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Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

KZN-VLOED:

‘‘En toe besef ek maar vreemdelinge en bywoners kry vir
my ’n nuwe betekenis. Want vir die volgende ses maande
gaan ek nie ’n huis hê nie,” vertel dr Barry Tolmay oor die
nag toe sy huis in Durban begin ‘glip’ het. - Bl 3 en 6
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Geskryf deur
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‘Stuur asseblief vir ons water’
K
waZulu-Natal is in ’n krisis
gedompel deur die onlangse
vloede. Die grootste behoefte is
toegang tot water en elektrisiteit. Naas
onmiddellike noodverligting ondersoek die plaaslike NG kerk ook ‘uit die
boks’-maniere om gemeentes op die
lang termyn te help.
President Cyril Ramaphosa het
’n nasionale ramptoestand verklaar
weens die omvang van die vloedskade
wat miljarde rande in die provinsie
beloop. Brûe is weggespoel, paaie en
munisipale infrastruktuur beskadig.
Derduisende mense is dakloos gelaat.
Erger nog is die verlies aan
menselewens. Meer as 440 mense is
dood met talle wat nog vermis word.
Op Vryheidsdag was verskeie spanne
nog besig om na vermistes te soek.
Hierdie ramp, so vinnig na die
verwoestende plundertogte verlede
winter, het baie mense verby moedeloos, vertel ds Nola Malan, leraar by
NG gemeente Durban-Oos, vir Kerkbode. In ’n onlangse brief (onderaan
die berig) aan Kerkbode skryf sy: “In
minder as twee dae het alle mense iets
verloor – sommiges was of is sonder
krag en water, ander is sonder hulle
kar, baie mense het hulle huis verloor
en amper 500 mense se lewe is kortgeknip … Die skade van hierdie ramp
is iets wat KZN en haar mense nog
lank in die oë gaan staar.”
Die grootste nood is tans water. In
Durban kom en gaan die water, maar
daar is gemeenskappe wat al vir meer
as 10 dae nie water het nie. “Indien
hulle kan bekostig om water te koop,
is dit vinniger van die rakke af as
enige ander hulpbron,” skryf sy.
Die weermag ry watertrokke aan
en hulporganisasies soos Gift of the
Givers is besig om waterbottels by
die vrag vol aan te ry na die provinsie. Daar is ook NG gemeentes wat
inspring om te help soos Villieria-gemeente in Pretoria. Malan vertel haar

Lidmate van Villiera-gemeente in Pretoria is besig om ’n dubbelkajuitbakkie stampvol met vyf liter waterbottels en sakke klere te laai
om gemeentes in KwaZulu-Natal te help waar die onlangse vloede derduisende mense dakloos en sonder drinkwater gelaat het.
Foto: VERSKAF

pa het onlangs met ’n stampvol dubbelkajuitbakkie 80 vyfliter waterbottels en sakke vol klere kom aflaai. Die
water was binne 24 uur uitgedeel.
“Ons is baie dankbaar vir die hele
SA wat ons help in dié moeilike tyd!”
sê Malan.
Sy sien egter ook dat mense saamstaan en wat hulle het of geskenk kry
met mekaar deel. “As ek twee bottels
water het, gaan ek vir jou een gee …
dis lekker om te sien ons staan together,” vertel sy.
KZN NGK wil help met boorgate
sink en sonpanele opsit
Die NG Kerk in KZN het besluit om
hierdie rondte strategies en buite die
boks te dink, vertel ds Petrus Botha
van die sinodale ondersteuningspan

DS NOLA MALAN van Durban-Oos skryf:
Toe die eerste druppel reën, van ongeveer
300 mm, begin val het, ongeveer twee en ’n
half weke terug, kon niemand die verwoesting
en verlies voorspel het nie.
KZN word weer ’n rampgebied.
In minder as twee dae het alle mense iets
verloor – sommiges was of is sonder krag en
water, ander is sonder hulle kar, baie mense
het hulle huis verloor en amper 500 mense se
lewe is kortgeknip.
Die mag van water is onderskat, maar dit
gaan lank nie vergeet word nie.
Die mense se onmiddellike gevoel van

in sy onlangse skrywe aan Kerkbode.
Hy skryf: “Ons weet ons kan nie alles
vir almal doen nie en, dank die Here,
daar is baie groepe en organisasies wat
op verskeie terreine ook help.
‘‘Ons het dadelik besef dat die
grootste behoefte in hierdie areas water en elektrisiteit is – daar is sommige
areas wat steeds nie water of elektrisiteit het nie.”
Die sinode sal steeds, waar moontlik, kos en ander noodsaaklikhede
versprei – “absoluut alles is welkom
van bederfpakkies tot onbederfbare
kos,” skryf hy, maar die sinode se
ondersteuningspan sal graag meer wil
doen.
Hulle wil graag gemeentes wat
sonder krag of water is, help om boorgate te sink en watertenke te installeer

hulpeloosheid het na vore gekom, asook die
onverstaanbaarheid van die situasie.
Gemeenskappe is getraumatiseer deur die
gebeure, asook ander in die nie te onlangse
geskiedenis van KZN.
Die skade van hierdie ramp is iets wat KZN
en haar mense nog lank in die oë gaan staar.
Ons grootste onmiddellike behoefte is tans
water. Baie gemeenskappe het vir meer as 10
dae al nie water nie en, indien hulle dit kan
bekostig om water te koop, is dit vinniger van
die rakke af as enige ander hulpbron. Klere en
kos is ook nodig, veral vir mense wat hulle huis
moes groet.

– alles op sonenergie gebaseer.
“Sodoende kan ons water vir die
hele gemeenskap verskaf, selfs sonder
elektrisiteit. Hierdie areas loop elke
paar jaar onder oorstromings deur en
daarom wil ons hierdie meer permanente uitkoms daar stel,” skryf hy. Die
koste hiervoor beloop ongeveer R300
000 per volledige installering.
Gemeentes wat reeds ’n boorgat
en watertenk het, wil hulle help met
omskakeling na sonenergie – wat
ongeveer R15 000-R30 000 kos.
> Persone of gemeentes wat hiermee wil help, kan bydraes maak in
KZN Sinode se bankrekening. Die
bankbesonderhede is: NG Kerk van
Natal, ABSA, rek.no. 1140000082 met
verwysing: KZN vloede.

Indien u wil help, is daar verskillende
maniere om dit te doen.
Indien u ons onmiddellike behoeftes wil
verlig, stuur asseblief vir ons water, kos en
klere. (Kontak vir ds Nola Malan of ds Marius
Schoombie om reëlings te tref ).
Ons hoop is om toekomstige nood in ons
gemeenskappe te verlig, deur verskeie boorgate te sink. Indien u hiervoor geld wil skenk,
sal ons dit waardeer.
Ons laaste versoek is dat u vir ons bid. Bid
vir ons gemeenskapsleiers, ons dominees, ons
mense. Ons het seer. Ons is rou. Ons is moeg.
Mag God Afrika en haar mense seën.
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Langa-brande: God sien ook dié nood raak
Tydens ’n onlangse
besoek aan Langa, die
Kaapse woongebied
waar ’n brand meer as
700 mense dakloos
gelaat het, vang ’n oop
Bybel op die grond haar
oog, vertel ds Nioma
Venter van Diakonia
aan Heléne Meissenheimer.

“D

it het my verskriklik
gevang, die oop Bybel
… dit was juis op daai
oomblik wat jy daar staan in die verskriklike situasie en jy net heeltemal
magteloos voel … oorweldig … eintlik
voel jy misluk met al die pogings wat
’n mens het om mense te help en dit is
net so baie,” vertel die oud-maatskaplike werker wat op Woensdag
20 April saam met ds Eugene Malan
van die NG Gemeente Sonstraal in
Durbanville die Joe Slovo-woonbuurt
in Langa besoek het.
Saterdagnag het ’n reusebrand van
ses ure in dié buurt 260 woonplekke
verwoes, het Stad Kaapstad in ’n verklaring bevestig. Volgens wat Venter
verneem laat dit byna 700 mense dakloos waarvan 106 kinders en

>>Hierdie oop Bybel tussen die gebrande puin het ds Nioma Venter se oog gevang met
Diakonia se onlangse besoek aan die Kaapse woongebied Langa waar ’n reusebrand 270
wonings verwoes het. Foto’s: NIOMA VENTER

30 babas is.
In reaksie op die brand het Stad
Kaapstad se ramp- en risikobestuur ’n
tydelike sentrale komitee (joint operational centre of JOC) tot stand gebring
om noodleniging te koördineer.
“Diakonia verteenwoordig die VG
en NG Kerke in RESPOND, die ekumeniese rampondersteuningsnetwerk
in die Wes-Kaap wat ook na dié komitee genooi word saam met slegs twee
ander nie-regeringsorganisasies, Gift
of the Givers en Islamic Relief,” verduidelik Venter. Diakonia se strategie
is om ’n VG of NG gemeente te soek
wat ’n bestaande verbintenis met die
rampgebied het, dié keer was dit Sonstraal-gemeente wat kontak gemaak
het. Hulle gemeente het al geruime
tyd ’n hart om te kyk hoe God hulle

buite wat vir hulle bekend is kan
gebruik, vertel hulle leraar ds Eugene
Malan in ’n telefoniese gesprek met
Kerkbode. Wat vier jaar gelede begin
het met begeleide staptoere in Langa
het sedertdien uitgebrei tot hulle gemeente se betrokkenheid by ’n creche
vir behoeftige kinders en die verbetering van ’n skooltjie daar.
Odwa Futshane, hulle gereelde
staptoergids, se broer bly langs die
gedeelte wat afgebrand het. Dit is op
Odwa se versoek dat hulle Woensdag
die gebied besoek het en Venter toe
ook die oop Bybel raaksien.
Sy vertel die Bybel was oop by
Matteus 18 en die gedeelte wat haar
oog vang is die verse waar Jesus sy
dissipels daaraan herinner hoe Hy
uit ’n paar brode en vissies duisende
mense kos gegee het. So, hulle moenie
bekommerd wees dat wat hulle nou
het te min is nie.
Daar tussen die gebrande puin en
die ontsaglike nood is dit vir haar of
die Here ook vir haar wil sê: “Ja dit is
verskriklik, maar moenie kleingelowig
wees nie, want Ek sien dit ook raak.
Ek is ook bewus van hierdie mense …”
Hoe kan jy of jou gemeente help?
Na Woensdag se besoek, is voorgestel dat Diakonia komberse insamel
wat Sonstraal-gemeente sal besorg
by Langa Baptistekerk, die logistieke
beheersentrum waarheen skenkings
en donasies aan RESPOND geneem
kan word.

In pas met die lewende God

Daaglikse brood of môre se brood
Lourens Bosman

D

ie twee rampe wat KwaZulu-Natal die afgelope nege
maande getref het, dwing ons
om indringend na te dink oor die
kerk se reaksie op rampe. Klimatoloë
waarsku gereeld dat natuurrampe
ons al meer gaan tref. Hier in
Suider-Afrika sien ons dit gebeur.
Dink net aan die droogtes in die
Oos- en Noord-Kaap en in Namibië, die brande in die Wes-Kaap en
Vrystaat en nou die oorstromings in
KZN.
Die kerk is dikwels die eerste lyn
van hulpverlening as ’n ramp tref:
Daar is orals gemeentes met mense
met ’n sagte hart en die vermoë om
te organiseer. God het nog altyd sy

kerk gebruik om in moeilike tye te
help en te red.
Die Taakspan Navorsing het ná
verlede jaar se plundering in KZN
’n klein navorsingsprojek geloods
om uit te vind hoe hierdie hulp kan
lyk. Een van die uitkomste, wat ons
sekerlik nie moet verbaas nie, was
dat die kerk kos moet versprei. Die
eerste behoeftes in ’n ramp is kos,
skoon water en skuiling.
Suid-Afrika is ’n land met lae
voedselsekuriteit. Nie in die sin dat
hier nie genoeg kos in die land is
nie. Wel dat miljoene mense net een
dagloon weg is van honger. En wanneer ’n ramp tref, is duisende mense
sonder kos.
Ek dink baie na oor die Ons
Vader-gebed. Dit is nie net ’n riglyn

vir ons gebede nie, dit is ook ’n
raamwerk om oor die lewe en wêreld
te dink. Wanneer Jesus hierdie gebed
vir ons gee, wil Hy ons aandag op
die belangrikste dinge in die lewe
vestig.
Eerstens leer Hy ons om te bid
vir die koms van God se koninkryk,
dat sy wil op aarde sal geskied. Dan
leer Hy ons om te bid vir daaglikse
brood.
“Daaglikse brood …” Die mense
van die vroeë kerk het verstaan wat
Hy sê. Baie was dagloners en môre
se kos het afgehang van die loon
wat hulle vandag verdien. Daar is ’n
bietjie onsekerheid oor die betekenis
van die Griekse woord wat ons met
“daaglikse” vertaal. Dalk beteken dit
eerder “môre se brood”. Waaroor ons

wel seker is, is dat dit nie beteken
“… laat ons spense en yskaste gevul
wees met ’n maand se voorrade” nie.
Dit is die gebed van iemand met
lae voedselsekuriteit, wat van dag
tot dag oorleef. Dit is die gebed van
miljoene mense in Suider-Afrika.
Jesus leer ons ook om te sê “ons”:
“Ons Vader, … ons daaglikse brood”.
As ons in pas leef met God, kan ons
onsself nie losmaak van die nood
van ons medemens nie. Sy behoefte
aan daaglikse brood is ons saak.
Wanneer jy vir iemand sy daaglikse
brood gee, gebruik God jou om
hierdie kollektiewe gebed te verhoor.
Dr Lourens Bosman is die algemene
bestuurder in die kantoor van die
Algemene Sinode.
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Jaco Strydom gesels met die Thiarts

H

ulle huis in die noorde van Mosambiek is laasjaar afgebrand,
maar hulle is steeds daar.
Vir nou woon hulle in ’n konstruksiekamp van TOTAL, net buite
Palma, veertig kilometer van die
Tanzanië-grens af. Soldate uit Rwanda
beskerm die kamp.
“Dit gaan ’n bietjie beter,” sê André, “maar steeds rof.” Hulle het gister
gehoor van ’n dorpie daar naby wat
geplunder is en ’n weermagkamp ’n
ent verder is onlangs aangeval.
André en Anna-Marie Thiart
woon al een en twintig jaar in Mosambiek, waarvan die laaste vyftien jaar in
Quionga in die noorde, teen die grens.
Vroeër was hulle vir ses jaar betrokke
by projekte meer suid, onder andere
’n projek van die Algemene Jeugkommissie. Maar op ’n dag besoek hulle
die noord-oostelike punt van Mosambiek, ’n besoek wat hulle lewe in ’n
nuwe rigting sou stuur.
“Ons het in 2004 gaan kyk hoe dit
daar in Quionga lyk en het regtig
geglo dinge lyk so sleg dat dit sekerlik
nie nog slegter kon gaan nie. Ons was
baie verkeerd om so te dink. In 2006
is ons permanent Quionga toe,” sê
André.
Quionga is ’n wilde plek, was dit
selfs voor die oorlog.
“In 2008 was daar ’n leeu wat
twaalf mense in ses maande doodgemaak het,” vertel Anna-Marie.
Na die leeu op ’n dag ’n vrou van
die dorpie gevang het, kom ’n man
na André toe en vra om hom met sy
bakkie Pemba toe te vat. Hy wou ’n
geweer by die polisie leen om die leeu
te skiet.
“Op die einde van die dag, het
die polisie vir hom ’n geweer gegee,”
sê André, “maar toe ek die ding sien,
grinnik ek ’n bietjie. Toe vra die
polisieman my, wat lag jy? Het jy al ’n
leeu geskiet? Toe sê ek nee, maar ás ek
een skiet wil ek hom nie met daai ding
skiet nie! Hulle het toe nooit die leeu
gekry nie. Die mense het wel later ’n
jong leeuwyfie geskiet.”
Hulle vertel nog verhale van wilde
diere, veral olifante wat die plaaslike
mense se tuine en landerye verniel.
Maar daar is vandag groter moeilikheid om oor bekommerd te wees.
Aanvalle deur die rebellemag, plaaslik
bekend as die Al-Shababs of Al-Sunna wa Jama’a (ASWJ), is die laaste
paar jaar wêreldwyd in die nuus. Ek
vra hulle uit hieroor. Hoe werk so ’n
aanval?
“Hulle kom in met groot geraas,”
sê André. “Die oomblik wat die plaaslike gemeenskap dit hoor, hardloop
hulle. Want as daar een ding is wat
hulle reggekry het is dit om vrees in
te boesem. Mense hardloop in alle
rigtings. ’n Ma een kant toe, ’n ouma

Oorlog in Moz,
maar André en Anna-Marie
is steeds daar
ander kant toe, kinders in ’n ander
rigting … dit vat baie keer dae voor
hulle weer bymekaar uitkom. Dan
begin hulle afbrand, huise, regeringsgeboue … In Quionga het hulle met
die eerste aanval net drie mense doodgemaak, mense wat nie kon wegkom
nie, een ’n verstandelik gestremde
ou, ’n ander man wat fisies gestremd
is en ’n vrou wat siek in die bed was.
In die tweede aanval het hulle ’n paar
ouens onthoof. Dit doen hulle nogal.
Wanneer hulle ’n dorp aanval sal hulle
mense onthoof. Ek dink dit is maar
om vrees in te boesem.”
Hulle ontvoer ook toenemend
mense, veral jongmense.
Baie mense is ontwortel, almal is
onseker en bang. “Ons was nou die
dag in ’n dorpie, waar daar huise was,
is daar nou net plat aarde. Die mense
woon nou in die veld in grasskerms.
Dit het baie van hulle ’n lewe lank
gevat om ’n huis te kry, nou het hulle
alle moed verloor,” sê André.

