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Tydens Pinkster 2022 het Proteahoogte Gemeente in Brackenfell hulle 6de kindergefokusde Pinksterreeks aangebied. Die boek Jona is op 'n kreatiewe manier deur 'n drama-span op 
vier aande oorvertel, met 'n bondige boodskap deur ds Christo Botha na elke aand se oorvertelling. Carlos Claassen (hierbo) het een van die hoofrolle vertolk. Foto: Christo Botha  
Lees meer op bl 10.
                                                                                                                                

Dana Snyman skryf uit Frankryk: 'As kind is ek 
geleer om die Rooms-Katolieke Kerk te wantrou. 
Party mense het gepraat van die Roomse Gevaar 
in ’n tyd toe ook gepraat is van die Swart Gevaar 
en die Rooi Gevaar.' Bl 20

As Johan van der Merwe 
kyk na peiling oor armoede: 

Missionale kerkwees daag 
die kerk uit om op ’n groter 
speelveld teen armoede te 

speel. Bl 16 

Jona vir die  
jongelinge

Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense
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Bou saam met ons

Vir gelowiges soos ek en jy  
lê groot bouwerk voor.

Dit is met jou hulp dat ons saam die reuse-uitdagings kan oorkom.  
Met Bybel-Media se BybelBouBlokke, ons simboliese bouprojek, vra ons jou  

om ’n maandelikse bydrae te maak en só saam met ons aan die toekoms te bou.  
Die simboliek van die boublokke is dat ons die geloof van kinders, gesinne en lidmate opbou.  

Die fondse wat ons hiermee insamel, sal onder meer deel raak van ons toekomsfonds.

Elke BybelBouBlok wat jy skenk, bou ander op in hulle geloof.

Besoek www.bybelmedia.co.za om jou BouBlokke te skenk.

Laat julle  
as lewende stene opbou 

tot ’n geestelike huis,  
om ’n heilige priesterdom 

te wees en geestelike 
offers te bring wat deur 
Jesus Christus vir God 

welgevallig is. 

1 Petrus 2:5
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Rusty het dié skets 
gemaak om te wys 
hoe hy en ander 
gevangenes snags 
moet slaap.
                                                                                                                   

Rusty Labuschagne het vir hom 
’n goeie lewe geskep as ’n suk-
sesvolle sakeman in Zimbabwe. 

“Ek het hard gewerk, en hard gespeel,” 
vertel hy. 

Maar die lewe waaraan hy gewoond 
was, het binne enkele dae soos  
handomkeer verander. 

Rusty is aan die einde van 2003 
daarvan beskuldig dat hy ’n wild-
stroper vermoor het. Hy en een van sy 
vriende, Spike Claasen, het tydens ’n 
tiervis-ekspedisie op die Karibameer 
op twee visstropers afgekom. Hulle 
het die twee mans met hulle boot 
agternagesit. Die stropers se klein 
vissersbootjie het net voor die wal 
omgeslaan en albei stropers het die 
hasepad gekies. 

 
‘Niks kon my hierop voorberei nie’ 
Rusty sê hy het aanvanklik niks van 
dié insident gedink nie. Die polisie 
het egter die volgende dag by hom 
opgedaag en hy is in hegtenis geneem. 
Ná ’n kort verhoor is hy skuldig be-
vind aan moord op die stroper – hoe-
wel daar geen lyk gevind is nie. 

Rusty is tot 15 jaar tronkstraf 
gevonnis.

“Niks kon my hierop voorberei 
nie,” vertel hy. 

Aanvanklik het hy gereken dat die 
misverstand spoedig opgeklaar sou 
word. Maar hy het algaande besef dat 
die hel waarin hy hom toe bevind het 
’n ellendige werklikheid was. Sy hele 
wêreld het in duie gestort. 

Rusty is aanvanklik na die Kha-
mi-maksimumsekuriteitgevangenis 
gestuur. “Wanneer jy by daardie 
tronkdeure instap, word jy van jou 
klere en jou menswaardigheid ge-
stroop,” vertel hy. 

“Jy word ’n gevangene van die 
staat. Die staat sê jou wat om te eet, 
te drink, te lees en te skryf. Daar was 
geen voorregte nie. 

“Honderde oë het my dopgehou 
toe ek sonder ’n draad klere in die 
binneplaas ondervra is. Die walglike 
reuk van urine en die gedreun van 
medegevangenes se stemme het ’n 
konstante metgesel geword.” 

Hy het ’n sel van dertien meter by 

drie meter met 79 ander gevangenes 
gedeel. Aan elkeen is ’n ruimte van 33 
sentimeter toegeken. Daar was geen 
meubels of soortgelyke items in die 
sel nie; slegs ’n koue sementvloer en 
’n metaaltoilet in die hoek wat deur 
almal gebruik moes word. 

“Elke gevangene het een stel klere 
ontvang. Dié is ná ses maande vir ’n 
nuwe stel verruil – ás jy gelukkig is.”

Die gevangenes het saamgewerk 
en soms hulle klere in die toiletwater 
gewas en dit die volgende dag weer 
aangetrek. 

Rusty het eelte op sy heupe opge-
doen en pyne in sy skouers ontwikkel 
omdat daar geen matras was om op 
te slaap nie. “Saans, as almal langs 

mekaar ingeryg gelê het, het ons soos 
een man omgedraai. As een omdraai, 
draai almal om. 

“Nie eens jou asem was jou eie nie 
…” 

Die ergste was die luise. “Jy kon nie 
van hulle af wegkom nie. My lyf was 
die eerste agt jaar permanent met luise 
oortrek.”

 
Noodgedwonge 
In dié tyd het sy verloofde hulle 
verlowing verbreek, en daar het 
min hoop vir hom oorgebly. “Ek het 
noodgedwonge in ’n droomwêreld be-
gin leef. Ek het vir my ’n lewe buite die 
tronk geskep waarheen ek gereis en 
waarin ek geleef het. As dinge in die 

tronk te swaar word, het ek daarheen 
ontsnap.” 

Sy kinders uit sy eerste huwelik, 
Dustin en Sandy, het hom ook aan 
die gang gehou. “Dit was egter bitter 
swaar om nie by hulle te kon wees 
nie.” 

Rusty is later na die Harare Central 
Medium-gevangenis oorgeplaas, waar 
meer as ’n derde van die gevangenes 
tydens ’n cholera-uitbraak dood is. 
“Jy word later gevoelloos en kom nie 
eintlik meer agter as iemand sterf nie. 

“Met die erge waardevermindering 
van die Zimbabwe-dollar het sake 
drasties versleg. Elke man het daagliks 
een koppie ongesuiwerde water gekry, 
en daarmee moes hy sy tande borsel 
én hom was. En hy moes dit drink om 
aan die lewe te bly. 

“Etlike honderde het dit nie oorleef 
nie.” 

Rusty was ook twee jaar lank in 
eensame aanhouding. Die sel was drie 
meter by een meter groot, en hy het 
feitlik nooit die son sien skyn nie. 

In dié donker tye het hy God aan-
geroep. En ’n kalmte wat alle verstand 
te bowe gaan, het oor hom gekom. 

Rusty sê hy het besef niks kan jou 
van God se liefde skei nie. 

 
Kyk, die duiwe! 
Ná tien jaar se hel is hy uiteindelik op 
3 April 2013 vrygelaat. 

Hoewel hy saam met God ’n pad 
in die tronk begin stap het, het Rusty 
hom eers sowat vyf jaar gelede werklik 
aan die Here oorgegee.

Rusty (60) en Sandra is vandag 
reeds ses jaar lank gelukkig getroud. 
Hulle woon in Houtbaai, Kaapstad. 
Hy lewer tans soveel motiverings- 
praatjies moontlik om die lesse wat hy 
destyds geleer het met ander te deel. 
Hy het ook ’n boek oor sy wedervar-
inge geskryf. 

Hoe kon hy dit regkry om weer ’n 
nuwe lewe te skep?

 “Jy kan nie aan die verlede vasklou 
nie,” sê hy. “Die verlede bestaan slegs 
in jou gedagtes, en dit kan slegs jou 
lewe oorneem as jy dit toelaat. Ek het 
in die tronk besef dat ’n mens ’n lewe 
van dankbaarheid en vergifnis moet 
leef. 

“In die eerste jaar agter tralies 
was my hart vol woede, bitterheid en 
haat. Ek het besef ek moet die mense 
vergewe wat my in die tronk gestop 
het. As jy nie vergewe nie, word jou 
geluk gesteel, en jou vrede en jou 
vryheid. 

“Fokus op die positiewe, en sê elke 
dag dankie vir wat jy het. 

“Sommige dae was dit moeilik om 
iets te vind om voor dankbaar te wees 
– maar ek het nog asemgehaal, terwyl 
soveel ander dit nie gemaak het nie. 

Rusty vertel hoe hy elke dag in die 
tronk die duiwe dopgehou het. Vir 
hom was hulle ’n simbool van vryheid, 
en dit het hom hoop gegee dat hy ook 
eendag vry sou wees. 

Niks kon Rusty  
Labuschagne voorberei 
op wat vir hom gewag 
het nie: Sy klere en men-
swaardigheid is van hom 
gestroop, een koppie 
water was sy daaglikse 
rantsoen. Maar sy ver-
beeldingswêreld het hom 
gered, en die vrede van 
God, en die duiwe wat hy 
sien vlieg het. Deur  
Ilette Coetzer.

‘Ek moes daagliks 
iets vind om voor 
dankbaar te wees’

10 JAAR ONSKULDIG IN DIE TRONK

>> Besoek 
beatingchains.
com vir meer 
inligting oor 

Rusty se ont-
beringe en sy 

boek.

 Getuienis
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ANÉ VAN ZYL

Soos manna uit die hemel. So beskryf 
’n gemeentelid van die NG Kerk op 
Prince Alfred Hamlet ’n kerkkon-
sert waar mans in tutu’s gedans het, 
oefenballe in die lug gegooi is en daar 
heerlik saam geëet is op Vrydag 27 
Mei.

Dié geleentheid is gehou om 
humor, samesyn en lewenslus terug te 
blaas in dié gemeente wat, soos heel-
wat ander in die land, “lewensmoeg” 
gevoel het na twee jaar van isolasie en 
aanlyn kerk.

“Ons het lekker ons name geruk, 

‘Daai warm gevoel van saamwees’
STREEKNUUS

Vakatures   

  GOODWOODPARKGEMEENTE
VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS 

Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogemelde vakature bekend met die voor-
neme om die pos vanaf 1 Oktober 2022 te vul. Die gemeente het tans ’n deeltydse vasteter-
mynleraar wat veral fokus op ouer lidmate en sodoende die voltydse leraar ondersteun.

Gemeenteprofiel: Goodwoodpark is ’n voorstedelike gemeente in Goodwood, met on-
geveer 550 lidmate waarvan byna 60% van die belydende lidmate bo 60 jaar is. Die ge-
meenskap is divers, en dit bied groot moontlikhede om die gemeente uit te bou om meer 
divers en inklusief te wees.

Leraarsprofiel en vaardighede: Die suksesvolle applikant moet:
• ’n Gelegitimeerde NG leraar wees met minstens 10 jaar ervaring in die meeste 
 bedieninge.
• Die gemeente se visie om sy roeping uit te leef volgens Johannes 15:16 omarm 
 en uitbou.
• Energiek sy/haar roeping uitleef.
• Iemand wees vir wie menseverhoudinge belangrik is, en wat dit kan bou en
 onderhou.
• Tegnologies vaardig wees.
• Toepaslike leierskap kan modelleer om spanne en indiwidue te begelei en te
 motiveer. 
• Gemeenskapgerig wees en erns maak met die kerk se missionale rol en 
 verantwoordelikheid. 
• Die vermoë en passie hê om op alle vlakke van die samelewing te kommuni- 
 keer; opmerksaam wees vir behoeftes van mense, asook die vermoë om brûe 
 te bou tussen verskillende portuurgroepe in die gemeente en gemeenskap.

ANDER PASSIES: Uitbreiding van die koninkryk van God; uitbou van ekumeniese bande; 
jeugbediening in al sy fasette en liefde vir sang en musiek.

Vernaamste pligte: Die bogemelde vaardighede en passies van die verwagte profiel, is 
sterk aanduidend wat as primêr beskou word vir die gemeente. Uiteraard word verwag dat 
die leraar alle pligte soos vervat in Art 9 van die Kerkorde sal uitvoer met spesiale aandag 
aan:
 ²	Die Leidende rol in gemeentebediening, jeugbediening, getuienisbediening
  en sterk ondersteunende rol in pastoraat, barmhartigheid en die bestuur
   van die gemeente.  
	 ² Huisbesoek en eredienste.
 
Vergoeding: Sal met die suksesvolle kandidaat beding word volgens sinodale vergoe-
dingskale van die Wes-Kaap. ’n Pastorie is beskikbaar. 

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan Schalk van Heerden by: vheersw1@telkomsa.net 
en Egbert Steyn by: egbert.steyn.2011@gmail.com. Aansoeke moet die volgende bevat: 

• ’n CV met besonderhede van drie referente, 
• Voltooide Vraelys – Kontak die gemeente kerkkantoor by 
 info@ngkerkgoodwoodpark.co.za vir die vraelys. 

Algemeen: Navrae kan gerig word aan ouderling Henk Fourie (ouderling), 066 254 4459, of 
Egbert Steyn (brugleraar), 082 820 0929. Kandidate wat op die kortlys geplaas word, sal 
gekontak word vir gesprekke en onderhoude.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Julie 2022. 

NG KERK VERGELEGEN 
VAKATURE: LERAAR

In biddende afhanklikheid van die Here wag die NG Gemeente Vergelegen aansoeke in 
vir die voltydse leraarspos op kontrakbasis. Die kontrak is vir twee jaar met ’n moontlikheid 
om dit te verleng. Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk is welkom om aansoek te doen 
vir die pos.

Gemeenteproefiel: Vergelegen is in die Noordwesprovinsie, 150 km noord van Vryburg 
en 195 km wes van Mahikeng, teen die Botswanagrens en het ’n kerkgebou, ’n pastorie, 
’n winkeltjie en ’n koöperasie. Dit is ’n baie klein plattelandse gemeente in ’n uitgestrek-
te boeregemeenskap. Die gemeente het twee preekpunte wat albei elke Sondag bedien 
word. Grondpaaie is deel van ons lewe. Die gemeente bestaan uit 40 belydende lidmate 
en 14 dooplidmate.

Leraarspligte en profiel:
• Gewone predikantspligte volgens Art 9 van die Kerkorde.
• Besonderse aandag aan huisbesoeke en wyksbyeenkomste (bv Bybelstudies)
• Begrip en passie hê vir die uitdagings van ‘n plattelandse gemeente.
• Egpaar moet belangstel en betrokke wees (waar nodig) in die aktiwiteite van die lidmate.

Vergoedingspakket:
• Onderhandelbaar volgens Noord-Kaapland sinodale riglyne.
• Gratis huisvesting in die pastorie.
• Reistoelaag.

Aansoeke: CV van hoogstens 5 bladsye met vermelding en besonderhede van drie referente.
Kontakbesonderhede:
• Stuur CV per epos aan: ngkerk.vergelegen@gmail.com
• Navrae kan gerig word aan:
 Ouderling:  Frans Engelbrecht  Sel: 083 443 8236.
 Leraar:  Ds DAR Venter  Sel: 083 266 2533.
 Skriba:  Sonet de Wet  Sel: 083 417 3622.
 
Sluitingsdatum:  20 Julie 2022.

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

maar dit was ’n aand wat ons nie gou 
gaan vergeet nie,” sê dié gemeente se 
leraar, ds Jan Grobbelaar.

Kostuums van alle soorte is op die 
kerksaal se verhoog gesien – kleurvol-
le uitrustings in ’n 70’s styl vir ’n ver-
toning van ’n Abba-liedjie; blokkiesh-
emde en cowboy-stewels vir ’n dans 
op die country-liedjie Achy Breaky 
Heart; en selfs goudgeel balletrokkies 
en kaal bolywe vir ’n vertoning deur 
die katkisante.

Daar was selfs ’n aanpassing van 
die sprokiesverhaal Rooikappie wat 
deur inwoners van die aftreeoord 
Gydosig opgevoer is. Dié bekende 

storie is aangepas by 
die akteurs se ouder-
dom, wat gesorg het 
vir groot pret en wye 
glimlagte.

Die sowat 200 
gemeentelede wat die 
geleentheid bygewoon 
het, het geskaterlag vir 
die kaskenades van dié 
wat braaf genoeg was 
om dit op die verhoog 
te waag.

Na die vertoning is 
kerriekos bedien en elkeen het gesmul 
en gesels oor die kreatiwiteit van ge-

meentelede. Daar is van aangesig tot 
aangesig gekuier, en ’n warm gevoel 
van saamwees het die saal gevul.
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My ma se skielike dood 
in 2016 het my geleer 

om ’n besondere  
genuine verhouding met 
die Here te hê. Om al die 
bakstene waarmee enige 
verhouding gebou word, 
ook met die Here te hê, 
kwaad, verlief, vertroue, 
gesprekke ensovoorts.

“

Jaco Strydom gesels met...

DJ en Nadia: 
Dominees  

in die gemeente en
die gemeenskap

Nadia en DJ Muller is getroud. 
Albei is dominees, Nadia in ’n 
gemeente en DJ in die ge-

meenskap.
Tot redelik onlangs was DJ voltydse 

predikant op Prieska en Nadia deel-
tyds, maar die rolle het nou omgeruil. 
Nadia is vandag voltydse dominee by 
Simondium Familiekerk, ’n klein NG 
gemeente tussen die Paarl en Fransch-
hoek. Hulle woon saam met hulle 
twee kinders in die pastorie op Vrede 
en Lust.

“Behalwe vir dominee-wees, preek 
en huisbesoek en so aan, is ek mamma 
van twee, rig ek netbal af, is geestelik 
betrokke by skoolaksies en mentor ek 
’n teologiestudent,” vertel Nadia.

Sy is baie opgewonde oor wat 
gebeur by Simondium Familiekerk. 
Iets wat sy ontdek het, is die waarde 
van klein wees. Dinge moet party keer 
eers baie klein word, amper dood-
gaan, voordat ’n mens nuwe vryheid 
en potensiaal ontdek. “Ek dink dit is 
vir ’n gemeente baie goed om amper 
dood te gaan en dan weer op te staan,” 
sê sy.

