word 
die Noord-Kaap geplaag deur wat as 
die ergste sprinkaanplaag in dekades 
beskryf word. Al word plaagdoder 
gespuit, waai die wind van die swerms 
suid soos hierdie een wat vir meer as 
twee ure oor en deur Merweville getrek 
het. Waar die sprinkane gaan sit het, 
vreet hulle alles af.

Alles belewenisse wat diep in ’n 
mens se binneste gaan sit, soos ook 
die stilte en wye oop ruimtes, die 
verfrissing van ’n yskoue plaasdam en 
die gasvrye ontvangs met tuisgemaakte 
kookkos, konfyt en brood elke aand 
deur mense wat agt jaar se droogte 
deurleef het.

Op die laaste aand van die stap, lees 
van die stappers hulle eie psalms voor 
wat hulle geskryf het. Een skryf:

“Here, ek stap alleen en ek stap saam 
met U
Maak asseblief my kop skoon
En vul dit met u liefde en u gedagtes
Laat my onthou en laat my vergeet
Here, ek stap en worstel om vrede te 
vind
Ek stap hierdie pad om ruimte te hê
En om naby my God en medestappers 
te wees
Ek anker myself in u teenwoordigheid
Terwyl ek oor die toekoms droom
U son skyn op my gesig
En u reën val op my lyf
Ek loop in stilte
En ek sing ‘Halleluja, loof die Here!’ 
 

Die huis wat gebed gebou het … Elke keer as sy op Mammaberg gaan bid, sit Elsje Basson een klip hier 
neer. Foto: Ezbe Janse van Rensburg

Hilda en Arrie Shepherd van Sutherland is van die plaaslike inwoners wat aandetes voorsien het. 
Hier word gebraaide snoek en patats voorgesit.

Christelle van Zyl glimlag braaf terwyl Elsje Basson mediese sorg aan die blase op haar hak gee.

Dit kos R5 900 om op die Stargaz-
ing Camino te gaan. Jy stap net 
met 'n dagsak - jou tent, trommel 
en beddegoed word aangery. 
Gemiddelde afstand is sowat  
17 km per dag. Die volgende 
staptog is van 26 Maart tot 3 April. 
Bespreek by Kallie le Roux by 083 
255 6931 of epos kallieleroux@
yahoo.com.

Inligting:
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Wat nog nie besluit is nie, is 
net so belangrik as wat wel 
besluit is, vind Le Roux 

Schoeman uit na die Vrystaat Sinode 
afgespreek het om teen September te 
besluit of hulle uit verband met die 
Algemene Sinode wil tree.

Op haar eerste sinodesitting hang Es-
telle in ’n buidel teen die bors van haar 
ma, ds Suzanne van der Merwe.

Terwyl die grootmensbevolking deur 
die dik lense van ervaring en opinie na 
mekaar en na die allemintige sakelys van 
die 54ste vergadering van die NG Kerk 
Vrystaat kyk, sien ’n mens by Estelle die 
onbevange blik van ’n drie maande oue 
baba. ’n Stel nuwe oë by hierdie verga-
dering – ’n driedag-affêre waar die  
Protestantse werketiek in volle vertoon 
was. Dae het so lank geraak dat dit 
op die voorlaaste aand ’n moedelose 
afgevaardigde se punt van orde (ek is 
moeg, ek is honger, ek kan nie hoor 
nie), geverg het om die sinodemasjien 
na 20:00 te laat halt roep vir die dag, te 
midde van ’n reënbui wat die sinkdak 
met die geweld van ’n metal band se 
tromspeler slaan.

Nie eens beurtkrag kon die vergade-
ring se spoed breek nie. Wifi-loos, soms 
elektrisiteitsloos danksy beurtkrag, het 
dominees en lidmate geroei deur die 
talle temas, beskrywingspunte, byko-
mende verslae, en ’n rits voorleggings 
deur verskeie spesialiste, wat via Zoom 
of in persoon kom verslag doen het oor 
als van missionaliteit, geldsake, ekolo-
gie en Skrifgebruik tot die moeisame 
ontwarring van sake tussen ENGO en 
ander barmhartigheidsdienste in die 
NG Kerk in die Vrystaat.

Die leitmotiv was Skrifverstaan en 
die effek wat verskillende Skrifbeskou-
inge op die hantering van selfde-
geslagverbintenisse het. Dit is ’n soort 
teologiese Rubik’s Cube waarmee die 
NG Kerk nes vele ander kerke al vir 
jare worstel. Asook die kwessie van 

teologiese opleiding, wat toenemend 
aktueel is in ’n streeksinode waar 40% 
van leraars in gemeentes binne 10 jaar 
sal aftree.

Enkele ure voor die vergadering op 
die laaste dag verdaag het, is ’n gesprek 
rondom verhoudings tussen mense van 
dieselfde geslag weer min of meer van 
“die begin” af gevoer: Bybeltekste, anek-
dotes vanaf die vloer oor hoe daar in 
verskillende gemeentes daaroor gedink 
word, wat die breër kerk te doen staan 
ensovoorts.

Dit is ’n understatement om te sê daar 
was oor die loop van die sinode uiteen-
lopende perspektiewe sigbaar. Daar 
was waarskynlik ’n teologiese spektrum 
so breed ’n mens sou dit kwalik by die 
250 m lange saal kon inpas. En soms 
was dit maar uitdagende luisterstof vir 
almal betrokke. Daar was die Ring van 
Heilbron wat voorstel dat onder andere 
die APK ’n voorlegging moet kom doen 
oor hoe hulle teologiese opleiding sou 
behartig as alternatief tot die opleiding 
wat studente tans by universiteite soos 
Stellenbosch, Vrystaat en Pretoria kry. 
Daar was die aanvaarding van ’n nuwe 
ooreenkoms tussen die NG Kerk in 
die Vrystaat en die Universiteit van 
die Vrystaat wat op interessante wyse 
die verhouding tussen die instellings 
versterk terwyl dieselfde vergadering 
’n beplande vraagstellingsveldtog aan 

teologiedosente goedgekeur het sonder 
gesprek oor die inhoud van die vrae 
wat via die Algemene Kuratorium aan 
hierdie leerkragte gerig sal word.

Daar was gemeentes soos Kestell wat 
aanbeveel dat (die NG Kerk Vrystaat) ’n 
besluit moet neem om “uit die algemene 
sinodale verband te tree” ooreenkomstig 
Art 37 en sy eie Kerkorde opstel “waar-
deur dit sy onafhanklikheid as kerkver-
band soos voor 1962 opnuut bevestig”. 
Nie almal teenwoordig het kans gesien 
vir ’n terug-na-1962-scenario gepaard 
met die moontlikheid van teologiese 
opvoeding deur ’n kerkverband wat 
reeds in die 1980’s van die NG Kerk 
weggebreek het nie, maar die vergade-
ring het wel laat blyk dat daar aptyt vir 
wegbreek is.

“Die Sinode neem kennis dat, ten 
spyte van verskillende motiverings, 
die kern-aanbeveling by al die beskry-
wingspunte is dat die Vrystaat Sinode 
’n Art 37-besluit moet neem. Sommige 
stel ook voor dat die Vrystaat Sinode 
met onmiddellike effek uit die verband 
met die AS tree,” lui ’n uittreksel van 
die uiteindelike besluit oor die kwessie 
van die streeksinode se verband tot die 
Algemene Sinode. Dan volg drie punte:

Die Sinode is bekommerd dat ons 
tans nie voldoende inligting rakende 
gemeentesienings, prosedures asook 
implikasies het om onmiddellik so ’n 

besluit te neem nie.
Die Sinode versoek die Moderamen 

om uit alle inligting ter tafel, en alle 
besluite deur die Sinode geneem wat 
daarop betrekking het, in oorleg met 
die Taakspan, en die reg tot koöpsie, ’n 
inligtingstuk oor Artikel 37 en kerkver-
band saam te stel en dit na gemeentes 
en ringe vir bespreking te verwys, met 
terugvoer na die Moderamen voor 
September 2022.

Op grond van die terugvoer, word die 
Moderamen dan versoek om te besluit 
oor die noodsaak om voor die volgende 
sitting van die Algemene Sinode, ’n 
buitengewone sitting van die Vrystaatse 
Sinode saam te roep.

Ds Jan Lubbe, ’n kerkhistorikus asook 
die voorsitter van die Kuratorium in 
die Vrystaat, die liggaam wat as kop-
pelvlak tussen kerk en universiteit dien, 
is verkies tot voorsitter van die modera-
men. Terwyl die afgevaardigdes op die 
laaste dag die saal verlaat, sê Lubbe aan 
Kerkbode hy is verlig oor die verloop van 
die vergadering. “Dit kon op verskil-
lende ander maniere afgeloop het, wat 
waarskynlik almal negatief sou gewees 
het. Die uitkoms van die vergadering is 
ek oor verlig. Daar is goed in die verga-
dering gesê, daar het goed gebeur in die 
loop van gesprekke wat ’n mens gevoel 
het, dit was dalk onnodig. Maar, ek dink 
ook die gesindheid was uiteindelik posi-
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NG Kerk Vrystaat:
Oor opleiding van dominees, beelde 

van God en 'n moontlike uittog

Aktueel

Ds Jan Lubbe (regs), ’n kerkhistorikus asook die voorsitter van die Kuratorium in die Vrystaat, die liggaam wat as koppelvlak tussen kerk en universiteit 
dien, is verkies tot voorsitter van die moderamen. Foto: Le Roux Schoeman.

Wat nog nie besluit is nie, 
is net so belangrik as wat 
wel besluit is, vind Le Roux 
Schoeman uit na die Vrystaat 
Sinode afgespreek het om 
teen September te besluit 
of hulle uit verband met die 
Algemene Sinode wil tree.
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tief om te sê ons wil ’n pad saam met 
mekaar loop en kyk of ons met hierdie 
verskille op weg kan gaan,” meen Lubbe.

“Van die krisisbesluite is verwys en 
sê: ‘kyk nog ’n keer, bring meer inligting 
…’ en ook dit is positief,” verduidelik hy. 
“So die sinode het meer gekies vir  
prosesse as om finale standpunte in te 
neem.”