Baie mense het die laaste tyd vir
Anna-Marie en André gevra of dit nie
maar tyd is om terug te kom en iets
anders te doen nie. Hulle het self al
gewonder. Maar in die tyd voor hulle
huis afgebrand is, het hulle vir ’n ruk
lank stilgeraak, die Here se wil gevra
en gevoel hulle tyd daar is nog nie

“

Toe vra die polisieman my, wat lag jy?
Het jy al ’n leeu
geskiet? Toe sê ek
nee, maar ás ek een
skiet wil ek hom nie
met daai ding skiet
nie!

5

verby nie, die Here het op ’n manier
steeds ’n plan met hulle en die Makwe-mense. So, nou bly hulle maar.
Ek het vir André en Anna-Marie
vroeër die jaar by Helderberg Gemeente in die Kaap ontmoet, een van
die gemeentes wat hulle ondersteun.
Hulle vertel van die lang pad terug
Noord-Mosambiek toe. “Dis vier en
’n half dae se ry van Maputo af tot in
Pemba,” sê André en vertel dat die
paaie in die noorde nou eers sleg is.
Van Pemba af tot in Palma het
hulle gevlieg met ’n vliegtuig wat die
mense van TOTAL gereël het. TOTAL
gee hulle ook ’n voertuig, blyplek
en selfs kos, vertel André. Een van
die vreemde deure wat die laaste tyd
oopgemaak het.
“Waar het jy nou gesien twee
sendelinkies soos ons wat nou hier op
die TOTAL site rondloop, so asof ons
die plek besit. Maar dis net die Here
se genade,” sê hy. “TOTAL het ons laas
jaar gekontak en dit uiteindelik vir ons
moontlik gemaak om terug te gaan
Quionga toe. Hulle het spesifiek gevra:
Gaan kyk hoe lyk dit nou daar en sê
vir ons hoe ons julle mense kan help.
Een van die dinge wat ons gesê het is:
Jissie ouens, die mense is honger!”
Baie dorpies is totaal geïsoleer
deur die oorlog, ’n klomp mense
kan nie boer, hulle tuine of landerye
in stand hou om kos te plant nie.
Anna-Marie vertel van ’n hele landbougebied waar niemand tans wil bly
nie.
Vandag koördineer hulle ’n
voedingskema namens TOTAL in die
dorpies waar daar die grootste nood
is. Onder beskerming van Rwanda
weermaglede, gee hulle 38 kg kospakke aan gesinne in nood. Op hierdie stadium het hulle twee 4x4 trokke
wat tot twaalf ton kos op ’n slag kan
vervoer.
“Die maatskappy besef hulle moet
iemand gebruik wat reeds in die
gemeenskap is en bekend is aan die
plaaslike mense, want hulle gaan nie
iemand wat nou vreemd inkom sommer net aanvaar nie,” sê Anna-Marie.
Maar op ’n dieper vlak, sien hulle
die Here se hand hierin. “Dit is soveel
anders as om tussen die mense te
woon, nou dat ons kos uitdeel, maar
dis goed om steeds kontak te hê,” sê sy.
Die twee is sewe en dertig jaar
getroud die jaar. Hoe lyk hulle toekomsplanne?
Hulle sal graag weer die huis herbou in Quionga, sê André. Hulle vat
juis môre ’n klomp sinkplate soontoe,
hulle sou weer skape en bokke wou
aanhou, weer die kleuterskool aan
die gang kry, betrokke wees by die
gemeenskap vir wie hulle liefgeraak
het. “En ons glo dis maar die Here wat
die deure oopmaak,” sê hy.
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Vrede in
die storm

B

arry Tolmay was alleen in
die heuwelhuis sowat
13 km van Durban se
kuslyn toe die hemele begin
oopmaak het.
“Kyk, ons praat van 500 mm
wat in omtrent twee dae geval
het en omtrent 800 mm wat in
vier, vyf dae geval het … so dink
’n bietjie aan ’n meter water,”
verduidelik die voormalige
moderator van die NG Kerk in
KwaZulu-Natal oor die vloed
waarin sowat 435 mense dood is,
volgens SAnews.gov.za.
Nes duisende ander, moes
Tolmay vlug. (Sy vrou was in
Pretoria, want hulle dogter is
twee dae later getroud). “Ek het
al gehoor van dryfsand, maar nog
nooit van slikmodder nie … dat
ek letterlik my plakkies verloor
het … As ek nie ’n atleet was nie,
sou ek nie daaruit gekom het nie,”
vertel Tolmay, wat al twee keer
die Comrades gehardloop het.
Hardlopers van daardie
ikoniese padwedloop klim
hierdie einste bulte by Westville
wat in Aprilmaand verspoel is en
waarteen Tolmay se huis ten tye
van ons gesprek pynlik stadig
aan’t omtuimel was.
Die huis is verseker, maar
die skade is groot. ’n Boekversameling van so 2 000 boeke,
agtergelaat in die nag. Tolmay sê
hy het daardie nag ’n keuse gehad. “(Om) my goedjies te red of
ek kon ’n kersie aansteek en met
die Here gaan sit en dankbaar
(wees) dat ek leef.”
Tolmay het ophou skarrel en
gaan sit. “En toe ’t ek hierdie fenominale besef dat daar
duisende mense is wat besig is
om hulle huise (in die groter
Durban) te verloor.”
En dan vertel hy ’n storie oor
’n gewaarwording. “En toe besef
ek maar vreemdelinge en bywoners kry vir my ’n nuwe betekenis. Want vir die volgende ses
maande gaan ek nie ’n huis hê
nie.”
Tolmay praat oor die “Calvinistiese waarde van rentmeesterskap”. Hy sê: “Ons is rêrig deur
God tydelik aangestel oor besittings. Ons werk is baie meer om
mense te ondersteun met groot
harte. Dit was die mindfulness
wat ek in die middel van die nag
gekry het.”

> Lees meer op bl 3.
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Die geskenk van

VERWONDERING

I

n die fliek Gifted (2017),
wat handel oor die hoogs
begaafde sewejarige Mary
Adler, vra sy haar oom Frank –
wat na haar omsien, en wat in sy
vroeëre lewe ’n filosofieprofessor
was – na sy siening oor Jesus. Is
Jesus God? Hy antwoord haar
deur te sê dat hy ’n mening het,
maar dat hy verkeerd mag wees.
Sy raad aan haar is dat sy altyd
vir haarself moet dink, maar
terselfdertyd ook nie bang moet
wees om te glo nie.
Frank se raad aan Mary is
raad wat binne die gereformeerde tradisie – wat oor die
wêreld heen ’n reputasie as ’n
denkende tradisie, as ’n tradisie
wat teologiese navorsing en
akademiese deeglikheid hoog
op prys stel, ontvang het – geeggo word. ’n Vraende, ondersoekende – selfs worstelende!
– houding is juis ’n uitdrukking van geloof, argumenteer
(byvoorbeeld) die gereformeerde
teoloog van Princeton, Daniel
Migliore.
Ondersoekende geloof, ’n
geloof wat altyd op soek is na
begrip of verstaan, is die teenpool van wat hy noem fideïsme.
Fideïsme is daardie verstaan van
geloof wat slegs antwoorde (kan)
bied, en niks meer nie; ’n geloof
sonder vrae, sonder verwondering, sonder nederigheid,
sonder ‘soul’. Dit herinner aan
die bekende gesegde: “Hulle wat
min weet, en selde dink, betwyfel niks nie.”
In sy dogmatiek, Faith seeking
understanding (2014), beroep
Migliore hom op teoloë soos die
kerkvader Augustinus en die
Duitse teoloog Karl Barth, maar
dit is in die besonder die twaalfde eeuse Katolieke teoloog, Anselmus, by wie Migliore hierdie
begrip van geloof (fides quarens
intellectum) leen.
Hiermee maak Migliore ’n
belangrike punt: dat ’n ondersoekende, vraende ingesteldheid jeens die teologie nie ’n
moderne, sogenaamd ‘liberale’
aanpak is nie; maar juis ingebed
in die DNS van die Christelike geloofstradisie. Deur hom
te beroep op die teoloog en

kerkleier Anselmus, is die punt
heel duidelik dat teologiese
ondersoek lank vóór die moderne tyd, die Verligting, of selfs
die Reformasie reeds aankom.
Maar juis ook in en met die
Reformasie, sou geykte antwoorde en netjies uitgewerkte analises van Godswil en Godsweë in
die spervuur kom.
Dink aan Martin Luther, wat
as ’n jong man in ’n donderstorm vasgevang sou word en
in daardie oomblik sou besluit
om teologie te studeer; maar
wat later ontnugter sou voel oor
die kerk, en selfs as ’n teologiedosent hom nie kon tuisvind
binne die skolastieke teologie
van sy dag nie. Vir Luther is geloof ’n geskenk van God, en die
teologie gebore uit ondersoek en
verwondering.
Dink aan Johannes Calvyn,
die predikant in ’n vlugtelinggemeente, wat hom oor die
sterre in die hemelruim sou
verwonder, en vir wie daardie
ervaring van grootsheid – om op
te kyk na die sterre, en te besef
hoe klein ons is – soveel ’n bron
van Godservaring kon wees as
om die Bybel te lees. Calvyn sou
sterrekykery as ‘die alfabet van
die teologie’ beskryf.
Om vrae te vra, te dink, en
te worstel met die implikasies
van geloof is dus hoegenaamd
nie uniek tot ons of ons (moderne) tyd nie. Ons is nie spesiaal
nie; want ondersoek, kritiese
refleksie, en die aanhoor van
verskillende perspektiewe oor
geloof, God en die kerk is nie ’n
nuwe ding nie.
In sy boek To understand

“

Om vrae te vra, te
dink, en te worstel
met die implikasies
van geloof is dus
hoegenaamd nie
uniek tot ons of ons
(moderne) tyd nie.

God truly (1992), skryf die
gereformeerde teoloog van Yale,
David Kelsey, oor wat teologies
is aan ’n teologiese skool. Hy
oorweeg verskillende opsies (en
is veral gekant teen ’n eenogige
beskouing van ’n teologiese
skool as ’n plek waar kerkleiers
opgelei word, omdat dit na sy
mening die teologie verdraai en
uiteindelik verwoes), maar kies
uiteindelik vir die beskrywing
dat ’n teologiese skool ’n groep
mense is wat God beter – ‘more
truly’ – probeer verstaan.
Maar indien ons onsself besig
sou hou met vrae, indien ons
vir onsself sou dink, en indien
maklike, oppervlakkige antwoorde vir ons min sou bied, is
ons ook in die goeie geselskap
van talle Bybelse figure – soos
Job en Jeremia en Jona, Tomas
en Petrus, die Etiopiese eunug
en die Samaritaanse vrou – wat
deur hulle vrae en worsteling
God ‘more truly’ wou verstaan.
’n Teologiese skool is so ’n
geselskap; ’n ruimte waarin vrae,
ondersoek en verskillende perspektiewe ontvang en bespreek
kan en moet word. Dit is nie ’n
plek vir maklike antwoorde en
denksisteme nie.
Dit beteken dat ’n teologiese skool as sulks geen enkele
standpunt of mening het – soos
wat ’n sinode of ’n kerkraad ’n
mening kan hê – oor byvoorbeeld selfdegeslagverhoudings
of reproduktiewe gesondheid
nie. Dit beteken egter ook dat
dit nie die taak van teoloë – selfs
kerklike teoloë – is om ’n kerk se
standpunte te doseer nie.
Veel eerder is dit die geskenk
van verwondering – die geskenk
om te mág wonder – wat aan
die hart van die teologie lê. En
daarmee saam geseënd is die
nuuskieriges en leergieriges,
want vir hulle sal die teologie
nooit ophou om ’n bron van verryking, verdieping, en verwondering te wees nie.
Dr Nadia Marais doseer Sistematiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en is as
predikant gekoppel aan Stellenbosch-Welgelegen.
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Nelus Niemandt

Die Goeie Nuus: ‘meer as
‘n oorvloed stellings’
Ons sal heeltemal anders moet dink oor ons evangelisasie en inruiming
van eredienste, skryf Nelus Niemandt.

D

aar is baie lidmate wat wonder
hoe die Goeie Nuus deesdae
gebring moet word. Oral word
kursusse uitprobeer. Die Algemene
Sinode het ’n groep wat navorsing
doen. Tog ontwyk herlewing ons.
Die rede is omdat die wêreld waarbinne ons leef so baie verander het. Dit is nie ’n geval dat mense
minder glo nie, maar dalk eerder
anders glo. Boonop het dit nie juis
besondere negatiewe sosiale gevolge
indien mense ongelowig is nie. Die
vraag is nou – hoe verduidelik ’n mens
die Goeie Nuus in hierdie omstandighede? Ons het ’n kreatiewe benadering nodig oor die beste maniere om
die Bybelse storie geloofwaardig oor
te vertel.
Punt is – dit help nie juis meer om
mense met die hel bang te praat nie.
Ook nie om te vertel watter wonderlike plek die hemel eendag gaan wees
nie. Allerhande dogmatiese stellings
oor geloof help die minste. Mense is
meer geïnteresseerd in die goeie lewe
hier en nou, as in dogma oor geloof.
God is doodgewoon nie meer deel van
die daaglikse lewe van baie mense nie.
Hulle is besorg oor hulle eie omstandighede en sukses. Die nie-tasbare
einddoel om eendag gered te word en
hemel toe te gaan, word verruil vir onmiddellike geluk. Menslike geluk sluit
sake in soos waardering vir die natuur,
die soeke na besondere ervarings
en aandag aan die nood van hierdie
wêreld.
Wat beteken dit dan deesdae vir
mense om gered te word? Hoe lyk die
verlossing wat Jesus bring? Anders
gestel – as Jesus die antwoord is, wat
is die vraag? Ons moet ernstig dink
oor wat geloof en versoening in ons
tyd beteken. Veral in ’n wêreld waar
die idees oor wat waarheid is, dramaties verander. Jy kan immers uit
soveel dinge kies wat jy wil glo – die
spyskaart is byna onbeperk. Insigte
in godsdienste, pelgrimstogte, ander
spiritualiteite is alles beskikbaar. Globalisering en moderne media bring
byna oneindige moontlikhede na vore.
Iemand praat van ’n individualistiese

epistemologie – elke mens kies wat en
hoe jy wil glo. Mense is ook nie juis
vreeslik bekommerd oor verkeerde
keuses nie, want dan kan jy dit doodgewoon omruil vir ’n ander keuse. Vir
baie mense is “waarheid” nie meer
iets objektief daarbuite nie. Waarheid
is relatief en mense voel hulle kom
oor die weg met ’n vermenging van
stellings wat gemeet word aan die
praktiese bruikbaarheid van geloof.
Selfs al weerspreek insigte mekaar, leef
mense daarmee saam. Moderne kultuur bevraagteken al ons sekerhede.
Wetenskap leer ons in ieder geval dat
enige waarnemer die bevindings (van
wat waargeneem word), wesenlik
beïnvloed. Waarheid is wat binne in ’n
mens se gemoed aangaan en hoe die
mens self sake verstaan. Eerder as om
jou te laat voorskryf, dring mense aan
op innerlike prosesse van ontdekking.
Die groot uitdaging is steeds hoe
mense sin van die lewe maak. Hoe
maak jy as dogmas nie werk nie? Hoe
kommunikeer ons in hierdie dae?
Veral as mense meer besorgd is oor
die wêreld se oombliklike welsyn, as
in die belofte van ’n hiernamaals. Al
meer gelowiges wonder of ons nie
’n ander pad kan loop nie. Evangelisasie is nie ’n geval van die beter
verpakking van ’n ou waarheid nie.
Mense gaan dit net as nog iets op die
spyskaart ervaar. Miskien moet ons ’n

ander pad kies, soos dat waarheid vir
baie mense alles te doen het met hulle
ervaring daarvan. Iets is betekenisvol,
eg en positief as dit ervaar word en
nie wanneer iemand bloot teoretiese
kennis aanvaar as waarheid nie. Verhale, kuns en emosionele indrukke is
sterker as abstrakte stellings.
Die Goeie Nuus het meer as ’n
oorvloed stellings nodig. In vandag
se wêreld moet die Goeie Nuus in die
alledaagse lewe werk. Wat doen ons
byvoorbeeld as mense sê die wese van
menswees is nie in ons kop nie, maar
in ons hart. Geloof is nie die daad
van denke nie, maar om mens te wees
met hart, siel en verstand en “al jou
kragte”. Die roete is nie kop, hart en
dan hande nie, maar eerder hande,
hart en dan kop. ’n Mens leer die beste
deur met jou hart, siel en hande iets
te doen! Dit is ’n soort beliggaamde
geloof. Eintlik moet ons nie denke
en doen skei nie, maar dit wat ons
dink in ons dade uitleef. Om dinge
doodgewoon te doen is ook ’n daad
van onderskeiding. Dink dan nou vir
’n oomblik na hoe lyk ons eredienste – die verbale gesprekke (preek) is
belangriker as die liggaamlike heelmens-deelname. Ons teologie is woorde, en woorde oor woorde. Dit is besig
om te verander. Ons ontdek al meer
dit gaan ook oor teologiese vorming
en holistiese ervaring van oortuigings.