DJ is mediabestuurder van die 
gemeente, maar dit is net ’n deeltydse 
pos. Hy is onlangs aangestel as pastor 
en bemarker (“storieverteller” in sy 
woorde) by Monte Christo Miqlat, 
’n plaaslike nie-regeringsorganisasie 
(NRO) wat uitreik na veral jongmense 
in nood.

DJ is nog altyd bewus van sy 
roeping as musikant en kry toene-
mend die geleentheid om gemeentes 
in die omgewing met sang en musiek 
te bedien. Naweke is hy huweliks-
fotograaf. En hy vlieg. Praat van ’n 
allrounder!

Nie jou tipiese pastoriepaartjie nie 
– as daar vandag nog so iets bestaan.

Nadia en DJ het destyds tydens 
hulle eerstejaar by die teologiefakulteit 
op Tuks ontmoet. Teen die einde van 
hulle studies was hulle vir ’n tyd lank 
betrokke by Rietfontein-Suid-ge-
meente in Pretoria. Dit was in hierdie 
tydperk wat Nadia Gebaretaal aange-
leer het en betrokke geraak het by 
die gemeente vir Dowes in die Moot. 
’n Saak waaroor sy vandag steeds 

passievol is. Simondium Familiekerk 
het onlangs besluit om ten minste een 
Sondag per maand hulle eredienste in 
gebaretaal te tolk en dit ook so uit te 
saai op sosiale media.

“As ek preek kom ek agter ek sukkel 
om my hande stil te hou,” lag Nadia. 
Sy vertel hoe sy destyds kopgekrap 
het oor die besluit om teologie te gaan 
swot. “Die Here het een van die groot-
ste introverte geroep om voor mense 
te praat,” sê sy.

Een van die groot draaipunte in 
haar lewe, waar sy van haar belangrik-
ste lewenslesse geleer het, was haar ma 
se dood. “My ma se skielike dood in 
2016 het my geleer om ’n besondere 
genuine verhouding met die Here te 
hê. Om al die bakstene waarmee enige 
verhouding gebou word, ook met die 
Here te hê, kwaad, verlief, vertroue, 
gesprekke ensovoorts,” sê sy. “My pa 
het my na my ma se dood emmers vol 
geleer oor vertroue in die Here. Die 
storms woed om hom, maar hy bly 
vertrou op God, en bly staan!”

DJ het destyds op ’n uitreik in ’n 
klein dorpie in Mosambiek, besef dat 
die Here hom roep om in die  

bediening te wees. Baie dinge het 
intussen gebeur. Daar was goeie en 
moeilike tye. Sy bedanking ’n paar 
jaar gelede as dominee van ’n gemeen-
te was een van die moeilikste goed 
wat hy nog moes doen. “Ek moes op 
’n baie seer manier ontdek dat my 
roeping dalk nie binne ’n tradisionele 

gemeente-opset lê nie,” sê hy.
Vandag maak alles meer sin. “’n 

Paar mense in die Wynland het die 
afgelope jaar vir my gehelp om my 
eie roeping beter te verstaan. Mense 
soos Peet Bester, Fanie Kriel en Skillie 
Botha,” vertel DJ. “Daar is geen ma- 
nier dat ek die Here kan ontken nie. 
Hy is vir my net só oneindig real. Ek 
voel slegs voltooid wanneer ek in sy 
skadu beweeg en met sy dinge besig 
is,” sê hy.

Ons gesels oor die uitdagings 
rondom kerkwees in Suid-Afrika 
vandag. Wat pla hulle en wat maak 
hulle opgewonde? Volgens Nadia 
ontstaan daar allerhande probleme 
wanneer mense die kerk wil inrig as ’n 
tipe gemaksone. “Wanneer kerkmense 
hulleself nie meer wil toelaat om uit-
gedaag te word nie, word hulle bloot 
Sondag-Christene,” sê sy. DJ voel die 
kerk moet ’n rou, eerlike plek wees in 
die samelewing. “Ons kan doen met 
minder voorgee en meer egtheid,” sê 
hy.

Wat sien hulle raak wat werk?
Hulle glo dat die kerk die potensiaal 
het om juis dié plek van hoop te kan 
wees in ’n land soos Suid-Afrika. “Ons 
is in ’n amazing posisie ‘to love people 
back to life’. ’n Gemeenskap waar lief-
de altyd nog kan wen!” sê Nadia.
“Ek sien dat kerkmense ’n rustigheid, 
of dalk eerder ’n steadiness, in die 
samelewing inbring. Ek dink ons 
herinner die wêreld dat daar meer is 
as net ons,” sê DJ.

Nadia vertel hoe dit haar altyd 
inspireer wanneer sy kinders sien lag 
en speel, selfs in gemeenskappe waar 
dit moeilik gaan.

Hoe lyk hulle toekomsplanne?
“Ons is baie tevrede en content met 
waar ons nou is,” sê DJ. “Ons wil graag 
ons gemeente en gemeenskap help om 
liewer vir mekaar te wees en nader 
aan mekaar te beweeg. Ons kies ook 
om ons kinders doelbewus te shape 
op so ’n manier dat hulle glo dat hulle 
berge kan verskuif,” sê Nadia. “As ek 
nie die Here dien nie, wat bly oor? Net 
ekself? Dit is nie genoeg nie,” sê sy.
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KOMMENTAAR Nadia Marais

Deelname 
verryk data

Die evangelie ken nie 
’n verlossing buite 

om die belydenis dat 
Christus gebore is 

van Maria nie.

“

Vraelyste gaan uit en kom  
terug: 108 uit Alberton, 221 
uit Brits, 2 uit Clocolan,  

1 075 uit Pretoria-Oos, 31 uit Sand-
ton, 18 uit Sannieshof. En nog vele 
meer. Altesaam 435 dorpe/stede in 
Suid-Afrika.

Die meeste respondente woon in 
huise of woonstelle (80%), ander op 
plase of plotte (10%). Watter insig 
kry ’n mens uit Solidariteit Helpende 
Hand (SHH) se onlangse peiling van 
sowat 15 363 deelnemers?

Met ’n omgee-oor sal jy dalk hoor 
dat 14,14% van deelnemers gereeld 
eensaam en 4,34% altyd eensaam is. 
Die resultate hou verband met waar 
in die lewe die respondente hulle 
bevind. (Ongeveer 17% het aangedui 
dat hulle afgetree is en ongeveer 6% 
is werkloos). “Daar is ’n duidelike 
behoefte aan ondersteuningspro-
gramme vir mense met emosionele 
toestande, soos huweliksprobleme. 
Die fokus (van opvolgaksie) behoort 
nie noodwendig op die groot groep 
– wat redelik sterk is, gemiddeld leef 
en na hulleself kan omsien – te wees 
nie,” volgens die samestellers van 
’n verslag oor die verwerking van 
die inligting. “Daar behoort eerder 
gesoek te word na die minder- 
heidsgroepe wat spesifieke behoeftes 
aangedui het.”

Ook hoorbaar in die data is die 
stem van diegene buite gebou- 
eredienste: Te midde van 97% wat 
Christene is, is daar 28,8% wat  
NG Kerk-dienste bywoon. 
 
> Gaan nie kerk toe nie: 14,24% 
> Hou aanlyn kerk: 10,94%

Die peilers, ’n organisasie sonder 
winsoogmerk, omskryf die projek 
as behoeftebepaling vir optrede. 
Gesonde praktyk.

Intussen is die NG Kerk besig met 
haar eie data-oes. Kerkspieël is die 
eerste keer in 1981 as ’n kerksensus 
gedoen en vanjaar vind dit vir die 
12de keer plaas. Dit is deel van ’n 
groter program van navorsing wat 
deur die Taakspan Navorsing onder 
leiding van proff Kobus Schoeman 
en Cobus van Wyngaard gedoen 
word. Kerkspieël is egter die enigste 
bron waar omvattende data oor die 
stand van die werkkragte, finansies, 
erediensbywoning, ouderdomspro-
fiel en bedieninge van gemeentes 
verkry kan word, aldus die same-
roepers. Besoek www.kerkbode.co.za 
om meer uit te vind. Kliek op NUUS 
vir ’n berig oor die onderwerp.

In die fliek To the bone (2017), 
wat die storie van ’n 20-jarige 
vrou wat met anoreksie worstel 

vertel, word verskeie belangrike 
vrae oor ons verhouding met ons 
liggaam gevra. Tog is daar veral 
een sentrale vraag – na gelang 
van die film se tagline, “don’t fade 
away” – wat die film vra, naamlik: 
Is my liggaam my vyand?

Liggaamsvyandigheid sou 
verskillende gestaltes kon aan-
neem, maar dit is veral interessant 
om te let op hoe dit deurskemer 
in ons taalgebruik. Dink aan die 
Platoniese idee dat die liggaam die 
kerker van die siel is, of aan  
Descartes se bekende slagspreuk 
‘ek dink, daarom is ek’. Die siel 
(soos by Plato), of rasionaliteit 
(soos by Descartes), staan hiermee 
verhewe bo liggaamlikheid; en die 
liggaam word ’n middel tot ’n doel.

Maar ons sou ook kon dink aan 
voorbeelde van liggaamsvyandige 
taalgebruik in die kerk. Dink maar 
aan hoe Paulus soms praat oor 
liggaamlikheid, in byvoorbeeld 
Romeine 7:24 se “Ellendige mens 
wat ek is!”, met die versugting 
om verlos te word van “hierdie 
doodsbestaan” (in Grieks, ‘hierdie 
liggaam van die dood’). Dink aan 
die kerkvader Irenaeus, vir wie 
die mens ‘ware rasionaliteit’ sou 
verloor met die sondeval, en vir 
wie dit beteken dat die mens na 
die beeld van God geskape is, om 
rasioneel (in ooreenstemming met 
Godsgeregtigheid) te leef.

In haar boek I am my body 
(1995), argumenteer die Duitse 
feministiese teoloog Elisabeth 
Moltmann-Wendel dat ons, onder 
andere, moet leer om ons liggaam 
te bevriend. Sy vra om ’n ‘lig-
gaamshervorming van die kerk’, 
waarin die vergete geskenk van 
aanraking – om aan te raak, en 
om aangeraak te word – sentraal 
staan. Dit is juis aanraking, meen 
Moltmann-Wendel, wat ons weer 
in staat stel om ons eie liggaam te 
ervaar, aanvaar en te bevriend.

Moltmann-Wendel verwys 
na verskillende situasies waarin 
Jesus mense – mense wat siek is, 
mense met melaatsheid, mense 
met gestremdhede – aangeraak 

Die geskenk van 
liggaamlikheid

het. Aanraking is genesend, meen 
sy, en ’n herinnering daaraan dat 
ook ons liggaam goed geskep is 
en goed genoem word deur God. 
Ons liggaam verdien om bevriend 
te word.

Tog is hierdie bevriendings-
proses nie ’n eenmalige gebeurte-
nis nie. In sy boek The body keeps 
the score (2014), skryf die Ameri-
kaanse traumaspesialis Bessel van 
der Kolk oor die belangrikheid 
daarvan om ons liggaam opnuut 
te kan bevriend na traumatiese er-
varings. Die bevriending van ons 
liggaam is ’n lewenslange, soms 
komplekse, reis.

Ons hét immers nie net liggame 
nie, ons ís ook liggame, sou die 
Amerikaanse gereformeerde te-
oloog David Kelsey, in sy Eccentric 
existence (2009), aanvoer. Sowel 
Moltmann-Wendel as Kelsey wys 
daarop dat ons geen ander manier 
van bestaan in die wêreld ken, as 
’n beliggaamde bestaan nie. Om 
mens te wees, is om ’n liggaam te 
hê én ’n liggaam te wees.

Vir die vroeë kerk, en by die 
kerkvaders in die besonder, sou 
dit van die allergrootste belang 
wees dat die heilswerk van Chris-
tus alreeds by die vleeswording 
begin. So dikwels, veral binne 
die gereformeerde tradisie, wil 
ons die verlossingskern van die 
evangelie beperk tot Christus se 
dood en opstanding. Tog is daar 
geen kruisiging, geen opstanding, 
geen hemelvaart, geen Pinkster, 
en geen kerk sonder Christus se 
vleeswording nie.

Binne hierdie tradisie begin 
Christus se heilswerk alreeds 
by die vleeswording. Christus 

wat mens word, en derhalwe ’n 
liggaam is én ’n liggaam het, word 
ingesluit by die goeie nuus van die 
evangelie. Die evangelie ken nie ’n 
verlossing buite om die belydenis 
dat Christus gebore is van Maria 
nie.

Trouens, so belangrik sou hi-
erdie belydenis vir die vroeë kerk 
wees dat heelwat meer leerdwalin-
ge geken is as slegs die ontkenning 
van Christus se goddelikheid. 
Ook die ontkenning van Christus 
se volle menswees is as ’n ket-
tery binne die kerk beskou, soos 
byvoorbeeld by dosetisme, wat sou 
beweer dat Christus nie werklik en 
volledig mens was nie.

Nuwer teologiese ontwikke-
linge in die vorm van ontluikende 
navorsingsvelde soos liggaam-
steologie en disability teologie 
is juis daarom opwindend – en 
belangrik, want dit maak erns 
met die eg menslike ervaring van 
’n liggaam wees en ’n liggaam hê. 
Liggaamlikheid lê immers aan die 
hart van die evangelie.

Dit beteken ook dat teologiese 
navorsing wat erns maak met 
gender, seksualiteit, ras, trauma en 
disability ’n direkte reaksie is op 
die sentrale rol wat liggaamlikheid 
– Gods weerlose liggaam in die 
krip, Gods gebroke liggaam aan 
die kruis, Gods verwonde liggaam 
na die opstanding – in die evange-
lieverhaal speel.

Die sakrament van die nagmaal 
herinner ons daaraan dat hierdie 
geskenk van liggaamlikheid, in 
Christus se gebroke liggaam en 
vergote bloed, aan ons die heil be-
middel. Die kerk word immers die 
liggaam van Christus genoem.

Dalk daag Gods vleeswording 
ons uit om die geskenk van lig-
gaamlikheid te ontvang, en ons eie 
liggaam te bevriend, juis omdat 
ons bely dat Christus se weerlose, 
gebroke, verwonde liggaam vir 
ons goeie nuus is: die bron van ons 
heil en florering.

Dr Nadia Marais doseer  
Sistematiese teologie aan die 
Universiteit Stellenbosch en is as 
predikant gekoppel aan die NG 
gemeente Stellenbosch-Welgelegen.
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Kobus Smit

‘In die week onsigbaar en  
Sondae onverstaanbaar’ 

Hy is dan ’n 
man van God. 

’n Gesalfde. Hoe kan 
hy depressief wees?

“

Oom Jan, ’n afgetrede boer van 
Caledon en sy buurman, oom 
Koos, sit Maandagoggend op 

die plaashuis se stoep en koffie drink. 
Nadat hulle Saterdag se wedstryd, wat 
WP op Nuweland verloor het, onder 
’n vergrootglas bekyk het, het hulle 
’n klaaglied oor die swak koringprys 
begin sing. Toe draai die gesprek.

“Het jy van ds Pieter gehoor?” vra 
oom Jan, ’n getroue onderling.

“Nee, is daar fout met hom?” vra 
oom Koos, sy buurman, wat min 
onder die geklank van die Woord 
kom.

“Ja man, die man is nou vir drie 
maande afsiek geboek.”

“Hoe so?”
“Glo uitgebrand.”
“Ek het nog nooit daarvan gehoor 

nie, ou Janman.”
“Wat se siekte is dit?”
“Ek weet ook nie. Hier loop nou 

allerlei stories in die gemeente rond. 
Mense bespiegel wat die man makeer. 
Ou tant Gerda reken hy is oormoeg. 
Oom Johny meen dit is “nonsens.”

“Moeg? Ag nee, man. Hoe kan ’n 
dominee nou moeg raak? Hy doen 
mos nie harde handewerk soos ek en 
jy nie. Ons weet van moeg. Ds Pieter 
is in elk geval in die week onsigbaar 
en Sondae onverstaanbaar. Hy kan nie 
moeg wees nie.”

“Ou ds Klasie, wat daar langs die 
kerk bly, reken ds Pieter is gestres.”

“’n Perkant gestres? Ag nee, man, 
nonsens. Waaroor kan hy nou stres. 
Hy het ’n lui, lekker, rustige job en lag 
die einde van die maand al die pad 
bank toe.”

“As daar nou mense is wat weet wat 
stres is dan is dit ’n boer in die Over-
berg wat tonne skuld het. Hulle hou 
baie dae die pad dop om te kyk of die 
ABSA-man nie kom plaas vat nie.”

“Ek hoor nou die dag in die kroeg 
ds Pieter kan nie lekker slaap nie en is 
depressief.”

“Hy is dan ’n man van God. ’n Ge-
salfde. Hoe kan hy depressief wees?”

Die volgende Sondagmiddag braai 
oom Jan en oom Koos saam. Nadat 
hulle die WP se wen oor die Blou 
Bulle met drie stywe doppe tien jaar 
oud KWV uit die Paarl gevier het, is 
hulle terug by ds Pieter en  

uitbranding. Albei was in die diens. 
’n Kaapse leraar, met ’n M-graad in 
kliniese sielkunde, het die diens gelei. 
Hulle wou hoor wat hy oor ds Pieter 
en sy uitbranding te sê het.

“Hoe het jy van die mannetjie se 
preek gehou, Koos?”

“Nie te sleg nie. Hy was darem 
meer verstaanbaar as ons doom.”

“Hy sê mos voortdurende stres lei 
tot uitbranding.”

“Ja, ek het hom so uitgeluister. 
Onthou jy hy het ook gesê baie dooms 
lei daaraan?”

“Ek het hom na die diens daarna 
uitgevra. Volgens hom werk leraars 
gedurig onder druk. Hulle vurke is 
swaar gelaai. Hulle moet almal besoek. 

Ook die siekes. Die dooies begrawe. 
Die verliefdes en verloofdes trou. By 
elke moontlike komitee van die oute-
huis tot die skool dien en vergaderings 
bywoon. En dan moet hy nog tussen 
alles deur na die Here luister – met 
stukkies tyd – en Sondag gaat sê: ‘So 
seg die Here Here’.”

“Klink na ’n tall order.”
“Ja, dit is wat die kopdoom nou vir 

my vertel het. Hy sê mense wat onder 
hoë druk werk kan met ’n rek verge-
lyk word. As jy die ding rek en rek, 
breek hy. Dieselfde geld vir mense wat 
lang ure onder hoë stres werk soos 
dokters en dominees. Hulle liggaam 
kan dit tot op ’n punt vat, maar dan 
gee alles in en gaan hulle, soos ’n kar 
sonder petrol, staan. Hulle kan nie 
meer vorentoe of agtertoe nie. Hulle is 
emosioneel en liggaamlik totaal en al 
uitgeput.”