Na drie dae in die voorsitterstoel op 
die verhoog voor in die saal, lê Lubbe 
klem op die besluit wat nou op die 
tafels van die NG Kerk Vrystaat se 154 
gemeentes lê. “’n Gemeente kan nie uit 
verband met die Algemene Sinode tree 
nie. Dit is ons sinode wat dit moet doen. 
Maar gemeentes kan besluit ons tree 
uit verband met Vrystaat Sinode … en 
dit het dan baie implikasies (vir ringe, 
buurgemeentes, kollegas en lidmate),” sê 
Lubbe in die rigting van die byna 70 000 
belydende NG lidmate in die Vrystaat, 
volgens die NG Kerk se Jaarboekdata.

Die moderator rus vir ’n oomblik 
sy ken op sy voorvinger en hervat: “Ek 
dink wat ons reggekry het vandag was 
waarskynlik dat nie een gemeente uit 
hierdie sinode terug huis toe gaan en ’n 
besluit vir ons gaan stuur in die volgen-
de weke wat sê ons tree uit verband met 
julle as sinode nie, omdat daar prosesse 
voorsien is.”

Lubbe meen dit gaan nou oor 
genoegsame inligting. “Want so ’n 
besluit sal implikasies hê vir lidmaatskap 
van die NG Kerk, eiendomme, erken-
ning van die sakramente. En gemeentes 
moet weet wat nodig is om daai besluit 
te neem.”

Dit gaan kennelik ook oor diep-
liggende oortuigings. Blaai ’n mens deur 
die agenda wat beskrywingspunte  
insluit, is dit moeilik om te oorbekl-
emtoon hoe beswaard, byvoorbeeld, 
lidmate in die Ring van Smithfield 
is. Briewe uit Hobhouse, Wepener, 
Vanstadensrus, Dewetsdorp, Rouxville, 
Bethulie. Almal dieselfde trant. Eden-
burg skryf op 3 Mei aan die sinode: 
“Alhoewel daar nog geen amptelike 
kerkraadsvergadering in die Edenburg 
Gemeente gehou is (oor selfdegeslagver-
houdings en verbintenisse) nie, is die 
gemeente wel bekommerd oor die 
besluite van die Algemene Sinode van 
2019 en wel om die volgende redes: Die 
besluit is oorwegend in stryd met wat 
die Woord ons leer,” lui die skrywe deur 
die ringsverteenwoordiger en voorsitter 
van NG Kerk Edenburg, met nog redes 
wat gelys word. 

Die Ring van Smithfield mag dalk net 
uit nege gemeentes bestaan en slegs een 
van sowat 15 ringe in die groter sinodale 
streek wees, maar skrywes uit daardie 
geweste beslaan tien blaaie in die doku-
ment wat voor die sinode gedien het. 
Die sterk geografiese “clustering” van 

dieselfde standpunt oor so ’n verdelende 
onderwerp sal waarskynlik ondersoek 
verg om beter te verstaan. Intussen wys 
KairosNetwerk se data dat sowat 26 van 
die gemeentes in die Vrystaat amptelik 
doleer oor die Algemene Sinode se 
2019-besluit wat ruimte laat vir ver-
skillende standpunte oor verhoudings 
tussen mense van dieselfde geslag. By 
die sinode het ’n mens ook gemeentes 
te hore gekry wat nie amptelik doleer 
(treur) nie, maar wel van die besluit 
verskil en beswaard is daaroor. Asook 
gemeentes wat ten gunste is van 2019 se 
besluit en die moontlikhede wat dit vir 
die NG Kerk se bediening bring.

Al hierdie gesprekke het op ’n manier 
gebeur in die skadu wat die dood van 
dr Carin van Schalkwyk kort voor die 
saamtrek gewerp het. Die skriba van 
die sinode is op 51-jarige ouderdom 
oorlede. “Toe Carin in die winter van 

2021 met kanker gediagnoseer is, het sy 
op ’n eerlike manier oor haar worstel-
stryd met dié siekte geskryf en gepraat 
op sosiale media,” het dr Gerdrie van 
der Merwe in sy doodsberig op Kerk-
bode geskryf. “So het haar bedieningsnet 
wyer gestrek en kon sy duisende mense 
bedien en aanraak met lewensvrae en 
moed skep op die lewenspad.”

Die medemenslikheid waarop talle 
in huldeblyke aan Van Schalkwyk gewys 
het, sien ’n mens ook in die oë van 
Béneli Pretorius wanneer sy gesels oor 
die behoeftes van vrouelidmate (jeug en 
bejaardes) met wie sy werk.

Pretorius is al vir 12 jaar deel van die 
bestuur van die Vrouebediening in die 
Vrystaat (voormalig as Vrouediens  
bekend) en die afgelope twee jaar 
dien sy as voorsitter. Dit is nou wan-
neer sy nie met haar voltydse werk as 
senior matrone by Oranje Meisieskool 
se laerskoolkoshuis doenig is nie. 
Vrouebediening is haar “passie” omdat 
sy professioneel werk in ’n “omgewing 
waar vroue geag word”, verduidelik sy 
as ’n mens haar uitvra. “Ons is nie ’n 
koek-en-tee-catering organisasie nie, 
sê sy met ’n glimlag en voeg by dat 
Vrouebediening se vlagskipprojek ’n 
lywige toerustingsgeleentheid is.

By die onlangse sinode het Pretorius 
’n spreukbeurt gekry. Sy moes verslag 
doen aan die sinode. ’n Eerste vir haar. 
“Maar dit was nie vir my vreemd nie, 
dit was vir my lekker om te kom vertel 
wat die vroue doen,” sê Pretorius. In 
haar voorlegging het sy verwys na van 
die terugvoer wat hulle gekry het by 
dames wat die toerustingsgeleentheid 
bygewoon het. Toe sluit Pretorius af 
met ’n voorlesing van die lirieke van die 
gewilde sanger en kabaretkunstenaar 
Amanda Strydom se “Pelgrimsgebed”. 
Die teks was een van die bronne wat 
betrek en behandel is by die toerustings-
geleentheid wat met die tema “Om tot 
verhaal te kom” gewerk het.

Pretorius wou klem lê op die strofe 
wat, indien ’n mens kliek op een van die 

trefslae wanneer ’n mens die lied gaan 
Google, lui:

Alle pelgrims keer weer huis toe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na u boardinghuis

“Dit is primêr ons doel ook as die 
Vrouebediening, vertel Pretorius oor 
die boardinghuis-gedagte. “Ons wil sien 
dat daar ’n veilige ruimte (binne die NG 
Kerk) is, waar vrouens tuis kan voel om 
te aanbid. Dit is hoekom ek met hierdie 
gedig afgesluit het. Al is ons binneste 
hoe deurmekaar is daar êrens ’n veilige 
tuiste.”

En toe?

“Ek het afgeloop (van die verhoog) 
en nie mooi besef wat aangaan nie. Toe 
het die man (’n afgevaadigde) mos nou 
opgestaan en toe het hy ’n probleem met 
die Moeder God-aanhaling wat gebruik 
is,” onthou Pretorius.

Waar die openingstrofe van die lied 
begin met:

Vader God, U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet

… lui die derde strofe weer:
Moeder God, U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg

Dit was die laasgenoemde verwy-
sing na God as moeder waarteen die 
afgevaardigde kapsie gemaak het.

“Toe het ek hom geantwoord uit 
Psalm 131, waar die beeld gebruik word 
van ’n moeder … net om te sê dit gaan 
daaroor dat ons nie mense mag uitsluit 
uit God se genade uit nie,” vertel Preto-
rius. “En toe haal ek aan, die stukkie van 
die vrou (deelnemer by die toerustings-
geleentheid) wat ook vir ons terugvoer 
gegee het, wat sê sy het ’n probleem met 
’n mansbeeld, want sy het ’n probleem 
met haar pa en haar man oor vergifnis 
en sy is misbruik van jongs af en dit het 
net die wêreld vir haar oopgemaak om 
te besef sy hoef nie ’n vaderbeeld van 
God te hê nie, sy kan ’n moederbeeld 
ook hê. En toe sê ek as dit vir een vrou 
iets beteken het, dan volstaan ek daarby.”

Die vergadering het weldra aanbe-
weeg na die vele ander sake vir ken-
nisname en goedkeuring wat die tafels 
laat kreun het. Nou, met die stof wat ’n 
bietjie gaan lê het, gesels Pretorius meer 
ontspanne oor die “vreugde en die mooi 
van poësie om goed te kan beskryf”. En 
om met nuwe oë te sien.
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Béneli Pretorius groet vir ds Jan Lubbe op die laaste dag van die sinode.  
Foto: LE ROUX SCHOEMAN

Ds Suzanne van der Merwe, met baba Estelle, 
was een van die sowat 300 afgevaardigdes. 
Foto: ROBERT CABLE



AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

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

BEROEP: Ds MMD (Marius) Britz (emeritus) na 
Griekwastad; ds Carolien du Pisanie na Parkheuwel; 
ds Marius Ellis van Kroonstad-Oos na Port Nolloth; 
prop Daan Klopper na Lux Mundi; dr Samuel Louw 
(emeritus) na Bethulie; ds Adriaan Louis Steyn is 
benoem as Predikant in Sinodale Diens vir die NG 
Kerk in Noord-Kaapland; ds Jan Theron van  
Pionierspark, Windhoek na Vredendal; prop Micaela 
Wahl na Port Elizabeth-Noord.

AANVAAR: Ds Jurie Blom van Bethal na  
Namakwaland; ds Rudolph du Plooy van  
Postmasburg na Reivilo.

WES-KAAP
BEVESTIGING

Lizl Botha (foto) is op Sondag 27 Feb 2022 by 
Helderberg gemeente as Diensleraar: Familie en 

Jeug bevestig (Marisa Viljoen, Leraarskoördineerder 

& MH Beampte, 02.03.2022).

EMERITAAT
Ds Johannes Theodorus Ackerman van NG ge-
meente Stellenberg het op Sondag 27 Feb 2022 sy 
akte van emeritaat ontvang wat geldig is vanaf 1 

Maart 2022 (Rene Potgieter, Leraar, 28.02.2022).