“

Die groot uitdaging is steeds hoe mense
sin van die lewe maak. Hoe maak jy as
dogmas nie werk nie? Hoe kommunikeer
ons in hierdie dae? Veral as mense meer
besorgd is oor die wêreld se
oombliklike welsyn, as in die belofte
van ’n hiernamaals. Al meer gelowiges
wonder of ons nie ’n ander pad kan
loop nie.

Mense is veel meer as denkende
wesens wat tevrede sal wees met
abstrakte idees. Selfs teologiese kennis
behoort beliggaamde kennis te wees.
Verlossing moet betekenis hê vir
die lewe en dit wat vandag gebeur, en
nie net ’n antwoord wees op “waar jy
heen gaan wanneer jy eendag sterf ?”
nie. Die Nederlandse sendingkundige
Stefan Paas vertel uit ervaring dat
Christene nodig het om te weet dat
die Goeie Nuus nie net relevant is vir
’n mens se siel en die lewe hierna nie,
maar ook vir ons liggaam, verhoudings en lewe.
Mense is in ieder geval nie so
sonder godsdiens as wat ons dink nie
– films, TV-reekse, musiek en kuns
is deurtrek met godsdiens. Miskien
sal ’n nuwe manier van evangelisasie
aandag gee aan hoe mense godsdiens
beleef.
Dit vra ’n fokus op:
> die belang van stories
> rituele en geloofsgewoontes
> liturgie wat nie net bloot met woorde te doen het nie, maar mense help
om te ervaar (soos om ’n stil Nagmaal
tydens Paasfees te vier)
> liggaamlikheid bepaal ons menslikheid, en geloof moet daarmee
rekening hou dat ons met ons liggaam
dink
>geloofsgemeenskappe wat saam
onderskei om saam te ontdek
> kuns
>pelgrimstogte
Ek het grootgeword in ’n tyd toe
die roete kop, hart en dan hande was.
Dit het my baie kosbare insigte in
kerklike dogma geleer, en mooi teologie. Dit lyk my ek sal net ’n getroue
getuie van hierdie reis kan wees, indien ek leer dat die roete vir vandag se
mense hande, hart en dan kop is. Ons
sal heeltemal anders moet dink oor
ons evangelisasie en inruiming van
eredienste.
Prof Nelus Niemandt is die rektor van
Hugenote Kollege op Wellington en ’n
voormalige moderator van die
Algemene Sinode.
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Geloofsgroepe in Overberg span saam om ontheemdes te help
Heléne Meissenheimer
Die Menseregtekommissie (MRK) se
afgevaardigdes deur verskeie staatsdepartemente is einde Maart na Bredasdorp om die situasie te help ontlont
nadat ’n protesoptog van sowat 300
mense tot geweld en groot verwoesting gelei het in die soort xenofobiegelaaide konflik wat ongelukkig nie tot
die Overberg beperk is nie.
Geloofsleiers en inwoners, Christen
en Moslem, het saamgewerk om ontheemdes te voed en skuiling te bied.
“Dit was die menswaardige ding om
te doen,” vertel ds Braam Coetzee van
Bredasdorp-gemeente met Kerkbode
se onlangse besoek.
Coetzee is lid van die Bredasdorp

naas die munisipale saal wat nie die
eerste aand oop was nie.
Meer as 1 000 mense is uiteindelik
vir ’n week wel in die munisipale saal
gehuisves en deur die dorpsmense
van kos en komberse tot babadoeke
voorsien tot hulle na hulle huis, as dit
nog gestaan het, of na nuwe tuistes
kon gaan. “(Bredasdorp) het my kom
leer van saam met mense bly … in die
Bredasdorp is daar nou rêrig nie van
jy’s ’n Christen en jy’s ’n Moslem en
jy’s dié of jy’s daai nie. Hierso is net
soos jy’s ’n B-dorper,” vertel Benjamin.
Dit het gereën die aand toe hy die
oproep kry, onthou Coetzee, maar hy
het uitgery die nag om mense te help
soek terwyl (sy medeleraar ds Karlie)
Liebenberg en lidmate die kerksaal

regkry. “Hier het ek geleer kerk is
sewe dae ’n week … ek het trane in
my oë gekry toe ek sien hierdie gemeente sê gebruik ons saal ons gee nie
om vir gebreekte teëls nie,” vertel die
26-jarige Liebenberg wat in November
na hierdie gemeente, haar tweede,
beroep is.
Probeer ’n mens die konflik
verstaan, hoor ’n mens by plaaslike
inwoners dat, soos elders in die land,
die teenwoordigheid van immigrante
veral spanning veroorsaak te midde van werkloosheid en agterdog
rondom vreemdelinge. Veral in die
Zwelitsha-woongebied. “Daar is twee
groeperinge, Xhosas wat teen die
Zimbabwiërs is en sê hulle vat hulle
werk,” meen ds Karlie Liebenberg.

oorlede. Lees 1 Johannes 4:8 en 16.
Volgens Packer lei die blote lees van
bogenoemde twee verse waarskynlik
na die mees misverstaande begrippe
in die Bybel. Valse en misleidende
aannames rondom hierdie begrippe
mag ontstaan wat ernstige twyfel kon
skep.
Volgens Sproul word daar teologies
tussen drie begrippe van die Goddelike liefde onderskei.
1. God se “welwillende” liefde (benevolence). Hierdie liefde geld vir alle
mense.
2. God se “weldadigheidsliefde”
(beneficence). Dit dui op God se
goedheid wat Hy op almal en alles in
sy skepping laat neerkom. God laat
die son op almal skyn, die regverdige

en die onregverdige, die reën wat op
elkeen val, ongeag. Matteus 5:45.
Hierdeur word die universele liefde
van God gemanifesteer.
3. God se liefde van “welgevalle”
(complacency). Hierdie liefde word
egter nie in die Woord gebruik soos in
ons dag nie. In ons kultuur dui hierdie
liefde op behaaglikheid, selfbevrediging, gemaklikheid, op my louere rus,
ensovoorts.
Waar die Woord hierdie liefde
van welgevalle aandui, is dit die
spesiale liefde van God vir sy Seun,
Jesus Christus, en almal wat Hom
aangeneem het en deel is van sy
familie (Matt 3:16-17). As iemand wil
aanspraak maak op God se liefde is
dít die voorwaarde – om jou sondes te

bely en in Hom te glo.
Waar gepraat word van hierdie
soort liefde en dit beskou word as ’n
universele liefde, dan is dit godslastering. Dit is nie die liefde waarmee
God die hele wêreld liefhet nie. Die
Woord sê duidelik dat God op vele
wyses in vyandskap met die wêreld
verkeer. As iemand sou beweer dat
God almal “onvoorwaardelik” liefhet
– dink weer! Waarom wys Hy ons op
die kruis, waarom vereis Hy dat ons
in Christus sal glo? As God ALMAL
onvoorwaardelik liefhet, impliseer
dit dan nie dat elkeen maar kan doen
wat hy/sy wil nie? Waar pas God se
oordeel oor die sonde dan in?
Dit is gewoon nie volgens die
Woord nie.

Skielik kom sy voor ’n kruispad.
Hulle vertel my die dokters het gesê,
hulle kan niks meer vir haar doen
nie. Dit is net die masjiene wat haar
in die lewe gehou het. Haar ma moes
toestemming gee sodat die masjiene
afgesit kon word. Kruispad!
Dit is een van die moeilikste keuses
om te maak, jy sien daar is niks meer
te doen nie, maar tog hoop jy vir ’n
miracle. Sy was by ’n kruispad in haar
lewe. Gelukkig dink ek het sy gesterf
voordat haar moeder die besluit kon
gemaak het …
Ek dink ons kom almal voor kruispaaie in ons lewe. Miskien is dit nie
so geweldig soos dié van die moeder
nie, maar tog beïnvloed die keuse of
keuses ons lewe. Die ergste is wanneer
jy moet kies, jy weet nie watter keuse

om te maak nie.
Maar tog hoe moeilik dit is, vereis
die situasie dat jy moet kies. Selfs
wanneer jy nie wil of kan kies nie,
is dit ook ’n keuse. ’n Kruispad kry
ons almal. Die ergste is jy kan jou nie
voorberei vir dit nie, in die meeste
gevalle.
Die ergste is as jou keuse tussen
lewe en dood moet wees. Dit klink
nou eenvoudig, maar soms kan jou
kruispad wees om te kies met wie jy
wil trou. Soms kan dit die keuse van
’n loopbaan of beroep wees. Dan dink
jy jare daarna, hoe jou pad sou geloop
het as jy die ander een sou gekies het.
’n Kruispad is baie meer in die lewe
as bogenoemde voorbeelde. Ek dink
en ek mag heeltemal verkeerd wees,
maar dit kom elke dag voor in elkeen

van ons eie lewe. Wie gaan ek volg?
Eerder aan wie vertrou ons ons siele
toe? Daar is eerder net een Bewaker
van siele.
Die EEN wat vir ons gesterf het,
maar meer nog wat opgestaan het. Die
apostel Petrus noem Hom die Bewaker van ons siele.
Dit is vir my die kruispad. Dis ons
kruispad elke dag, aan Wie vertrou
ons ons siel toe? Dit is mos die belangrikste ding om te doen. Is die dood
dan nie elke dag saam met ons nie?
Alhoewel ons leef asof ons vir altyd
hier gaan wees, weet ons mos môre is
vir niemand gewaarborg nie. Daarom
is dit vir elkeen van ons die kruispad,
vir wie gaan ons vertrou met ons siel?
Die Here help ons om die beste keuse
te maak …

Christenleierskapsforum (BCLF)
waaraan sowat 13 geloofsleiers van die
dorp se groter denominasies behoort.
Die aand in Maart wat die geweld
opgevlam het, was die dorp se moskee
die naaste groot plek waar die verwilderde mense kon skuiling soek. Imam
Yasier Benjamin vertel hy het gou
besef dit is meer as wat hy kan hanteer. “Toe sê ek vir daai poliesvroutjie
ek sal nie al die mense kan huisves
nie … vra vir dominee (Coetzee) om
oop te maak. Hulle weet nie wat hier
aangaan nie,” onthou hy.
Die aand is honderde ontheemde
mense, baie met net die klere aan
hulle lyf, by die moskee en in Bredasdorp-gemeente se kerksaal herberg
gegee – die dorp se twee grootste sale

Briewe
Oor God se ‘onvoorwaardelike’ liefde
AMBRO HAYWARD van
Robertson skryf:
Na aanleiding van ’n onlangse brief
uit Oos-Londen onder die opskrif
“Die Here se liefde is eenvoudig,
onvoorwaardelik”, graag die volgende
kommentaar. Watter boodskap word
deur hierdie uitspraak (verklaring)
uitgestuur?
Vir baie lank reeds wag ek vir
kommentaar deur van ons deurlugtige
teoloë op hierdie algemene aanname.
Wat sê die Woord?
Ek het gaan lig opsteek by JI
Packer, in lewe hoogleraar in teologie
by Regent College in Vancouver en
RC Sproul, internasionaal-erkende
gereformeerde apologeet, ook van
Amerika. Laasgenoemde is in 2017

Die kruispad …
DAVID MAGERMAN van
Komaggas skryf:
Was jy al in jou lewe by ’n kruispad?
Daardie oomblik wat jou hele lewe
kan verander. Jare gelede was my
vriendin op twintig jaar oud in ’n
tref en trap. Sy was gesond en het
niks makeer nie, sy was een van die
lewenslustigste mense wat ek al ontmoet het.
So vol lewe en energie, dan het
sy nog so ’n lieflike persoonlikheid
gehad. Na die ongeluk was sy in ’n
koma. Vir dae het ons gebid, ons het
die Here vertrou vir ’n wonderwerk.
Haar ma wat in Namakwaland was, is
onmiddellik Kaap toe om by haar te
wees. Daar by haar bed in die hospitaal het sy en familie gewaak, gebid,
gehoop.
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Die Nasionale Navorsingstigting het aan die
teoloog Johan Cilliers
A1-gradering toegeken.
Cas Wepener het met
hom oor hierdie erkenning gesels, asook sy
siening van teologie as
wetenskap.
CAS WEPENER: Johan, jy het pas
gehoor dat jy die hoogste gradering
wat die Nasionale Navorsingstigting
(NNS) toeken, ontvang het, naamlik ’n A1-gradering. Ek is geensins
verbaas hieroor nie. Jou onlangse
teologiese drieluik A space for grace,
Timing grace en Grace upon grace
staan trots op my boekrak langs die
werke van die grootste denkers in die
homiletiek (preekmaakkunde). Indien
jy ’n A1-gradering gekry het, watter
ander kategorieë bestaan en wat presies beteken hierdie A-kategorie van
die NNS?
JOHAN CILLIERS: Cas, daar is ’n Pen Y-gradering vir jong navorsers en
dan drie kategorieë, te wete A, B en C
vir gevestigde navorsers. Binne elkeen
van laasgenoemde drie kategorieë
is daar ook weer drie kategorieë,
byvoorbeeld, A1, A2 en A3. Die NNS
se omskrywing van die A1-kategorie
lui soos volg: “’n Navorser in hierdie
groep word deur alle beoordelaars
erken as ’n vooraanstaande vakkundige in hulle veld internasionaal vir
die hoë gehalte en wye impak (dws
buite ’n klein spesialisasieveld) van
hulle onlangse navorsingsuitsette.”
CW: Johan, daardie omskrywing pas
jou en jou werk myns insiens soos
’n handskoen. Ek het egter ’n vriend
wat sy doktorale navorsing in die veld
van kernfisika gedoen het. Elke keer
wanneer hy my sien, wil hy tong in die
kies by my weet hoe moeilik ons teologiese navorsing dan nou regtig kan
wees, ons bestudeer dan net een boek.
Dit is natuurlik die soort opmerking
waaroor ons as teoloë en predikante
net glimlag, al vind ons dit soos die
Hollanders sal sê “heel vervelend”.
Die beste is om geen repliek te lewer
nie, maar indien jy wel dit wil doen,
dan dalk met die vraag of teologie
enigsins as ’n wetenskap beskou kan
word en of ’n praktyk soos prediking
’n wetenskaplike aanpak benodig.
Omdat daar gereeld in Kerkbode
en ander nuusblaaie oor teologiese
opleiding geskryf word, is dit dalk ’n
goeie tyd om ook aan hierdie vraag
aandag te skenk, naamlik of teologie

JC: Cas, ek het nog altyd gedink dat
’n teoloog ten minste vier eienskappe
moet besit, naamlik om (goed) te kan
lees; (fyn) te kan kyk, om (ruim) te
kan dink, en (net genoeg, met mense
en God) te kan praat. Ek was bevoorreg om mense te ontmoet, of deur
hulle geskrifte te leer ken, wat my presies hiermee gehelp het. Gerd Debus,
’n Duitser, wat eintlik nie ’n “teoloog”
was nie, maar ’n letterkundige en
skrywer, het my geleer om tekste
haarfyn te lees – preke, maar ook die
Bybel. Rudolf Bohren, my Duits-Switserse mentor vir my doktorale studie,
het my gehelp om noukeurig na die
lewe in al sy gestaltes te kyk, oftewel
om esteties ingestel te wees, en die
kuns van kyk te beoefen.
Bethel Müller, my Suid-Afrikaanse doktorale promotor, het my
aangemoedig om ruim te dink; hy het
vir my ruimte geskep om die vreugde
van teologiese ontdekking te smaak.
En, die Hervormer Martin Luther, het
my geïnspireer om met mense en God
te praat, op ’n bepaalde manier – ’n
mens moet maar net die preke van Luther lees, om meegevoer te word deur
sy passievolle retoriek, sy beeldspraak,
sy verstaanbaarheid vir sogenaamde
“gewone” mense …

TEOLOGIE AS WETENSKAP:

In gesprek met ’n
A1-gegradeerde teoloog
as ’n wetenskap beskou kan word?
JC: Cas, Teologie is ’n wetenskap – wel
uniek, maar nogtans ’n wetenskap.
As sodanig kan, en moet dit selfs,
aan sekere standaarde en evaluerings
voldoen, soos onder andere deur die
NNS toegepas. Gemeet aan hierdie standaarde en evaluerings is dit
duidelik dat die teologie, beoefen as
wetenskap binne die Suid-Afrikaanse
konteks, ’n waardige gespreksgenoot
op globale vlak verteenwoordig. Dit is
’n voorreg. Teologie as wetenskap staan nie teenoor geloof nie, net so min
as wat geloof teenoor intellek staan.
Die Woord het immers vlees geword,
en onder ons kom woon (Joh 1:14),
met ander woorde ook in die wêrelde
van die wetenskappe.
Die Gees praat meerstemmig (Hand
2:4), en daarom ook in die (interdissiplinêre) tale van die wetenskappe.
Geloof impliseer nie ’n opoffering
van jou intellek nie, maar sluit dit juis
in. Binne die belewenis van geloof
is daar iets soos gesonde, maar ook

ongesonde sekerheid; egter ook iets
soos gesonde, maar ook ongesonde
onsekerheid. Teologie as wetenskap
help ons om hier ’n (gesonde!) weg te
vind.
As wetenskap is teologie in beginsel
oop vir vrae en ontdekkings. Trouens,
indien wetenskap nie oop bly vir die
moontlikheid van verwondering nie, is dit die naam wetenskap nie
werd nie (Albert Einstein). Dit is ook,
en moontlik veral, waar van teologie.
Teologie as wetenskap het die potensiaal om ons dieper in die Misterie in te
lei. Dit maak die greep wat ons reken
ons op God het, voortdurend beide
vaster én losser. Teologie as wetenskap
verkies in hierdie sin eerder vrae
waarop daar (oënskynlik) geen antwoorde is nie, as antwoorde wat geen
vrae toelaat nie.
CW: Johan, hierdie sinvolle refleksie
maak my nuuskierig oor watter teoloë
die grootste impak op jou gehad het
en waarom?