“Dit klink na ’n groot probleem.”
“Dit is. Die kopperkant sê uit-

branding gaan dikwels met depressie 
gepaard. Die slaap ontwyk jou. Jy bly 
moeg en het nie krag vir ’n dag se 
werk nie.”

“Wat sien hy as die oplossing, Jan? 
Hoe gaan ds Pieter die uitbranding 
afskud?”

“Die kopdokterdoom glo ds Pieter 
moet dadelik van sy verpligtinge  
bevry word en psigiatriese en sielkun-
dige hulp kry. Dominee moet ook 
vir ten minste drie maande uit die 
gemeente wegkom.”

“Klink erg, buurman.”
“Die kopdoom het ook vir my gesê 

die gemeente het nou die geleentheid 
om ’n herder vir ds Pieter te wees en 
hom by te staan.”

“Ek het al van perkante gehoor wat 
goeie herders is, maar gemeentes wat 
‘herders’ is. Aikona.”

“Koos, ons sal die raad van die 
kopdoom moet volg. Ons doom het 
rus en hulp nodig. Hy moet kans kry 
om te genees. Ek bring dan my siek 
skaap huis toe en versorg hulle hier in 
die garage totdat hulle gesond is.”

“Julle sal ook die doom se werk 
moet minder maak. Julle kan baie 
dinge by hom oorvat.”

“Jy is reg, Koos. Ons kan. Waarom 
moet hy alles manalleen doen en ons 
almal sit agteroor. ’n Gemeente is mos 
soos ’n hanslam … kry nooit genoeg 
gesuip nie. Hulle tap arme ds Pieter.”

Na die Sondagmiddagete het oom 
Koos vertrek.

Uitbranding het betekenis gekry. 
 
Dr Kobus Smit is ’n emeritusleraar en 
fotograaf van Kleinbrakrivier.

– ’n vertelverhaal oor uitbranding by dominees

Foto: Kobus Smit
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Proff Kobus Schoeman en Cobus van 
Wyngaard, drr Pieter van der Walt en 
Lourens Bosman skryf:
Die brief van ds Dubois du Toit “Oor die 
droom-scenario van die kerk” het betrek-
king.

Dit is jammer dat ds Du Toit nie die 
moeite gedoen het om hom van die feite 
te vergewis oor die proses waarvolgens die 
scenariobeplanning gedoen is en die werk 
wat deur die AS gedoen word nie.

Die 2019 Droomscenario is nie deur ’n  
taakspan ontwikkel nie, maar is tydens 
die vergadering van die AS deur die 
stemgeregtigde afgevaardigdes van die 
sinode geformuleer. Die Taakspan Navors-
ing (nie Kerkverband nie) het wel bepaalde 
voorbereidende werk gedoen. Dit het fokus-
groepgesprekke, lesersopnames in Kerkbode 
en ’n refleksie op die uitsette deur kundige 
lidmate behels. Die scenario het vanuit die 
kerk self na vore gekom in ’n openbare en 
deursigtige proses.

Die oogmerk van die Droomscenario is 
om, binne die roeping van die kerk, deel te 
wees van die drie-enige God se missie in die 
wêreld en so gestalte aan werksaamhede van 
die kerk en gemeentes te gee. Dit is verskeie 
kere deur die kerk bevestig as haar verstaan 
van God se opdrag aan sy kerk. Dit sluit 
onder andere dade van deernis en die doen 
van wat reg is in.

Wat die “evangeliese ywer” van die kerk 
aanbetref: die werkgroep vir Evangelisasie 
van die AS was instrumenteel in die aanbied 
van ’n VBO-kursus oor evangelisasie, ’n 
reeks artikels wat in Kerkbode verskyn het 
en die instel van evangelisasie-opleiding by 
ten minste een van die opleidingsinsansies 
vir kerkeie opleiding. Die AS het ook met die 
Sinode van Wes-Kaap saamgewerk aan die 
ontwikkeling van ’n evangelisasieveldtog vir 
gemeentes: “Vertel – Deel die Goeie Nuus”.

Wat ekumeniese skakeling en samewer- 
king op gemeentevlak betref, is dit nodig 
om op te merk dat die NCLS-opname wat in 
2018 onder meer as 6 800 lidmate gedoen is, 
toon dat 94,8% aandui dat die gelowiges van 
alle kerke saam behoort te staan om die land 
op te bou. Hierdie behoefte is bevestig in die 
opnames wat in Kerkbode in 2019 gedoen is.

Oorhaastige suspisie oor die Droomsce-
nario moet eerder ruimte maak om te luister 
hoe lidmate die volle evangelie hoor. Evange-
lisasie, om te werk vir geregtigheid, sorg vir 
dié wat swaarkry en om brûe te bou tussen 
gelowiges van verskillende kerke is nie sake 
wat teologies teenoor mekaar staan nie. Dit 
staan ook nie teenoor mekaar vir ons lidmate 
nie, maar is eerder verskillende elemente van 
God se opdrag aan sy kerk.

Besluite en standpunte van die AS, en 
in die reses, die ASM, word geneem deur 
dominees en kerkraadslede wat deur hulle 
sinodes afgevaardig word. Die AS kom uit 
die NG Kerk en behoort aan die kerk. Die 
Droomscenario van die AS is daarom geen 
verrassing nie. Dit is ten nouste verweef met 
die geloofsoortuigings van lidmate oor die 
roeping van die NG Kerk in Suider-Afrika 
vir die jare wat kom.

Ds Dubois du Toit van Kestell skryf: 
Baie dankie vir die oop gesprek deur geleerde kolle-
gas wat verheldering gebring het saam met teregwy-
sing vir my onkunde t.o.v. die prosesse waaruit 
A.3.3.Taakspan Kerkverband se verslag by 2019 se 
Algemene Sinode ontstaan het, omdat ek eers in 2021 
bewus geraak het van die verslag. 

Die brief was ’n poging om die verslag vanuit my 
perspektief soos ek dit verstaan het, bekend te maak, 
omdat ek besef het dat baie leraars, asook die wye 
kerkpubliek ook nie van die verslag se inhoud bewus 
was nie. 

As ’n saak van so ‘n radikale omvang se detail on-
bekend sou bly tot nader aan 2030, kan daar mos ’n 
groot ontploffing van ontevredenheid wees by leraars 
en lidmate as hulle nie tydig ingelig is van die gevolge 
en realiteite van hierdie Droomscenario 2030 nie. 
Detail sal baie dringend gekommunikeer moet word 
na die hele NG Kerk vir insette. 

Die verslag beveel radikale veranderinge aan 
vir die NG Kerk oppad na Droomscenario 2030 en 
verder, wat groot implikasies het indien ‘n alter-
natiewe, ekumenies, inklusiewe, relevante, vloeibare 
kerkgroepering saamgebind in “Een Liggaam van 
Reformatoriese Geloofsgemeenskappe” met ’n eie 
belydenisgrondslag gaan realiseer. 

Om dit reg te kry moet die 500 jaar oue, soliede, 
eksklusiewe, nie-relevante, gereformeerde en partri-
argale kerk se identiteit afgebreek en getransformeer 
word, maw die denominasionele strukture moet 
ontbind word. 

Daar sal mooi nagedink en gekonsulteer moet 

word oor sake rakende ’n nuwe ekumeniese liggaam 
soos bv. watter taal inklusief gaan wees, hoe eien-
domme en bates tot welsyn van almal beskikbaar 
gestel kan word, hoe belydenisse bv Belhar en ander 
ekumeniese belydenisse prominensie gaan kry, besin-
ning oor sinodale strukture wat nie noodwendig 
meer in die nuwe konteks dieselfde sal bly nie, die 
NGKerk se naam wat moontlik verander moet word 
agv hierdie identiteitsverandering. 

Diversiteit in liturgie, aanbidding (musiek) en 
Woordverkondiging sal in ag geneem moet word, 
die huidige Calvinisties-Gereformeerde basis sal net 
een van verskeie tradisies wees in die nuwe liggaam, 
maar hoe sal die vermindering of gelyke teologiese 
speelveld beding word? Wat moet opgeoffer word? 
Waar ons tans ’n eksklusiewe kerkverband het wat 
gebaseer is op “sonde, verlossing en dankbaarheid” 
volgens ons gereformeerde belydenisskrifte, sal ’n 
ekumeniese liggaam moet verander na ’n relevante, 
inklusiewe teologie waar die ruim-huis plek sal 
maak vir almal se sienings, ook rondom versoening, 
geregtigheid, eenheid, aborsie, genadedood, selfde-
geslagverhoudings, saamwoon, die duiwel ens – wat 
dus beteken almal se perspektiewe op Skrifvertolking 
en Skrifgesag gaan gebalanseer moet word. 

My pleidooi is, gee lidmate en leraars deur oop 
gesprekke genoeg geleentheid om te rou oor tra-
disies, bates en gebruike wat hul graag aan wil vas-
klou, maar doen dit met integriteit vanuit die Skrif as 
ons basisbron, waar eenheid met dieselfde Skrifgesag 
verkondig moet word as met ander vasgeloopte 
tekste.

Prof Nelus Niemandt van Hugenote Kollege op 
Wellington skryf:
’n Onlangse skrywe van ds Dubois du Toit van 
Kestell verwys. Die skrywe is ten dele op Netwerk24 
en in geheel op ander webblaaie gepubliseer (lees 
ook sy brief ‘Oor droomscenario vir NG Kerk’ aan 
Kerkbode). 

Ds Du Toit koppel die NG Kerk se besluite aan 
besluite van die Verenigde Nasies (VN), en ook 
Suid-Afrika se grondwet. Dit is duidelik dat hy 
gekant is teen sulke beskerming van menseregte. 
Hy suggereer dat daar ’n direkte verband tussen 
die Algemene Sinode se Visie 2030 is en die VN 
se standpunte oor volhoubare ontwikkeling. Sulke 
samesweringsteorieë dra geen gewig nie. Dit klink 
ook net soos die protes wat daar in 1986 was, toe die 
NG Kerk se dokument Kerk en samelewing verskyn 
het – ’n dokument wat positief is oor menseregte.

’n Mens hoor ook die argument dat die NG Kerk 
se missionale fokus geskuif het na missionale diako-
naat en sosiale geregtigheid. Die skuld vir die gebrek 
aan evangelisasie word op die Algemene Sinode 
gepak. Maar eintlik is evangelisasie mos die werk van 
gemeentes. Boonop het die Algemene Sinode sterk 
besluite geneem oor die belang van evangelisasie en 
kerkplanting en word dit sterk aangemoedig.

Die ander kant van die saak is dat omtrent almal 
in die Christelike wêreld saamstem dat sendingwerk 

te doen het met getuienis en ook dade van gereg-
tigheid en missionale diakonaat. Hierdie siening 
onder Christene word op goeie begrip van die Bybel 
gebou. Om evangelisasie en sosiale geregtigheid teen 
mekaar af te speel, is ten diepste ’n skeiding tussen 
natuur en genade.

Nog ’n fout is om die begronding van sosiale ge-
regtigheid te soek in liberale of progressiewe teologie. 
Die NG Kerk het al in 1986 in Kerk en samelewing 
aangedui dat sosiale geregtigheid spruit uit die NG 
Kerk se benadering dat die Bybel die enigste maatstaf 
is. Die riglyne vir etiese optrede is Christelike naaste-
liefde, geregtigheid en reg, barmhartigheid, waarheid 
en die Godgegewe waardigheid van mense.

Daar is drie belangrike Bybelse begrippe in die 
Algemene Sinode se visiedokument, naamlik hoop, 
eenheid en liefde. Begrippe soos “lewe in volheid” 
kan gelees word in die lig daarvan dat Jesus self in 
Johannes 10:10 sy bediening verduidelik as dat Hy 
lewe “in volheid” gee.

Wat teologiese opleiding betref, kan ek nie 
namens ander teologiese fakulteite praat nie, maar 
Hugenote Kollege werk met ’n gereformeerde herme-
neutiese lens wat die oorsprong, konteks en aard van 
die Bybelse geskrifte erken en respekteer. Ek verwerp 
foutiewe argumente en wanvoorstellings ten sterkste. 
 
Prof Nelus Niemandt is rektor van Hugenote Kollege.

Die oogmerk van 
die NG Kerk se 
‘droomscenario’

Pasop vir die foute in kritiek 
teen AS se visiedokument

Gee genoeg geleentheid dat lidmate kan rou
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Cules Hammann van Pretoria skryf:  
Ek verwys graag na prof Nelus Niemandt se artikel 
onder die opskrif “Die Goeie Nuus: meer as ’n oor-
vloed stellings” in Kerkbode van 13 Mei 2022, waarin 
hy pleit  vir ’n heeltemal ander benadering tot  evan-
gelisasie en die inruiming van eredienste. 

Sy artikel volg op ’n reeks insiggewende artikels 
deur lede van die Algemene Sinode se Werkgroep vir 
Evangelisasie. In hierdie reeks spreek die betrokkenes 
hulle kommer uit oor die stand van evangelisasie 
in die NG Kerk, in so ’n mate dat die sogenaamde 
“e-woord”  ’n verleentheid geword het. 

Die skrywers van hierdie artikels is dit eens dat 
daar nuut oor evangelisasie gedink moet word, maar 
spreek feitlik deurgaans kritiek uit oor die nut of doel 
van kursusse of programme wat gelowiges toerus vir 
hulle roeping as gestuurdes. 

Die een skrywer wys daarop “Christus red meer 
as net ons siel” - Hy stel dus belang in ons hele 
menswees - terwyl prof Niemandt hierby aansluit: 
“Verlossing moet betekenis hê vir die lewe en dit wat 
vandag gebeur, en nie net ’n antwoord wees op ‘waar 
gaan jy heen wanneer jy eendag sterf?’ nie.

Hierdie bydraes volg op ’n hele aantal artikels deur 
kerkleiers oor die jare heen, onder andere deur die 
huidige moderator van die Algemene Sinode en die 
voormalige moderator van die Wes-Kaapse Sinode, 
waarin die vraag gevra word of die NG Kerk sy hart 
vir evangelisasie verloor het. Nogal skokkend dat 
kerkleiers sulke kritiese vrae oor die kern van die kerk 
se roeping moet vra!   

My ervaring is juis dat lidmate nie weet HOE om 

hulle geloof in Christus met ander te deel nie. Daar-
om is daar wel geskikte kursusse (of dan nou pro-
gramme) waarin lidmate stap vir stap gelei word om 
met vrymoedigheid van hulle geloof in Christus hulle 
Verlosser te getuig. 

Hierdie kursusse het ’n sterk gereformeerde inslag 
en word reeds oor baie jare met vrug gebruik. 

 Die groot jammerte is dat ons as kerk steeds met 
die gewraakte e-woord sukkel, en dit ten spyte van 
duidelike riglyne wat die Algemene Sinode reeds in 
2011 neergelê het. 

In hierdie duidelike riglyne moedig die sinode 
onder meer lidmate aan om die waarheid van die 
verlossingsboodskap en die krag van ’n persoonlike 
getuienis oor hulle verlossing  in elke situasie uit te 
leef. 

Een van die skrywers van die reeks oor evange-
lisasie verwys daarna. Ek haal hom aan: “Tans wil 
dit voorkom asof hierdie proses oor ’n breë front 
binne gemeentes tot stilstand gekom het, ten spyte 
van voortreflike verslae wat in 2007 (‘Bediening aan 
kerklos lidmate en evangelisasie’) en 2011  (‘Gespreks-
dokument oor evangelisasie’) voor die Algemene 
Sinode gedien het.” Hy verwys ook na die Seisoen van 
Evangelisasie wat in die vooruitsig gestel is, maar niks 
opgelewer het nie.

My vraag is: In hoeveel gemeentes het hierdie 
besluit van die sinode en die gesprekke op die hoogste 
kerklike vlak die afgelope jare grondgevat? 

Terselfdertyd wil ek dankie sê vir gemeentes wat 
wel hul lidmate toerus om teenoor mekaar en op die 
markplein van hul geloof in Christus te getuig. 

Leon Westhof van Pretoria skryf: 
Ek verwys na Nelus Niemandt se artikel, ‘Die Goeie 
Nuus: ‘meer as net ’n oorvloed stellings’ in Kerkbode 
van 13 Mei 2022 oor evangelisasie. Dat daar konteks- 
tuele skuiwe gekom het en dat dit die maniere raak 
waarop ons die evangelie moet verpak, is inderdaad 
nodig soos Niemandt vra. Stefan Paas in sy boek, Pil-
grims and priests, het ook ten regte uitgewys dat ons 
in evangelisasie, binne ’n missionale ekklesiologie, 
nie die feit van die postchristendom kan ontken nie. 
Hy lewer voorts ’n pleidooi dat ons nie bloot moet 
terugverlang na die Christendom en dit probeer laat 
herleef nie – ook nie in ons benadering tot evange-
lisasie nie. Die kerk moet indringend met evange-
lisasie omgaan, maar dan nuwe weë soek wat in ’n 
postchristelike wêreld pas.

In aansluiting by Niemandt wil ek graag die vol-
gende bydrae maak. Hoe die konteks ookal mag skuif, 
die fokuspunt van evangelisasie kan nie anders as om 
altyd Christologies van aard te wees nie. Gevolglik 
is evangelisasie die uitnodiging aan alle mense om 
navolgers van Jesus Christus, die opgestane Here, te 
word.

In David Bosch se uitgebreide definisie van evan-
gelisasie praat hy van “… embracing Christ as Savior 
and Lord” en “… placing all things under the rule of 
Christ” (Transforming mission, bl 420). Die implikasie 
hiervan is duidelik: In evangelisasie gaan Christologie 
die soteriologie vooraf.

Die uitdaging vir evangelisasie is dan om met ’n 
omvattende Christologie te werk. Ons mag die per-
soon en werk van Jesus nie reduseer tot Golgota soos 
wat dit soms in evangeliese kringe binne die Wes-
terse wêreld gebeur nie. In evangelisasie mag ons nie 
net fokus op die Golgota-gebeure asof dit alleen die 
evangelie omvat nie. Al die bedrywe van die Chris-
tusverhaal is belangrik, naamlik sy pre-eksistensie, 
inkarnasie, aardse bediening, kruisdood, opstanding, 
verskyning, verheerliking en wederkoms.

Hierby moet ons soteriologie aansluit. Die tra-
disionele en moderne interpretasie van verlossing 
wat in sommige kringe leef, is nie voldoende nie. Ons 
interpretasie van verlossing moet in die omvattende 
Christologie begrond word. 