OOS-KAAP
EMERITAAT
Ds Jasper Johannes Louw, herder en leraar van 
die gemeente Loerie, emeriteer aan die einde van 
Maart 2022. Hy lewer sy afskeidspreek en ontvang 
demissie op 27 Maart 2022 (Hendri Roberts, Ring-

skriba, 04.03.2022).

BEVESTIGING
Ds Nadine Stoffels is op 13 Maart 2022 as leraar van 
die NG Kerk Somerset-Oos bevestig, waartydens sy 
ook haar intreepreek gelewer het (Jolene du Plessis, 

Gemeentebestuurder, 15.03.2022).

NOORD-KAAP
EMERITAAT
Ds Wessel Johannes Oosthuizen, herder en leraar 

van die gemeente Griekwastad, emeriteer aan die 
einde van Maart 2022. Hy lewer sy afskeidspreek en 
ontvang demissie op 27 Maart 2022 (Maryna van 

Zyl, Skriba, 15.03.2022).

VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds W Beets word op 27 Maart 2022 in die 
Odendaalsrus-gemeente bevestig. Sy intreepreek 
sal op 3 April 2022 plaasvind (Ellie de Bruyn, Skriba, 

03.03.2022).

GOUDLAND
EMERITAAT
Ds Eljam Vosloo, leraar van die NG Potchefstroom-
Vyfhoek, het op Sondag 13 Maart 2022 geëmeri-
teer, waartydens hy ook sy akte van demissie 
tydens die oggenderediens ontvang het (Ds MJ de 

Beer, Ringskriba, 08.03.2022).

OOSTELIKE
SINODESITTING
Die 20ste sitting van die NG Kerk Oostelike Sinode 
vind plaas vanaf 1-3 Aug 2022 by die gemeentesen-
trum van die NG Kerk Pierre van Ryneveld (FJ Retief, 

Uitvoerende Amptenaar, 02.03.2022).
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EvangelisasieEvangelisasie
Wat behels die Goeie Nuus?

Deel 3 van 4:

deur Leon Westhof

In hierdie reeks artikels oor evange-
lisasie is die sentrale fokus op die 
persoon van Jesus reeds uitgewys. 

Sommige benaderings in evangelisasie 
laat die klem uitsluitlik op die mens 
se sonde val en dan word daar oorwe-
gend op vergifnis gefokus. Uiteraard is 
dit ook waar, maar die heil in Christus 
behels veel meer en die Bybelse vertrek-
punt in evangelisasie is nie die mens 
nie, maar Christus. In hierdie opsig 
gaan dit nie net oor wat Jesus gedoen 
het nie, maar oor wie Jesus is.

Daar is teoloë wat die aandag daarop 
vestig dat die teologie van Paulus in 
die verlede dikwels vanuit die verlos-
singsleer benader is in plaas van uit 
die Christologie. Wanneer dit gebeur 
word die volle heilsboodskap van die 
evangelie uiteindelik op ’n verskraalde 
wyse hanteer.

In sy boek Heil en heilsweg lewer 
Adrio König ’n pleidooi dat daar 
omvangryk oor die heil as sodanig 
nagedink moet word. In die verlede is 
daar al baie geskryf oor die heilsweg, 
maar die volle omvang van die heil 
moet ook verstaan word.

Miskien help dit om die Heidel-
bergse Kategismus se verstaan van 
sonde onder oë te neem. Die kategis-
mus beskryf sonde op ’n tweeledige 
wyse, naamlik sonde as skuld en sonde 
as mag. Wanneer die kategismus verder 
oor sonde as mag handel, word dit as 

ellende getipeer. In sommige evange-
lisasiemateriaal en -benaderings word 
uitsluitlik gefokus op sonde as skuld. 
In hierdie verband het die teoloog Karl 
Barth gesê dit is goed dat die gerefor-
meerde teologie God se genade rakende 
sondeskuld raakgesien het, maar 
jammer dat hierdie tradisie nie God se 
genade rakende ellende raakgesien het 
nie.

In die heil van God gaan dit om 
beide regverdiging en geregtigheid soos 
Ernst Conradie in sy boek Om reg te 
stel uitgewys het. Wanneer die kerk met 
evangelisasie besig is, moet daar omvat-
tend oor die heil nagedink word. Die 
nood van mense verskil en gevolglik 
verskil ook hulle behoefte aan God se 
heil. In die gelykenis van die Fariseër 
en die tollenaar (Luk 18:9-14) en die 
gelykenis van die ryk man en Lasarus 
(Luk 16:19-31) sien ons twee mense 
voor God, die een in sy skuldbelydenis 
en die ander een in sy smeking oor sy 
ellendige bestaan. Beide het die genade 
van God op eiesoortige wyse nodig.

Evangelisasie moet vanuit ’n 
koninkryksperspektief benader word 
waar dit gaan om Jesus as die Here wat 
die koninkryk van God naby gebring 
het. In hierdie konteks gaan dit om 
aardse heil sowel as ewigheidsheil. 
Soms is dit net ewigheidsheil wat in 
evangelisasie aan die orde gestel word. 
Hierdie situasie kan goed met die eerste 

woorde van Markus se Evangelie geïl-
lustreer word. Die boek begin met die 
woorde: Die begin van die evangelie 
van Jesus Christus. Hierdie woorde 
staan by hoofstuk 1 vers 1. Dit staan 
nie as ’n opskrif eers by hoofstuk 14 
nie. Met ander woorde, die evange-
lie kry reeds in Galilea gestalte. Die 
opskrif in Markus 1:1 word opgevolg in 
vers 14 waar Jesus die evangelie begin 
verkondig – voor die kruisiging! En 
dan beskryf Hy die evangelie as die 
koninkryk van God.

Uiteindelik sterf Jesus aan die kruis 
as die Onskuldige vir die skuldiges, 
maar ook as die Slagoffer vir die el-
lendiges.

Die Wêreldraad van Kerke se doku-
ment oor missionaliteit en evange-
lisasie, Together towards life, wat nou in 
Afrikaans beskikbaar is, poog om met 
die konsep van ‘lewe’ omvattend met 
die heil om te gaan. Die openingsin lui: 
“Ons glo in die drie-enige God wat die 
skepper, verlosser en onderhouer van 
alle lewe is”. En dan word ook gesê dat 
Jesus Christus se missie is om die lewe 
in sy volheid te bevestig.
> 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. 
Ds Leon Westhof is ’n leraar by NG 
Gemeente Elarduspark.

Verlos ons 
van die Bose

Daar is tye wanneer bekende 
woorde in die Bybel skielik 
weer betekenis en relevansie 

kry. Ons is nou in so ’n tyd. Die woorde 
waarvan ek praat is die laaste bede van 
die Onse Vader: “… verlos ons van die 
Bose.”

Daar is ’n rede waarom Jesus sy vol-
gelinge leer om só te bid. Die bose wat 
hulle bedreig het, het moontlik net om 
die draai gewoon in die vorm van ’n Ro-
meinse soldaat. Of in Rome in die per-
soon van keiser Nero. Die bose was nie 
net metafisies of geestelik nie, dit was ’n 
fisiese werklikheid. Dit manifesteer in 
teenstand teen God se koninkryk.

In hierdie dae sien ons weer die 
realiteit van die bose in die Russiese 
inval in Oekraïne. Ons sien dit in die 
vorm van vuurpyllanseerders en ’n 60 
km-lange konvooi militêre voertuie op 
pad na Kiëf. Ons sien dit in die lyke 
van ’n ma en haar twee kinders langs ’n 
sypaadjie in die dorpie Irpin. Ons sien 
die effek van die bose in meer as twee 
miljoen vlugtelinge en in woonstel-
blokke wat vol gate geskiet is. Ons sien 
dit wanneer ’n sesjarige meisie in Mari-
upol van ontwatering sterf.

Nader aan ons eie lyf sien ons die 
bose in die dikke volumes van die 
Zondo-verslag wat vertel hoe korrupte 
politici en sakemanne die geld steel wat 
bedoel was om die land op te bou. Ons 
sien die effek van die bose in die werk-
loosheidsyfer van 35%. Ons sien dit in 
die oë van moedelose bedelaars op die 
hoeke van die strate.

Teenoor werklike boosheid staan 
goeie mense dikwels magteloos. Ons 
sien hoe die leiers van die wêreld 
tevergeefs probeer om die geweld in die 
Oekraïne te stop sonder om die oorlog 
na die res van die wêreld te laat eskaleer. 
Ons sien hoe vredemakers werk en werk 
maar dat mense steeds doodgemaak 
word. Ons sien met afgryse hoe die 
bose voortwoeker en dit vul ons met 
magtelose woede.

In so ’n tyd verstaan ons weer waar-
om Jesus ons leer bid: “… verlos ons 
van die Bose.” Die goeie staan dikwels 
weerloos teen die bose. Ons het nodig 
dat God ons verlos.

Mag die Here die Oekraïners help. 
Mag die Here ons hier in Suid-Afrika 
help. “Ons Vader wat in die hemel is, 
verlos ons van die Bose.” - Lourens 
Bosman

 
Dr Bosman is die algemene bestuurder in 
die kantoor van die Algemene Sinode.

Amptelik
In pas met die lewende GodIn pas met die lewende God
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Terug na die toekomsTerug na die toekoms

Verstaan die BybelVerstaan die Bybel

Fanie Cronjé
Terwyl hierdie bydrae geskryf word, 
woed die oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne steeds, terwyl ons Suid-
Afrikaanse gemeenskap bly steier onder 
stygende lewenskoste, toename in  
armoede, ontbloting van meer kor-
rupsie, protesaksies, misdaad, geweld, 
rassespanning en so meer. Die ontstel-
lende is dat dit binne die NG Kerk 
oënskynlik nie veel anders daaraan toe 
gaan nie. Daar woed in die kerk ’n ont-
stellende en onverkwiklike konflik oor 
sake soos sinodale besluite, teologiese 
opleiding en Skrifinterpretasie. Talle ge-
meentes is onder finansiële druk, terwyl 
armoede binne en buite eie kring hand 
oor hand toeneem. Ook die NG Kerk 
is protesaksies nie gespaar nie, terwyl 
magsug, rassisme, seksisme en geweld 

in eie geledere die kerk ongelukkig nie 
gespaar word nie.