CW: Johan, watter teologiese temas
hou jy jouself tans mee besig?
JC: Cas, miskien verklap dit iets van
my ouderdom, maar ek het in die twee
jaar sedert my “aftrede” baie nagedink, en selfs iets gepubliseer oor die
sin van ons lewe, ons verganklikheid
en ons hoop op die ewigheid. Ek het,
soos dikwels in my lewe, weer teruggekeer na die Psalms, waar ons ruimte
vind om mense, werklik mense voor
en saam met God, te wees.
Wat op die oomblik in my broei, is
die realiteit van eensaamheid, iets
wat baie mense ervaar, al word hulle
omring deur skares – mense wat so
eensaam voel soos ’n pelikaan in die
woestyn, of ’n uil tussen murasies, of
’n verlate duifie op ’n dak – om weer
die psalms aan te haal.
CW: Johan, dankie vir jou insiggewende antwoorde en nogmaals
hartlik geluk. Ek het gaan kyk en sien
die Universiteit Stellenbosch het 16
A-gegradeerde navorsers waarvan jy
die enigste teoloog is. Ek dink ook jy
is die eerste onder die vaste personeel
van ons fakulteit wat hierdie erkenning gekry het. Ons sien uit na nog
heelwat publikasies uit jou pen.
Prof Wepener het prof Cilliers opgevolg
as professor in Praktiese Teologie aan
die Universiteit Stellenbosch.
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Kosie en Lize van Zyl het altwee gevoel dit wat hulle het, is uit genade en dat God wil hê dat hulle as’t ware Sy hande en voete moet wees om wonderwerke vir ander te
laat gebeur. Foto’s: ROBERT CABLE

Agri Dwala: ‘Ons dra almal iemand
se wonderwerk in ons’
Op ’n plaas in die Overberg bly ’n boere-egpaar wat verskillende maniere gevind
het om die lewe van mense in hulle omgewing te verbeter. Die Kerkbode-span het
onlangs daar gaan inloer om die storie eerstehands te hoor en beleef.

’N

Jy voel sommer met die
intrapslag tuis in die ruim
gesellige ietwat deurmekaar
plaashuis van Kosie van Zyl (51) en sy
onderwyseresvrou, Lize op Hansieskloof, geleë tussen Caledon en Napier
in die Overberg, ongeveer twee ure
vanaf Kaapstad.
Drie opgeskote kinders is besig met
skoolwerk by ’n groot tafel vol papiere
en boeke in ’n toegeboude stoepvertrek. Groot vensters kyk uit op groen
gras onder skaduryke bome en ’n
kampie waarin ’n bruin perd rustig
wei. Verder agtertoe strek geploegde
lande bruin die newels in wat hopelik
oor ’n paar maande golwend groen
met jong graan en canola-oeste sal
staan.
Kosie het op die buurplaas Fairfield
grootgeword waar sy pa, soos twee
geslagte Van Zyl-mans voor hom,

plaasbestuurder was. Met Lize teenaan
hom op ’n rooi bank vertel Kosie in ’n
rustige sagte brei dat hy grootgeword
het met die idee dat hy in sy pa se
voetspore sou volg. Hy het landbou
op Stellenbosch geswot waar hy Lize
ontmoet het. Hulle is getroud en hy
het teruggekom en plaasbestuurder
geword.
Kosie het gedink dit is hoe naby
hy aan sy droom om te kan boer sal
kom tot op ’n dag in 1994 wat die
buurplaas se eienaar, Callie Otto, hom
vra of hy nie sy plaas, Hansieskloof,
wil koop nie. Met geen kapitaal agter
hom nie, het Kosie eers gedink dit is
onmoontlik, “maar met die hulp van
my pa as mentor, wat gesien het dat
dit ’n geleentheid is, het ons met oom
Callie gesit en gesels en op die ou
einde het hy en ant Miemie vir ons die
geld geleen om die grond

by hulle te koop.
“Daarna het ons nog stukkies
grond gekoop en tien jaar later was ek
’n kommersiële boer deur een ou wat
my ’n kans gegee het … en dit is waar
die hele Agri Dwala-idee begin het.
In ons hart wou ek en Lize vir iemand
anders dieselfde kans gee as wat ons
gehad het.”
Hy en Lize het altwee gevoel dit
wat hulle het, is uit genade en dat God
wil hê dat hulle dit gebruik om sy
koninkryk te bou, as ’t ware sy hande
en voete te wees om wonderwerke
vir ander te laat gebeur soos wat oom
Callie destyds vir hulle ’n droom laat
waar word het.
Agri Dwala se storie word ’n boek
As dit kom by boerderydinge soos hoe
duur sakke canola-saad is of hoe die
plaasmasjinerie werk, dan gesels Dan-

iel Pieters graag. Dié oudleerder van
Napier Hoërskool is deur die Van Zyls
gehelp om ’n landboudiplomakursus
te doen en was van die begin af deel
van Agri Dwala.
“Ek is nou al 16 jaar hier en het ’n
passie vir my werk,” sê die pa van vier
wat vandag een van die maatskappy
se vyf direkteure is. Sy verantwoordelikhede lê aan die tegniese sy soos om
na die plaasmasjinerie om te sien wat
hulle gebruik vir plant en besproeiing.
Om ’n grondhervormingsprojek
soos Agri Dwala te laat slaag met ’n
aanvanklike 29 aandeelhouers (ses
plaaswerkers van Kosie en die res
dorpsmense van Napier), almal kleinboere maar sonder kennis of ervaring
van die besigheidsy van landbou, vat
harde werk, vasbyt en ’n nederige
openhartigheid wat toelaat dat ander
van jou kan verskil. Dit hoor ’n mens
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by Kosie, wat steeds in ’n mentorrol betrokke is by direksielede soos
Daniel.
“Om jou hart tot so ’n projek te
verbind, gaan beteken jy moet deel. Jy
gaan nie net jou werktuie en kennis
deel nie, maar jou kosbaarste geskenk
– jou tyd. Jy sal leer wat dit beteken
om mense wat anders as jy dink, te
respekteer,” deel Kosie in die boek
Uit klip gekap: Die verhaal van Agri
Dwala, ’n getuienis van seën. Die boek
is geskryf deur Etienne van Heerden
(nie die skrywer van Toorberg nie!) en
vanjaar deur Landbouweekblad uitgegee, met Agri Kaap as borg.
Vir Kosie was een ding van die
begin af beslis. Dat hy gaan help soos
wat hy gehelp is. Hy het sy implemente aan die begin vir Agri Dwala
se gebruik beskikbaar gestel soos wat
Fairfield se eienaar destyds sy implemente vir hom geleen het toe Kosie
op sy eie plaas begin boer het. Sy pa se
mentorrol het hom destyds gehelp om
geleenthede raak te sien, daarom was
hy en sy vriend Piet Blom, ’n plaaslike
landboukundige, ook vir die eerste
tien jaar nou betrokke as mentors. Die
erns van hulle verbintenis het hulle
gewys deur te belê in aandele in die
nuwe maatskappy.
Saam met vennote soos plaaslike
landboumaatskappy Overberg Agri,
die Kaap Agulhas-munisipaliteit, die
Landbank, die departemente van
grondsake en landbou en later Pioneer
Foods, het Agri Dwala vooruit geboer.
Hulle kon hulle grond uitbrei, eie
implemente koop en hulle veetroppe
vergroot. Vandag is 15 aandeelhouers
oor soos sommige hulle aandele uitgekoop het. Wie oor is, is diegene wat
regtig wil boer, meen Kosie.
So al sug Daniel oor die stygende koste van saad en implemente,
droogtes en goed wat hulle die laaste
twee jaar soms laat “krul”, is Agri
Dwala se suksesverhaal ’n ligstraaltjie
van hoop in die landbousektor waar
sovele grondhervormingsprojekte
sukkel om te slaag.
“Die grondhervormingskwessie
word dikwels vanuit ’n ongunstige
hoek beskou en die Agri Dwala-model
kan soveel inspirasie en hoop verskaf.
Ons moet die opbouende stories en
die lesse wat ons uit dié suksesverhale
kan leer, so wyd as moontlik deel,”
sê Sean Walsh, uitvoerende hoof van
Kaap Agri.
Meer mense moet hierdie inspirerende storie van geloof, hoop en liefde
hoor, glo Chris Burgess, hoofredakteur van Landbouweekblad: “Met die
publikasie van ’n boek oor Agri Dwala
se sukses sal hulle inspirerende verhaal hopelik ’n groter gehoor bereik.
Agri Dwala se mense maak jou weer
trots om ’n Suid-Afrikaner te wees.
Dit is ’n storie wat nie genoeg oorvertel kan word nie,” sê hy.
Agri Dwala se vroue
Karsrivier, een van die plase wat Agri
Dwala later aangekoop het, het ’n

vertel Margaret in die boek. Sy was
die Van Zyls se huishulp en haar man
Marius, wat nou ’n direkteur van Agri
Dwala is, was ’n plaaswerker.

Hier word met passie gewerk, vertel Daniel Pieters, een van Agri Dwala se direkteure. Sy vrou Florina is betrokke by Agri Dwala se gastehuis.

Leonard en Sonja Brand se koms om te help by die Kingdom Ambassador’s
Children’s Village is ’n antwoord op gebed. Foto’s: ROBERT CABLE

UIT KLIP GEK AP
AGR I DWAL A,
DIE STO RIE VAN VAN SEË N
’N GET UIE NIS

Agri Dwala se storie word ‘n boek
Die naam Agri Dwala is gekies want, soos
hulle dit toe verstaan het, beteken dit
“om te boer in die berge” wat pas by hulle
boerdery-omgewing, verduidelik Kosie
van Zyl. Dit is ook waar die titel van die
nuwe boek, Uit klip gekap: ‘n Getuienis
van seën, vandaan kom wat die tydskrif
Landbouweekblad met die borgskap van
Kaap Agri vanjaar uitgegee het.

Heerden
Etienne van
In samewerking

groot plaashuis en ’n stoor wat die
vroue van die projek in 2011 in ’n
gastehuis en funksielokaal omskep
het. Lize was aanvanklik as mentor by
hierdie projek betrokke, maar vandag
bestuur die vroue dit self.
Margaret Engel, die gastehuis se
bestuurder, is siek met Kerkbode se besoek, maar ons kry vir Florina Pieters,
Daniel se vrou, waar sy besig is om die
funksielokaal reg te kry vir ’n middagetebespreking. Sy is maar van laasjaar
daar betrokke en doen die admin,
vertel sy terwyl sy ons rondwys in die

met

keurig gerestoureerde ou plaasopstal
met sy plankvloere en gesellige binnenshuise braaikamer.
Waar daar destyds nie geld was vir
haar om te leer vir verpleging nie, is
sy bly sy en Daniel kan nou al geld
wegsit sodat hulle kinders eendag kan
gaan leer. Hiermee help Agri Dwala
ook, “hulle sponsor die kinders wat
verder wil gaan leer,” sê Florina, en
dit is ’n goeie ding. “Daar is nou vir
ons kinders ook ’n droom, want daar
is nou vir hulle kanse en geleenthede
wat hulle nie voorheen gehad het nie,”

Kingdom Ambassadors Children’s
Village
’n Bietjie meer as tien jaar gelede het
daar ’n klein seuntjie oor die Van Zyls
se pad gekom wat ’n huis nodig gehad
het en later sy boetie ook … “en dit
was die begin van dit wat ons hier
staangemaak het,” sê Lize. Dit is waar
die Kingdom Ambassadors Children’s
Village, ’n geregistreerde pleegsorghuis en plek van veiligheid op hulle
buurplaas, Hansiesrivier, sy ontstaan
gehad het.
Lize vertel in haar sagte stem sy het
in die jare wat sy op Napier skoolgehou het, bewus geword van die groot
behoefte wat daar in die omgewing is
vir ’n plek van veiligheid vir behoeftige kinders. In ’n leë huis op Hansiesrivier, wat ook in hulle besit is, het
hulle in 2016 eers een pleeghuis begin,
maar soos die kinders meer geword
het is meer pleeghuise gebou. Vandag
is daar vyf pleeghuise, elk met ses
kinders in met ’n huismamma wat na
hulle omsien. Daar is ook ’n maatskaplike werker en arbeidsterapeut
betrokke.
Hulle het ook gou ontdek die
pleegkinders sukkel dikwels om in
die plaaslike skole aan te pas weens
die trauma wat hulle in hulle ouerhuis beleef het. So het Lize begin met
’n skoolprojek, eers net vir hierdie
30 kinders, maar daar is ook in die
gemeenskap ’n groot behoefte aan
onderrig vir kinders wat nie in hoofstroomskole kan aanpas nie. Tans het
die leersentrum 75 kinders in klasse
van graad RR tot graad 8.
’n Groot verantwoordelikheid.
Lize het besef sy het hulp nodig. ’n
Jaar en ’n half gelede maak ’n egpaar
uit Durbanville kontak. Oud-apteker
en entrepreneur Leonard Brand en
sy onderwysvrou Sonja het van die
Van Zyls en hulle projekte gehoor en
wou betrokke raak. Hulle koms is ’n
antwoord op gebed, vertel Lize.
Met haar onderrigervaring met
outismekinders, is Sonja die regte
persoon om as vise-prinsipaal by die
leersentrum leiding te neem terwyl
Leonard as voorsitter seker maak die
pleegsorgfasiliteit word volgens wetlike bepalings vir NWO’s reg bestuur.
Hulle koms is vir die Van Zyls net
nog ’n bewys dat al lyk dit hoe sleg,
God in beheer is. “Hy voorsien al is dit
’n minuut voor middernag,” sê Lize.
“Die realiteit is ons het almal as
gelowiges iemand se wonderwerk of
geleentheid in ons hart en ons hand.
Ek dink dit is wat ek probeer sê as ek
sê ons moet God se koninkryk bou
op aarde,” sê Kosie vroeg die volgende
oggend, koffie in die hand, voor hy
groet om te ry om te doen wat hy van
kleins af wou doen.
Om te boer en ’n verskil in mense
se lewe te maak.
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Andrew Murray-pryse

22 April 2022

Omvattende werk getuig van God se radikale insluiting
Die Andrew MurrayDesmond Tutuprys vir
teologiese boeke in ’n
amptelike taal van Suid-Afrika, is gewen deur Andries
van Aarde vir sy tweevolumewerk, Jesus, Paul
and Matthew, uitgegee
deur Cambridge Scholar’s
Publications, 2020.
ANLENÉ TALJAARD

P

rof Andries van Aarde lewer
’n uitstekende akademiese
bydrae wat die oeuvre van sy
teologiese nadenke in twee volumes,
getiteld Jesus, Paul and Matthew
bevat. Hy vertel dat hy deur die uitgewers, Cambridge Scholars Publishers, genooi is om te skryf oor
hoe die Bybel en die reikwydte van
die evangelie sy lewe beïnvloed het
– asook die omgekeerde daarvan
– naamlik, hoe sy lewenservaringe
weer sy verstaan van die evangelie
geïnformeer het.