Om byvoorbeeld uitsluitlik of dominant die evan-
gelie te interpreteer as vergifnis van sonde of beke-
ring, laat nie reg geskied aan die volledige werk van 
Christus nie.

Dit is juis wanneer ons binne ’n missionale intensie 
in omvattende kategorieë nadink oor die Christologie 
en die verband dan na die soteriologie deurtrek, dat 
ons die mens in sy/haar totale nood begin raaksien 
en bedien. Vir evangelisasie, as fokuspunt binne ’n 
missionale ekklesiologie, is die woorde van Bosch  
(bl 400) egter van belang: “Salvation does not come 
but along the route of repentance and personal faith 
commitment”. Die uitnodiging om navolgers van 
Jesus Christus te word, moet helder verkondig word.

Weet lidmate hoe om hul geloof 
in Christus met ander te deel?

Nooi ander om navolgers van Christus te word

Is ’n ruim huis die 
enigste manier 

waarop ons onsself 
kan verstaan? 

CHRISTO BENADÉ

Die gedagte dat die NG Kerk ’n ruim 
huis is, het vir my sin gemaak, maar 
tog ook met ’n ongemaklikheid gelaat 

wat ek nooit kon verstaan nie.
Die Amerikaanse missioloog, Paul Hiebert, 

help my met sy “set theory” deur twee wyses 
te beskryf waarop geloofsgroepe hulleself kan 
verstaan. Die eerste is ’n “bounded-set”, waar 
die geloofsgroep hulleself definieer in terme 
van ’n aantal geloofsoortuigings waaroor 
almal moet saamstem. Hierdie geloofsoortui- 
gings kan gesien word as die grense wat 
bepaal wie deel van “ons” is en wie nie. So 
byvoorbeeld kan die worsteling met selfde-
geslagverhoudings as ’n grens beskou word 
wat bepaal wie deel is van die regsinnige groep 
en wie daarbuite staan.

Hierteenoor staan ’n “centre-set” waar 
die groep hulleself definieer in terme van ’n 
verhouding met ’n aantal sentrale oortuigings. 
So byvoorbeeld kan ’n geloofsgroep hulleself 
definieer in terme van hulle verhouding met 
Christus. Die klem is op die beweging na en 
verhouding met Christus.

Die selfverstaan van ons kerk as ruim huis 
verwoord dat ons ruimte het vir verskillende 
perspektiewe en invalshoeke op die Bybel, 
maar dat ons tog begrens is deur ’n aantal 
teologiese oortuigings (grense) wat vir ons 
ononderhandelbaar is.

Die ruimte in die kerk word hier wel 
gedefinieer deur die grense van die geloof wat 
sekere mense insluit en ander uitsluit. Dit lyk 
vir my meer na ’n “bounded-set” waar ons 
onsself definieer in terme van dié wat binne is 
en wie daarbuite is. Nog ’n leemte is dat binne 
hierdie huis daar moeilik onderskei word tus-
sen sake wat in die kern van ons geloof staan 
en sake op die periferie, verder ook tussen 
etiese en heilsnoodsaaklike aspekte van ons 
geloof.

Sou ons nie ook oor onsself kan dink as 
’n ruim ortodoksie nie? Dit sluit aan by prof 
Hennie Rossouw wat onderskei tussen die 
Murray-Calviniste en die Kuyper-Calviniste 
aan die einde van die 18de en begin van die 
19de eeu.

Rossouw beskryf die Murray-Calviniste as 
’n verdraagsame ortodoksie wat gekenmerk is 
deur ’n diep verbintenis aan Christus. Hierdie 
diep verbintenis word gesien in ’n vreugdevol-
le getuienis van ’n persoonlike oorgawe en 
toewyding, van geloofservaringe in ’n diep 
omgang met die Skrif, geestelike groei en 
verdieping in ’n Christelike lewenswandel. 
Hulle kerklike praktyk is gekenmerk deur 
(pinkster)bidure en ’n sterk missionêre en 
barmhartigheidsdryf. In Hiebert se tipolo-
gie kan hierdie benadering as ’n “centre-set” 
beskryf word.

Hierteenoor is die Kuyper-Calviniste gek-
>> Vervolg op bl 16
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God wat tweede kanse gee

Hoe kry jy kinders opgewonde oor die Bybel? Hoe vertel jy ’n antieke storie op ’n nuwe manier,  
sodat dit mense se lewe in vandag se tyd verander en inspireer? Jy ontmoet kinders op hulle  

speelgrond, natuurlik. Met Storie, Speel en Skaterlag. Maar dit verg geloof en vertroue: Geloof dat 
God se Woord self sal praat. En vertroue dat God in die oomblik gaan opdaag volgens dít wat nodig 

is, vertel ds Christo Botha en dr Siegfried Louw.

Tydens Pinkster 2022 het Pro-
teahoogte-gemeente in  
Brackenfell hulle 6de kinderge-

fokusde Pinksterreeks aangebied. Die 
boek Jona is op ’n kreatiewe manier 
deur ’n dramaspan op vier aande 
oorvertel, met ’n bondige boodskap 
deur Christo Botha na elke aand se 
oorvertelling.

Die belangrikste vertrekpunt was 
dat jong kinders die storie moet 
verstaan en beleef. “As jy wil hê dat 
mense die waarheid hoor, moet jy dit 
aantrek in storie en skoonheid,” vertel 
Christo. Die verrassende en onbe- 
plande gevolg was dat volwassenes en 
senior lidmate ook getuig: “Ek hoor 
die boodskap van Jona soos ek dit nog 
nie voorheen verstaan het nie!”

Sedert 2017 bied Proteahoogte- 
gemeente slegs kinderpinkster in die 
vorm van kinderteater aan. Tydens 
die pandemie het 2020 en 2021 se 
kinderpinkster alleenlik in die vorm 
van aanlyn video’s plaasgevind, wat 
steeds aanlyn beskikbaar is. Verhale 
uit Daniël en Josua is toe oorvertel. 
Maar 2022 was ’n nuwe begin vir die 
gemeente se dramabediening. Dit 
was asof die gemeente ’n tweede kans 
gekry het om nuut en vars ’n verskil in 
die woonbuurt te maak.

Kinderteater gee aan almal teen-
woordig ’n ander ervaring. Dit is nie 
net ’n kognitiewe ervaring en infor-
masie wat verstaan moet word nie. Al 
jou sintuie word ingespan om ’n storie 
te beleef. Die gevolg is dat jou hele 
menswees ’n Bybelstorie ervaar – met 
emosies, houdings, voorveronder-
stellings en oortuigings wat uitgedaag 
word.

So hoe het Proteahoogte se 2022 
kinderteater ontluik en wat kan ons 
daaruit leer vir die pad vorentoe?

Die eerste stap was om ’n Bybel-
storie te identifiseer wat smeek om 
oorvertel te word. Jona vertel van ’n 
profeet, asook ’n hele stad, wat beide 
’n tweede kans gekry het. So byna soos 
die kerk tans ’n tweede kans na die 
pandemie gekry het.

Die tweede uitdaging was die vraag: 
Hoe vertel ons dit nuut, sodat mense 
dit kan hoor, asof vir die eerste keer? 
’n Konkrete uitdaging was byvoor-
beeld die idee van die stad Nineve. 
Vroeë lesers sou dadelik geweet het 
hoe om “Nineve” te verstaan as ’n stad 
vol antagoniste. Hoe vertel ons die 
storie van Jona oor, sodat kinders sou 

begryp dat Nineve ’n wrede en wilde 
stad was, wat nie juis goedhartigheid 
verdien het nie?

Dit het dus alles te make met die 
vertrekpunt: Die dramateks moes 
kinders help om die intrige van Jona 
te snap, sonder om ’n swaar eksegese 
van die teks uiteen te sit. Maar so met-
tertyd het nuwe uitdagings uitgedop: 
Hoe wys ons op die verhoog hoe ’n vis 
’n mens insluk? En hoe sal Jona 2 se 
dialoog lyk, sonder om kinders beangs 
huis toe te stuur of om bo-oor hulle 
kop te praat?

Voor die geboorte van die teks, 
moes Siegfried Louw ’n paar belang-
rike gesprekke met vrywilligers voer. 
Is dit dalk moontlik om ’n verhoog-vis 
aanmekaar te timmer, wat ’n karakter 
op die verhoog kan opeet? Hoe sal dit 
lyk? Hoe sal dit werk? Almal betrok-
ke se eerste reaksie was: Dit kan nie 
eintlik gedoen word nie.

Maar rolspelers het vasgebyt aan 

die beginsel: Ons moet dat die Bybel-
storie homself vertel. Uiteindelik het 
een van die pa’s van die gemeente ’n 
idee gehad oor hoe om ’n teater-vis se 
raamwerk uit aluminium, ogiesdraad 
en tentraamwerke aanmekaar te slaan. 
’n Ma met kreatiewe aanslag agter 
die naaimasjien het onderneem om 
met materiaal lyf aan die vis te gee. 
Beligting, musiek en draers het lewe 
aan die vis gegee. Die vis van Jona het 
belofte getoon en “Guppy” is gebore.

“Gustaf en die Guppy” het uitein-
delik die hele boek Jona op ’n nuwe 
manier oorvertel. Die teks wat Sieg-
fried geskryf het, is interaktief. Die 
gehoor is ingespan om die stormsee te 
word, om antagoniste op hulle plek te 
sit en om protagoniste te help.

Iets was in 2022 wel anders as 
vorige jare.

Die jong skare was besonders stil 
na elke aand se bedryf, terwyl daar 
oor die betekenis van die storie gesels 

is. Aangesien die produksie ’n oorver-
telling van ’n bestaande Bybelse teks 
was, was dit maklik om te verwys na 
karakters en gebeure in die storie. Die 
kinders was immers sommer net-nou 
nog ontsteld of opgewerk oor iets wat 
gebeur het. Hulle het self as byspelers 
aan die storie deelgeneem. Die goed 
wat Christo besig was om te verduide-
lik, het direk met hulle ervaring van ’n 
paar minute gelede gepraat. Skaterlag, 
Storie en Speel het almal se ore oopge-
maak om te hoor wat die Bybelstorie 
in hulle lewe te sê het.

Die somtotaal van elkeen se bydrae 
was meer as bloot al die stukkies 
saam. Die teks was een bydrae. Die 
dekor ’n volgende een. Die ama-
teur-akteurs en regie ’n volgende. Die 
gemeente se kosverkope en gasvry-
heid voor die vertonings was nóg ’n 
waardevolle bydrae. Lofprysing en 
kindervriendelike prediking het die 
teks verder ontsluit.

 
Vrywilligers was nog besig om dekor 
na die week op te pak, toe ’n 7-jarige 
blou-oog opdaag met ’n belangrike 
vraag op die hart: Wat is die volgende 
Bybelstorie wat ons gaan doen? Die 
man tussen die klomp leeus? Of die 
een van die ou met die lang, bont jas?

Dit laat ons anders kyk na die 
Bybel op ons boekrak. Dit is ’n skatkis, 
volgeprop met stories wat nie kan wag 

Vlnr: Anika du Toit, Liané de Buyn, Dewan Jeppe en Stephan du Toit (vier matrose op die weghardloop-boot)  Foto: HANJA BECKMANN

Die volgende beginsels is boustene vir volgende 
kinderteaterprojekte, vir enige gemeente: 
 
1. Kies ’n Bybelstorie wat vra om oorvertel te word. 
2. Werk eenvoudig met wat jy het (mense en tegnologie). 
3. Bly by die intrige van die Bybelstorie. 
4. Sorg dat alle ouderdomme welkom voel (begin by die kinders). 
5. Dink buite die grense oor wie jy kry om te help. Maak dit ’n  
     gemeenskapsprojek, nie ’n gemeenteprojek nie.
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Dit was vanjaar die eerste keer in 
twee jaar wat die Andrew Mur-
ray-Prysfonds se toekenningsaand 
met ’n in-persoon-samekoms gevier 
kon word sedert die aanvang van 
die Covid-pandemie. Dié prestige 
geleentheid is Vrydagaand 27 Mei 
gehou in die Jubileumsaal van die 
Andrew Murraysentrum vir Spiritu-
aliteit op Wellington. 

In sy openingsrede as voorsitter 
van die Prysfonds, het dr Frits Gaum 
dit uitgelig dat hoewel daar deesdae 
’n mate van kritiek op aspekte van 
Murray se teologie is, is dit uit waard-
ering vir hierdie gevierde teoloog 
se bydrae van sowat 200 teologiese 
boeke dat die Prysfonds na Welling-
ton se bekendste prediker vernoem 
is.

“Niemand se teologie is finaal of 
mag nie gekritiseer word nie. Dit is 
nou maar so vir almal wat hulle met 
die teologie besig hou omdat dit ’n 
groeiende wetenskap is,” het Gaum 
gesê.

Foto’s deur Heléne Meissenheimer 
tensy anders vermeld.

Andrew Murray-Prysfonds
Van Aarde (in persoon) vir ‘meesterstuk’ bekroon

Laurie Gaum ontvang die Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vir Eenheid, Versoening en Geregtigheid vanaf prof Denise Acker-
mann terwyl die skrywer Bettina Wyngaard, wat die aand se verrigtinge aangebied het, toekyk. Foto: FAK

Prof Nico Koopman, huidige viserektor van die Universiteit Stellenbosch, het die Andrew 
Murray-Desmond Tutu-prys vir teologiese boeke aan prof Andries van Aarde oorhandig vir 
sy tweevolume-werk, Jesus, Paul and Matthew, wat deur die beoordelaars as ’n meester-
stuk beskryf is.

Proff Louis Jonker en Ernst Conradie het die Andrew Murrayprys vir algemene Christelike 
boeke in ontvangs geneem vir die 2020-heruitgawe van hulle boek Die Bybel in fokus: Hoe 
om gelowig én denkend te lees. Dié boek se derde skrywer, prof Jan Botha, kon nie die aand 
bywoon nie. 

Die gospelsanger Piet Smit het die Andrew Murray-FAK-toekenning vir sy musiekbydrae 
ontvang.

Marileen Steyn was een van die beoordelaars van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir 
debuutwerk wat gegaan het aan dr Roedolf Botha vir sy boek Jesus-leierskap.



Nuus   1222 April 2022Boeke  12               17 Junie 2022

The art of fairness deur David Bodanis
Uitgewer: Bridge Street Press, 2020
Resensent: Quinette Le Roux-Weitsz

Kom net boelies bo uit? David Bodanis 
beantwoord hierdie vraag in sy boek The art 
of fairness: The power of decency in a world 
turned mean.

Baie mense glo dat jy net kan slaag in 
vandag se wêreld as jy ’n verskriklike slegte 
mens is, net as jy bereid is om op ander te 
trap, kortpaaie te vat en mense gebruik om 
jou doel te bereik. Die slagspreuk “nice guys 
finish last” word outomaties as waar aanvaar. 
Maar is dit regtig die enigste manier? Jesus 
vra tog ook die vraag: ''Want wat sal dit ’n 
mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy 
siel skade ly?'' (Mark 8:36).

Maar Bodanis bewys juis in sy nuwe boek 
dat jy nie ’n boelie hoef te wees om te slaag 
in die lewe nie. Wanneer jy regverdigheid 
kombineer met die regte vaardigheid kan 
wonderlike dinge gebeur.

Deur die biografieë van 10 normale, 
ordentlike mense in die geskiedenis te 
bestudeer, kom hy tot die merkwaardige 
gevolgtrekking dat regverdigheid nog steeds 
kan seëvier. Ons sien byvoorbeeld hoe ’n 
eenvoudige, regverdige man dit reggekry 
het om die Empire State-gebou te voltooi in 
nét 13 maande en hoe ’n stil, Engelse debu-
tant ’n guerrillavegter geword het. Ons sien 
hoe Franklin Roosevelt dit reggekry het om 
onder verskriklike omstandighede ’n tiran te 
oorwin. Verder word die outobiografieë van 
vlieëniers, dokters en selfs die regisseur van 
Lord of the Rings bestudeer. Alles wys op ’n 
universele waarheid – dat selfsugtigheid sy 
eie ondergang veroorsaak. Dat die paadjie tot 
grootheid nie noodwendig destruktiewe mag 
of ’n tirannieke ego verg nie. Basiese, regver-
dige ordentlikheid kan genoeg wees – jy moet 
dit net met die nodige vaardigheid hanteer.

Ds Quinette Le Roux-Weitsz is predikant by 
Cambridge-gemeente in Oos-Londen, familie- 
berader en mediator.

Gesinstyd met God deur Louise Viljoen
Uitgewer: LAPA, 2022
Resensent: Jeanine Hepburn

Tradisionele “boekevat” en huisgodsdiens, soos dit 
altyd gedoen is, werk lankal nie meer vir die meeste 
huishoudings of gemeentes nie.

In die kerk weet ons dit reeds ’n geruime tyd en 
het ons besef dat ons huisgesinne moet toerus om 
die primêre plek van geloofsvorming te wees.

Louise Viljoen kies in haar boek Gesinstyd met 
God dan juis om nie te praat van huisgelooftyd nie, 
maar eerder gesinstyd met God. Sy benadruk dat 
gesinstyd met God opwindend, spontaan, lekker én 
lewensveranderend kan wees.

Die eerste gedeelte van die boek handel oor God 
se plan vir gesinne. Ek het waardering vir Viljoen se 
persoonlike en oortuigende manier om van die uit-
dagings wat gesinne in die gesig staar te verwoord, 
soos byvoorbeeld die gebrek aan Bybelkennis en 
tyd, asook die druk onder portuurgroepe. Sy vra 
ook ander moeilike vrae: Hoe inisieer ’n enkelouer 
gesinstyd met God? Of hoe motiveer jy dit wanneer 
jou huweliksmaat nie daarvoor te vinde is nie? Hoe 
doen jy dit wanneer jy tieners én kleuters in die 
huis het? En hoe doen jy dit sodat hulle dit wéér wil 
doen uit eie vrye wil?

Wanneer die boek eindelik oop voor jou is, 
ontdek jy praktiese wenke vir gesinne oor hoe om 
hulle geloofslewe sinvol, met woorde en dade, én as 
span, te beleef. 

Daar is ’n hele paar sinvolle saamdoen-aktiwi- 
teite of geloofsgewoontes wat die ouer in staat 
stel om presies te doen wat in Deuteronomium 6 
geskryf staan: om met jou kind oor God te kom-
munikeer: oral, in daglig, onder die sterre, om ’n 
kampvuurtjie, of by ’n voëlpark.