Onder sulke omstandighede help 
dit nie om die spreekwoordelike mooi 
broodjies te bak nie. Die vraag waarmee 
ons as gelowiges gekonfronteer word, 
is: Waar is God onder hierdie omstan-
dighede? Is die digter van Psalm 22 nie 
dalk reg in sy klag tot God nie, wan-
neer hy uitskreeu: “My God, my God, 
waarom het U my verlaat? Ver van my 
verlossing is die woorde van my gebrul!” 
Daar is ’n groot afstand tussen ons roep 
na God en God se verlossing. Wanneer 
ek rondom my kyk, lyk dit of God die 
wêreld en die kerk verlaat het, of God 
ons as ’t ware weggesmyt het.

Meer nog – wanneer ek Psalm 22:7-9 
lees, kan ek nie help om aan ons kerk te 
dink nie: “Maar ek is ’n wurm en nie ’n 

mens nie, bespot deur die mense, verag 
deur die volk. Almal wat my sien, dryf 
met my die spot; hulle gryns en skud die 
kop: Wend jou tot die Here!” en “Laat 
Hy hom bevry, laat Hy hom red as Hy 
hom goedgesind is!” 

Hoe oordeel mense oor die kerk, 
maar veral oor God, wanneer hulle 
let op die wyse waarop ons tans met 
mekaar in die kerk omgaan en hoe ons 
as kerk na buite toe leef? Is die Here die 
kerk nog enigsins goedgesind?

In die navorsingsgeskiedenis is daar 
boeke vol geskryf oor die vraag na die 
eenheid van Psalm 22. Bestaan dit uit ’n 
afsonderlike klaaglied en ’n dank- en  
loflied wat aanvanklik elkeen op hulle 
eie gestaan het en toe later in die tradis-
ies saamgevoeg is om een Psalm van 
hoop te vorm? Moet ons dit vandag 

steeds eerder as twee afsonderlike 
Psalms interpreteer? Daar is ook navors-
ers wat met Psalm 22 as ’n eenheid werk 
en dan byvoorbeeld vier stansas identi-
fiseer deur talle onderlinge verbande uit 
te wys.

Moet ons nie vir die oomblik dalk 
volstaan met Psalm 22:10-12 se ver-
sugting waar daar oor God kragtens 
die metafoor van ’n Vroedvrou gepraat 
word nie? Dit lui: “U is immers die Een 
wat my uit die baarmoeder gehaal het, 
my op die borste van my moeder laat 
vertrou het. Op U is ek aangewese van 
die moederskoot af; van my geboorte 
af is U my God. Moenie ver van my bly 
nie, want die nood is naby; daar is im-
mers niemand wat help nie!”
Dr Fanie Cronjé is medeleraar by NG 
Kerk Lynnwood, Pretoria.

Verstaan die BybelVerstaan die Bybel

Johan van der Merwe
Die Russiese inval in die Oekraïne het 
die wêreld opnuut bewus gemaak van 
die genadeloosheid van oorlog. Soos wat 
meer en meer beelde van absolute ver-
woesting die wêreld ingestuur word, het 
die woorde van wyle generaal Constand 
Viljoen weer spoke uit die NG Kerk se 
eie verlede opgeroep. “In ’n oorlog is 
daar nie wenners nie – net verloorders”. 
Die ontsettende menslike lyding tydens 
oorloë is die NG Kerk in die verlede ook 
nie gespaar nie.

Verskeie oorloë in Suid-Afrika het 
lidmate van die kerk direk geraak. Die 
Grensoorloë wat van 1779 tot 1879 
gewoed het, die verskillende veldslae 
tydens die Groot Trek van 1835-38, 
die Eerste Vryheidsoorlog van 1881 

en die Grensoorlog van 1966-1990 het 
op verskillende maniere tot pyn en 
ontworteling van lidmate bygedra. Dit 
was egter die Tweede Vryheidsoorlog 
van 1899-1902 wat die NG Kerk intens 
met die pynlike werklikheid van oorlog 
gekonfronteer het.

Dit was tydens hierdie oorlog waar 
die verskroeide aarde- beleid van 
Roberts en Kitchener daarop gemik 
was om lidmate van die kerk persoon-
lik en in gesinsverband te knak en so 
tot oorgawe te dwing. In die proses is 
30 000 plase afgebrand terwyl 120 000 
vroue en kinders in konsentrasiekampe 
geplaas is. Die haglike omstandighede 
in hierdie kampe het daartoe gelei dat 
27 927 vroue en kinders in die kampe 
gesterf het. Daar is 31 000 Boere-

krysgevangenes na buitelandse kampe 
op St Helena en in Bermuda en Ceylon 
gestuur. Die totale verwoesting tydens 
die oorlog word beskryf in die notule 
van die kerkraadsvergadering van die 
NG gemeente Frankfort gedateer 14 
Februarie 1903: “In Maart 1901 vertrek 
die Britse garnisoen uit die dorp, maar 
nie voor vandalisme hoogty vier nie – 
Het dorp is geheel verwoest gedurende 
den oorlog door de britsche troepen. 
Net een gebouw is onder dak gebleven. 
Het kerkgebouw en pastorie zijn mede 
verbrand met de ander gebouwen, en 
met alles er in was.”

Dit was egter nie net dood, verlies 
en die totale verwoesting wat bedie-
ning in die NG Kerk uitgedaag het nie. 
Grootskaalse verdeeldheid in gemeentes 

tussen die Joiners, die Hensoppers en 
die Bittereinders het bediening verder 
bemoeilik en selfs tot skeuring gelei.

Die talle oorloë waarmee gelo-
wiges voortdurend die afgelope dekades 
gekonfronteer is en die geweld in Suid-
Afrika kan maklik lei tot ’n vorm van 
apatie asof dit maar deel van die gang 
van die geskiedenis is. Miskien moet 
dié pynlike gebeure uit die geskiedenis 
van die NG Kerk en die afgelope dae se 
beelde uit die Oekraïne die kerk opnuut 
herinner dat ons die  
vredemakers in hierdie wêreld moet 
wees, want in ’n oorlog is daar nie 
wenners nie, net verloorders.
Prof Johan van der Merwe doseer Kerk-
geskiedenis en Kerkreg aan die Universi-
teit van Pretoria.

Marius Nel
In die Nuwe Testament is geestelike 
onderskeiding, net soos vir gelowiges 
vandag, ’n belangrike aangeleentheid.

In hierdie verband skryf André 
Munzinger in sy Discerning the spirits: 
Theological and ethical hermeneutics 
in Paul dat Paulus op ’n veelvoud van 
wyses oor onderskeiding skryf.

In 1 Korintiërs 12–14 verskaf Paulus 
byvoorbeeld ’n drietal kriteria vir die 
gemeente in Korinte vir hoe hulle moet 
besluit oor die korrekte wyse om die 
gawes van die Gees uit te leef.

Die kriteria is ook van nut wanneer 
etiese kwessies beoordeel moet word. In 

dié sin is dit ook steeds vir die kontem-
porêre kerk van waarde om besluite te 
neem. Die eerste kriterium is die norm 
van vorige openbarings van God se wil, 
soos opgeneem in die verkondiging van 
die apostels. Omdat die fokus van dié 
openbarings op Christus was, vra die 
kriterium of enige nuwe uitspraak of 
besluit steeds Christus erken as Here. 
So verklaar Paulus dat niemand kan 
bely dat Jesus die Here is behalwe deur 
die Heilige Gees nie (1 Kor 12: 3). In 
die toepassing van die kriterium moet 
daar dus gevra word of ’n uitspraak of 
praktyk Jesus se heerskappy erken.

Die tweede kriterium is liefde. In dié 

geval moet nie net gevra word of die 
aard van ’n gawe van die Gees van liefde 
getuig nie, maar ook of die karakter en 
motivering van diegene wat dit beoefen 
van liefde getuig.

In dié geval is dit opvallend dat Pau-
lus 1 Korintiërs 13, wat oor die aard van 
die liefde handel, invoeg tussen hoofstuk 
12 en 14 wat oor die gawes van die Gees 
handel om sodoende te beklemtoon dat 
hulle nie op ’n selfsugtige wyse uit-
geoefen moet word nie.

Die derde kriterium is die vraag 
of iets tot die opbou en voordeel van 
die ganse gemeenskap is (1 Kor 8:1-
13; 10:23-33). Volgens die kriterium 

moet net geestesgawes en praktyke wat 
ander gelowiges opbou in die gemeente 
beoefen word (1 Kor 14).

Terwyl die drie kriteria nie klarigheid 
in alle omstandighede aan die kerk 
rondom etiese en praktiese sake verskaf 
nie, is hulle wel ’n belangrike vertrek-
punt as hulle saam aangewend word. So 
sal dit ’n reuseverskil maak as ons ten 
opsigte van alles wat ons doen, sê en op 
sosiale media plaas, vra of dit getuig van 
die Heerskappy van Christus, in liefde 
geskied en werklik tot opbou van die 
ganse geloofsgemeenskap is.
Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament 
aan die Universiteit Stellenbosch.

Riglyne vir geestelike onderskeiding

In 'n oorlog is daar nie wenners nie ...

'My God, my God, waarom het U my verlaat?'
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The gift of life: Towards an ethics of 
flourishing personhood deur JM Vorster
Uitgewer: AOSIS Boeke, 2021
Resensent: Carike Noeth

In The gift of life kyk die skrywer deur 
middel van gereformeerde teologiese 
etiek na die etiek van menslike florering. 
Vorster se siening van lewe behels dat 
die mens nie in besit van hulle eie lewe 
is nie, maar aan God alleen toegeëien is. 
Die moderne bio-etiese siening dat ’n 
persoon alleenreg op hulle eie lewe het, 
kan dus, volgens Vorster, bevraagteken 
word vanuit ’n teologiese etiek van lewe.
Vorster raak komplekse etiese gesprekke 
van onder meer aborsie, genadedood, 
die doodstraf, die huwelik, ras en seksu-
aliteit aan, en evalueer dit vanuit hierdie 
teologiese perspektief van lewe.