Met hierdie uitnodiging plaas hy
die hart van sy teologiese nadenke en
bydraes in een oorhoofse argument
met ’n outobiografiese slot. In die slot
vertel hy aangrypend van sy reis saam
met God as die belewing van God-virons. Hy getuig van die radikale insluiting van God se wysheid, geregtigheid
en liefde, vir die Bybelse slaaf van
Etiopië en so ook vir hom, Andries.
Alreeds in die onderskeie subtitels van
die twee volumes word die leser in die
beweging van sy argument ingelei met
volume 1 as Jesus, Paul and Matthew:
Discontinuity in content, continuity
in substance, waar hy uitlig hoe die
beskrywing van die historiese Jesus
in gesprek met die Paulusbriewe en
die Matteusevangelie kan gebeur, juis
sodat die betekenis van Jesus se koms
belig kan word.
Die verskille in die weergawes
van die Jesusverhaal deur Paulus en
Matteus is inhoudelik daar, soos baie
skrywers, onder andere Freud en
Nietzsche graag uitwys. Maar, en dit
is juis Van Aarde se punt, dat hierdie
verskillende inhoudelike verhale juis
op die voortsetting en ooreenkom-

ste van Jesus en die betekenis van sy
koms heenwys. Hierdie gesamentlike
interpretasies maak dit dan moontlik
om God te beskryf, as God- vir-ons,
as dié God van wysheid, geregtigheid
en liefde, wat radikaal insluit.
In Volume 2, getiteld Jesus, Paul and
Matthew: To and from Jerusalem,
wys hy na die dinamiese aard van die
evangelie en die oproep tot die etiese
uitlewing daarvan as ’n eietydse reis,
“van Pretoria na Jerusalem na Afrika”.
Hy wys dat Jesus te midde van die
sistemiese ongeregtighede van Jerusalem gekruisig is en dat hedendaagse
mense hulleself ook te midde van
hierdie sistemiese ongeregtighede
bevind. In die lig hiervan bespreek hy
eietydse etiese kwessies, soos armoede, ras en gendergeregtigheid, die
verstaan van familie en die betekenis
van gesondheid.
Dit is vir hom belangrik om te wys
dat ’n verdieping in spiritualiteit dit
moontlik maak om in regte verhoudings met mekaar te leef, wat radikale
insluiting van mekaar inhou, hier en
nou. Dit kan hy bely, want hy wys juis
hoe die Nuwe Testament se verhale

‘Let op karakter, waak teen narsisme’
Rethie van Niekerk praat met Roedolf Botha.

R

oedolf Botha is ’n pa, ouer, besigheidsman en predikant, wat
homself beskryf as ’n kerkplanter met ’n baie sterk belangstelling in
leierskap.
Met die intrapslag wil ek sommer
weet of daar nie genoeg boeke oor
leierskap is nie – hoekom nog een
skryf? Botha stem heelhartig saam.
Tog vertel hy hoe die boeke oor
leierskap hom begin verveel het en
eintlik selfhelpboeke geraak het. Veral
teologiese denke oor leierskap het
ontbreek. Daar was ’n groot tekort aan
’n narratief-teologiese fundering van
leierskap.
Jesus-leierskap fokus spesifiek
op geestelike leiers. “Ek het in die
Markusevangelie gaan kyk hoe het
Jesus gelei. Hy was die beste leier ooit.
Ek sê dit nie omdat ek gelowig is nie.
Dink net ’n bietjie. Hier sit ons vandag
2 000 jaar later … ’n gevolg van die
beweging wat hy begin het. En hy het
nie ’n PA of selfoon of faks gehad nie.
Hoe het hy dit gedoen? Daai twaalf
mense wat hy gelei het, het die wêreld
verander. Dit is ’n geweldige legacy vir
leierskap. Dis wat die boek ’n bietjie
anders maak as ander boeke.”
Kerkbode: My hoogtepunt van die
boek was jou fokus op die persoon

van die leier. Wil jy nie ’n bietjie uitbrei oor hoekom en hoe die persoon
van die leier belangrik is nie?
Roedolf Botha: Dit is nog een van
die goed wat my gepla het in ander
leierskapboeke. Dit gaan eintlik net
oor skills. Almal praat oor “principle
oriented leadership”, maar die fokus is
steeds baie gerig op skills. Ek voel as
jy ’n volgeling is van die Here, kan jy
nie daar begin nie. Jy moet onder die
oppervlak kyk. Die leier se karakter is
alles.
Verder is daar so baie leiers wat
ooglopend in sonde val en so droogmaak dat hulle communities so seer
maak. Dit wys net vir jou hoe min
klem daar regtig gelê word op innerlike vernuwing by leiers.
Navorsing wys vir ons hoe ’n
geweldige toename daar is in narsisme. Dis interessant hoe baie
narsiste jy in die kerk kry. Ek het net
besef, ons gaan moet kyk na wat die
Here van my innerlik verwag, voor
ek nog enige iets doen – wat moet ek
wees voordat ek my hoegenaamd kan
engage in leierskap.
Dit is hoekom ek daai drie goedjies
hanteer het. Die eerste een is identiteit. Mense sukkel met verskriklike
confidence-probleme. Ek dink dis

omdat mense nie regtig leef vanuit
hulle identiteit in Christus nie. Jy kan
weet jy is geliefd in die Here, maar
mense leef vanuit verskriklike onsekerheid. Om net eers te verstaan ek is
onvoorwaardelik geliefd deur die Here
en dit is my identiteit, nie my prestasie
nie, nie wat ek tot stand bring as leier
nie. Dis regtig net kruis-verdiende
identiteit wat ek ontvang het.
Dit bring ons by die tweede ene,
die hele ding van diensbaarheid.
Mense het ’n vreeslike ego. Leiers gee
mekaar nie erkenning nie. Hulle is so
op hulleself gefokus. En as jy sien hoe
liggeraak sommige leiers is, dan sien
jy net dat hulle ego’s net so groot is [hy
wys wyd met sy hande].
Die groot ding van hoogmoed is
dat dit weggesteek is onder die oppervlak. As mag is waarna jy soek, gaan
jy die gemeente seermaak. Geestelike
leiers is nog gevaarliker, want ons gebruik geestelike taal van nederigheid
en “die Here het my gelei”.
Die derde enetjie gaan oor geloof.
Ek is ’n bietjie van ’n evangelis. Ek is
baie in apologetiek in. Ek kom agter
mense se geloof hang so aan ’n draadjie in ons sekulariserende samelewing.
Jy kan nie met conviction lei as jy
nie regtig vasstaan in jou geloof nie.

fyn verbind word met onder andere
die Belydenis van Atanasius waar
ons – ja ons almal – oriënteer en
opgeroep word om God wat vir ons
is – dié Een wat gebore is – te eer,
in ons deernisvolle omgang met
mekaar.
Ds Anlené Taljaard is ’n dosent by
Cornerstone Instituut.

Desmond Tutu-Gerrit
Brandprys vir debuutwerk
WENNER: Roedolf Botha
Publikasie: Jesus-leierskap
Uitgewer: Lux Verbi, 2021

Ek bedoel nie daarmee jy moenie
twyfel nie. Denkende mense sal altyd
twyfel. Mense wat nederig is sal altyd
hulleself bevraagteken. Ook hulle eie
oortuigings aangaande geloof. Dit is
natuurlik. Maar dit kan nie ’n permanente staat van jou geestelikheid wees
nie. Twyfel is nie ’n deug nie. Geloof
is.
Dit is die interne oriëntering. Ek
dink dis verskriklik belangrik. Dis
daai ding wat maak dat ons val, gemeentes stukkend agterlaat, geheime
agendas het wat ons vir niemand
vertel nie, ons erken dit baie keer nie
teenoor onsself nie. Dis wanneer ons
skade berokken.
KB: Wat is een ding wat kerkleiers
dikwels reg doen?
RB: Aan die een kant teologie. In
party ander kringe is ouens baie goed
daarmee om kulture te skep waar
geestelike ontwikkeling spontaan
plaasvind.
Ds Rethie van Niekerk is predikant by
Blouwaterbaai Familiekerk in
Gqeberha.

Die belydenis van ’n ekofeminis
Saam met die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir
Omgewingsbewaring en -geregtigheid, is prof Sue
Rakoczy ook die enigste vrou wat vanjaar erken
word uit die Andrew Murray-prysfonds, skryf
Rethie van Niekerk.

E

k was bekend met Rakoczy se
werk en het haar af en toe by
konferensies raakgeloop. Tydens
2020 se grendeltyd het ’n afdeling
van die Circle of Concerned African Women Theologians begin om
weekliks saam te gesels, reflekteer en
bid. Daar het ek vir Rakoczy persoonlik leer ken as ’n mentor en geestelike
begeleier. Ek was telkens getref deur
haar wysheid en die manier waarop
teologie, praktyk en spiritualiteit ’n
geïntegreerde eenheid in haar lewe en
menswees is.
Ons begin gesels oor haar skuif
vanjaar terug na die VSA, wat sy
beskryf as ’n “very long transition.
Everything in my life has changed.”
Rakoczy is ’n lid van ’n Katolieke
gemeenskap genaamd The Sisters
Servants of the Immaculate Heart of
Mary. As deel van hierdie orde het
sy haar teologiese opleiding gekry
en in die laat 1980’s in Afrika begin
werk. In 1989 trek sy na Suid-Afrika,
waar sy by die St Joseph’s College
onderrig gee. Mettertyd was sy ook
die koördineerder van die nagraadse
programme vir Katolieke Teologie en
Christelike Spiritualiteit by die Universiteit van KwaZulu-Natal.
KB: What would you hope your legacy to be?
SR: Several things. One, as a feminist theologian, to alert people in
the churches to the importance of
women’s theological reflection. To
foreground the work of women in the
theological community.

A particular theological interest
of mine has been the intersection of
social justice and spirituality. I wrote
this book a number of years ago, Great
mystics and social justice: Walking on
the two feet of love, but I’ve written
extensively on that theme in other
publications.
To be a voice for women. As a catholic woman to challenge the church
in a lot of ways. People will say to me:
“If you criticize the church, why don’t
you leave?” Why should I leave? Why
should all the thinking women leave?
KB: What is ecofeminism?
SR: Feminism as a whole is a philosophical, sociological, theological
movement, which emphasises the
experience of women. Ecofeminism
looks at ecological issues through the
lens of women’s experience, because
the literature clearly shows that it is
women, especially poor women, who
are most impacted by ecological crises
and problems.
I’m currently working on an article
on the ecofeminist writings in the Circle [of Concerned African Feminist
Theologians]. Their writings range
over all kinds of topics, like land and
water. I have 70 references already!
KB: Let’s talk about the article that
you received the recognition for. What
did you want to say with this article?
SR: What I demonstrated was this:
that because the language about God
throughout the Christian tradition is
overwhelmingly masculine, it links

Die CLF-Elise
Tempelhofftoekenning vir
Omgewingsbewaring
en -geregtigheid
Wenner: SUSAN RAKOCZY
Wenpublikasie (Akademiese artikel):
“God as Father: Patriarchy
and climate change” in
Handbook
on Christian Theology and
Climate Change,
2019.

up strongly with the patriarchy, which
is driving what is happening to the
earth.
If we go back to Genesis 1, basically
translations use the word “domination”. Sociologically, that’s how human
society has functioned, in terms of
men running things. It’s a very small
step from men over women to men
over the earth. It’s a critique of the
whole system.
KB: We talk about the floods in KZN,
the drought, the locusts and I ask Rakoczy for an ecofeminist perspective
on our current situation. She refers to
research done after a specific cyclone
hit Mozambique, linking it up with

other research.
SR: Who is most affected? [The
research shows it] is the women who
are primarily affected. This is because
often – not always – the men swim to
save themselves. They abandon their
families. The women are left to somehow get the children to safety, and if
there are little ones, towing little ones
and towing elderly family members.
Then, when they get to safety – if they
get to safety –there is an horrendous
amount of sexual violence in the
camps, in the shelters.
So the effects of climate change are always worse for women. Always worse
for women.
KB: Is there anything you would like
to say to Kerkbode’s readers?
SR: All over the world, especially in
SA, we have really realised we are
brothers and sisters in Christ. Yes,
there are significant differences, still.
But the differences are less than they
were a hundred years ago. The theological writings of all the churches are
available to everyone. My writings as
a catholic ecofeminist and teacher of
spirituality are available to everybody.
That means I need to make considered
effort to read the writings of people
of other Christian communities. The
body of Christ really is one. Paul says
in Romans 12, when he describes the
body, he says: and so it is with Christ.
We are one. We don’t recognise the
unity. Some Christians don’t want the
unity. And just like with the flood relief, hopefully (though I can’t imagine
that this is happening), nobody asks
for a church affiliation. Here are gifts.
Here are donations. Just form a queue
and you’ll get what you need.
Ds Rethie van Niekerk is predikant by
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeberha.

Wenboek verduidelik Bybel se konteks en leser se bril

D

ie boek kom uit kursusse wat
in die vroeë 1990’s gehou is
as gevolg van die verwarring
rondom Skrifinterpretasie oor die
regverdiging van Apartheid.
Die boek spreek nog steeds op ’n
baie aktuele manier die debatte in
die kerk aan. Dit is baie relevant vir
gesprek oor die onlangse debatte in
die NG Kerk, vanaf die “Queering the
prophet”-konferensie tot die intense
debat oor selfdegeslagverhoudinge.
Die skrywers se siening is juis dat
ons verskille in Skrifinterpretasie lei
tot die felheid van die debatte. Ons
moet eerder volledig erns maak met
die feit dat die Bybel na ons toe kom
geïnspireer deur God, maar via menslike hande. Ons glo nie in die Bybel
nie, maar in die God van die Bybel. As
ons gelowig én denkend na die Bybel
kyk, raak ons lees van die Bybel ’n

geloofsbelydenis. Sodoende plaas ons
ons eie sienings eenkant om God se
stem te hoor.
Die gevaar daarvan om nie die
kultuurhistoriese konteks van die
Bybel volledig in ag te neem nie, is dat
ons dan maklik in die tekste inlees wat
ons daar wil sien. Hierdie versameling
boeke het ’n lang tyd gelede en oor
’n lang tydperk ontstaan in ’n ander
kultuur. Ons kan nie ons eie konteks
die bepalende faktor maak vir ons
verstaan van wat die Bybel sê nie.
Die skrywers slaag uitstekend
daarin om ons uit te daag om ons eie
“bril” waardeur ons die Bybel lees te
ondersoek. Ons belange of sienings
is nie altyd onskuldig nie, ons lees
maklik ons eie ideologie in die Bybel
in. Hierdie blindekolle kan veroorsaak
dat ons ander uitsluit of skade aandoen. Die boek help om ons opnuut

bewus te maak van ons eie ideologiese
blindekolle. Hierdie blindekolle kelder
eerlike gesprek.
Die skrywers probeer nie antwoorde gee nie, soos Job ook nooit ’n
antwoord gekry het nie. Die boek wil
ons, van watter agtergrond en ideologiese bril ook al, uitdaag om die Bybel
binne sy konteks ernstig op te neem.
Die skrywers wil graag hê dat die
boek saam met die Bybel gelees word,
herkou word, oor nagedink word.
Hulle hoop dat hulle soms ons vooropgestelde idees so ’n bietjie kan skud.
So kom die Bybel werklik tot sy reg.
Kerkbode het met prof Louis Jonker
(namens die skrywers) gesels oor hulle
boek Die Bybel in fokus.
Ds Deon Strydom is predikant by die
NG Kerk Stutterheim.

Prof
Louis
Jonker
Die Andrew Murrayprys
vir algemene Christelike
boeke in Afrikaans
WENBOEK: Die Bybel in fokus:
Hoe om gelowig én denkend te lees
Skrywers: Louis Jonker,
Jan Botha en Ernst Conradie
Lux Verbi, 2020
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Die sanger met die
salf in sy lirieke

Die Andrew MurrayFAK-toekenning

Wenner:
PIET SMIT

Vir meer as 30 jaar word Suid-Afrika geseën met die
warm, volronde stem van Piet Smit en sy helende
lirieke, skryf Nico Bezuidenhout.