Daarna volg 52 oordenkings wat gesinne week-
liks kan deurwerk.

Ek dink Viljoen se boek sal ’n groot wins wees 
vir gesinne, oumas en oupas wat tyd saam met hulle 
kleinkinders wil spandeer of leraars wat van die 
oordenkings en saamdoen-aktiwiteite wil uitbrei.

Beskikbaar by LAPA.

Ds Jeanine Hepburn is predikant by NG Kemp-
ton-Hoogland en eienaar van Wonderbox-huisgeloof.

Die net is gebreek: Gebed, die weg na vrede en ver-
vulling deur Chris van der Merwe
Uitgewer: LUCA Uitgewers, 2022
Resensent: Bianca Truter-Botha

Vir Chris van der Merwe is nederigheid en gebed 
onlosmaaklik verbind aan mekaar. Sy boek, 
Die net is gebreek, bestaan daarom uit twee dele 
waarin hy onderskeidelik oor nederigheid en 
gebed skryf.

In deel een van die boek word nederigheid 
breedvoerig bespreek, asook die toepassing daar-
van binne kontekste waar ouderdom, kollektiewe 
trauma, jaloesie, ongeloof, erkenning en hoog-
moed ons gevange hou.

In deel twee, Gebed, word die Onse Vader 
reël vir reël bespreek en voorgehou as voorbeeld 
dat gebed by nederigheid begin. Tog word dit 
nie as die enigste gebedsmodel aangebied nie. In 
latere hoofstukke is daar verwysings na en kort 
verduidelikings van ander gebedspraktyke en 
-modelle. Die waarde van verskillende vorme van 
gebed word deurgaans beklemtoon.

Daar word ’n “skare van geloofsgetuies” ver-
welkom in hierdie boek, wat vol is van aanhalings 
deur teoloë, digters, skrywers en filosowe. Van 
Andrew Murray en Henri Nouwen, tot NP van 
Wyk Louw, Elsa Joubert, Boerneef en Kier- 
kegaard – om maar ’n paar te noem. Dit bevat 
ook ’n paar pragtige gebede en gedigte. Die skry-
wer se oortuiging dat “groot krisis tot innerlike 
groei (kan) lei” word byvoorbeeld ondersteun 
deur ’n aanhaling van Helmut Thielicke oor sy 
ervaring tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Die net is gebreek wil ons help om betekenis 
te vind in uitdagende tye. Die boek bied raad 
vir diegene wat – bewustelik of onbewustelik 
– vasgevang word deur omstandighede, denke 
of menslike natuur in ’n post-Covid, post-apart-
heid-Suid-Afrika. Van der Merwe hou ’n spieël 
vir ons op en daag die leser uit om die dinge wat 
ons gevange hou te identifiseer, sodat ons – bid-
dend – die weg na vryheid kan vind.

Beskikbaar by LAPA.
 

Ds Bianca Truter-Botha is gekoppel aan NG Kerk 
Pinelands en konsultant vir IAM en CABSA.

Geloofsgewoontes: 
Wenke en hulp 
vir gesinne

Nederigheid en 
gebed as die weg 
tot vryheid

Veel beter as boelie: 
Regverdigheid + 
regte vaardighede
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CAS WEPENER

Jaco Strydom, mistikus en aktivis, 
loop in sy nuutste boek Alle 
sondaars welkom: Gedagtes oor 

God en die grense van mense in die 
voetspore van die Moeilikheidmak-
er van Nasaret. Hy ontwrig lesers 
se werklikheid. Sy woorde sukkel 
met jou, torring en krap ook waar 
dit nie noodwendig gejeuk het nie. 
Moeilikheid is regtig die dominee se 
besigheid en Alle sondaars welkom 
staan in hierdie tradisie.

Die essays en gedigte in hierdie 
bundel gebruik hy soos ’n draadtang 
waarmee hy grensdrade wat voort-
durend in kerk en samelewing gespan 
word knip en wat enigeen met ’n sin 
vir orde en beheer kan laat frons. 
En die “kaggelkakkies” wat telkens 
op die boodskap van die evangelie 
gepak word en die eenvoud daarvan 
verduister, pak hy af. Wat ons onder 
alles aantref in hierdie bundel is dit – 
die Christelike godsdiens se boodskap 
is een van oorrompelende insluitende 
liefde wat vra om geleef te word.

Dikwels word daar in teologiese 
tekste ’n groot klem op veral die bete-

LE ROUX SCHOEMAN

God is beweging, nie ’n monu-
ment nie, sê prof Johan Cilliers 
onlangs wanneer hy praat oor 

die doel van ’n nuwe boek waarvan 
hierdie praktiese teoloog en emeri-
tusprofessor die spansameroeper en 
redakteur was.

Die bydraes in Moving methodol-
ogies – Doing practical and missional 
theology in an African context is “… 
’n manier om die bewegings van die 
bewegende God te probeer karteer,” 
het Cilliers aan ’n klein gehoor in die 
kapel by Universiteit Stellenbosch 
(US) se Fakulteit Teologie (FT) gesê.

Hy voeg haastig by: “Dit is riskant 
om dit te sê, want ons is dikwels die 
spoor byster met presies dit.” Maar 
dit is die beweegrede vir die 252-blad 
sagteband wat deel van die Stellen-
bosch Teologiese Refleksie-reeks 
vorm: “… Om wysheid te ontvang 
om die voetspore van God deur ons 
Afrika-grond te volg.”

Vir voornemende lesers wat met 
die boek in die hand staan en wonder 
oor wat presies Praktiese Teologie 
is, skryf Cilliers op bl 30: “But, one 
could ask, should not all theology be 
‘practical’? In addition to practical 

kenis van die krip en die kruis geplaas. 
Jaco verken ook die tyd tussenin, 
naamlik Jesus se lewe op aarde. Kyk 
hoe Jesus geleef het, wat Hy gedoen 
het, en sy boodskap is glashelder uit-
gebeeld in dade. En dit is deur hierdie 
doen-kant van die Christelike geloof 
uit te wys, dat die skrywer sy lesers 
uitdaag. Die presiese betekenis van 
sekere godsdienstige tekste en dogmas 
is nie altyd voor die hand liggend nie, 
maar wat gedoen moet word, is eintlik 
heel verstaanbaar. Daarom het hierdie 
bundel die potensiaal om gemaklike 
lewens, gesus in onsekerhede, te ont-
wrig. Dit erken misterie, maar waag 
om tóg ook te weet; te weet dat die 
ou-ou tyding een van oorrompelende 
insluitende liefde is. Dit is liefde wat 
geleef moet word. So kan onsekerheid 
oor wat geloof van my vra verander in 
sekerheid. En dit is ontwrigtend.

Die skrywer is nie prekerig nie, 
glad nie, maar hy doen wat ’n goeie 
prediker veronderstel is om te doen 
– hy sê nooit “julle” nie, hy sê altyd 
“ons”. Hy staan saam met sy lesers 
en nie teenoor hulle nie. Sy hart lê 
by diegene wat nie na die Fariseër se 
tafel genooi is nie, maar hy sluit nie 

die Fariseër uit nie, ook hy is welkom. 
Dit is seker daarom dat ek met Jaco se 
gedagtes kan assosieer, want soms is 
ek een van die laastes wat nie na die 
fees genooi is nie, maar meer dikwels 
is ek die gasheer wat nie die laastes 
nooi nie.

Jaco die aktivis is ook mistikus, en 
nog ’n visie wat hy met hierdie bundel 
oopmaak, is ’n sakramentele wêreld-
beeld. Ja, ons word omring deur nood 
en lyding, maar ook deur wonder en 
misterie. Jy hoef nie nood mis te kyk 
om wonder raak te sien nie. Dikwels 
is die misterie en die wonder juis daar 
waar ons dit nie verwag nie, maar 
ons kan dit beter deur die bril van 
paradoks eien. Deur paradoks te om-
hels en skynbaar onversoenbare pole 
– twyfel en sekerheid, geluk en pyn, 
gemak en ongemak, ordentlikheid 
en wildheid – nie te skei nie, verskyn 

paaie en blomme in die woestyn. So 
laat die skrywer lesers na die wêreld 
vanuit ’n ander hoek kyk, veral ook 
die hoek waaruit kinders kyk. So is 
die slotte telkens sleutels, en hy plant 
hulle trefseker, maar nie as houe in die 
maag nie, eerder as handopleggings.

As geheel, die lekker mengsel 
van genres wat ingesluit is in hierdie 
bundel én die deurlopende temas, is 
Alle sondaars welkom ’n spesifieke tipe 
postkoloniale teks. Hoekom? Omrede 
die bundel as geheel die werklikheid 
van lesers, hoe ek die wêreld en my 
plek daarin sien, bewustelik ontwrig. 
Dit disoriënteer en daag uit, maar nie 
om my daar te los nie. Inteendeel, dit 
word gedoen sodat ’n ander visie in 
die plek van die bestaande kan kom. 
Hy help lesers om ook nuwe scena- 
rio’s vir optrede te verbeel. En tog is 
hierdie ander visie en nuwe scenario’s 
wat na die ontwrigting begin deurske-
mer, eintlik net die ou-ou storie, of 
in die taal van die Hallelujalied is 
dit “die ou-ou tyding”, spesifiek “van 
Jesus sondaarsliefde” en Jaco Strydom 
“bring dit eenvoudig.” Dit is egter 
daardie eenvoud, daardie helder ver-
staanbare kant van die ou-ou tyding 
wat, nadat jy eintlik enige boek of 
rubriek van Jaco klaar gelees het, soos 
’n dekselse duwweltjie in jou sandaal 
bly.
Prof Cas Wepener doseer Praktiese Te-
ologie aan die Universiteit Stellenbosch.

Jaco Strydom oor God 
en die grense van mense

theology, could there be 
such a thing as ‘imprac-
tical’ theology? Certainly 
not, because theology in 
its deepest sense cannot 
be anything but practi-
cal. Theologia practica 
is simply the habitus of 
theology viewed as to its 
end (Farley, 1983:27).”

Dr Pieter van der Walt 
het namens die Ekume-
niese Raad en NG Kerk 
se Taakspan Navorsing verduidelik 
hoekom hulle finansiële steun vir 
die jongste publikasie in hierdie 
boekreeks bied. “Dit is nie oor borg-
skap in die eerste plek nie, maar oor 
betrokkenheid … Ons beleef dat dit 
gesond is om hierdie wisselwerking te 
hê. Ons stem saam daar moet gesonde 
spanning wees tussen kerk en teologie. 
Die spanning moet versorg word. 
Kerk en teologie het mekaar nodig,” 
het Van der Walt gesê.

’n Vorige boek in die reeks, Broken 
bodies and redemptive tables: The 
Lord’s Supper and its theological, his-
torical and socio-political dimensions, 
word volgens Van der Walt met vrug 
in universiteitsklaskamers gebruik.

Prof Eugene Cloete was vol lof vir 

Cilliers en medewerkers 
se nuwe bydrae asook die 
(FT) se navorsingsuitset 
oor die algemeen. Die US 
se vise-rektor: navorsing, 
innovasie en nagraadse 
studies het geterg: “Daar 
sal vandag omtrent 4 000 
boeke gepubliseer word, 
so as jy net een boek lees, 
word jy meer onkundig 
met 3 999 boeke per dag.” 
Cloete se punt was egter 

juis die belang van boeke en boek-
stawing van idees. “Dit is belangrik 
want dis ’n rekord van ’n intellektuele 
proses. So ons het hier ’n insig tot die 
verstand van die bydraers,” het Cloete 
gesê.

In die eerste hoofstuk van die boek 
skryf prof Nadine Bowers Du Toit in 
’n bydrae getiteld “Race and research: 
Re-examining the space and place of 
race in South African practical theo-
logical research” as volg oor die belang 
daarvan om navorsingsmetodologie 
opsigself te ondersoek, in teenstelling 
met bloot die uitkomste van navor-
sing: “Research methodologies that 
are radically participative, such as 
Participatory Action Research, photo-
voice and decolonial methodologies of 

storytelling, need to be fore-fronted to 
a greater degree in Practical Theology 
in order for us to avoid the kind of 
'ventriloquism' Goto (2017) warns of. 
This will prevent us from speaking 'of ' 
or 'for' in our research. These meth-
odologies take an enormous amount 
of effort and care. They require the 
researcher to be constantly mindful of 
the aforementioned power dynamics 
if we are studying communities that 
we do not originate from. Research 
partnerships need to be transparent 
and accountable throughout the 
process – from first contact to analysis 
and feedback. The latter is also true 
for researchers of colour studying 
their own communities as in some 
ways as we often forget the power and 
dimensions of class or gender that we 
as scholars bring into such contexts. 
Anti-racist research should always 
also be intersectional and therefore 
include gender and class.”

Prof Reggie Nel, dekaan van die 
FT asook ’n bydraer tot die boek, het 
Cilliers, wat jare gelede een van Nel 
se dosente was, bedank vir die wyse 
waarop Cilliers in pas met tyd en teo- 
logiese tendense bly. Cilliers is onlangs 
deur die Nasionale Navorsingstigting 
’n A1-gradering toegeken.

Om die spore van ’n bewegende God te volg
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Hierdie skrywes word aangebied in samewerking en met ondersteuning van die Taakspan vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).

Oor twee jaar vier ons 30 jaar 
van demokrasie. Dit beteken 
as jy vandag jonger as 28 is, 

is jy na Apartheid gebore. Hoekom is 
dit dan dat ons kinders vandag steeds 
praat asof hulle in hierdie ou wêreld 
lewe? Van Dyk vertel dat dít aan-
leiding gegee het tot sy tesis se tema 
– kinders wat neerhalende rassistiese 
taal gebruik, wat weet hoe om polities 
korrek op te tree, en of dit enigsins 
versoenbaar is met Christenwees.

Van Dyk skryf in sy tesis dat jou 
bestaan gedefinieer word deur hoe jy 
by God, die wêreld en by ander be-
trokke is en hy gebruik Martin Buber 
se ‘I-Thou’ en ‘I-It’-verhoudings om 
dit te beskryf. In ’n ‘I-It’ verhouding 
is jy die subjek en jy werk met ’n ob-
jek. In hierdie verhouding word jou 
belange en agenda vooropgestel, daar 
is nie gelykheid nie en geen dialoog 
nie. Dit is dus ’n probleem as jy met 
ander mense in so ’n verhou- 
ding werk, want mense is nie objekte 
nie. In ’n ‘I-Thou’ verhouding aan die 
ander kant, is jy die subjek en jy werk 
met ’n subjek. In hierdie verhouding 
ag jy iemand gelyk aan jouself en selfs 
hoër as jouself. Dit is die verhouding 
wat God met ons het, vertel Van Dyk. 
’n God wat gelyk word aan die mens, 
wat kom sterf vir ons, en ons kom 
insluit in sy Goddelike liefde.

Van Dyk sê dat ons van kleins af 
sukkel met hierdie verhoudings, met 
‘I-It’, ons-hulle, wen-verloor. Daar 
moet altyd ’n skurk in die verhaal 
wees. Little Mermaid, Aladdin, Lion 
King. Wat as Simba en Scar daardie 
dag op Pride Rock vrede gemaak het? 
Wat is die narratiewe wat ons groot-
word gevorm het? En wat is die stories 
wat ons vandag vir ons kinders vertel? 
As jou reaksie is, ‘maar dis hoe die sto-
rie gaan’, dan moet die storie herskryf 
word, meen Van Dyk.

Dit is dan juis in die herskryf van 
stories wat daar ’n beter pad vorentoe 
is vir Suid-Afrikaners, ’n beter toe-
koms vir jou kind. Van Dyk vertel dat 

dit in drie stappe gebeur:

Stap 1 – Jou storie
Ons elkeen het ’n storie, ’n vandaan-
kom, ’n reeks gebeure wat ons gevorm 
het. Jou storie vorm die basis van alles. 
Begin deur jou storie te erken en te 
vertel. Simba probeer homself los-
maak van sy verlede en hy hardloop 
weg, Hakuna Matata. Maar ’n paar 
jaar later tackle sy verlede hom plat.

Stap 2 – God se storie
Dit laat jou natuurlik weerloos, om 
jou storie te erken en te vertel. Dit is 
egter in hierdie oomblikke van weer-

loosheid wat jy God se onvoorwaar-
delike liefde ten diepste kan ervaar. 
Waar jy kan leer om okay te wees met 
jouself. Dit is wanneer hy daardie 
aand vir sy refleksie in die waterpoel 
skrik en sy pa se stem hoor, “remem-
ber who you are”, wat alles vir Simba 
verander.

Stap 3 – ’n Nuwe storie
Dit skep dan die geleentheid vir ’n 
nuwe storie. Wanneer jy nou uitreik 
na ander, grense afbreek, jou storie 
vertel en ook ander se stories hoor. 
Dit is hoe die storie herskryf word 
en ’n nuwe storie vertel word. Wat 
as Simba en Scar eerder ’n vuurtjie 
aangesteek het in daardie olifantbe-
grafplaas en hulle stories met mekaar 
gedeel het?

Ja, ek weet. Dis net ’n storie, en 
leeus kan nie regtig praat nie. Maar 
jou kinders kan. En hulle weet presies 
hoe om die regte goed te doen en sê 
tussen die regte mense. Hulle rassisme 
word bestuur, want daar het nog nie 
iets in hulle hart gebeur wat ’n nuwe 
storie moontlik maak nie. En dan 
kom hulle op universiteit en raak 
’n aand dronk en dan bloei daardie 
rassisme uit deur hulle dade in ’n 
oomblik van swakheid.

Daar móét ’n veilige ruimte wees 
waar ons oor hierdie goed kan praat, 
sê Van Dyk. Ons kan nie net vir Scar 
doodmaak nie. Ons moet aan die-
selfde kant kom en saam skryf aan ’n 
nuwe storie. Jou kind se toekoms hang 
daarvan af. 

Hoe gaan Suid-Afrika lyk oor nog 
30 jaar van nou af? En watse aandeel 
het jy en jou kinders aan die prentjie 
wat jy nou in jou geestesoog sien? Die 
enigste ding wat nodig is vir die sonde 
van die verlede om voort te leef deur 
ons kinders, is vir goeie ma’s en pa’s 
om niks te doen nie.

Dr Doret Niemandt is ’n leraar by 
Valleisig-gemeente in Pretoria.

 Maak jy jou kind  
as ’n rassis groot?