Die boek lees soos ’n pendulum 
tussen ’n meer kontemporêre en meer 
tradisionele teologie, wat dit soms laat 
voorkom asof Vorster sommige van 
sy eie argumente weerspreek. Meer as 
tweederdes van die bronne neem nie die 
afgelope dekade se argumente in terme 
van gereformeerde teologiese benade-
rings in ag nie en is by tye uit voeling 
met kontemporêre Suid-Afrika. Dit mag 

daartoe lei dat ’n leser voel dat Vorster 
nie die komplekse sosio-ekonomiese en 
sosio-politieke realiteite van Suid-Afrika 
vandag in ag neem nie.

Daar word dikwels eerder staat-
gemaak op die konteks van Noord-
Amerika of Europa. In die proses mis 
die leser invloedryke kontemporêre 
Suid-Afrikaanse akademici, waar veral 
vroue se stemme oor hierdie kwessies 
waardevolle bydraes kon lewer. Veral 
onderwerpe soos aborsie, genadedood 
en menslike seksualiteit het die afgelope 

Teologiese perspektief op komplekse etiese gesprekke

Klankgrens: ’n Oorlog teen geloof en 
hoop deur Maretha Maartens en 
Magda Slabbert
Uitgewer: LUCA, 2022
Resensent: Elmarie Dercksen

Magda Strydom, getroud met Rufus 
Strydom, ’n beroepsoldaat tydens die 
Bosoorlog, nou afgetree as regiment-
sersantmajoor van 1 Spesiale Diens-
bataljon, het haar lewensverhaal aan 
Maretha Maartens vertel. Dit het die 
ervare storieverteller Maartens drie jaar 
geneem om dit neer te pen in hierdie 
boeiende roman.

Die hoofkarakter Jo verteenwoordig 
elke vrou wat alles in die stryd gewerp 
het om God se beloftes in hulle eie en 
hulle geliefdes se lewe te bewaarheid; 
om geloof en hoop in haar gesin en in 
haar eie menswees te behou. Ons leer 
ken haar stryd met die grootmaak van 
drie kinders as amper-enkelouer as 
eggenoot van ’n professionele soldaat; 
haar vrees om nie te weet of iemand jou 
liefhet nie; haar deursettingsvermoë en 

toewyding. Hoewel haar dogter haar 
eers laat in die vertelling uitvra oor hoe 
’n mens dit máák, hou ons haar dop 
terwyl sy vir die soveelste keer aangaan 
en doen.

Hoewel Slabbert beklemtoon dat 
haar verhaal nie noodwendig almal se 
verhaal is nie, is dit in hierdie boek juis 
die persoonlike wat universeel word. 
Dit verwoord ’n ganse generasie, asook 
hulle ouers en kinders, se trauma as 
gevolg van oorlog.

Die leeservaring is egter maklik 
en meesleurend, want die verhaal het 
tekstuur en atmosfeer. Die karakters 
is geloofwaardig, die intriges in die 
uitgebreide familie verhelderend. Ten 
spyte van die ernstige onderwerp is dit 
geensins ’n neerdrukkende boek nie.

Verweef met die vertelling, stel die 
boek vrae oor ons verstaan van God, 
verbond en genade, maar vermy ook 
prekerige antwoorde. Dit laat ’n mens 
nadink oor hoe elkeen van ons ons heil 
uitwerk te midde van ’n harde – en soms 
selfs brutale – werklikheid. Aan die 

Leef in volkleur deur Johan Smith
Uitgewer: LUCA Uitgewers, 2022
Resensent: Rethie van Niekerk

In Leef in volkleur gesels Johan Smith 
oor verhoudings. Hy glo dat die lewe 
om verhoudings gaan. Die verhoud-
ing met God is die grondslag vir alle 
ander verhoudings.

Vanuit hierdie oortuiging kyk 
Smith dan na ’n breë spektrum van 
verhoudings: met God, self,  
lewensmaat, vriende, kinders, fami-
lies, kleinkinders, ander gelowiges, 
verskillende kultuurgroepe, behoeft-
iges en kollegas. Ook ons verhouding 
met tegnologie, asook die natuur, 
word bespreek.

Deur persoonlike vertellings uit 
die skrywer en ander se lewe, word 
hierdie verhoudings dan losweg 
binne die Bybel se lig geplaas. Smith 
haal ’n magdom bronne aan. Selfs 
Mark Driscoll, ’n kontroversiële 
figuur weens sy seksisme en boe-
lie- en intimidasietaktieke, kry ’n 
spreekbeurt in die hoofstuk oor die 
huwelik.

Die hoofstuk oor grootouers en 
kleinkinders het besonder waarde-
volle insette oor grootouers se 
belangrike rolle, asook die grense 
wat grootouers moet respekteer. Die 
inset oor medegelowiges bied nodige 
insig oor eenheid en isolasie, met ’n 
treffende blik op die boek Jona.

Hier en daar val woorde vreemd 
op die oor, wat die leser herinner dat 
daar ook ’n Engelse weergawe van 
die boek beskikbaar is.

Bestel teen R250 by LAPA.
 

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

dekade reuse-gesprekvoering ontlok 
binne die gereformeerde susterskerke, 
juis ook omdat die kontekstuele realiteit 
van Suid-Afrika dringende aandag 
genoop het.

Die boek slaag wel by tye daarin om 
’n goeie voorbeeld van gereformeerde 
teologie weer te gee, soos in die verstaan 
van onder andere verbondenheid en 
menswaardigheid, wat sentrale kontem-
porêre kwessies in Suid-Afrika  
aanspreek. Ook veroordeel die outeur, 
ondanks sy persoonlike oortuigings, 
enige vorm van onder andere rassisme, 
xenofobie, seksisme en homofobie. 

Hierdie boek sal ongemak skep by 
sowel meer kontemporêre as meer 
tradisionele teoloë. Die gevaar is dat 
daar nie konsekwent gewerk word met 
akademiese argumentasie en meer 
kontemporêre gesprekvoering vanuit 
gereformeerde teologiese etiek nie.

R450 of gratis elektronies beskikbaar 
by Aosis.

Dr Carike Noeth is ’n navorsingsgenoot 
aan die Universiteit Stellenbosch en 
die eienaar van Full Circle Ethics, ’n 
besigheid wat opleiding, samewerking, en 
konsultasie in etiek bied.

einde is die kleinste vlam van hoop oor, 
ironies genoeg nie na ’n veldslag nie, 
maar na ’n Covid-siekbed. Dit is genoeg 
om die leser te laat beleef dat ’n nuwe 
begin moontlik is.

Die verhaal vra ook moeilike vrae 
aan die leser oor man en vrou se rolle 
in die huwelik en die samelewing, oor 
middelmisbruik en ander hanterings-
meganismes, oor trauma en ons skanse.

Vir R280 beskikbaar by LAPA.
 
Ds Elmarie Dercksen is ’n predikant by 
die NG Kerk Bloubergstrand.

Vertelling stel vrae oor verstaan 
van God, verbond en genade

Spektrum van 
verhoudings  
uit Bybelse 
hoek bekyk



VAKATURES

AKKOMMODASIE

NG KERK MIGDOL
Goudland Sinode

Vakature: Vaste termyn kontrak pos vir twee jaar 
(daarna onderhandelbaar) vir ’n leraar of emeritus leraar.

DIENS AANVAARDING op 1 Augustus 2022

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 30 April 2022

GEMEENTEPROFIEL: Migdol is geleë tussen Schweizer-Reneke en Delareyville in die 
Noorwes provinsie. Dit is ’n klein plattelandse gemeente bestaande uit  57 belydende en 
7 doop lidmate met 34 besoek punte.

LERAARSPLIGTE en -PROFIEL:
 Gewone predikantspligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
 Begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente.

VERGOEDINGSPAKKET:
 Salarispakket van R180 000.00 per jaar allesinsluitend.
 Reiskoste vir besoeke buite die gemeentegrense sal vergoed word volgens die tarief
       soos deur die sinode bepaal.
 Pastorie met gratis krag en water word voorsien.
.
AANSOEKE: Moet vergesel wees van CV en kontakbesonderhede van twee referente.
Indien kortlys gehaal word moet kandidate beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n 
preek. Moet aanduiding gee van wanneer diens aanvaar kan word.

KONTAKBESONDERHEDE:
Skriba: Jan Brand, e-pos: johannesb@nwet.co.za  Sel: 083 285 2237
Oudl Thinus du Plessis, e-pos: mjduplessis@nwet.co.za  Sel: 083 225 2672
Konsulent: Ds Johan Ekkerd, e-pos anjo@absamail.co.za Sel: 083 525 7525

NG KERK PAULPIETERSBURG 
LERAARS POS VAKANT

Paulpietersburg is gelee in Noord KZN tussen Piet Retief en Vryheid. Ons is ’n plat-
telandse gemeente met 167 lidmate en 24 dooplidmate.

VAKATURE: Voltydse leraarspos op kontrak basis. Kontrak is vir twee jaar met ’n moont-
likheid om dit te verleng.

AMPSPLIGTE: In gevolge Art 9 van die Kerkorde.

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

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

SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2022.

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

NG MEMEL
Vakature: Voltydse Leraar

Die vakante pos is ’n voltyds-onbepaalde pos, maar die kerkraad het toestemming van die 
ring verkry om ook oorweging te skenk aan aansoeke van leraars wat sou verkies om ’n 
deeltyds-onbepaalde pos te beklee. Indien van toepassing kan die pos sodanig aangepas 
word na onderhandelinge, onderhewig aan die verdere goedkeuring van die ring.