S

mit se liedere vertel stories van
heel word en bemoediging vir
dié wat dalk moeg geraak het
langs die pad. Elke keer wanneer jy
die voorreg het om na hom te luister,
is dit asof hy hier langs jou kom sit en
iets van homself deel.
Hierdie bekende liedjieskrywer,
sanger en kunstenaar het vanjaar die
Andrew Murray-FAK-toekenning
ontvang vir sy jarelange voltydse
musiekbediening, sy vyf albums wat
goue status bereik het, en Heer, U
maak my nuut wat platinumstatus
verkry het – ’n prestasie wat nog deur
geen ander oorspronklike geestelike
album in Suid-Afrika nagedoen kon
word nie. Sy musiek is gewortel in die
“Country & Folk”-styl in die vertellende luisterliedjie-genre.
Reeds in sy kinderjare is Smit
blootgestel aan musiek waar sy pa

musieklesse op hulle vleuelklavier
gegee het. Dit is egter eers op hoërskool waar hy begin het om homself te
leer kitaar speel (op sy broer se kitaar
… nie seker of sy broer dit geweet het
nie!).
Smit se openbare musiekoptredes
het in die laat 1970’s begin as agtergrondsanger in Pretoria se kroeë en
restaurante. In 1989 kom hy tot bekering en begin hom toespits op die
skryf en uitvoering van geestelike liedere. Die fokus van sy bediening is veral toegespits op innerlike genesing en
hy het ’n passie vir stukkende mense
wat uitgesak het in die lewe. Op die
verhoog put hy uit sy eie persoonlike
geestelike neerlae en oorwinnings en
verweef dit, saam met sy liedjies, in ’n
storie waarmee die meeste luisteraars
kan vereenselwig. Al sy liedere word
gebore uit eie ervaring, sowel as uit sy

eie verhouding met die Here Jesus. Sy
opregte begeerte is om sy talent uitsluitlik tot eer van God te gebruik.
Oor die toekoms van Afrikaanse,
geestelike musiek in Suid-Afrika is
Smit tog ’n bietjie besorg. Volgens
hom is daar briljante musikante en
musiekverwerkers in ons land, maar
daar is ’n tekort aan goeie geloofsinhoud en teologie in die lirieke van
nuwe Afrikaanse geestelike liedere.
Piet Smit, mag jou nalatenskap van
ryk, pastorale lirieke, diep gewortel
in die evangelie, dien as inspirasie
vir jong liedjieskrywers om hierdie
kosbare bediening van helende en
besielende musiek voort te sit.
Ds Nico Bezuidenhout is liedjieskrywer,
musikant en leraar by Oos-Londen
Moedergemeente.

Laurie Gaum se ‘homecoming’-ervaring
Laurie Gaum ontvang vanjaar die Jaap DurandDenise Ackermann-toekenning vir Eenheid,
Versoening en Geregtigheid, vir die beliggaming van
die waardes van die Belydenis van Belhar. Rethie
van Niekerk het vir hom ’n paar vrae gevra spesifiek oor die werk waarvoor hy vir dié prys benoem is.

G

aum reageer op my gelukwensing deur te praat oor mense en
ervarings wat stilgemaak word.
Om dan op hierdie manier doelbewus
sigbaar gemaak te word en erkenning
te ontvang, is ’n “homecoming-ervaring”. Ek weet dit gaan nie net oor my
nie. Dit is namens ander mense wat ek
hierdie erkenning kry. Baie van hulle
het dit nog nie.”
Ons gesels oor Genderworks, die
veelbesproke hofsaak en intergeloofsinisiatiewe. Hy dink eers rustig voordat hy praat. Deurgaans is dit duidelik
dat Gaum wil hê mense moet mekaar
hoor, sodat daar beide geregtigheid en
heling kan wees. Sy strewe is medemenslikheid gebore uit deernis.
RVN: Wat is jou droom vir mense?
LG: Dat ons almal ons ruimtes kan

vind waarin ons ons guard kan drop
en eg kan wees. Ruimtes waar ons
mense kan ontdek as dit wat ons
werklik is, na God se beeld. Los van
al die hangups wat ons vashou. Sodat
ons saam kan stap.
RVN: Wat is jou grootste uitdaging in
die strewe na eenheid, geregtigheid en
versoening?
LG: Vooroordeel, definitief. Die vrese
wat ons almal vasvang by tye. Ons
almal deel dit. En daarom daai ding
van scapegoating, dat goed uitgehaal
word op die mees weerlose mense in
die samelewing. Dit is tragies en dis
’n belemmering om mekaar te vind
en mekaar te ondersteun. Almal het
ondersteuning nodig.
RVN: Hoe dink jy lyk eenheid, gereg-

Die Jaap Durand-Denise
Ackermann-toekenning vir Eenheid,
Versoening en Geregtigheid

Wenner:
LAURIE GAUM

tigheid en versoening?
LG: Dit is saam. Dit is om saam te
soek na. Dit is weerloos, definitief
weerloos. Dit is nie kragdadig nie. Miskien is dit baie meer onseker as wat
dit versekerd is. Dis maar voetjie vir
voetjie. Dit is die regte ding doen met
oortuiging. En moed. En dan om die
politieke wil aan die dag te lê. Jy kan
nie die ongemaklike goed ignoreer of die verleentheid, die frustrasie
daarvan sidestep nie.
Voor ons groet, praat Gaum oor die
vroue wat saam met hom op universiteit was. Onder andere wyle dr Carin
van Schalkwyk. “Ek het hulle pyn
saam met hulle belewe as ’n vriend,
die pyn van voorlopers wees. Carin
het nie die kans gehad om die erkenning te kry wat sy dubbel en dwars
verdien het nie. So, dis net ’n voorreg
om saam met ander te stry vir groter
geregtigheid en om te weet dat daar
baie ander is wat saamstap en wat
reeds die pad oopgemaak het.”
Ds Rethie van Niekerk is predikant by
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeberha.
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Kan die Bybel jou help met jou

begroting, huwelik of daardie groot besluite?
Die Bybel is die belangrikste hulpbron vir ons as gelowiges – nie net wanneer ons worstel met daardie eksistensiële vrae nie, maar ook vir ons daaglikse lewe. In sy proefskrif getiteld “Paul’s spirituality in Philippians 3:1-11: The role of the Bible in Christian
spirituality” skryf dr Wynand Fourie hieroor. Doret Niemandt vind meer uit.

H

oe help die Bybel jou met
daardie alledaagse dinge?
Moet jy ’n sekere hoeveelheid
ure Bybel lees voor jy jou begroting
opstel?
Kan die Bybel jou raad gee oor hoe
om minder met jou man of vrou vas
te sit?
Is daar Bybelversies wat matrikulante kan help besluit wat om na skool
te gaan swot?
Wel, ja en nee, antwoord Fourie.
Die Bybel help ons om met integriteit
en fokus te lewe. Ons word uitgedaag
om nie net ingestel te wees op dit
wat ons wil hê nie, maar dit wat God
vir ons lewe wil hê. Die Bybel is die
beginpunt en die riglyn vir ’n gelowige
se lewe en help ons om sin te maak uit
die lewe.
Ons leer dit by Paulus. Paulus het ’n
belewenis van God en dan is die eerste
ding wat hy doen om na sy Bybel te
gryp (wat op daardie stadium nog net
die Ou-Testamentiese geskrifte was).
Hierdie geskrifte vertel oor sy voorvaders se verhouding met God. En dit
help hom om sy verhouding met God
beter te verstaan én sy verhouding met die mense om hom. Hierdie
geskrifte help hom om sin te maak uit
dit wat aan die gang is in sy lewe.
Ons leer by Paulus ’n manier om
die Bybel te lees en te gebruik en Fourie maak twee voorstelle hieroor. In
die eerste plek help die Bybel ons om
nie te vou onder die ernome druk wat
’n komplekse wêreld aan ons stel nie.
Die Bybel kan ons juis help om sin
te maak uit al hierdie kompleksiteit.
En tweedens help die Bybel ons om
kreatief gevorm te word sodat ons kan
deelneem aan dit wat in die wêreld om
ons aan die gang is. Met ander woorde, die Bybel stel ons in staat om aan
die wêreld deel te neem en dit meer in
lyn te bring met God se droom. Fourie
noem dit ’n Bybelse gewetevorming.
Dit bring ons terug by die ‘ja en

Dr Wynand Fourie

nee’. ’n Bybelse gewete kan ons help
met al daardie alledaagse dinge, maar
dit word gevorm oor tyd. Om te hoop
en dink dat ’n enkel versie daardie
groot probleem gaan oplos, is om
nie erns te maak met die hart van die
boodskap in die teks nie.
Die Bybel is nie ’n ‘vending ma-

chine’ nie, sê Fourie.
’n Lewe saam met God werk definitief anders.’n Lewe saam met God
gaan oor groei, oor onderskeiding en
oor transformasie. Oor tyd word jy
gevorm en gegrond in God se Woord.
En dan, sê Fourie, kan ons met ’n
wysheid begin optree wat ons self sal

verbaas. Dit is dan hoe jy jou Bybel
moet lees as jy hulp nodig het met jou
begroting, jou huwelik of enige groot
besluite:
Lees jou Bybel elke dag – lees jou
Bybel as ’n gesonde dissipline soos
wat jy elke dag tande borsel, daardie
agt glase water drink en 30 minute se
oefening inkry.
Lees jou Bybel saam met ander
mense – dit help om die fokus te skuif
van wat jy wil hê en dat jy nie iets inlees in die teks wat nie daar staan nie.
Lees jou Bybel biddend – bid voor
jy jou Bybel lees en laat toe dat God
se Gees jou lei. Gebruik die tyd om
rustig te word, jouself te oriënteer en
bewus te word van God se teenwoordigheid.
Gebruik handleidings – die Bybel is
’n moeilike boeke wat 2 000 jaar terug
geskryf is in antieke tale, kry hulp om
die gapings te oorbrug. Daar is baie
gratis hulpbronne beskikbaar wat die
Bybel vir jou kan oopsluit.
Lees jou Bybel met die regte gesindheid – Paulus smeek vir die regte
gesindheid. My vriendin het ’n ‘sticky
note’ geplak voor op haar Bybel met
die woorde: “Before I open this book
… am I sharing in the divine gaze of
love? This is a dangerous book in the
wrong hands.” Dit is die eerste ding
wat sy sien as sy haar Bybel optel om
te lees. Dit daag elke dag haar gesindheid uit. Met wat kom jy vandag na
die Bybel toe? Wat gaan in jou hart
aan? Waarna is jy op soek?
Doen dit op hierdie manier en kyk
wat gebeur. Dít is hoe jy ’n Bybelse
gewete vorm.
Dr Doret Niemandt is ’n leraar by
Valleisig-gemeente in Pretoria.
Dr Wynand Fourie is leraar by NG
Kerk Windhoek-Wes en in Namibiese
Sinodale diens. Hy het sy PhD aan
Universiteit Stellenbosch voltooi.

Hierdie skrywe word aangebied in samewerking en met ondersteuning van die Taakspan vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).
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Verstaan die Bybel (Ou Testament)

Bybelse vloed gee moed

FANIE CRONJÉ

G

enesis 9:8-17 word allerweë
beskou as die slot van die Bybelse
vloedverhaal. Eintlik moet ons
sê “vloedverhale”. Van die vroegste tye
in die navorsingsgeskiedenis het noulettende lesers besef dat Genesis 6:5 – 9:17
die integrasie van twee vloedverhale uit
ou-Israel se tradisie verteenwoordig. Die
een is in priesterkinge en die ander in
nie-priesterkringe oorgelewer. Genesis
9:8-17 is die slot van die vloedverhaal uit
priesterkringe.
Opvallend in Genesis 9:8-17, is die
sewe maal herhaling van “verbond”, die
drie maal herhaling van “teken”, die (reën)
boog as teken en alle vlees wat by die
verbond ingesluit word.
In die Bybel en in besonder binne die
priesterlike tradisie, hou sewe gewoonlik met God, sy teenwoordigheid en/
of sy handelinge verband. Drie kan na
die drie-verdieping skeppingsbeeld van

destyds verwys, te wete hemel, aarde en
doderyk. Saam gee drie en sewe vir ons
tien, die afgeronde of volkome getal.
Die gebruik van getalle funksioneer ook
dikwels in die Ou Testament as metafoor
van orde, te midde van ongekende chaos,
lyding en trauma.
Die Hebreeuse woord wat ons met
“ewig” vertaal is eerder ’n omvattende
as ’n toekomstige begrip. Dit sluit in die
eerste plek die verlede en hede in. God se
verbond met mense is voor mense reeds
daar. God neem in sy verhouding met
mense, met die skepping, die inisiatief.
Die verbond beteken dat God Hom aan
mense verbind – Hy is ons God en ons is
sy gemeenskap. Die verbond is onvoorwaardelik. Dit vra nie ’n teenprestasie
van mense nie. Die verbond verseker ons
dat God Hom nooit afsny van mense nie.
Die woord in vers 11 behoort eerder met
“afsny” as “uitroei” of “uitwis” vertaal te
word. God verbind Hom aan alle vlees.
Hierdie verbintenis beteken dat God ons

nooit van Hom afsny nie. Hierdie verbintenis is ewig – dit omspan ons verlede,
hede en toekoms.
Wat die “teken” in hierdie teks betref,
vertaal die 2020 Afrikaanse Vertaling van
die Bybel tereg “boog” en nie “reënboog”
nie. Onder geleerdes was daar nog nooit
eenstemmigheid oor die betekenis van
die “boog” hier nie. Moontlik word dit na
analogie van ou Nabye-Oosterse mitologieë oor gode wat met hulle boë pyle na
die aarde afskiet gebruik. Meer aanvaarbaar egter is dat die “boog” na analogie
van Assiriese soldate met hulle boë in ’n
nie-aanvallende, in ’n rustende posisie verwys. Die boog is nie gerig nie, maar hang
in die lug. Die boog in die lug is ’n teken
dat God nie teen mense, of sy skepping
oorlog voer nie. Nee, by God is daar rus in
die chaos, in ons lyding, in ons trauma.
Wat het ou-Israel ten aansien van
lewensverlies, materiële verlies, lyding,
vernietiging en trauma gehoor, toe die
vloedverhaal van Genesis 6 – 9 aan hulle

oorvertel is? Die besonderse klem op
verbond waarmee dit afsluit, het hulle
verseker dat dit wat hulle deurmaak, hulle
in die teenwoordigheid van God deurmaak. Hulle is nie afgesny van God af, van
God verlate nie. God se verbond is ook
met die natuur, met die watervloed. Daar
is nie grense aan God se verbond nie, dit is
allesomvattend.
Hulle verstaan van die boog in ’n rustende posisie het hulle verseker dat God
nie besig is met ’n aanslag teen hulle nie.
Selfs in dit wat hulle nou deurmaak is daar
by God rus. Hulle kan onder vernietigende
omstandighede na God toe vlug. Uiteindelik is daar net by God rus en berusting.
Gebed: Here, mag u Gees ons dermate
vul dat ons ten aansien van ongekende ellende, perspektief behou op u verbintenis
aan alle lewe, terwyl oorlogsboë om ons,
rustende boë word. Amen.
Dr Fanie Cronjé is medeleraar, NG Kerk
Lynnwood, Pretoria.

Terug na die toekoms

Nalatenskap van Andrew Murray jr is 45 Springbokrugbyspelers
JOHAN VAN DER MERWE

D

ie Murray 200 Jubileumfees
het van 6-8 Mei op Wellington
plaasgevind. Die fees het afgeskop
met ’n konferensie waartydens die fokus
opnuut op die nalatenskap en bydrae van
hierdie merkwaardige leraar van die NG
Kerk geval het.
Minder bekend, is die feit dat deel
van Andrew Murray jr se nalatenskap 45
Springbokrugbyspelers is! Hierdie tongin-die-kies opmerking verwys natuurlik na
die feit dat hy die stigter van die bekende
seunskool, Grey-Kollege, in Bloemfontein
was. Grey-Kollege het van sy ontstaan
tot op hede 45 Springbokrugbyspelers
opgelewer! Op ’n meer ernstige noot, is die

verhaal van Andrew Murray jr se aandeel
in die ontstaan van Grey-Kollege beskrywend van ’n predikant van die NG Kerk se
passie vir onderwys in die land.
Die verhaal begin in 1855 toe Sir
George Grey, goewerneur van die Kaapkolonie, besluit het om die Oranje-Vrystaat te besoek.
Dit het die tekort aan skole in die
binneland onder Grey se aandag gebring.
Na sy besoek aan Bloemfontein het hy
op 17 Oktober 1855 tydens die sitting
van die Ring van die Transgariep ₤2 000
beloof vir die stigting van ’n seminarium
in Bloemfontein. Nadat die fondse aan die
kommissie wat deur die ring aangewys
is, oorbetaal is, het die wiele vinnig begin
draai. In Februarie 1856 het president

Boshoff aan die Volksraad gerapporteer
dat grond vir die vestiging van die skool
aangekoop is. Nadat goewerneur Grey ’n
verdere £3 000 pond geskenk het en die
bouplanne goedgekeur is, is 100 000 stene
en 100 vragte klip in Augustus 1856 bestel.
Dr Andrew Murray het op Sondag
12 Oktober 1856 tydens die erediens in
sy boodskap na die belangrikheid van
onderwys en die stigting van die nuwe
skool verwys. Die volgende dag, Maandag
13 Oktober 1856, het die inwoners van
Bloemfontein in ’n optog saamgeloop na
die plek waar president Boshoff die hoeksteen gelê het.
Op 7 Oktober 1858 het Murray ingewillig om tydelik die eerste hoof van die
nuwe skool te wees.

Die finansiële ondersteuning van
goewerneur George Grey en die passie en
leierskap van dr Andrew Murray jr, het
gelei tot die totstandkoming van een van
die bekendste en invloedrykste skole in
Suid-Afrika.
Met Suid-Afrika se onderwysstelsel
in ’n reuse-krisis, kan die verhaal van
Andrew Murray jr se passie vir onderwys
en sy visionêre leierskap dalk iewers ’n
vlammetjie in die NG Kerk aan die brand
steek wat soos in die verlede ’n verskil kan
maak. Dit sal in 2022 sy grootste
nalatenskap wees.
Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Universiteit
van Pretoria.