Kwotas, korrupsie en kolonialisme. Dit is die vloekwoorde van ons tyd. En ouers is nie meer 
bang om voor hulle kinders te vloek nie. “Nou is ons kinders vasgevang in hulle ouers se 

interpretasies van politiek en hulle ontmoet selde die regte Suid-Afrika,” sê dr Sebastiaan 
van Dyk in ’n gesprek oor sy 2018-tesis aan die Universiteit van Pretoria, getitled “Racism 

amongst white Afrikaner adolescents: The challenge of I-Thou (Buber)”.
Doret Niemandt vind meer uit.
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“Dis ’n land van kleure en klank.
Dis ’n land van oorvloed en dank.
Dis ’n land waar almal na strewe.
Dis ’n land sonder horison en
dis ’n land wat weet hy kan
ook ’n blyplek neerlê vir my.”

Ek sing hierdie lied al so lank as 
wat ek kan onthou. Dít, en na- 
tuurlik Byeboerwa. Iewers in my 

studentejare, seker omtrent in die tyd 
wat François van Coke met die lirieke 
rondgespeel het, het ek egter gewon-
der wie die ‘my’ in hierdie treffer van 
1987 is. Vir wie is daar blyplek?
As ek reg luister na ds Ivor Swartz, 
is die idee van wie in hierdie land 
nog (bly)plek het en wie nie, steeds 
’n brandpunt in die psige van die 
Suid-Afrikaner, ook in dié van die wit 
Afrikaner.

In sy kontak met wit Afrikanerjeug 
en hulle ouers hoor hy die refrein wat 
ouers aan hulle kinders oordra: “Julle 
het nie ’n plek in die nuwe Suid-Afri-
ka nie. Julle,” word kinders vertel, “het 
nie plek in die universiteite of in die 
werkswêreld van hierdie land nie. Julle 
gaan aan die bottom of the food chain 
grootword in die nuwe Suid-Afrika.”

Hierdie refrein, meen Swartz, is 
nie net onwaar nie, maar help nie 
versoeningsprosesse nie en wakker 
rassisme aan.

Swartz verwys na die “disconnect” 
wanneer hy met die jeug oor versoe-
ning tussen mens en mens praat: “Ek 
weet daardie disconnect kom van die 
huis af. Die disconnect kom van ’n 
disgruntled, disillusioned, confused 
ouer af oor hulle plek in Suid-Afrika 
tans en dit spoel oor na die kinders 
toe''.

Die gemiddelde wit tiener vandag, 
brei Swartz uit, het steeds baie meer 
hulpbronne en netwerke tot hulle 
beskikking en op hierdie manier bly 
hulle steeds voor in die ry. Toegegee, 
erken ek. Maar wat maak ’n mens 
met die werklikheid dat sommige wit 
Afrikaners nie geleenthede kry nie 
vanweë hulle velkleur? Hoe antwoord 
’n mens hierop?

Swartz erken dat hy nie naïef oor 
hierdie werklikheid is nie, maar praat 
ook van die “harde waarheid” dat 
die skaal van die sisteem gebalanseer 
moet word deur sisteme soos BEE. 
“Dit is nie getarget op jou as individu 
nie.”

Sê ’n mens dan dat dit nie persoon-
lik is nie? is die vraag. “Om ook vir 

iemand te sê dit is nie persoonlik nie 
is ook nie heeltemal die waarheid nie, 
want dit is persoonlik, dit is iemand 
wat vir ’n gesin moet sorg en hy doen 
aansoek en hy doen aansoek en niks 
gebeur nie.”

Die idee is nie om die ervaringe 
van ander te ontken of te kanselleer 
nie, maar om eerder te gesels oor die 
feit dat dit nie soseer ’n antagonisme 
teen wit persone is nie, maar ’n poging 
tot geregtigheid.

Wat kan ons dan eerder vir ons 
kinders oor hulle plek in hierdie land 
sê? As antwoord, haal Swartz ’n wit 
wynboer aan: “Ek bly hoopvol oor 
dié land omdat ek gesien het wat in ’n 
tydperk van oorgang kon gebeur het, 
maar nie het nie. Ek bly hoopvol oor 
wat nog in hierdie land kan gebeur.”

Swartz gaan voort: “Wanneer jou 
sense of space, jou sense of belonging, 
gedisrupt word, kan ek verstaan dat jy 
moerig gaan wees, dat jy kwaad gaan 
wees, dat jy met ’n stuk bitterheid 
gaan rondloop, met ’n stuk ‘ek wil nie 
deel wees met wat julle besig is om te 
bou nie’.”

Tog meen Swartz moet ons onthou 
dat almal na ’n plek en ’n gevoel van 

behoort strewe en dat dit vra dat daar 
rondgeskuif word om plek vir almal 
te maak. “Ons gaan hom nie perfek 
doen nie, maar dit bly ons plek.” So te 
midde van vrese dat daar nie plek is 
nie, word ons uitgedaag om tog nie vir 
ons kinders te leer dat daar geen hoop 
is nie, maar dat daar plek vir almal 
kan wees.

Wanneer ons dan “Dis ’n land” 
sing, hetsy met Carike Keuzenkamp of 

met Snotkop of Karen Zoid, word ons 
genooi om die plek van ander in die 
land raak te sien, maar ons as wit Af-
rikaners word ook genooi om steeds 
ons plek in die land raak te sien, al het 
die manier waarop ons daardie plek 
opneem, verander.

In hierdie opsig, dig Swartz:
Die een is vir jou, Suid-Afrika!
Nie net vir Siya en Mandela en Fran-
cois Pienaar nie.
Dis vir jou wat nog hoop, en skree, en 
bly, en opstaan, en jou gewig bygooi – 
al is dit soms moeilik!
Jy is Suid-Afrika;
Jy is the call that comes together;
Jy is waar die kranse antwoord gee!
Jy wat op jou knieë huil, en voor jou 
vyand met liefde staan.
Jy wat gister se vrees met vandag se 
dankbaarheid toevou.
Jy wat al beroof en besteel was, maar 
steeds Nkosi Sikelel iAfrica sing, en dit 
bedoel.
Wees braaf:
wit, swart, bruin Afrika-kind.
Die son en die sorge;
Die skadu en die vreugde;
Dis joune ook.

Ds Ivor Swartz gesels met Marileen Steyn  
oor die plek van die wit Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika en  
die invloed wat hierdie gesprekke op die jeug het.

Is daar nog ’n plek vir jou en vir my? 

Ivor Swartz (heel links) werk met jeug regoor ons land, om toe te sien dat die volgende generasie hulle roeping as landsburgers verstaan 
en ernstig opneem. Hy en Rudi Swanepoel (heel regs) het saam geskryf aan ’n gespreksreeks op Via “Ons Vir Jou” – wat streef om ver-
soening te bewerkstellig. Hy is tans leraar by NG Oosterlig in Pretoria, waar hy met die jeug werk. Hier staan die aanbieders by een van 
hulle gaste, die radio-aanbieder Charlene Lackay. Foto: Verskaf

Die idee is nie om 
die ervaringe van 

ander te ontken of te 
kanselleer nie, maar 
om eerder te gesels 

oor die feit dat dit nie 
soseer ’n antagonisme 

teen wit persone is 
nie, maar ’n poging 

tot geregtigheid.

“
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  Marileen Steyn gesels met 
 Verstaan die Bybel (Ou Testament)

Terug na die toekoms

JOHAN VAN DER MERWE

Die jongste navorsing oor armoede 
onder Afrikaners – en dit is mos 
die grootste gros van die NG Kerk 
se lidmate – dui aan dat ’n groter 
pandemie as Covid-19 die kerk gaan 
tref. Navorsing wat deur Solidariteit 
Helpende Hand aan die einde van 
2021 gedoen is bevestig bogenoemde 
stelling.

In die navorsing waaraan 15 363 
respondente landswyd deelgeneem 
het, is bevind dat 60% van responden-
te nie voldoende aftreevoorsiening het 
nie terwyl 22% geen aftreevoorsiening 
het nie.

Verder sorg 17% van die respon-
dente reeds vir hulle ouers terwyl 11% 
omsien na ander volwassenes. Sowat 
8% van die respondente moet omsien 

na hulle volwasse kinders wat nie 
werk het nie terwyl 23% van Afri-
kaners se gesamentlike huishoudelike 
inkomste nou minder as R14 000 per 
maand beloop.

Die prentjie wat deur die navorsing 
geskets word is nog donkerder as in ag 
geneem word dat 54% van die respon-
dente aan angs en 53% aan depressie 
lei. Die impak van hierdie syfers op 
gemeentes van die NG Kerk mag nie 
geïgnoreer word nie. Terwyl die nood 
groter gaan word, is finansiële bronne 
in die meeste gemeentes van die NG 
Kerk reeds onder druk. Die groot 
vraag is: Wat nou?

Miskien help die geskiedenis van 
die NG Kerk ons om ’n paar rigting-
pylers te vind. Na die Tweede Vry- 
heidsoorlog van 1899-1902, die 
Rebellie van 1914, die Griep van 1918 

en die droogte en depressie van 1933 
was die kerk in ’n byna soortgelyke 
situasie. Lidmate was op hulle knieë 
nie om te bid nie, maar gebreek deur 
die ekonomiese omstandighede van 
die tyd.

Alhoewel die kerk reeds in 1892 sy 
besorgdheid uitgespreek het oor “de 
zinkende deel” van die Afrikaners. 
Dit is hierdie tyd waarin die kerk haar 
roeping soos volg beskryf het: “Die 
siel van die redding is die redding 
van die siel.” Vanaf 1934 het verskeie 
nasionale kerkkongresse plaasgevind 
waar verskillende aspekte van die 
armblankevraagstuk bespreek is. 
Meer as 109 besluite is geneem om die 
armoede onder Afrikaners te stuit.

In die Suid-Afrika van 2022 is die 
NG Kerk se roeping groter as net 
Afrikaners en kan die roeping nooit 

weer eksklusief wees nie. Missionale 
kerkwees daag die kerk uit om op 
’n groter speelveld teen armoede te 
speel. Die harde werklikheid is egter 
dat hulpbronne al minder word en 
dat moeilike keuses gemaak sal moet 
word. Daarom sal gemeentes van die 
NG Kerk soos in die verlede in die 
eerste plek met krimpende fondse na 
hulle eie lidmate moet omsien – nie 
omdat hulle wit of Afrikaans is nie, 
maar bloot omdat hulle lidmate van 
die NG Kerk is.

Daarby sal daar in ringe en sinodes 
hande gevat moet word en saamge-
werk moet word om hierdie pandemie 
hok te slaan, want vir hierdie pande-
mie is daar nie ’n entstof nie.
Prof Johan van der Merwe doseer Kerkge- 
skiedenis en Kerkreg aan die Universiteit 
van Pretoria.

FANIE CRONJÉ

Verwysings na die “Heilige Gees” kom 
dikwels in die Nuwe Testament, maar 
slegs drie maal in die Ou Testament voor. 
Laasgenoemde drie plekke is Jesaja 63:10, 
11 en Psalm 51:13.

Al drie is tekste wat post-eksilies, met 
ander woorde laat gedateer word. Die 
woord “gees” en verwysings na die “Gees 
van God”, of “Gees van die Here” kom 
egter meermale in die Ou Testament voor.

Hierdie bydrae handel spesifiek oor die 
woord “Heilige Gees” in die Ou Testa-
ment. Die woord “gees” of verwysings na 
die “Gees van God”, of “Gees van die Here” 
is nie nou ter sprake nie. Uit die aard van 
die saak laat ruimte ons ook nie toe om in 
detail op al drie verse waar “Heilige Gees” 
in die Ou Testament voorkom te fokus nie. 
Ons let hier slegs op Jesaja 63:10 en 11.

Jesaja 63:7 – 64:11[12] word deur die 
meeste navorsers as ’n geloofsgemeenskap 
se smeekgebed of klaaglied getipeer. Dit 

word dan tipies in drie verdeel met vers 
7 as himniese inleiding, Jesaja 63:8-14 as 
’n historiese oorsig, met ten slotte Jesaja 
63:15 – 64:11[12]).

Opvallend is dat die naam vir Israel 
se God, te wete JHWH, drie keer in die 
lofprysing (Jesaja 63:8-14) voorkom. Dit 
beklemtoon dat die rede vir die profeet se 
lofprysing nie in die voortreflikheid van 
die geloofsgemeenskap geleë is nie, maar 
in die lojale goedheid van die Here. In die 
Hebreeuse teks is die woord wat hier met 
“lojale goedheid” vertaal word, immers 
die eerste en heel laaste woord van vers 
7. Die Here se lojale goedheid omarm 
dus die vers. Dit word verder beklemtoon 
deur nog twee uitdrukkings in dieselfde 
betekenisveld, te wete “sy oorvloedige 
goedheid” en sy “sagte medelye”.

In verse 8 en 9 het ons ’n samevattende, 
historiese blik. Deur hulle aan te spreek as 
“my volk” word die verhouding wat God 
met sy volk het bevestig. Hier word gesug-
gereer dat God hulle Vader is. In hierdie 

verhouding met sy volk, is JHWH getrou. 
Die Hebreeuse teks gebruik verskillende 
woorde binne dieselfde semantiese veld 
om dié punt te beklemtoon. Ons lees dat 
God vir hulle “’n losser is” (twee maal), hy 
het hulle “bevry/verlos” en “hy het hulle 
opgetel en gedra”. Die redding, verlossing, 
oplig en dra wat hier ter sprake is, is die 
redding by die Rietsee, die wildernistog en 
die inname van die beloofde land.

Die verwagte reaksie sou wees dat die 
volk sal hou by God se onderwysing en 
Hom sou volg en dien. Vers 10 beduie 
dat Israel egter wederstrewig opgetree 
het, in opstand gekom het en God se 
“Heilige Gees bedroef het”. Wanneer die 
geloofsgemeenskap teen die verwagting 
in, nie leef vanuit die Here se oorvloedige 
lojale goedheid nie, beleef hulle dat Hy 
vir hulle ’n vyand word. Al het die Here 
vir sy volk in ’n vyand verander, hou hulle 
as gemeenskap vas aan dié God wat in 
die verlede vir hulle die Verlosser was. 
Die blik op die verlede word deur die 

herhaling van “waar is Hy?” beklemtoon. 
Wat hulle in die verlede sien, is wie God 
is en wat Hy doen. “Sy Heilige Gees” dui 
op JHWH se onvoorwaardelike teenwoor-
digheid wat veral in die volk se verlossing 
uit Egipte sigbaar geword het.

In die lig van Jesaja 63:10 en 11 is 
dit sonder meer duidelik dat “sy Heil-
ige Gees” ’n uitdrukking is wat God se 
konkrete teenwoordigheid in die geloofs-
gemeenskap beklemtoon. Kragtens die 
hele perikoop kan ons sê dat “Heilige 
Gees” dui op die manifestasie van JHWH 
se lojale goedheid, sagte medelye, verlos- 
sing en leiding. Dit alles is in die besonder 
waarneembaar in die Here se geskiedenis 
met mense. In die lig van wat hier bo 
gesê is, is dit duidelik dat wanneer die Ou 
Testament oor “Heilige Gees” praat, dit nie 
in ontologiese of synskategorieë nie, maar 
in relasionele terme geskied.

 
Dr Fanie Cronjé is medeleraar, NG Kerk 
Lynnwood, Pretoria.

“Heilige Gees” in die Ou-Testamentiese getuienis

Armoede: Is die NGK gereed vir die nuwe pandemie?

>> Vervolg van bl 9

enmerk deur ’n strakke handha- 
wing van die belydenisskrifte en die 
gereformeerde teologie daarin vervat. 
Volgens Rossouw het die Kuyper-Cal-
viniste gesoek “na ’n Skriftuurlike 
lewens- en wêreldbeskouing van tyd-
lose, onbuigsame beginsels”. Dit kan 
beskryf word as ’n “bounded-set”.

As ons oor onsself dink as ’n ruim 
ortodoksie dan bely ons dat ons ’n 
sterk kern (ortodoksie) in ons geloof 
het wat ons saambind omdat ons in 
’n verhouding staan met die kern 
(Christus). In die kern staan nie ’n 
geloofsoortuiging nie maar ’n per-

soon, Jesus Christus (Efes 4). Dit 
help ons om te onderskei wat in die 
kern van ons geloof staan en wat op 
die periferie is. Deur ons verbinte-
nis aan Christus word ons ook aan 
mekaar verbind ten spyte van sekere 
dogmatiese en etiese sake. Hierdie 
selfverstaan posisioneer ons ook sterk 
binne ons gereformeerde geloofstra-
disie (sien Heidelbergse Kategismus 
1; Dordtse Leerreëls 1.1.1-4). Hierdie 
diep verbintenis met Christus moet 
ons egter dryf na buite, want ’n piëtis-
tiese verpersoonliking van ons geloof 
kan maklik selfgerig wees. Christus 

dring ons om die geestelike, fisiese en 
emosionele nood van mense raak te 
sien.

Daar is ook ruimte rondom 
hierdie ortodoksie vir sake waaroor 
ons kan verskil. Solank ons kan bely 
dat ons in ’n verhouding staan met 
Christus asook dat ons in beweging 
is om dieper in Christus te groei. 
Ons oriëntasiepunt is dus dieselfde al 
kom ons uit verskillende hoeke. Ons 
verstaan onsself dus as ’n “centre-set”. 
Gesprekke tussen gelowiges begin dan 
by ons verhouding met Christus en 
ons belydenis dat Christus die Here 

is, asook ons verbintenis aan mekaar. 
Hiervandaan kan ons saam worstel 
met dogmatiese en etiese sake.

’n Ruim ortodoksie is onbeskaamd 
oor die hart van ons geloof, maar ook 
soepel genoeg om hierdie lewende ge-
loof te leef binne verskillende kontek-
ste. In ons verhouding met Christus 
word ons gedryf om te getuig van die 
lewende hoop en aktiewe deelnemers 
te word aan die vestiging van God se 
koninkryk op aarde.
 
Dr Christo Benadé is leraar by NG 
Gemeente Suider-Strand.



Nuus   1722 April 2022      Vakatures & Amptelik 17 

BEROEP
Ds FCA (Frans) de Beer van Springbokvlakte na 
Mtubatuba; ds LH (Lionel) Hutton van Stel-
lenbosch-Moedergemeente na Parow; ds C 
(Christo) Jonck van Kuruman-Die Oog is benoem 
as Predikant in Sinodale Diens vir die NG Kerk 
in Noord-Kaapland; dr JF (Johan) Malan van 
Ventersdorp na Migdol; ds JPM (Marius) Maree 
(emeritus) na Vosburg; ds H (Hendrik) Smal van 
Ventersdorp-Oos na Ladismith; ds GE (Etresia) 
van Schalkwyk na Memel; prop MP (Mynhardt) 
van Zyl na Helderberg; ds FC (Tiaan) Victor vanaf 
Heilbron-Suid na Standerton-Wes.