Gemeenteprofiel
	 �  Memel is ’n plattelandse gemeente geleë in die Noord-Oos Vrystaat en is deel van 
  die Ring van Harrismith.
	 �  Die gemeente bestaan uit 132 belydende lidmate en 40 dooplidmate.
	 �  Die karakter van die gemeente is sterk behoudend met ’n gereformeerde spiritualiteit
  en ‘n hoë premie word op Skrifgetroue prediking geplaas.
	 �  Die gemeente is ’n tipiese plattelandse gemeente en bestaan uit ongeveer 50% 
  ouer lidmate bo 50 jaar en 50% lidmate onder die ouderdom van 50 jaar.
	 �  In die gemeenskap van Memel is ‘n privaat laerskool tot en met graad 7 van hoog-
  staande gehalte met verskeie goeie hoërskole in die nabye omgewing wat op
   Maandae en Vrydae ’n bus diens verskaf na Memel. 

Leraarsprofiel
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:
	 �  Iemand wees wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
	 �  Entoesiasties wees oor gereformeerde Srifgetroue prediking.
	 �	 ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
	 �  Pastorale versorging belangrik ag en huisbesoek as ‘n prioriteit beskou, ook op die
   plase.
	 �  Leiding kan neem en met die kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
	 �  Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
	 �  Jeug en jongmense kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar ook die
   behoeftes van ouer mense kan aanspreek.

Vergoeding
	 �  Vergoeding en byvoordele sal tydens ‘n onderhoud verstrek word, gebaseer op
   sinodale skale
	 �  Die gemeente beskik oor ’n pastorie.

Aansoeke
Stuur volledige elektroniese CV met drie toepaslike referente aan:
Die skriba by ngkmemel@zippnorth.co.za en die 
Hoofouderling by boshoekpaulvn@gmail.com
Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ‘n preek-
beurt op Sondag.

SLUITINGSDATUM: 13 Mei 2022.
DIENSAANVAARDING: So spoedig moontlik na die onderhandeling.

NAVRAE: SKRIBA: Elize Otto 072 122 1315.
                 LEIER OUDERLING: Paul van Niekerk 082 577 6556.

Die Kerkraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie

NG PRIMROSE-OOS
VAKATURE: LERAARSPOS: 3 JAAR VASTETERMYNPOS

Die kerkraad van NG Gemeente Primrose-Oos maak in biddende afhanklikheid 
bogenoemde vakature bekend wat vanaf 1 Mei 2022 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:
Primrose-Oos gemeente is ’n voorstedelike gemeente in Primrose, Germiston met 528 
belydende lidmate en 124 dooplidmate. 70% van die belydende lidmate is onder 60 jaar 
oud. Die gemeente bestaan uit 16 wyke.
Die gemeente beskik oor ’n aktiewe Manne- en Vroueaksie met beplanning aan die gang 
vir ’n Bejaarde-aksie en Jongmensaksie.
Die gemeente het ’n aktiewe kerkraad met 15 diakens en 27 ouderlinge. Die kerkraad is 
redelik progressief in hulle denke wanneer dit kom by die bestuur van die gemeente, met 
sommige ouderlinge wat direk aangestel is vir spesiale opdragte en het dus nie ’n wyk nie.
Die erediens is die hart van die gemeente met dinamiese en Skrifgetroue prediking en 
fantastiese musiekbegeleiding.

Leraarsprofiel:
• Gelegitimeer deur die NG Kerk.
• Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
• Skrifgetroue, gereformeerde en dinamiese prediking.
• Menseverhoudinge kan bou en onderhou, ook deur huis- en siekebesoek te doen.
• Alle ander verantwoordelikhede soos van tyd tot tyd deur die kerkraad bepaal.
• Sterk leierseienskappe.
• Innoverende denke, gesien in die lig van die huidige pandemie.

Vergoeding:
’n Vergoedingspakket van R390 000 (TKVI) word aangebied. Hierdie pakket sluit nie ’n 
pastorie in nie en ’n behuisingstoelaag is ingesluit by die vergoedingspakket.

Aansoeke:
• Aansoeke, met ’n volledige CV, moet gerig word aan: Die voorsitter van die  
 kerkraad by primoosngk@gmail.com
• Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en moont-
 like preekbeurt.
• Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die kerkraad Hennie Espag. 
 083 307 8233 of die huidige leraar ds Danie Oosthuizen 083 290 0209.
• Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Maart 2022.

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.

BLOEMFONTEIN
Oornagverblyf. DSTV, 

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

iesentrums. Vanaf R250. 
Skakel Hanlie, 084 400 2693.
hanliedevilliers@webmail.

co.za

ALGEMEEN

PREDIKANT BESKIKBAAR VIR AFLOS: Enige 

gemeente wat ’n aflospredikant benodig vir ’n tyd-

perk van een tot drie maande, is welkom om my 

te kontak. Dr Leon Keller – 066 317 9425 – e-pos: 

kellerleon1@gmail.com

VAKANSIE-AKKOMMODASIE

BELLVILLE: Selfsorgeenheid vir 4. Veilige parke-

ring. Naby Tygervallei. Billike tariewe. Skakel Alta 

021 919 7161.

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 een-

heid, buiteseisoen. 084 547 8522 of 039 315 5779. 

Webblad: www.grietseplek.com
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NG GEMEENTE KROKODILRIVIER
BRITS

Vakature vir ’n leraar 
Gemeenteprofiel
Die gemeente Krokodilrivier bestaan sedert 1914 en het ’n baie mooi en ryk geskiedenis. 
Dit is een van drie NG gemeentes binne die dorpsgrense van Brits. Die dorp word omring 
deur ’n welvarende landbou-, nywerheids- en myngemeenskap. Die dorp lê op die drum-
pel van Gauteng – ongeveer 60 tot 70 km vanaf Pretoria en Johannesburg. Binne die 
bedieningsveld van die gemeente is daar verskeie uitstekende laerskole en twee groot 
hoërskole; Hoërskool Wagpos en Hoërskool Brits (nommer een in Noordwes-Provinsie).

In biddende afhanklikheid van die Here, nooi die Gemeente Krokodilrivier u uit om aan-
soek te doen vir ’n voltydse leraarspos wat alle leraarspligte volgens Art 9 van die Ker-
korde insluit.  

Die gemeente bestaan uit 1 084 belydende en 233 dooplidmate.  

Leraarsprofiel
Die gemeente van Krokodilrivier het ’n behoefte aan ’n leraar

• wat ’n toegewyde kind van die Here is,
•	 iemand	wat	’n	fokus	en	passie	het	op	spesifiek	gesins-	en	familiebediening,
• ’n hart het vir huisbesoek,
• ’n passie vir verantwoordelike vernuwing het,
• ’n spanwerker wat gemaklik is met die verskillende bedieningstyle.

Voordele
• Vergoeding volgens die sinodale skaal.
• Reiskoste en ander toelaes word betaal.
• ’n Ten volle gediensde, ruim en goed onderhoude pastorie word voorsien.

Aansoeke
U aansoek moet vergesel word van ‘n CV nie langer nie as twee A4-bladsye met drie 
verwysings.
Rig alle aansoeke aan: kantoor@ngkrokodilrivier.co.za
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt gedurende
April/Mei 2022.
Aansoeke sluit om 13:00 op 11 April 2022.

NG GEMEENTE HOPETOWN (Noord-Kaap)
VAKATURE:  VOLTYDSE GEMEENTE LERAAR           

Gemeenteprofiel
Die NG Gemeente te Hopetown wag in biddende 
afhanklikheid, aansoeke in vir ’n voltydse leraarspos.
Hopetown is geleë langs die Oranjerivier teen die N12 sowat 120 km suid van Kimberley 
en vorm deel van die Ring van HOPETOWN. Dit is ’n plattelandse Afrikaanssprekende 
gemeenskap met ’n groot landbou-omgewing wat bestaan uit vee- en besproeiingsboere. 
Die gemeente bestaan uit 458 belydende lidmate (19-45 jr 39,5%, 46-59 jr 25,6%, 60 jr+ 
34,9%) en 143 dooplidmate (0-13 jr – 72,9%, 14-18 jr – 27,1%).
Ons is ’n missionale gemeente wat uitreik na ons naaste en streef daarna om ons visie uit 
te leef: Geroep om gestuurdes van die Here na die wêreld te wees.
Die tehuis vir bejaardes (Silwerhof) val binne die gemeentegrense. Op die kerkterrein 
word ’n vroeëkinderontwikkelingsentrum in samewerking met Caritas (Kimberley) al vir 10 
jaar bedryf, met mooi suksesverhale. 

Leraarsprofiel
Gelegitimeerde NG Kerk predikante word genooi om aansoek te doen.

- Kreatiewe dinamiese persoon wat beskik oor tegnologiese- sowel as 
 bestuursvaardighede.
- Geestelike en emosioneel volwasse persoon wat nie bedreig voel deur 
 verandering en meningsverskille binne die strategie van die gemeente nie. 
- Gesonde, deelnemende, besorgde en liefdevolle menseverhoudinge.
- Toewyding aan sy roeping en die Skrif as enigste onfeilbare Woord van God 
 met Woordgetroue, inspirerende en verstaanbare prediking.
- Goeie kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede.
- Passie vir die geestelike versorging van die gemeente en wat met entoesiasme
  leiding, motivering en samewerking kan bewerkstellig.
- ’n Energieke persoon met kreatiewe en vernuwende denke met respek vir 
 tradisies en ’n passie vir die diversiteit van ’n plattelandse gemeente.

Vergoedingspakket: Binne die sinodale riglyne.
    Huisvesting in pastorie.

Aansoeke: Sluitingsdatum – 30 APRIL 2022.
U aansoek moet asb die volgende insluit: 

- Volledige CV met minstens drie referente.
- Van alle aansoekers sal verwag word om ’n toepaslike vraelys te voltooi wat u
  by die kerkkantoor kan aanvra en saam met u aansoek stuur na:
 E-pos: nghopetown@telkomsa.net EN mariskarossouw121@gmail.com
- Erasmusstraat 14, Hopetown 8750. 

Navra:   Riaan Badenhorst – Voorsitter van die kerkraad (082 498 3662).
              Mariska Rossouw – Gemeentebestuurder (079 555 3174).

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

NG Gemeente Standerton-Wes  
(Dolerend)

Vakature: Leraar
(Kontrakpos vyf jaar met opsie om te verleng)

Die kerkraad en gemeentelede van die NG Gemeente Standerton-Wes is opgewonde om 
die vakature vir ’n leraar bekend te maak! 