Verstaan die Bybel (Nuwe Testament)

As die opgestanes in hulle grafte rus
MARIUS NEL

M

atteus 27:51-53 is een van die
moeilikste tekste in die Nuwe
Testament om te verklaar.
Die berig, wat net by Matteus voorkom, vermeld dat met Jesus se dood
sekere grafte in Jerusalem geopen is en dat
baie ontslape heiliges opgewek is. Hulle
het vervolgens ná Jesus se opstanding uit
hulle grafte gekom en Jerusalem binnegegaan.
Die berig ontlok baie vrae. In ’n onlangse studie het Joel Archer, Nuwe-Testamentikus van Duke Universiteit in
Durham in die VSA, een vraag van nader
beskou, naamlik waarom het die heiliges

wat reeds met Jesus se dood opgewek is
vir twee dae in hulle grafte getalm voordat
hulle eers ná Jesus se opstanding Jerusalem binnegegaan het?
Volgens Archer wil Matteus met sy
berig twee sake teologies beklemtoon. Die
eerste is dat die asem wat Jesus uitblaas
met sy dood (vers 50) direk aanleiding
gegee het tot die opstanding van die
heiliges. Jesus se laaste asem het aan hulle
lewe gegee.
Die agtergrond vir die siening is Matteus se verstaan van Esegiël 37:1-14, waar
die asem van God lewe aan die dooie bene
in Esegiël se visioen gee. Die beeld het
aanvanklik op die herstel van Israel gedui,
maar is met tyd as ’n aanduiding van die

liggaamlike opstanding van die dooies
verstaan.
Die tweede saak wat Matteus wil uitlig,
is dat Jesus se opstanding, en nie soseer
sy dood nie, aanleiding gegee het tot die
herstel van Israel soos gesimboliseer deur
die binnegaan van Jerusalem deur die
opgestane heiliges. Die noodsaak om die
twee sake uitmekaar te hou, is vervolgens
vir Matteus belangriker as die temporele
vloei van sy vertelling.
Vir hom is Jesus se dood en sy opstanding komplementêre maar verskillende heilsdade. Daarom berig hy nie dat die
heiliges eers na die opstanding van Jesus
opgestaan het en daarna onmiddellik na
Jerusalem gegaan het nie. Hy koppel hulle

opstanding eerder direk aan die oorgee
van Jesus se Gees waarna hy hulle gaan na
Jerusalem koppel aan Jesus se opstanding
twee dae later. Dat die opgewekte heiliges
vir twee dae in hulle grafte talm dui volgens Archer dus op Matteus se oogmerk
om twee verskillende teologiese heilsdade
aan sy lesers deur te gee.
Archer se interessante uitleg van die
berig in Matteus beklemtoon opnuut die
belangrikheid van die voortgaande nadenke oor moeilike tekste ten einde hulle ryk
teologiese betekenis te ontsluit.
Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament
aan die Universiteit Stellenbosch en is pre-

dikant van die NG gemeente Oosterzee.
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VAKATURE: LERAAR

NG GEMEENTE SMITHFIELD

VASTETERMYNPOS

VAKATURE: VASTETERMYNPOS (3 JAAR-KONTRAK)

GEMEENTEPROFIEL:
•
Ons is ’n dolerende gemeente.
•
Ons spiritualiteit is vernuwend.
•
Ons het tans 350 baie aktiewe lidmate met ’n groeiende aantal werkende jongmense.
LERAARSPROFIEL:
’n Gelegitimeerde leraar of proponent of finalejaar student uit die NG Kerk wat:
•
Geroepe is om deel te wees van ’n dinamiese leierskorps en ’n kleingroep
bediening.
•
Sy of haar plek binne die leierskorps begryp en verstaan.
•
Goeie prediker is wat regtig lief is vir die Here en dit uitlewe.
•
Vir seker baie goeie menseverhoudings en kommunikasievermoë hê.
•
Buite die boks kan dink.
VERGOEDING:
Ons wil ’n volhoubare traktement aanbied wat insluit ’n sinodale riglyn of ’n totale vaste
koste per jaar. Dit sal onderhandel word.
AANSOEKE:
•
Volledige CV.
Kandidate wat die kortlys haal moet bereid wees om ’n naweek op Delmas deur
•
te bring saam met die leierskorps en dit sluit ’n preekbeurt in.
•
Moet ook bereid wees om ’n persoonlikheidsanalise te ondergaan.
DATUMS:
•
Sluitingsdatum vir aansoeke is 3 Junie 2022.
•
Diensaanvaarding is DV: 1 Januarie 2023.
Stuur CV na skriba: ngdelwes@lantic.net
NAVRAE: Kan gerig word aan: Voorsitter Pre-Advies: Riaan Grobbelaar
riaan@jmaconsult.co.za
Die gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die
aansoeke wat ontvang is nie.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke
in vir die pos van die leraar.
GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Smithfield is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Suid-Vrystaat, ongeveer 130 km vanaf Bloemfontein en 75 km
van Aliwal-Noord op die N6. Die gemeente bestaan uit 271 belydende lidmate en 120
dooplidmate wat verdeel is in vyf plaaswyke en vier dorpswyke. Die gemeente se samestelling is multikultureel en word by twee punte bedien, die kerk op die dorp en die kerk
op Rietpoort. Elke tweede Sondag na die dorp se erediens word daar ook ’n erediens by
Rietpoort gehou.
LERAARSPROFIEL: Die leraar en herder wat die genade ontvang het om in die Here se
diens te staan moet:
• Meelewend wees in ’n plattelandse gemeenskap met sy besonderse uitdagings.
• Die gereformeerde belydenisgrondslag onderskryf.
• In ’n span kan saamwerk asook in die breë gemeenskap betrokke sal wees.
• Artikel 9 van die Kerkorde dien as raamwerk vir al die verantwoordelikhede.
VERGOEDING:
• Pakket sal onderhandel word volgens sinodale riglyne.
• ’n Pastorie is beskikbaar.
AANSOEKE: Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV en kontakbesonderhede
van ten minste twee verwysings.
Rig aansoeke aan: Pre-advieskommissie.
E- pos: ngsmithfield@gmail.com
SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 Mei 2022 om 17:00
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.
NAVRAE:
Voorsitter Pre-Advies: Marco Heymans, 082 780 0697.
Brugleraar: Ds Sollie Pretorius, 083 499 1103.
Kerkkantoor: Annatjie Wessels, 051 161 0030 / 072 245 4833.
Die Kerkraad hou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

NG GEMEENTE KALKRAND
Die kerkraad van NG gemeente Kalkrand (Namibië) wag in afhanklikheid van
die Here aansoeke in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: TERMYNBEPAALDE LERAARSPOS
Gemeenteprofiel: Kalkrand is ’n boerderygemeenskap, 200 km suid van Windhoek, met
54 belydende lidmate en 16 dooplidmate. Uhlenhorst, 80 km oos van Kalkrand, vorm deel
van die gemeente.
Leraarprofiel: Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk met ’n liefde vir die Here en sy kerk
en wat begrip het vir ’n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes. Ouderdom is nie
belangrik nie, maar natuurlike fiksheid wel, aangesien dikwels lang afstande op gruispaaie
gery moet word. Emeriti is ook welkom om aansoek te doen.
Pligte:
•
•

Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
Skrifgetroue Woordverkondiging, in lyn met die drie gereformeerde belydenisskrifte, veral ten opsigte van sake soos die Bybel as die onfeilbare Woord van
God aan mense, die bestaan van die duiwel, verbondsdoop, die huwelik as
Goddelike instelling tussen een man en een vrou alleen, die maagdelike
geboorte, liggaamlike opstanding, hemelvaart en wederkoms van Christus.

Vergoeding en voordele:
•
R300 000 per jaar plus 13e tjek.
•
Volledig toegeruste en gemeubileerde pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae.
•
Gemeentevoertuig volledig onderhou vir amptelike gebruik.
Aansoek: Stuur CV nie langer nie as twee bladsye en met drie referente (telefoonnommers en e-posadresse) na ngskriba@gmail.com, sowel as na duringcornelius@gmail.com
Sluitingsdatum: 7 Junie 2022.
Dienstermyn: Twee jaar, hernubaar.
Diensaanvaarding: So gou moontlik in 2023 (om voorsiening te maak vir werkspermitaansoek, indien aansoeker nie Namibiese burgerskap het nie)
Navrae:
•
•
•
•

Düring Cornelius (huidige leraar) na 16 Mei by whatsapp +27 82 804 0505.
Chris Smith (ouderling) +264 81 213 0132.
Roelf de Wet (vorige leraar) +27 82 927 9459.
Willem le Roux (ouderling) +264 81 127 0972.

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

NG GEMEENTE DEALESVILLE
Vakature: Leraar
Gemeenteprofiel: Dealesville is ’n plattelandse gemeente in
die Vrystaat met sowat 180 belydende lidmate en 60 dooplidmate. Dealesville is 70 km
vanaf Bloemfontein. Dealesville is ’n boerderygemeenskap wat bestaan uit saai- en veeboere asook ’n gesellige dorpsgemeenskap. Die gemeente bestaan uit 13 wyke waarvan
ses plaaswyke is en die ander sewe die dorp en die ouetehuis is. Dealesville is ’n aktiewe
gemeente en die wyksbyeenkomste is een van die hoogtepunte van die gemeente.
Leraarprofiel: Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Dealesville die volgende eienskappe sal openbaar:
w ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
w Mooi verhoudinge kan bou, alle mense met respek en liefde hanteer en die evangelie
as boodskap met dade uitdra.
w ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met groot klem op huisbesoek met die
doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap.
w ’n Teologie wat klem plaas op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die Skrif en
in die kerk se belydenisskrifte.
Pligte:
w Soos omskryf in die kerkorde artikel 9 met byvoeging van sistematiese huisbesoek.
w Geestelike leiding van die gemeente om die Here met oorgawe te aanbid.
w Dinamiese en aktuele prediking met ’n klem op lof en aanbidding.
w Betrokkenheid by jeug- en gesinsbediening en wyksbediening.
w Pastorale ondersteuning aan die gemeente en gemeenskap.
w Betrokkenheid by die gemeenskap en plaaslike ouetehuis, primêre skole, kleuterskool en die breë boeregemeenskap.
Vergoeding: Traktement volgens sinodale aanbeveling. ’n Ruim pastorie is beskikbaar
met gratis water en elektrisiteit asook ’n telefoon toelaag en onbeperkte WiFi en internet
vir amptelike gebruik.
Sluitingsdatum: 27 Mei 2022.
Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk.
Aansoeke: Aansoekers word versoek om die Kerkraad slegs van ’n elektroniese CV te voorsien met drie onlangse verwysings en dit te versend na: ngkerk@shisas.co.za
Navrae: Vir enige navrae kan Willie Haarhoff (082 464 2589) of Annamarie van Biljon
(082 826 6334) gekontak word.
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NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES (WES-KAAPPROVINSIE)
Vakature: Voltydse predikant

Gelegitimeerde predikante in die NG Kerk word uitgenooi om aansoek te doen vir die
permanente pos van voltydse leraar by die NG Gemeente Riversdal-Wes, Riversdal.
GEMEENTEPROFIEL:
NG Gemeente Riversdal-Wes in Riversdal is ’n gevestigde geloofsgemeenskap in die
Suid-Kaap geleë aan die voet van die Langeberge. Riversdal is die hoofdorp in die
Hessequa Munisipaliteit en bekend vir skole van uitnemendheid. Daar is twee NG gemeentes
op die dorp en ons gemeente bestaan uit sowat 567 belydende lidmate en 123 dooplidmate. Skole en ouetehuise is deel van die bedieningsfokus. Die lidmaatverspreiding
verteenwoordig alle ouderdomsgroepe. Die gemeente plaas ’n hoë premie op spanwerk
en samewerking binne die gemeente en breër gemeenskap. Samewerking met ander
plaaslike gemeentes, asook skakeling met skole, is belangrik. Die bedieningstyl is gemaklik,
inklusief en verskillende spiritualiteite word akkommodeer. Werksaamhede en verantwoordelikhede word gerig deur die gemeente se strategiese en jaarplan, fokusareas, projekte
en prioriteite. Ons beskou onsself as ’n meelewende en omgeegemeente.
Ons gemeente se visie is: “CHRISTUS IS ONS VREUGDE”.
LERAARSPROFIEL:
Die geskikte kandidaat sal verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir alle fasette van
die bediening en gemeentewerk aanvaar, soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde.
Die minimum vereistes waaraan voldoen moet word is die volgende:
• ’n Predikant van NG Kerk en bedienaar van die Woord wat die voorgeskrewe legitimasieverklaring onderteken het. Geen beperking (wetmatig of andersins) om in diens te tree
nie.
• Afrikaanssprekend en vaardig in Engels.
• Geldige bestuurderslisensie.
• ’n Minimum van 10 jaar en verkieslik nie meer as 15 jaar ervaring in voltydse gemeentebediening. Inspirerende, effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe.
• Vaardig in interaktiewe bediening in ’n digitale wêreld en aanlyn bediening.
• Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie
verhoudingsvaardighede, bewese rekenaargeletterdheid, insig/vaardig in praktiese
gebruik van sosiale media platforms/netwerke, selfdissipline, vermoë om onafhanklik
en in spanverband te werk, aanpasbaar en onbesproke integriteit.
• Bewese leierseienskappe en etiese bestuursvaardighede wat op visionêre wyse
toegepas word en in spanverband samewerking bevorder en ander bemagtig.
• Administratief bekwaam en goed onderlê in algemene gemeentebestuur met spesifieke
verwysing na personeelbestuur. Grondige kennis van die Reglemente en Kerkorde.
• Doeltreffende finansiële bestuur van ’n gemeente.
• Die uitbou van ’n gasvrye atmosfeer en lidmate intrek en betrek in bedienings.
• Fokus op onder andere kleingroepe, effektiewe bediening aan gesinne, werkende jong
lidmate en ouer lidmate.
• Sterk pastorale ingesteldheid. Entoesiasme oor pastorale besoeke, ook aan die ouetehuis,
hospitale en verswakte lidmate is ’n vereiste, asook om hierdie verpligtinge na te kom
onder Covid-19 of soortgelyke omstandighede. Die pos vereis dat die aansoeker
behoorlik volgens erkende voorskrifte geïmmuniseer moet wees
.• Bou van verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne die NG Gemeente RiversdalWes funksioneer.
VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuising, is onderhandelbaar met
die kerkraad volgens sinodale riglyne. Nodige basiese werkfasiliteite word voorsien.
AANSOEKE:
Aansoeke moet as volg gedoen word:
• ’n Omvattende CV van nie langer as drie (3) bladsye, afgestem op hierdie pos, asook
drie resente onafhanklike referente wat gekontak mag word en hulle kontakbesonder
hede. Verder moet ’n gewaarmerkte afdruk van die aansoeker se ID-dokument,
kwalifikasies en geldige bestuurderslisensie die aansoek vergesel.
• ’n DEKBRIEF, nie langer as twee (2) bladsye nie, waarin u meer deel oor uself, die
spesifieke bydraes wat u kan lewer, en u passies. Stawende bewyse oor u prestasies
en bydraes dusver kan van waarde wees.
• Die aansoeker moet die VOORGESKREWE VRAELYS (by die kerkkantoor verkrygbaar) voltooi en dit moet die aansoek vergesel.
• Die aansoeker moet skakels verskaf van haar/sy EREDIENSOPNAMES EN/OF AANLYN EREDIENSTE.
• Aansoeke moet vertroulik gemerk word en kan per e-pos gestuur word aan die
Pre-advies Voorsitter, Koos Eksteen (E-pos: bestuurder@riversdalwes.co.za). Enige
telefoniese navrae oor die advertensie kan gerig word aan: Koos Eksteen, Pre-Advies
Voorsitter: 082 554 1929.
• Gekortlyste kandidate sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir onderhoude beskikbaar wees op ’n datum,
tyd en plek soos deur die keuringspaneel bepaal. Die proses kan ’n preekbeurt,
psigometriese toetsing en ander praktiese evaluering insluit.
• Indien applikante teen 25 Junie 2022 geen terugvoering van haar/sy aansoek ontvang
het nie, kan daar aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was. Die kerkraad behou
die reg voor om geen aanstelling te maak nie.
SLUITINGSDATUM: 7 Junie 2022.
DIENSAANVAARDING: 1 Januarie 2023.