WES-KAAP
BEVESTIGING
Dr Elsje Büchner is op 22 Mei 2022 deur ds Theunis 
Botha (PSD) bevestig as leraar in ’n vastetermyn-
pos by die NG gemeente Stellenbosch-Noord  

(Elzanne van der Westhuizen, Ringskriba, 
17.05.2022).
Ds Willem Lubbe het op 1 Junie 2022 by NG Kerk 
Caledon begin. Hy lewer sy intreepreek op 5 
Julie 2022 om 09:30 (Joanie Theron, Gemeente-
koördineerder, 25.05.2022).
Ds Marius Schoombie het die beroep na Stellen-
berg-gemeente aanvaar en sal op 1 Julie 2022 by 
die gemeente begin. Sy intreepreek en bevestiging 
vind plaas op Sondag, 24 Julie om 18:00. (FOTO)
Dr JSP (Koos) Uys het die beroep as pastorale 
hulpleraar by Goodwoodpark-gemeente aanvaar in 
’n vastetermynpos. Sy bevestiging word beplan vir 
3 Julie 2022 (Egbert Steyn, Brugleraar, 27.05.2022).

EMERITAAT
Ds Jacobus Nicolaas (Kotie) Kritzinger, brugleraar 
van die NG Kerk Ladismith, het sy akte van de-

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

NG HARTEBEESFONTEIN
VAKATURE:  Voltydse leraarspos 

Gemeenteprofiel:
• NG Gemeente Hartebeestfontein is ’n plattelandse gemeente in Hartbeesfon- 
 tein, Noordwes, ±27 km vanaf Klerksdorp.
• Ons het tans 368 belydende lidmate en 76 dooplidmate.
•	 Ouderdomsprofiel	van	belydende	lidmate:		9%	<	30jr;	58%	(31-65jr)	en	33%
		 (66jr	+).

Leraarsprofiel:  
In	aansluiting	by	ampspligte,	soos	omskryf	in	Artikel	9	van	die	Kerkorde,	moet	
• die leraar ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees.
• die leraarspaar bereid wees om hulle te vestig in Hartbeesfontein.

Vergoeding:
• Vergoeding en byvoordele is onderhandelbaar.
•	 Inwoning	in	die	pastorie	(ten	volle	onderhou).

Aansoeke:
• Volledige CV met drie toepaslike referente, elektronies aan die skriba.
• Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en ook ’n
  persoonlike onderhoud, op die betrokke Sondag.

SLUITINGSDATUM: 15 Augustus 2022.

Diensaanvaarding: 1	Februarie	2023.

Navrae:
•	 Hannerie	Müller	–	072	971	9440	(18:30	tot	21:00).
•	 Daleen	Stephens	(skriba)	–	072	545	7034	(08:00	tot	13:00),
 nghartbees@vodamail.co.za

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’N aanstelling uit die aansoekers of 
genomineerdes te maak nie.

NG KIMBERLEY-VOORUITSIG
Vakature: Voltydse leraar 

Die NG Kerk Kimberley-Vooruitsig is besig om voor te berei 
om iemand te roep vir hierdie pos.

Gemeenteprofiel
• Kimberley-Vooruitsig is ’n gemeente in Kimberley in die Noord-Kaapprovinsie en is
  deel van die sinode in Noord-Kaapland.
• Die gemeente bestaan uit 715 belydende lidmate en 140 dooplidmate. (Daar is twee
  tehuise vir bejaardes binne die gemeentegrense, asook twee groot hoërskole met
 koshuise en ’n laerskool.)
• Kimberley-Vooruitsig is ’n gereformeerde kerk wat gesteld is op Skrifgetroue prediking.
• Die gemeente is tot en met die vertrek van sy voltydse leraar deur hom bedien. Die 
 kerkraad gebruik ook die dienste van ’n emeritusleraar, wie se termyn op 28 Februarie
  2023 verstryk. Die kerkraad sal teen die einde van die finansiële jaar pastorale hulp
 vir die toekoms oorweeg.
• Die gemeente se visie is: “Ons is die Here s’n”.

Leraarsprofiel
Die gemeente bid vir:

• ’n Skrifgetroue prediker wat in die gereformeerde tradisie staan en die liturgie kreatief 
 aanwend om van elke erediens ’n lewende Godsontmoeting te maak
• ’n Lerende ouderling wat ’n aktiewe rol sal speel in die bemagtiging van die gemeen-
 te (Artikel 9: “die opbou van die gemeente, onderrig en toerusting van gelowiges vir 
 hulle dienswerk, die gemeente se dienswerk in die wêreld, leiding en organisering
  van die gemeente”) ten opsigte van die bediening van alle ouderdomsgroepe in lyn
  met die gemeente se waardes.

Vergoeding
• Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuising, is onderhandelbaar
 met die kerkraad volgens die riglyne van die Algemene Taakspan Predikantesake 
 (ATP) in oorleg met Algemene Taakspan Fondse en Bates (ATFB) tot ’n maksimum
  van kerf 8.
• ’n Behuisingstoelaag word voorsien aangesien die gemeente nie oor ’n pastorie
  beskik nie.

Aansoeke
Indien u die Here se roepstem in hierdie pos hoor, stuur vir ons:

• ’n Dekbrief waarin u uself kortliks bekendstel en u uitspreek oor bostaande leraars-
 profiel.
• ’n Volledige Curriculum Vitae (elektronies), insluitend drie referente met volledige
  kontakbesonderhede.
 Deur die indiening van hulle CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos
  vervat in hulle CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPIA-wetge-
 wing (Protection of Personal Information Act) deur die NG Kerk Kimberley-Vooruitsig 
 vir kerklike doeleindes asook vir die beroepingsproses gebruik kan word.
• Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud.
 Aansoekers sal ingelig word of hulle genooi gaan word vir ’n onderhoud.
• Aansoeke moet na die volgende adres gestuur word: zachblom@telkomsa.net

Sluitingsdatum: Donderdag 30 Junie 2022

Diensaanvaarding
Indien moontlik 1 Oktober 2022, maar die datum sal met die suksesvolle kandidaat beves-
tig word.

Navrae
• Voorsitter: Zach Blomerus, 082 824 3225, zachblom@telkomsa.net 
• Skriba: Lynette Strydom, 083 297 9866, skriba.ngvooruitsig@telkomsa.net

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

VAKATURE – STUDENTELERAAR

Gemeenteprofiel
Universiteitsoord is ’n gemeente wat bely dat God mense liefhet en dat die Here alle 
mense in liefde en genade insluit en gebruik in sy koninkryk, daarom is Universiteitsoord 
’n oop, inklusiewe gemeente waar almal welkom is, voel hulle behoort en kan terselfdertyd 
beweeg om ’n verskil in die wêreld te maak. 

Leraarprofiel
Ons ideale kandidaat is ’n gelegitimeerde van die NG Kerk wat hom/haar vereenselwig 
met en kan uitleef in ’n gereformeerde spiritualiteit. Hy/sy het gevorderde toepaslike teolo-
giese kennis asook kennis van studentekultuur en -psige en sal daarom effektief met stu-
dente kan kommunikeer en verhoudings kan bou en onderhou. Ons is op soek na ’n ge-
balanseerde en geïntegreerde persoon met kreatiewe en vernuwende denke (met respek 
vir tradisies). Die ideale kandidaat het ’n positiewe ego-sterkte en goeie oordeelsvermoë.  
Goedontwikkelde sosiale vermoë, interpersoonlike vaardighede, effektiewe prediking vir 
die teikengroep en die vermoë om effektief in spanverband te kan funksioneer, is vir ons 
belangrik.  

Posprofiel
Daar sal van die leraar verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette 
van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Hierdie pos se fokus is egter 
studentebediening en dus sal daar van hom/haar verwag word om ook die volgende 
funksies te verrig:
• Effektiewe uitbou van die studentebediening in die gemeente. 
• Pastorale versorging van studentelidmate. 
• Toerusting van studenteleiers met die oog op lewensvaardighede en dissipel-
 skap. 
• Reël en hantering van studentekampe en uitreike. 
• Bou van verhoudings met die ouers van studente. 
• Bywoon van studente-aktiwiteite, sport- en kultuurgeleenthede ten einde ver-
 houdings met studente op ’n informele vlak te bou en te versterk. 
• Deurlopende verhoudingsbou met universiteitstrukture. 
 
Vergoeding
Sinodale skaal sal as riglyn vir vergoeding dien. Vir behuising bied die gemeente ’n pas-
torie of behuisingsubsidie aan.

Universiteitsoord sien met verwagting uit na aansoeke van lewenslustige en entoesias-
tiese kandidate wat met studente kan identifiseer en betrokke wil wees by hulle aktiwiteite.  
As jy dus voel jy het ’n passie vir studente nooi ons jou uit om aansoek te doen vir hierdie 
pos.

Aansoeke
Slegs kandidate wat die amptelike aansoekvorm voltooi het, sal in oorweging kom. Aan-
soekvorms is per e-pos by kantoor@universiteitsoord.co.za beskikbaar. 
Die sluitingsdatum vir indiening van voltooide aansoekvorms is Vrydag 15 Julie 2022. 
Kontak asb die kerkkantoor by 012 362 0664 of ds Fritz Snyman 082 332 5781 met enige 
navrae. Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. >> Vervolg op bl 18
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Die kerkraad van NG Gemeente Suidkus wag in afhanklikheid aansoeke
 in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR

Sluitingsdatum: 19 Junie 2022
Dienstermyn: Onbepaalde termynpos

Here, ons bid dat U vir ons ’n leraar sal stuur wat ons sal help om u koninkryk uit te bou 
in ons gemeenskap sodat u Naam verheerlik kan word. Ons vra u leiding in volle afhank-
likheid van U.

Gemeenteprofiel:
Die missie van die gemeente is om “’n Hawe vir Hulp en Hoop” in ons gemeenskap te 
wees. Die gemeente bestaan uit ±1 200 belydende en ±270 dooplidmate asook ’n tehuis 
vir bejaardes wat binne die gemeentegrense val. Die gemeente funksioneer op die lig-
gaamsmodel met die klem op die bediening volgens die gawes van elke lidmaat.
Die gemeente word tans deur een leraar bedien alhoewel daar twee leraarposte bestaan.

Leraarprofiel:
Enige gelegitimeerde predikant van die NG Kerk met ’n liefde vir alle mense, wat geheg 
is aan die gereformeerde leer en met entoesiastiese prediking gebaseer op die Bybel, die 
boodskap kan bring, met ’n familiebenadering aan alle ouderdomsgroepe.
Iemand wat verhoudings kan bou en leer en lewe by mekaar uitbring sodat geestelike 
groei kan gedy te midde van ons daaglikse lewe en werksaamhede.
’n Pastor wat verstaan dat mense kan kom aanklop vir hulp en leiding maar ook selfstandig 
kan uitgaan en uitreik in die samelewing.
’n Leraar wat met opgewondenheid ons kerk se Artikel 9 saam met die kerkraad sal uitleef.

Vergoeding en voordele: 
Vergoedingspakket: Ooreenkomstig met sinodale riglyne (TKVI) waarby behuising inge-
sluit is. Die pakket sal gestruktureer word volgens die behoefte van die leraar.

Aansoek:
Stuur asseblief u aansoek en CV (maksimum drie bladsye) met melding van huidige 
posvlak en TKVI asook twee referente aan: Die Skriba, NG Kerk Suidkus, Posbus 583, 
Amanzimtoti 4125.
E-pos: info@ngsuidkus.co.za
 
Ons wil jou graag beter leer ken – laai die dokument hieronder af en vertel ons meer van 
jouself (maksimum drie bladsye). Heg dit asseblief aan saam met jou CV.
 
VERTEL ONS MEER VAN JOUSELF DOKUMENT:
http://www.ngsuidkus.co.za/wp-content/uploads/2022/05/NG-Suidkus_aansoek-vrae.docx
 
Diensaanvaarding: Teikendatum - 1 Oktober 2022

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van die kandidate op die kortlys verwag word 
om ’n onderhoud met die kerkraad te voer, en moontlik ’n preekbeurt waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling/beroep uit 
enige van die aansoekers te doen nie.

Navrae: 
SW Erasmus, kerkraadvoorsitter  082 809 2805 of
kerkkantoor: Biancé Swanepoel by 031 903 6567 / 903 8248.

VAKATURE: GEMEENTELERAAR
Suider-Paarl Gemeente nooi predikante wat resoneer met ons gemeente se belydenisverklaring 
(http://www.suiderpaarl.co.za/), en geroepe voel, om hulle inligting voor te lê vir oorweging vir hierdie pos.

Gemeenteprofiel:
Suider-Paarl Gemeente se visie is: Vir Christus, mekaar en ander. Ons jaartema is: Leef Nuut! Ons leef 
ons visie uit deur leerbaar te wees, mekaar te versorg, gasvry te wees en Christus uit te leef in die wêreld. 
Getuienis, families en geestelike groei lê ons baie na aan die hart. Dit doen ons deur op goeie verhoudings 
te fokus.

Suider-Paarl Gemeente het twee bedieningspunte naamlik in die Paarl en in Klapmuts.
Die gemeente bestaan uit 1 660 belydende en 730 dooplidmate en word tans bedien deur twee voltydse 
leraars (waarvan een aftree), een deeltydse leraar, ’n jeugwerker, ’n kinderkoördineerder en ’n maatskap-
like werker.

Ons glo in belewenisgedrewe eredienste, waar mense uitstap met ’n geloofservaring. Ons glo dat die ere-
diens ’n ontmoeting met God moet wees, asook ’n ontmoeting met medegelowiges. Ons fokus op kinders 
en die gesin, en ons probeer ’n gasvrye, vriendelike omgewing skep vir gemeentelede en besoekers.

Leraarsprofiel:
• Iemand wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
• ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk, met ’n gesonde waardering vir die Gereformeerde tradisie.
• Hom/haar gemaklik kan uitleef binne ons gemeentekonteks.
• Iemand verkieslik jonger as 45 jaar, met gemeente-ervaring.
• Iemand wat gemaklik is om alle ouderdomme te bedien.
• Skrifgetrou en dinamies preek met ’n aanvoeling vir liturgie en aanbidding.

Die pos behels die volgende:
Gemeentebediening soos voorgeskryf in Artikel 9 van die KO. Van die moontlike areas waarop die per-
soon se bediening kan fokus, is:

• Bediening van jong gesinne.
• Behulpsaam met versorging van Klapmuts-lidmate.
• Uitbrei van die kleingroepbediening.
• Uitreike en barmhartigheidsbediening in ons wyer omgewing.
• Ons wil graag aan iemand ruimte gee om sy/haar passie te kom uitleef in ons gemeente.

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by admin@suiderpaarl.co.za:
• ’n Kort CV, nie langer as drie bladsye.
• Drie kontakbare referente.
• Kort bekendstellingsvideo van ongeveer vyf minute, waarin genoem word hoekom aansoek
  gedoen word, spesifieke gawes, passie, belangstellings, visie en roeping.
• ’n Skakel na ’n onlangse preek.

Sluitingsdatum: 29 Julie 2022 om 12:00.
Diensaanvaarding: 1 November 2022, of so gou moontlik daarna.
Die totale koste van indiensneming (TKVI) geskied volgens sinodale riglyne. Dit sluit ’n gratis pastorie in.
Navrae: Mev Madeleine Fourie 021 863 2700 of admin@suiderpaarl.co.za

Aansoekers sal teen 10 Augustus 2022 ingelig word of hulle genooi gaan word vir ’n onderhoud. Aan-
soekers moet beskikbaar wees in die week van 15 Augustus met ’n beroep wat op 22 Augustus uitgebring 
word.

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

 NGK KOLLEGEPARK 

VANDERBIJLPARK
VAKATURE: JEUGWERKER

Sluitingsdatum: 12 Julie 2022.

Dienstermyn: Een jaar met opsie om te verleng.

Gemeenteprofiel: Stedelike gemeente met 560 belydende lidmate en 100 dooplidmate. 
Ons tema vir 2022 – “U Woord ons Kompas”! Kollegepark wil ’n verskil maak in die 
wêreld daarbuite deur sy lidmate.

Jeugwerker: Proponente asook jeugwerkers kan aansoek doen.

Pligte: 
• Preekbeurte en al die fasette van die jeugwerk. Kategese, belydenisklas en
  jeugaksies.
• Huisbesoek doen by gesinne.
• Aanbied van kleuterkerk en gesinsdienste.
• Saam met Jeugkommissie as span werk en leiding neem.

Vergoeding en voordele: 
• Onderhandelbaar en daar word gekyk na ±R15 500 p/m.

Aansoek: Kort CV met twee verwysings van vorige ondervinding.

Diensaanvaarding: 1 Augustus 2022.

Navrae: 
• Dr Deon Senekal  E-pos: dasen@mweb.co.za sel: 083 283 0312.
• Dr Pieter Möller E-pos: pieterl.moller@gmail.com sel: 082 690 9014.

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

missie ontvang op 12 Junie 2022 (Lizbé Rossouw, 
Skriba, 01.06.2022).
Ds Carel Petrus van Wyk van die NG gemeente 
Suider-Paarl tree op 30 Junie 2022 (65 jaar oud) 
af en het sy akte van demissie by emeritaat 
ontvang op 12 Junie 2022 (Madeleine Fourie, 
Administratiewe beampte, 24.05.2022).

OOS-KAAP
BEVESTIGING
Ds Quinette le Roux Weitsz is bevestig as 
tentmakerleraar in die NG gemeente Cambridge 
op 15 Mei 2022 deur ds Willem Petzer van die 
NG gemeente Wesheuwels (Ds JH Kleynhans, 
Ringskriba, 17.05.2022).

EMERITAAT
Ds Dion van Rooyen van die NG Kerk Port 
Elizabeth-Heideveld, emeriteer op 31 Augustus 
2022 nadat hy op 29 Mei 2022 die ouderdom 
van 65 bereik het (Deon van Staden, Ringskriba, 
07.06.2022).

VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds Johannes Petrus Matthews is op 4 Junie 2022 
as predikant (tentmaker-diensleraar) van die 
NG gemeente Sasolburg-Vier Ankers bevestig 
met handoplegging. Hy het sy intreepreek op 
Sondag, 5 Junie 2022 gelewer (Dr HJ Kleynhans, 
06.06.2022).