Ons is die gemeente waar gewone mense soos jy graag aanbid.
Ons wil ’n jonger leraar die kans bied om ons vir ten minste vyf jaar te kom begelei in die 
suiwer Woord van God.
Ons gemeente is sterk behoudend met ’n gereformeerde spiritualiteit wat heerlik sing en 
saam kan werk.
Ons wil graag goedvoorbereide, Skrifgetroue prediking hoor wat getuig van die prediker 
se opregte liefde vir Jesus Christus, sy Woord en sy mense.

Die Gemeente is een van drie NG Gemeentes in die dorp en is ’n tipiese plattelandse, 
eenmansgemeente met sowat 300 belydende  en 60 dooplidmate.

Ons versoek leraars, verkieslik nie ouer as 40 jaar nie, wat hulleself tuis sien op die plat-
teland met sy eie uitdagings, om asseblief vir ons ’n volledige curriculum vitae te e-pos 
(nie meer as vier getikte A4-bladsye nie) waarin jy ons meer van jouself en jou passies 
vertel.
Dit sal ook lekker wees om na een van jou preke te luister/kyk.
Ons vra ook die name en kontakbesonderhede van ten minste vier referente, veral uit 
huidige of vorige gemeentes.

As jy ook opgewonde is oor die kerk van die Here in hierdie nuwe tyd, hoor ons graag 
van jou! by:

ngstandertonwes@standerton.net  en/of henkboshoff6@gmail.com

Artikel 9 van die Kerkorde sal die basis vorm vir die ooreenkoms en die toepaslike sino-
dale skaal asook ’n pragtige pastorie en tuin (met gebruiklike voordele) is die riglyn vir ons 
aanbod aan die suksesvolle nuwe leraar.
 
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n beroep uit te bring op een van die persone wat 
aansoek doen nie.

Sluitingsdatum: Vrydag 22 April 2022 om 12:00

NG GRAAFF-REINET
Vakature: Voltydse gemeenteleraar 
Termyn: Onbepaald

Gemeenteprofiel:
NG Graaff-Reinet is ’n dinamiese Karoogemeente in die Oos-Kaap-Sinodale streek. Tans 
word meer as 1 000 waarvan 180 dooplidmate bedien. Die gemeente is missionaal gerig 
en funksioneer sentraal binne die groter gemeenskap. Ons streef die liggaamsmodel 
na, en werk met gawegedrewe en roepingsgedrewe bedieningspanne. Familiebediening 
speel ’n belangrike rol in die gemeente.  
NGG se visie is om ’n “Gestuurde Geloofsgesin” te wees.

Leraarsprofiel:
• Die geskikte kandidaat moet ’n gelegitimeerde predikant binne die NG kerk
 wees.
• Alle ampstake soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde moet verrig kan word.
• Die persoon moet goed in spanverband kan saamwerk en bedieningspanne 
 kan motiveer en bestuur.
• Die geskikte kandidaat moet effektief binne die leefwêreld en konteks van ’n
  groot plattelandse gemeente kan funksioneer en bedien.

Vergoeding:
Die sinodale aanbeveling word as riglyn gebruik. ’n Ruim pastorie word voorsien.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2022 (onderhandelbaar).

Aansoekproses:
• Aansoek moet vergesel word van ’n CV nie langer as drie bladsye nie.
• ’n Kort motiveringsbrief insake roepingsbewustheid ten opsigte van die pos.
• Aansoek kan elektronies ingestuur word na nederkerk@telkomsa.net en moet
  die kerkkantoor teen 30 April 2022 bereik.
• Die geskikte kandidate sal genooi word vir ’n preekbeurt en onderhoud.
• Psigometriese toetsing mag moontlik aangevra word.

Navrae:
Voorsitter van die pre-advieskommissie: Ds Luané Mclachlan –  081 591 7982.
Ingrid Boshoff – 082 551 7894.
Alfred Stannard – 083 375 7026.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Die volgende Kerkbode 
verskyn op22 April 2022.
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NG GEMEENTE ABERDEEN
VAKATURE: LERAAR 
(VASTE/DEELTYDSE TERMYNPOS 
VIR ONGEVEER TWEE JAAR)

SLUITINGSDATUM:  30 APRIL 2022

GEMEENTEPROFIEL:
Aberdeen is ’n plattelandse gemeente in die hart van die Groot-Karoo en lê 55 km vanaf 
Graaff-Reinet, 114 km vanaf Willowmore en 150 km vanaf Beaufort-Wes. Die gemeente 
het ongeveer 252 belydende lidmate en 66 dooplidmate wat woon in ses dorpswyke, vier 
plaaswyke asook die Tehuis vir Bejaardes.

LERAARSPROFIEL:
Die gemeenskap het ’n behoefte aan ’n leraar wat begrip en liefde sal toon vir ’n plat-
telandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.

PLIGTE:
• Die kandidaat moet ‘n energieke motiveerder wees wat die gemeente kan lei tot 
 ’n aktiewe dienende gemeente.
• Hy/sy moet die Here liefhê en dit beskou as ’n roeping om in sy/haar diens te
  staan.
• Hy/sy moet  Skrifgetroue Woordverkondiging en standpunte kan inneem vanuit
 ’n gereformeerde leer, veral ten opsigte van sake soos die bestaan van die dui-
 wel, die maadgelike geboorte, opstanding, hemelvaart en wederkoms van 
 Jesus Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is.
• Die drie Belydenisskrifte van die gereformeerde leer onderskryf en glo.
• Passievol wees met die aanbieding van eredienste.
• Alle aspekte van pastorale versorging kan nakom.
• Beskik oor goeie leierseienskappe en besluitneming om die gemeente in alle
  fasette (eredienste, kategese, Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens) te
  laat groei en bewerkstellig.

VERGOEDINGSPAKKET:
R271,665.00 per jaar bestaande uit:

• 200 liter brandstof.
• Gratis huisvesting (ruim pastorie).
• Gratis water en elektrisiteit.
• Instandhouding van huis en tuin.
• Telefoon vir amptelike gebruik.
• Netto salaris van R12,000.00 per maand.
• 13de Tjek van R15,000.00.
• Ekstra insentief sal bespreek word vir die geskikte kandidaat.

Aansoeke word ingewag deur ‘n volledige CV met drie toepaslike referente en kontakbe-
sonderhede te e-pos aan die hoof ouderling, 
Danie van der Westhuizen, (e-pos: veepos1965@gmail.com)
Sluitingsdatum: 30 April 2022
Diensaanvaarding: 1 Julie 2022

NAVRAE:
1. Glynis Luiters, glynisluiters01@gmail.com
2. Danie van der Westhuizen, sel:  079 699 0869.

NG STELLENBERG-GEMEENTE
Vakature by Stellenberg-gemeente vir ’n 
voltydse medeleraar met die fokus op die jeug

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Maart  2022.

Datum van diensaanvaarding: 1 Julie 2022.

Het jy ’n passie vir jongmense en is jy lief vir Jesus? Dan is hierdie die geleentheid om jou 
passie voluit in Stellenberg-gemeente te kom uitleef.

Stellenberg-gemeente is ’n makrogemeente op die grens tussen Bellville en Durbanville. 
Dit is ons fokus om, net soos ons omliggende gemeenskap, voortdurend te vernuwe en 
te verander deur die Bybel op ’n praktiese manier te ontdek en uit te leef. Die gemeente 
bestaan uit die volle spektrum van ouderdomsgroepe en het ’n dinamiese jeugbediening. 
Ons strewe daarna om Jesus in ander raak te sien en te leer om sy hande en voete in ons 
nabye omgewing, asook oor grense heen te wees.

Die suksesvolle kandidaat moet kan leiding neem om die jeugbediening tot nuwe hoogtes 
te voer. Hy of sy moet onder andere ’n span vrywilligers identifiseer en as gids optree om 
hulle te motiveer en te inspireer sodat hulle deur die bou van verhoudinge en geestelike 
begeleiding die jongmense in ons gemeente kan lei en ondersteun om in ’n verhouding 
met die Here te leef. Die suksesvolle kandidaat sal ook as lid van die leraarspan bereid 
en in staat moet wees om die groter gemeente, soos nodig, te bedien.

Die volgende kenmerke sal in die aansoeker se guns tel:
• ’n Opregte verhouding met die Here, gewortel in sy Woord.
• ’n Passie vir die bediening van die Woord aan jongmense, kinders en hul ouers.
• ’n Toeganklike, nederige en opregte persoon met integriteit.
• Die vermoë om die visie van die jeugbediening met behulp van sosiale media en
  tegnologie te implementeer.
• ’n Persoon met ’n inklusiewe ingesteldheid, wat graag ruimte skep vir ’n diverse
 groep jongmense.
• ’n Gelegitimeerde predikant in die NG Kerk of VG Kerk met minimum drie jaar
  ondervinding.
• Beskik oor leierseienskappe om mense te bestuur en self ook binne ’n span te kan
  funksioneer.
• Jonk van gees, energiek, gemotiveerd en kan onafhanklik werk.
• Jou hart weerspieël en verteenwoordig die waardes en visie van Stellenberg.

’n Vergoedingspakket ooreenkomstig die sinodale riglyne, word aangebied. As hierdie 
advertensie tot jou spreek, nooi ons jou om aansoek te doen, terwyl ons biddend in geloof 
wag dat die Here die regte persoon na ons toe stuur. Laai die aansoekvorm af deur op 
een van onderstaande skakels te klik, of besoek ons webwerf by: 
https://www.stellenberg.co.za/algemeen/vakature-vir-n-voltydse-leraar/

Stuur die voltooide aansoekvorm (maksimum ses bladsye) aan odette@stellenberg.co.za
Vir meer inligting, skakel ds Marius Breytenbach by 082 376 6053.