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

NG GEMEENTE JACOBSDAL VRYSTAAT
VAKATURE: VOLTYDSE GEMEENTELERAAR
In biddende afhanklikheid nooi die NG Gemeente Jacobsdal alle gelegitimeerde
predikante en proponente in die NG Kerk om aansoek te doen vir bogenoemde pos.
GEMEENTE PROFIEL:
NG Gemeente Jacobsdal is ’n gemeente in die Suidwes-Vrystaat. Jacobsdal is ’n plattelandse gemeenskap met ’n groot landbou-omgewing. Ons gemeente bestaan uit 488
belydende lidmate en 174 dooplidmate.
Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit
jongmense bestaan. Daar is twee goeie skole in Jacobsdal ’n hoër- en laerskool. Die
gemeente plaas ’n hoë premie op spanwerk en samewerking binne die gemeente en gemeenskap.
Ons gemeente se visie is: “Verander vir Verandering”. Dat God ons sal verander sodat ons
verandering in die wêreld teweeg kan bring.
LERAARSPROFIEL:
Daar sal van die kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette
van gemeentewerk soos vervat is in Artikel 9 van die Kerkorde.
Verdere aanbevelings en/of eienskappe:
• ’n Kreatiewe en energieke, dinamiese persoon wat beskik oor tegnologiese sowel as
bestuursvaardighede.
• Gesonde, deelnemende, besorgde en liefdevolle menseverhoudinge en bereid wees om
huisbesoek te doen.
• Toewyding aan sy/haar roeping en die Skrif as enigste onfeilbare Woord van God met
Woordgetroue, inspirerende en verstaanbare prediking.
• Passie vir die geestelike versorging van die gemeente en wat met entoesiasme leiding,
motivering en samewerking kan bewerkstellig.
• Die leraar se daaglikse lewenswyse moet getuig van ’n intieme verhouding met die Here.
• Ferm optrede met ’n liefdevolle hart.
VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming, insluitend behuising is onderhandelbaar met die
kerkraad, volgens sinodale riglyne tot en met ’n maksimum van sinodale kerf 12.
AANSOEKE:
U AANSOEK MOET ASSEBLIEF 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.
• Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
Sluitingsdatum: 31 Mei 2022 om 12:00.
NAVRAE:
Hanta de Wet – Voorsitter van die kerkraad/ pre- advieskomitee (082 563 3663).
E-pos: dewetjohanna57@gmail.com
Sonja van Niekerk – Skriba ( 053-591 0121). E-pos: ngkjacobsdal@telkomsa.net

NG KOEDOESKOP
(Noordelike Sinode)

VAKATURE: VASTETERMYNLERAAR
Koedoeskop is ’n plattelandse gemeente geleë in
Limpopo, ±100 km vanaf Brits en 40 km vanaf Thabazimbi.
Die gemeente bedien tans 354 belydende lidmate.
Ons is op soek na ’n vastetermynleraar. Proponente asook
emeritusleraars tussen 65 en 70 jaar oud is welkom om
aansoek te doen.
Vergoeding, voorwaardes en werksverpligtinge sal persoonlik bespreek word met elke kandidaat.
Besoek ons webwerf by www.ngkoedoeskop.com vir meer
inligting
Aansoeke moet ons voor of op 31 Mei 2022 bereik.
Navrae kan gerig word aan die Voorsitter Pre-advieskommissie: Amos Schreuder by amos286@gmail.com of sel: 083
294 4701 tussen 08:00 en 1700.
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NG KLOOFENDAL
Vakature: Pastoralehulp (Vastetermynkontrak)
In biddende afhanklikheid van die Here stel ons die pos aan belangstellende persone
met die nodige kwalifikasies/vaardighede bekend.
Gemeenteprofiel:
Die NG Gemeente Kloofendal is ’n voorstedelike gemeente in Roodepoort aan die Wesrand van Johannesburg met die visie en missie wat God ons gegee het, naamlik om ’n
Geesvervulde gemeente te wees wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en
met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak. Ons glo
dat God self ons hier op die Wesrand bymekaargebring het en ons sal toerus om, nieteenstaande die moeilike huidige omstandighede, bostaande visie en missie te verwesenlik.
Ons erken en aanvaar die Heilige Gees se leiding en ons onderwerp onsself as gemeente
aan die beheer van die Heilige Gees.
Ons glo in die Bybel as die onfeilbare Woord van God en verwerp alles wat daarmee in
stryd is. Ons onderskryf dus die gereformeerde leer soos vervat in die amptelike
belydenisskrifte van die NG Kerk.

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by
lida@tydskrifte.co.za
BEROEP
Prop Janneke Alta Marais na Toringkerk;
prop Heinrich Niehaus na Laingsburg;
ds Dewald Vermaak van Theunissen na
Aliwal-Noord.
AANVAAR
Ds Kobus Kloppers na NG Kerk Sederpark; dr Wentzel Schoeman van Pretoria
na Klerksdorp-Oos; ds Gerrit Visser van
Horison, Roodepoort na kerksondermure.
WES-KAAP
BEVESTIGING

Die pos: Pastorale Hulp met opdrag “Jeugbediening”.
Verantwoordelik vir:
1)
die voorbereiding en aanbieding van die kinderkerk op Sondagoggende,
2)
sosiale/geestelike jeugbyeenkomste op ’n gereelde basis,
3)
die pastorale bediening van die jeug en hulle ouers,
4)
strategiese beplanning en struktuering van die gemeente se jeugbediening,
saam met die Jeugkommissie, vir goedkeuring deur die kerkraad, en
5)
die lei van eredienste by geleentheid indien daartoe gemagtig.

Vergoeding:
’n Vergoedingspakket tot ’n maksimum totale koste van indiensneming van R20 000 per
maand. Die pos kan ook as ’n deeltydse pos gestruktueer word om die suksesvolle kandidaat in staat te stel om ’n ander deeltydse betrekking teen vergoeding te aanvaar.
Aansoeke en die vul van die vakature:
Indien u sou belangstel in die pos, stuur asseblief u CV met ten minste twee referente
voor 31 Mei 2022 per e-pos aan johan@ngkloofendal.co.za. Daar is geen verpligting op
die gemeente om alle kandidate te woord te staan nie, maar dit kan van die kandidate
op ’n kortlys verwag word om vir ’n onderhoud aan te meld by ons gemeentesentrum te
Opallaan 19, Kloofendal, Roodepoort.
Die vakature sal nie gevul word deur ’n beroep uit te bring nie, maar deur ’n suksesvolle
kandidaat, kontraktueel vir ’n vaste termyn aan te stel. Die kerkraad behou egter die reg
voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
Vir verdere inligting kontak gerus vir:
Johan van Schoor, gemeentebestuurder, Tel: 083 275 1308.
Dr Adré van den Berg, leraar, Tel: 083 625 1707.

NOORDELIKE
SINODESITTING
Kennis geskied hiermee van ’n gewone
sinodesitting van die Noordelike Sinode,
wat gehou sal word van Sondag, 16
Oktober tot Donderdag, 20 Oktober
2022, by die Weesgerus-vakansieoord,
Modimolle (Paul Grobler, Direkteur:
Noordelike Sinode, 13.04.2022).
OOSTELIKE
BEVESTIGING
Prop Daan Klopper is op Sondag, 24 April
2022 bevestig as diensleraar in Lux Mundi Gemeente, met die oog op Missionale
Dissipelskap en Geloofsvorming. Hierdie
is die eerste gemeente waarin prop
Klopper bevestig word na sy legitimasie
as diensleraar in 2021. Sy bevoegdheid
verander dus na dominee Daan Klopper.
Die bevestiging is waargeneem deur ds
Frikkie Coetzee van Lux Mundi Gemeente (Nelia Kotze, Bedieningskoördineerder, 28.04.2022).

Die Gemeente bestaan tans uit 401 belydende en 70 dooplidmate.

Profiel van die suksesvolle kandidaat.
Die kerkraad sal besondere waarde heg aan ’n persoon wat:
1)
Hom of haar met bogenoemde visie en missie kan vereenselwig.
2)
Hom of haar met die amptelike belydenisskrifte van die NG Kerk vereenselwig.
3)
In spanverband kan funksioneer.
4)
Gefokus is op die bediening en pastorale versorging van die jeug.
5)
Betrokkenheid kan bewerkstellig by gemeentelede.
6)
Nie ouer as 35 jaar is nie,
7)
Oor ’n gepaste teologiese kwalifikasie in die NG Kerk beskik.
8)
’n Geligitimeerde van die NG Kerk, wat by geleentheid die eredienste kan lei,
sal ’n sterk aanbeveling wees.

GOUDLAND
KENNISGEWING
Die volgende drie ringe in Goudland
Sinode het saamgesmelt: Ring van
Klerksdorp; Ring van Klerksdorp-Noord
en die Ring van Hartbeesfontein. Die
nuwe ring staan nou bekend as die Ring
van KOSH (Ds Marike Jacobs, Leraar,
20.04.2022).

Ds Jurie en Corlea Blom

NAMIBIË
AFSKEID

Ds Jurie Blom het die beroep na NG Kerk
Namakwaland aanvaar. Sy bevestiging
het op 2 April 2022 plaasgevind. Ds
Willie van Zyl, sy mentor en vriend sedert
1988, het die bevestiging waargeneem
(Mareleze Scheepers, Saakgelastigde,
12.04.2022).
Ds Leon Tait, voorheen van NG gemeente
Rietfontein-Suid, is op Sondag, 10 April
2022, in die NG gemeente Durbanville-Bergsig deur ds Nadia Muller, leraar
by NG gemeente Simondium, bevestig
(Peter Montgomery, 20.04.2022).
VRYSTAAT
KENNISGEWING
Neem asseblief kennis dat die Telkomnommers vir beide die kerkkantoor en
die pastorie van NG gemeente Rietfontein (Winburg) nie meer in werking is
nie. Die kerkkantoor kan by 071 868 6386
gekontak word. Die leraar kan by 082
784 9735 gekontak word (Bertus Celliers,
20.04.2022).

Ds Vian en Natania du Plessis
Ds Vian du Plessis het op Sondag, 17
April 2022, sy afskeidspreek by die NG
Moedergemeente Walvisbaai gelewer.
Hy en sy gesin was vanaf 1 Mei 2016
(amper 6 jaar) by die gemeente. Hulle
verhuis na Somerstrand-gemeente in
Port Elizabeth (Marelize Visser, Skriba,
14.04.2022).

Klein Advertensies:
VAKANSIE-AKKOMMODASIE
JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL –
2 slaapkamer (slaap 6) wooneenhede volledig toegerus. Sentraal by
die see. Tel: 042 293 1585.
UVONGO: Selfsorgwoonstel.
Pragtige see-uitsig. Loopafstand
van die see. Vanaf R520 p/d per
eenheid, buiteseisoen. 084 547 8522
of 039 315 5779. Webblad: www.
grietseplek.com

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.

NG KERK
TZANEEN-WOLKBERG
BIED AAN:
VISVANGKOMPETISIE
Jetty 3, Tzaneendam.
Saterdag 28 Mei
Groot pryse te wen.
Navrae: Cielie Osmers,
082 920 2435

Die volgende
Kerkbode verskyn op
27 Mei 2022.

22 April 2022

Nuus 20

Dana Snyman

13 Mei 2022

SOSIALE MEDIA:
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Word vrees en bedreigings
aangeblaas?

ord in die oggend wakker. Tel selfoon van die
bedkassie af op en kyk
of iemand nie in die nag gebel of ’n
WhatsApp-boodskap gestuur het nie.
Loer gou op Netwerk24 wat is die
hoofnuus op die oomblik. Kyk dan
wat op Facebook aangaan.
Baie van my dae begin só, en
eindig wanneer ek weer my selfoon
op my bedkassie neersit. WhatsApp.
Facebook. Netwerk24. Van Twitter het
ek my gespeen.
Dit is verslawend. Soms betrap ek
myself dat ek vir ’n lang ruk Facebook-plasing ná Facebook-plasing oor
my foon se skermpie laat rol en rol.
Hierdie een se kind verjaar, daardie
een poseer by ’n nuwe motor, ’n ander
ou gaan galaf oor die diens wat hy by
hierdie of daardie winkel gekry het …
Zombie-agtig sit ek daarna en staar,
sonder dat ek mooi weet hoekom ek
dit doen.
En die sterftes. Een van jou Facebook-vriende se man is oorlede. Sy
vertel hoe gelukkig hulle huwelik was,
hoe ’n goeie pa hy vir hulle kinders
was en van sy swaar stryd teen kanker.
Daar sit hy op die hospitaalbed,
uitgeteer. Die ander foto is 43 jaar
tevore op Durban se strand op hulle
wittebrood geneem. Jy laat gly jou oë
oor haar plasing, skaars 20 sekondes
later kliek jy met jou pyltjie op die
omgee-ikoontjie. Asof jou omgee vir
die vrou, o, so eg is. Julle is wel Facebook-vriende, maar jy ken haar van
g’n kant af nie. Het haar oorlede man
ook nie geken nie.
Dit pla my, maar ek sukkel om
op te hou. Ek het wel besluit om nie
meer in enige debatte of in ’n getwis
op Facebook of op mediagroepe se
webwerwe betrokke te raak nie. Maar
soms stel ek myself teleur.
Meestal is dit oor dieselfde
onderwerpe of ’n variasie daarvan
wat geredekawel word: die politiek, die agteruitgang in die land,
die Covid-pandemie en twispunte
rondom ras- en gay- en gendersake.
En dikwels word godsdiens daarby
ingesleep.
Op Netwerk24 sal, sê maar, ’n
berig wees oor die vyfde Covid-vlaag
wat die land getref het. Gou sal een
daarop reageer. “Gelukkig het ek pas

my tweede inspuiting gehad,” sal een
dalk in die kommentaarkolom skryf.
’n Ander een sal dalk daarop reageer:
“Covid is net griep. Besef jy dit nie.”
En dan kom dit van nóg een, ’n
vrou. “Ek sal ni die jab vat ni. Gaan
lees Openbaring 13 ek sal nooit my
Here verraai ni wat my elke dag genade skenk ek vrees ni ek vrees God.”
Wat sê ’n mens vir die vrou? Behoort ’n mens iets te sê? Of is sy dalk
reg?
Of ’n predikant plaas ’n foto op sy
Facebook-blad waarop hy iemand se
baba doop. Nie lank nie, toe is daar
’n debat oor groot- of kleindoop.
“Bekeer jou laat jou doop en jy sal
gered word en jy en jou huis gesin sal
gered word. Lees Rom 6 geen baba
kan aan die eise van doop voldoen
nie.” Daarop reageer ’n ander een: “Ek
dank die Here dat ek opgevoed is in
die Gereformeerde leer.”
By ’n berig oor ’n transgender-kind
sal iemand verklaar: “God het jou as
man of vrou geskape nie as jy ’n man
of vrou wil wees nie dit kom van die
duiwel af.” En dan brand die vuur.
Gou sal een terugkap: “Bid net dat jy
nie so ’n kind kry nie.” Ensovoorts.

Ensovoorts.
Ek het al gewonder of ek myself
net ’n gelowige moet noem, eerder as
’n Christen. Maar dan kraai ’n duisend
hoenderhane in my gemoed, ek is lief
vir Jesus en die verhale rondom hom
en die Kerk is in die wêreld nodig.
Uiteraard behoort ’n Christen
standpunt in te neem oor belangrike
sake, maar ek voel afgesny van party
Christene wat nie respek het vir die
wetenskap se ontdekkings en uitvindings nie en wat oor God praat asof
Hy ’n mens is wie se diepste wense en
gedagtes hulle ken – ’n God wat byna
altyd hulle eie standpunt ondersteun.
En altyd is daar ’n Bybelvers wat dit
bekragtig.
Dit is nie ’n nuwe ding nie. Vir ’n
leeftyd het baie van ons van tyd tot tyd
oor fundamentele dinge in ons huis of
by die kerk of waar ookal geredekawel. Jy het die een van wie jy verskil in
die oë gekyk terwyl julle sit en kwaad
word vir mekaar. Maar ná die tyd het
jy meestal daardie een se hand geskud,
al was dit soms teësinnig.
Nou kan jy op ’n weeksoggend vóór
ontbyt met iemand stry oor gaywees
terwyl jy nog in jou nagklere in jou

bed sit. Jy kan die ander een beledig
en veroordeel en niks sal gebeur nie.
Geen hand wat jy ná alles hoef te skud
nie. Rol net na ’n volgende Facebook-plasing toe.
My foon word al hoe meer ’n
bedreiging vir my kontak met die
werklikheid: die mense rondom my en
dié wat ek ken, die natuur, die aarde.
Elke keer wanneer ek die
omgee-ikoontjie laat verskyn by
iemand wat ek nie ken nie se
verdrietige Facebook-plasing, wonder
ek oor myself. As iemand oorlede
is wat ek nie geken het nie, gaan ek
deesdae eers na die persoon se Facebook-blad. Kyk, hier staan hy op Loftus in sy Blou Bul-ondersteunerstrui.
Hier het hy ’n mooi sonsondergang
buite Witbank afgeneem.
Dikwels gaan kyk ek ook na
iemand van wie ek oor iets verskil se
blad. Die vrou wat pas verklaar het
God is haar Covid-inenting bak die
mooiste troukoek. Kyk hoe lief is sy
vir haar kleinkinders. Hier help sy kos
by ’n sopkombuis uitdeel.
Dit het te maklik geword om liefdeloos te wees, sê ek byna elke dag vir
myself.