GOUDLAND
BEVESTIGING
Dr Wentzel Schoeman het die beroep na NG Kerk 
Klerksdorp-Oos aanvaar. Sy bevestiging vind 

plaas op 26 Junie 2022. Ds Werner Nel van Klerks-
dorp-Doringkruin sal die bevestiging waarneem 
(Marinda Horn, Saakgelastigde, 25.05.2022).

NOORDELIKE
EMERITAAT
Dr HJJ (Hendrik) Barnard het op 29 Mei 2022 
sy akte van demissie met emeritaat ontvang as 
pastorale hulp van die NG gemeente Valhalla. Dit 
het op 1 Junie 2022 in werking getree (Ds DB de 
Vos, Ringskriba, 31.05.2022).
KENNISGEWING
NG gemeente Soekmekaar en NG gemeente 
Louis Trichardt het op 3 April 2022 saamgesmelt 
(Rehan Rheeder, Saakgelastigde, 06.06.2022).

HOËVELD
BEVESTIGING
Ds Marius Oosthuizen, voorheen van die Deo 
Gloria Gemeenskapskerk, het op 31 Mei 2022 
geëmeriteer, waarna hy die beroep (kontrakpos) 
aanvaar het by die NG Primrose-Oos vanaf 1 Junie 
2022 (Ds Danielle Laubscher, Skriba, 03.08.2022).

EMERITAAT
Dr Christo Naude, verbonde aan die NG gemeente 
Lindenpark, emeriteer op 30 Junie 2022 (Yolandi 
Kok, Skriba, 08.06.2022).

OOSTELIKE
RINGSITTING
Die jaarlikse ringsitting (43ste) van die Ring 
van Laeveld sal gehou word DV op 20 Junie 
2022 vanaf 09:00 tot 13:00 te NG Kerk Laeveld, 
Modjadjiskloof (Francois Schwalb, Bemarking, 
24.05.2022).

>> Vervolg van bl 17
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Verblyf:

NG GEMEENTE: KIMBERLEY-HARMONIE
VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR (VAKATURE A)

Kimberley-Harmonie het ’n vakature vir ’n dinamiese voltydse leraar (Vakature A) met 
die vermoë om deur sy voorbeeld en toewyding die gemeente te lei.

SLUITINGSDATUM: 15 Julie 2022.

DATUM VAN DIENSAANVAARDING: 1 JANUARIE 2023.

PROFIEL VAN DIE GEMEENTE
Kimberley-Harmonie is ’n stedelike gemeente in die Noord-Kaap. Die gemeente het 1 524 
lidmate waarvan 733 in die ouderdomsgroep 0-40 jaar val en 791 in die ouderdomsgroep 
bo 40 jaar.

Die gemeente se visie is: “Met God op pad” met die opdrag: “Om God en ons naaste elke 
dag liewer te hê”.

Kimberley-Harmonie het ’n bepaalde spiritualiteit waarin die Woord en belydenis ’n belang-
rike rol speel in die wyse waarop die gemeente aanbid en die bediening in die gemeente 
plaasvind. Elke lidmaat is deel van die bediening en dit is die kerkraad se taak om lidmate 
by te staan en om hulle vir hulle dienswerk toe te rus.

Kimberley-Harmonie is ook die oprigter van ’n kleuterskool, Patroontjies, ’n onafhanklike 
maatskappy sonder winsoogmerk wat aan die kerkraad verslag doen

PROFIEL VAN DIE LERAAR
Die suksesvolle kandidaat moet:
• Onder die ouderdom van 50 jaar wees met ’n minimum van vyf jaar ervaring in gemeente-
 bediening.
• By die NGK of VGK gelegitimeer wees.
• ’n Passie hê vir Skrifgebonde verkondiging van die Woord en prediking wat al die ver- 
 skillende ouderdomsgroepe bereik.
• In staat wees om goeie verhoudings met lidmate te skep en in stand te hou.
• Vaardig wees in die interaktiewe bediening in ’n digitale wêreld.
• Bewese leierseienskappe en bestuursvaardighede hê.
• Administratief vaardig en bedrewe in die gebruik van rekenaars en rekenaartegnologie 
 wees.

PROFIEL VAN DIE POS
Die gemeente is op soek na ’n leraar wat:
• Verantwoordelikheid kan aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat in
  Artikel 9 van die Kerkorde.
• Oor goeie vaardighede beskik om die gemeente missionaal te kan begelei.
• Gereelde kontak met lidmate maak deur middel van pastorale ondersteuning.
• Sterk leierseienskappe toon om leiding in die gemeente te kan neem op so ’n wyse dat
  hy die gemeente kan inspireer en bemagtig.
• Behulpsaam kan wees by die informele aanddienste.
• ’n Vriend en vertroueling van die gemeentelede kan wees en wat die gemeente met
  toewyding en voorbeeld kan lei.
• Gemaklik by die gemeenskap kan inskakel en betrokke raak by gemeenskapsaktiwiteite.
• Nuwe intrekkers te ontvang en hulle te motiveer om by Kimberley-Harmonie se bedien-
 ing in te skakel.
• Kleingroepe kan mobiliseer en ondersteun.  
• Die belangrikheid van die leraar se rol in die administratiewe take van die kerk besef 
 en in staat is om leiding daarin  te neem.

VERGOEDING
Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuisings- en selfoontoelaag, is 
onderhandelbaar met die kerkraad volgens sinodale riglyne.

AANSOEKE:
1. Belangstellendes moet hul aansoek op die voorgeskrewe aansoekvorm indien. 
 ’n Afsonderlike CV word nie verlang nie, maar belangstellendes kan addisionele inlig-
 ting op die toepaslike plek op die vorm meld.
2. Aansoekvorm kan van Johan du Toit by johan.dutoit200@gmail.com aangevra word.
3. Belangstellendes moet ’n kort Pecha Kucha-aanbieding (20x20) of ’n PowerPoint-aan-
	 bieding	(maksimum	vyf	skyfies)	indien	waarin	hy/sy	die	volgende	aspekte	hanteer:
 • Voorstelling van jou en gesin (waar van toepassing);
	 •	 Vertel	meer	van	jou	persoonlikheid.	Hoe	hanteer	jy	konflik?	Hoe	motiveer	jy	vrywil
	 	 lige	werkers	(lidmate)	en	maak	hulle	deel	van	’n	span?
	 •	 Wat	is	jou	visie	vir	die	hantering	van	ouer	lidmate?
	 •	 Wat	is	jou	visie/droom	vir	jou	bediening?
	 •	 Wat	beskou	jy	as	jou	nalatenskap	in	jou	huidige	bediening?
4. Navrae kan gerig word aan Johan du Toit, onder-voorsitter van die kerkraad, by 076 
 658 5763. Besoek ook die gemeente se Facebook-bladsy deur op die skakel te klik: 
	 https://www.facebook.com/search/posts/?q=kimberley%20harmonie.	
5. Dien die aansoekvorm, ander stawende dokumente en Pecha Kucha-aanbieding in by
  johan.dutoit200@gmail.com. 

NG GEMEENTE KIMBERLEY-HARMONIE
VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR (VAKATURE B)

Kimberley-Harmonie het ’n vakature vir ’n dinamiese voltydse leraar (Vakature B) 
met die fokus op die jeug en jong lidmate.

SLUITINGSDATUM: 15 Julie 2022.

DATUM VAN DIENSAANVAARDING: 1 JANUARIE 2023.

PROFIEL VAN DIE GEMEENTE
Kimberley-Harmonie is ’n stedelike gemeente in die Noord-Kaap. Die gemeente het 1 524 
lidmate waarvan 733 in die ouderdomsgroep 0-40 jaar val en 791 in die ouderdomsgroep 
bo 40 jaar.

Die gemeente se visie is: “Met God op pad” met die opdrag: “Om God en ons naaste elke 
dag liewer te hê”.

Kimberley-Harmonie het ’n bepaalde spiritualiteit waarin die Woord en belydenis ’n belang-
rike rol speel in die wyse waarop die gemeente aanbid en die bediening in die gemeente 
plaasvind. Elke lidmaat is deel van die bediening en dit is die kerkraad se taak om lidmate 
by te staan en om hulle vir hulle dienswerk toe te rus.

Kimberley-Harmonie is ook die oprigter van ’n kleuterskool, Patroontjies, ’n onafhanklike 
maatskappy sonder winsoogmerk wat aan die kerkraad verslag doen.

PROFIEL VAN DIE LERAAR
Die suksesvolle kandidaat moet:
• Onder die ouderdom van 45 jaar wees.
• By die NGK of VGK gelegitimeer wees.
• ’n Passie vir die jeug hê om die jeugbediening tot nuwe hoogtes te neem.
• ’n Passie hê vir Skrifgebonde verkondiging van die Woord en prediking.
• In staat wees om goeie verhoudings met lidmate te bou en  te handhaaf.
• Die nodige vermoë hê om, met behulp van sosiale media en tegnologie, met die jeug
  te kommunikeer en die Woord te verkondig.

PROFIEL VAN DIE POS
Die gemeente is op soek na ’n leraar wat:
• Verantwoordelikheid kan aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat in
  Artikel 9 van die Kerkorde.
• Verantwoordelikheid kan aanvaar vir alle aspekte van die bediening van die Woord aan 
 die jeug en jongmense.
• Jonk van gees is en energiek en gemotiveerd onafhanklik kan werk.
• Oor goeie vaardighede beskik om die gemeente missionaal te kan begelei.
• Oor sterk leierseienskappe beskik om leiding te neem in die ontwikkeling en uitbreiding
  van ’n dinamiese jeugbediening.
• Verantwoordelikheid kan neem vir informele aanddienste.
• Die gemeente met toewyding en voorbeeld kan lei en ’n rolmodel vir die jeug en jonger
  lidmate kan wees.
• Gemaklik by die gemeenskap kan inskakel en betrokke raak by gemeenskapsaktiwiteite.
• Die vermoë het om pastorale ondersteuning aan gemeentelede, veral die jeug, te bied.
• Nuwe, jong lidmate laat welkom voel en hulle motiveer om by die kerklike aktiwiteite en
  kleingroepe in te skakel.

VERGOEDING
Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuisings- en selfoontoelaag, is 
onderhandelbaar met die kerkraad volgens sinodale riglyne.

AANSOEKE:
1. Belangstellendes moet hul aansoek op die voorgeskrewe aansoekvorm indien. 
 ’n Afsonderlike CV word nie verlang nie, maar belangstellendes kan addisionele inlig-
 ting op die toepaslike plek op die vorm meld.
2. Aansoekvorm kan van Johan du Toit by johan.dutoit200@gmail.com aangevra word.
3. Belangstellendes moet ’n kort Pecha Kucha-aanbieding (20x20) indien waarin hy/sy
  die volgende aspekte hanteer:
 • Voorstelling van jou en gesin (waar van toepassing);
	 •	 Vertel	meer	van	jou	persoonlikheid.	Hoe	hanteer	jy	konflik?	Hoe	motiveer	jy	vrywil-
	 	 lige	werkers	(lidmate)	en	maak	hulle	deel	van	’n	span?
	 •	 Wat	is	jou	visie	vir	’n	jeugbediening?	
	 •	 Wat	is	jou	visie/droom	vir	jou	bediening?
	 •	 Wat	beskou	jy	as	jou	nalatenskap	in	jou	huidige	bediening?
4. Navrae kan gerig word aan Johan du Toit, onder-voorsitter van die kerkraad, by 076 
 658 5763. Besoek ook die gemeente se Facebook-bladsy deur op die skakel te klik: 
	 https://www.facebook.com/search/posts/?q=kimberley%20harmonie.	
5. Dien die aansoekvorm, ander stawende dokumente en Pecha Kucha-aanbieding in by
  johan.dutoit200@gmail.com. 

HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in 

sekuriteitskompleks. Reg deur die 
jaar beskikbaar. 2 slaapkamers, 

2 badkamers, slaap 6. Binnebraai 
en groot onderdak buitebraai.

Dubbelgarage. 
Sel: 082 787 9216.

AKKOMMODASIE
BELLVILLE: Selfsorgeenheid vir 4. Veilige 
parkering. Naby Tygervallei. Billike 
tariewe. Skakel Alta 021 919 7161.

VAKANSIE-AKKOMMODASIE
JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL – 2 slaap-
kamer (slaap 6) wooneenhede volledig 
toegerus. Sentraal by die see. Tel: 042 293 
1585.

UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige 
see-uitsig. Loopafstand vanaf see. Vanaf 
R520 p/d per eenheid, buiteseisoen. 084 
547 8522 of 039 315 5779. Webblad: 
www.grietseplek.com
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Daardie gevoel dat alles en 
almal op aarde verbind is

Dana Snyman 17 Junie 2022

Op Verdun-sur-le-Doubs, ’n 
dorpie oos van Parys, kom 
roep Charles my waar ek in 

’n Franse kafee ’n Belgiese bier sit en 
drink. Buite is dit ongemaklik warm.

“Het jy tyd?” vra hy. “Ek wil jou 
iets gaan wys.”

Natuurlik het ek tyd. Ons het me-
kaar twee dae gelede ontmoet, ek en 
Charles. Ons vaar saam met ’n groep 
Suid-Afrikaners in rivierbote op die 
Saône-rivier, meer by dorpies vas, stap 
in die smal strate en stegies, verken 
hierdie ou leefwyse, wat vaagweg 
bekend voel.

Ons stap die hitte in. Aan die 
onderpnt van die straat is ’n kerk. Of 
is dit ’n katedraal? ’n Waardige gebou 
met ’n skuins teeldak. Die horlosie in 
die kloktoring loop op tyd. ’n Beeld 
van ’n vrou op die gewel se bopunt. 
Rooms. 1734, staan teen die muur.

Die swaar voordeur is toe, maar ’n 
entjie verder staan ’n kleiner deur oop. 
Eers is jy in ’n leë vertrek, met nóg ’n 
deur. Charles, ’n boer en sakeman van 
Heidelberg in die ou Transvaal, swaai 
dit oop en stap in. Ek volg hom.

My hand vat byna instinktief na my 
sonhoed en haal dit van my kop af.

Nou staan ons agter in hierdie ou 
kerkgebou met die hoë dak. En dis 
skemer. En dit is stil en koel. En alles 
ruik na ou gebede en genade en iets 
wat ek nie ken nie.

“Kyk net,” fluister Charles. “Kyk.”
Die rye regop houtbankies tot naby 

die altaar daar voor. Sewe kandelare 
op die altaar. Teen een muur ’n 
beeld van Jesus aan die kruis. By die 
voordeur ’n bieghokkie: eenkant ’n 
smal ruimte waar die priester agter ’n 
gordyntjie kan sit; aan die ander kant 
’n bankie waarop die een wat wil kom 
bieg, kan kniel.

Baie anders as die kerke in 
Suid-Afrika waarin ons gedoop en in 
middeljarig geword het. Ons kerke, 
só voel dit wanneer jy hier staan, is 
Sondagkerke.

In die hoek is iets wat lyk na ’n 
tafeltjie by ’n kleiner altaar. Ons voete 
stap met ons lyf soontoe. Op die 
tafeltjie is drie kerse. Net een van die 
drie brand.

As kind is ek geleer om die 
Rooms-Katolieke Kerk te wantrou. 
Party mense het gepraat van die 
Roomse Gevaar in ’n tyd toe ook 

gepraat is van die Swart Gevaar en die 
Rooi Gevaar. Die Katolieke aanbid 
Maria, is ons geleer. Asof dit so een-
voudig is.

By die drie kerse op die tafeltjie lê 
’n dosie vuurhoutjies. In die tyd van 
die Roomse Gevaar, anders as nou, 
sou ’n NG predikant nie eens ’n kers 
tydens ’n erediens op ’n Sondag- 
oggend aansteek nie. Te Rooms.

Ek haal ’n vuurhoutjie uit die dosie, 
glip dit oor die dosie se skurwe kant 
en hou dit bokant een van die twee 
kerse wat nie brand nie. Die kers is al 
vantevore aangesteek, tog is dit asof 
dit nie weer wil brand nie. Flou gloei 
die vlammetjie. Flou, nes my geloof is.

Charles neem die dosie vuurhout-
jies by my. Die ander kers – ook een 
wat al voorheen aangesteek is – wil 
ook nie brand nie. Die brandende 
vuurhoutjie word al korter in Charles 
se vingers, maar die kers bly dood.

“Asseblief, Here,” fluister Charles en 
haal nog ’n vuurhoutjie uit die dosie.

Dan vrek my kers se vlammetjie 
ook.

Dit is asof ’n mens so-iets persoon-
lik opneem, asof die kers wat nie wil 
brand nie iets tussen jou en God is. 
Asof God vir jou daarmee iets wil sê.

Charles stap na die voorkant van 
die kerk. Ons is nie meer twee mans 
op vakansie nie, ons is besig om in die 

stilte te verdwaal. Ons gaan sit ’n ent 
van mekaar af op een van die voorste 
banke. Die stilte. Die stilte. En daar 
is sy: ’n beeld van Maria, die uitdruk-
king op haar gesig iets tussen ekstase 
en medelye.

Hoe beskryf ’n mens daardie gevoel 
wat jy soms in sulke stil oomblikke 
kry dat alles en almal op aarde aan 
mekaar verbind is en dat jy intiem 
deel daarvan is? Dat die lewe ’n Mis-
terie is en sin het al voel dit dikwels 
nie so nie.

Op pad by die kerk uit, sien ons dit: 
In ’n houtkassie teen die muur is nuwe 
kerse wat nog nie aangesteek is nie. 
Eers haal Charles een uit die kassie, 
dan ek. Ons maak dit op die tafeltjie 
by die twee dooie kerse staan.

Die nuwe kers se pit brand maklik. 
Dapper brand die vlammetjie.

Buite skyn die son steeds warm. 
Die eerste keer het ek dit gemerk, 
maar eers nou sien ek hoe afgeleef die 
kerkgebou van buite lyk. Het een van 
óns kerke só gelyk, is lankal basaar ge-
hou en geld ingesamel. Dit is baie jare 
laas geverf en die teeldak is aangepak 
met mos. Maar daar is iets eerlik aan 
alles. Dit lyk of die ou gebou asem-
haal.

“Kom, ons is laat,” sê Charles langs 
my. “Ek dink die ander wag al vir ons 
by die boot.”

Hoe beskryf ’n mens 
daardie gevoel wat 
jy soms in sulke stil 

oomblikke kry dat al-
les en almal op aarde 
aan mekaar verbind 
is en dat jy intiem 
deel daarvan is?

“
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