NG Gemeente Hoopstad
VAKATURE: MEDELERAAR

	 Gemeenteprofiel: Hoopstad is ’n plattelandse gemeente in die noordwes-Vrystaat 
 met sowat 682 belydende en 191 dooplidmate. Hoopstad is ±160 km vanaf Bloemfon-
 tein  en ±100 km vanaf Welkom. Hoopstad is ’n sterk boerderygemeenskap met 
 saaiery as die belangrikste deel van die boerdery. Tans is hier twee leraarsposte met 
 19 wyke en sowat 457 besoekpunte, waarvan 66 by die tehuis vir bejaardes is.
 Die gemeente beskik ook oor die dienste van ’n voltydse getuieniswerker. Die plaas-
 like skool is van graad 1 tot matriek met Afrikaans as medium van onderrig. 
 Daar is ook twee skoolkoshuise binne die gemeentegrense.

	 Pligte: Soos omskryf in die Kerkorde Artikel 9, met byvoeging van huisbesoek. 

	 Verdere aanbevelings: Iemand verkieslik met die gawe en ervaring in gesinsbedien-
 ing met die fokus op jeug.

	 Vergoeding: Onderhandelbaar met inagneming van sinodale skaal. Ruim voorsien-
 ing ook vir reiskoste, medies en ander toelae. ’n Ruim en doelmatige pastorie is ook
  beskikbaar.

	Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk.
	 Aansoeke: Aansoekers moet verkieslik e-pos na die volgende adres: 
 ngkhoopstad@gmail.com of pos na: Pre-Advieskommissie, Posbus 15, Hoopstad  9479.
	 Sluitingsdatum: 6 Mei 2022
	 Diensaanvaarding: So gou as moontlik.
	 Navrae: Ds Deseré de Beer 066 227 5586 of dezid2@gmail.com 
               Die Sakebestuurder: Mej Lemaé Visser 053 444 1058 of 
        ngkhoopstad@gmail.com

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud. Die kerkraad behou die 
reg voor om nie noodwendig die vakature uit een van die aansoekers of genomineerdes 
te vul nie.

NG GEMEENTE VOSBURG
 (Noord-kaap)

In  biddende afhanklikheid nooi die NG Kerk Vosburg
alle gelegitimeerde leraars om aansoek te doen vir die onderstaande pos.

VAKATURE: 2 JAAR VASTE TERMYNPOS VIR LERAAR

GEMEENTEPROFIEL
’n Rustige landelike atmosfeer geleë in die Bo-Karoo waar hoofsaaklik skaapboerdery 
bedryf word. Die dorp en gemeente is in 1895 gestig en is verder in drie plaaswyke en 
twee dorpswyke verdeel. Die pragtige NG kerkgebou is in 1978 as nasionale gedenk-
waardigheid verklaar.
Daar is tans 111 belydende lidmate en 29 dooplidmate waarvan ongeveer 30% ouer as 
60 jaar is. Talle jonger mense vestig hulle nou in die boerdery en brei die gemeente so-
doende uit.

LERAARSPROFIEL:
Huis- en pastorale besoeke is ’n prioriteit.
Meelewend en aanpasbaar in die breër gemeenskap wees.
Aanvoeling hê vir vernuwende en woordgetroue prediking.

VERGOEDING:
’n Vergoedingspakket van R270 000,00 word aangebied asook ’n ruim pastorie. 

AANSOEKE:
Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van minstens 
twee referente. Kandidate op die kortlys kan vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.
Rig aansoeke aan: Die Kerkraad:
E-pos: vosburgngk@gmail.com

SLUITINGSDATUM: 13 Mei 2022.

NAVRAE: Louis van der Merwe, 082 578 7603.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling
te maak uit die aansoeke ontvang nie. 
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Dana Snyman 20 

Lig, skadu en die krag van 'n kunswerk
Daardie skildery van die Duitse 

skilder, Ben Willikens, laat my 
nie met rus nie. “Abendmahl”, 

noem Willikens die skildery.
Toe ek dit vir die eerste keer in ’n 

kunsboek sien, het ek gedink: Wat gaan 
hiér aan? Die toneel het vaagweg bekend 
gelyk: ’n Lang tafel in ’n ruim vertrek 
met drie vensters in die muur agter die 
tafel en ’n hoë plafon.

En toe besef ek: Willikens tree hier in 
gesprek met Leonardo da Vinci se be-
kende skildery, “Die Laaste Avondmaal”. 
“Abendmahl” is ook die Duitse woord 
vir “nagmaal” – ook daardie laaste nag-
maal van Jesus en sy dissipels voor Hy 
gekruisig is.

Dadelik het ek weer na die Da Vinci-
skildery gaan kyk. In soveel Afrikaanse 
huise het eens ’n afdruk daarvan gehang: 
Jesus en sy twaalf dissipels by ’n lang 
tafel terwyl Jesus vir hulle sê een van 
hulle gaan Hom verraai. Kyk net hoe 
verbaas lyk Judas Iskariot in sy groen en 
blou kleed. In sy hand hou hy ’n klein 
sak vas. Het dit dalk die silwerstukke in 
wat hy as betaling vir sy verraad gekry 
het?

Toe kyk ek wéér na Willikens se 
skildery, wat hy in die 1970’s geskilder 
het. Die tafel en die tafeldoek, die vloer 
en die mure en die plafon is wit. Alles 
wit.

Niemand sit by die tafel nie. Geen 
Jesus nie. Geen dissipels nie. En die tafel 
is leeg: Nêrens die nagmaal se brood en 
wyn soos in Da Vinci se skildery nie.

Godsverlate, is die woord wat by 

my opgekom het. ’n Vertrek waarin ek 
nie wou wees nie. Te onpersoonlik. Te 
klinies.

Werklike groot kuns beleef jy met jou 
hart, jou siel en jou verstand. Of soos die 
Britse filosoof, Alain de Botton, dit stel: 
“We are not transparent to ourselves. 
We have intuitions, suspicions, hunches, 
vague musings and strangely mixed 
emotions, all of which resists simple 
definition. Then, from time to time, 
we encounter works of art that seem to 
latch on to something we have felt but 
never recognized clearly before.”

’n Mens sou kon sê Willikens se 
skildery beeld iets uit van die tyd waarin 
ons leef. Kyk na die tafel se pote. Dit lyk 
na ’n operasietafel of ’n hospitaalbed 
se pote. Die hele vertrek lyk meer na ’n 
laboratorium as die bovertrek van die 
huis wat in Markus 14 beskryf word – 
die plek waar Jesus die laaste nagmaal 
aan sy dissipels bedien het.

Sê dit miskien iets oor al die weten-
skaplike en tegnologiese ontdekkings en 
uitvindings in die moderne tyd, dat die 
laboratorium belangriker as die nagmaal 
en die kerk geword het? Dat die weten-
skap jou van baie van jou sekerhede 
beroof en jou soms laat voel of die lewe 
so woes en leeg as daardie wit vertrek is?

Willikens se skildery, het ek metter-
tyd besef, sê ook iets oor my eie inner-
like worstelinge en onsekerhede.

Ek kan nie meer soos ’n kind glo soos 
in Matteus 18 gesê word nie. Die hemel 
en die aarde is nié in sewe dae – of ses-
duisend jaar gelede, soos ander beweer 

– deur God geskape nie. Die heelal is 
biljoene jaar oud en die lewe op aarde 
het deur ’n proses van evolusie ontstaan 
en ontwikkel, dit is oor en oor weten-
skaplik bewys.

Ek steur my aan die wetenskap en 
dit wat deur die wetenskaplike metode 
tot stand gebring word, maar elke keer 
wonder ek weer: Sê nou ’n dag breek aan 
waarop ons ongeëwenaarde kennis van 
die kleinste boustene van die heelal het, 
van atome en die geheimsinnige dans 
van kwarke en leptone, ’n dag waarop 
die genetika van die mens nóg minder 
verborge as nou sal wees, ’n dag waarop 
jy op ’n vliegtuig sal kan klim en Mars 
toe vlieg? Sê nou só ’n dag breek aan? Sal 
hierdie groot, onuitspreeklike verlange 
in my na God, die Groot Misterie, ook 
ophou bestaan?

Die eerste keer toe ek Willikens se 
skildery bekyk het, het ek dit nie opge-
merk nie. Ook nie die tweede keer nie. 
Op ’n dag toe ek weer rustig daarna sit 
en kyk, toe tref dit my: die lig. By daar-
die agterste drie vensters skyn helder-
helder lig in – lig wat die hele vertrek 
vul. Byna nêrens is ’n skaduwee nie.

In Da Vinci se skildery is óók drie 
vensters in die muur agter die lang tafel. 
Dit lyk of die vensters uitkyk op ’n tuin. 
Jy sien iets groen. En die kamer is vol 
skaduwees.

Dit is asof Jesus en die dissipels 
vertrek het, en ’n kamer vol lig agterge-
laat het, die Lig wat deur daardie drie 
vensters bly skyn.

Sê die skildery nie ook miskien iets 
oor Jesus se leë graf op Paasmôre nie, ’n 
leegte wat dui op opstanding en nuwe 
lewe?

Die skildery is nie meer vir my ’n 
koue, kliniese vertrek nie, dit is ’n plek 
vol lig – lig en stilte, weg van al die 
stemme wat ’n mens in een of ander 
geestelike rigting wil dwing. Stemme 
wat jou bangpraat: Ons leef in die eind-
tyd, bekeer jou dadelik! Stemme wat 
jou sus: God wil hê jy moet ’n miljoenêr 
wees, die armes moet leer om hulleself 
op te hef. Stemme wat jou liefdeloos oor 
die Bybelse liefde onderrig.

Stemme wat my laat vlug en die stilte 
laat opsoek.

“In silence which is active, the Inner 
Light begins to glow – a tiny spark,” 
skryf Pierre Lacote in sy boek God is 
Silence.

Die vertrek in Willikens se skildery 
het vir my ’n plek van hoop geword.

(Prof Robert Vosloo van Stellenbosch 
het ’n jaar of twee gelede oor Willikens 
se skildery in ’n rubriek geskryf. Dit het 
baie gehelp om my met ander oë na die 
skildery te laat kyk.)

Sal hierdie groot, 
onuitspreeklike 

verlange in my na 
God, die Groot 
Misterie, ook 

ophou bestaan?
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