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Meyn dierbare zoon in die Heere. U brief in dank en welstande ontvangen ged. 10 Okt.33. 
Ons het uwe stryd en worsteling met uwe God gesien. Ik dank God in alles in senderheid dat 
u openhartigs uw ziel uitstoot vir God en uwe Vader. ?Niemand is sonder genade voor 
genade. 
Dierbare seun! Het is die stryd waartoe uder ernstige jongeling in die aankomende 
ampsbediening geroepe word. Het is uw God en Christus die u aangryp.. O uw Vader dank 
God dat die stryd in die begin van u studie gekomen is. Want ?wie …..oorwinning 
is…….?gewis en die stryd sal u ’n ewige gelden bladsy van uw lewe en ambt wees. Die stryd 
gaan tussen u ek en die Ek van uw God deur sy HG Geeste. Het sal wees, nie meer ek nie leef 
maar Christus en sy Ek leef in my. Rom.14:7 Want niemand leef ?sielsalleen en die waarheid 
[2] moet en sal in uw siel doorbreek. Kyk Gen.32:9,10,11. 24-31. Een Man worstelde met 
hem. Hy moet word die ?Patriarch van het geheele volk Israels op dat Israel sal weet waartoe 
hy geroep is ’n ?l om te worstelen en te oorwin. Kyk Jesaja 1:5 as hy geroepen word tot 
ambsbediening. Niemand kan God dien naa sy welbehae die sy eie ek nog het. Kyk Jeremia 
1:5-?8 die stryd. Kyk Paulus Gal.1:15 – a sie sy roeping, sy stryd 16 met vlees en bloed sy 
gaan naa ?Arabie en ten laaste sy oorwinning 18. Kyk Hand. 26:16 dat is ook vir my tot 
sterkte gewees word die H Geest ook u die ?beker/teken tot u myn worstelende seun.  
Ek verseker u dat u van weege [3] God is afgebede en u van moeder skool is afgesonderde vir 
die Evangelie diens. Gal.1:15. Deur die genade Gods is/as die ?skape/stryd gekom waar u 
?weer God en haal ?die /uwe weiveld ……….en die diepste van uw siel. Die stryd is van uw 
God verordineerd. Het gaat om die volle oorgawe aan u God- Nie ek nie maar word U alleen 
die Ek van mijn God alleen. ?U/ek het u nie altyd gebid “waar wil” ek meet/weet die meenigs 
van uw siel was so – nie meyne wil nie, o God. Jy weet het. Geef uzelven nie die skuld nie. 
?Hier/Meer is almal oordenkingen u uwe/eie siel die leiden sal tot ?die/nie finale oorwinning 
in uw God. O wat ben ek dankbaar dat die Heere u reeds so jong aangegryp.. Hy roep u jong 
en teeder/tender in sy dienst….eks die studie kom van sy Woord in die Teologiese en uw siel 
sal sidder in die [4]worsteling – is het wel waar in het wel vergl. ben ek nou wel geroepen en 
toe en duisend meer. Dan sal u siel juigen in die oorwinning die ge uwe beloofde is in 
Christus Jesus. Ja uw hart/hand sal gefondeerd worde in sy mankheid. Want het is nie uw 
beroeping nie, maar sy eie roeping naa sy ewige welbehae. Hy begin Hy set sal/seil ?voort. 
Hy voleindig sy roeping in en deur u, met u en tot u. Die worsteling wat u nou moes 
deurmaak is deur my ten bloede toe gestry. Hy gaf ons die oorwinning. Hy alleen het het 
beloof . O waar heb ek met my God deurworstel. Ek heb nie opgehoude tot dat Hy my 
hart/hand oorwonnen. Ek sal U nie laat gaan tenzy Gy my seen. [5] U het niks nie verkwist. 
Allen gelden is wel aan u besteed en sal nog besteed word. Dat die ernst van uw lewe voor 
God u soo jong bewus word is Gods genade. U is mijn Samuel afgebeden van den Heere voor 
sy diens. Wees sterk in uw God. Het einde van uw stryd is nie ek nie maar ?jy/Gy het 
?oormaakt. Hy oormaakt in u lewe u, wil u, met u en tot u opdat u oormaakt in uw siel. Gen 
32:28. Uw liggaamlike lewe sal vir altyd mank wees dat u uwe ek, uw vleeslelek ek vir goed 
gebreek wees en die Ek van uwe God uwe ek wees. Hand.17:28. Ek uw Vader, u biddende 
vader dank God vir die worsteling met uw Heere en Hy met u. Hy sal u die oorwinning gee. 
Het is sy welbehae die stryd. Het is sy weg deur die see. In sy ewige ontferming en 
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barmhartigheid sal Hy u nooit begewe of verlaat. ?Des ek u maar sê wat ek in my leeslessing 
tot die amp geworstel het, ’n boek so vol wees. Sie Job 19.20.23.24.25, dat is ook vir u myn 
seun . Vers 24 dat is die stryd en vreeselike worsteling van Job voor God. Het is ’n 
oorwinning die vir ewig is opgetekend vir Job, vir my en u en vir alle kinderen Gods. Nie 
veel vriende nie kenne u stryd. Vele vrienden ontmoedig u en zeg waar is daar plek vir u, u is 
meer geroep voor dit of dat. ? Veral veran….u is as ’n doowe die nie hoor nie Jes.38. Lees 
tog die stryd van Christus Jesus in Getsemane . Hy stryd vir u, met u en deur u. [7]Heb.5:7-8. 
En die stryd van Christus is uw stryd getekend en gegewe. O dar seur so lang dae en dae voor 
dat die ek van die mens, die deur Hom geroepe word gebreek is. Ook moet waar word Rom 
14:7. “Maar niemand van ons leef sielselve” Maar u ?mankheid is reeds bewus in u maar sal 
met krag deurbreke. En as u zeg- ek wil nie meer bewe vir myself nie is reeds in uw woorde 
die waarheid van krag. Kyk Rom.6:8-11. En in en na u stryd kand ge sê : en wat ek leef dat 
leef ek Gode. 10. Kyk ook Rom. 8.18-23. Lees ?1Petr1:3-8 na stryd die oorwinning. Ook u 
nou reeds die stryd deurmaak is voor ons ’n vertroosting . Want Hy roepe u met ’n ewige 
roeping tot die Heilig Ambt. Maar dan ?bedien [8]u nie sy ambt nie, maar Hy bedien sy amb 
deur u begenadigde seun. Al die skatte van die wêreld is nie te kosbaar om u te laat oplei tot 
die ambt. U sluit die stryd nie af nie om boer te word maar om u oor te gee in die amb 
waarvoor u afgeboden is. Ja ook u verlange van u kinderjare af. Wil u die stryd beëindig deur 
te vlug. O neën my dierbare seun . Die stryd is nie uw stryd, maar die Heere Hy sal u sterke 
in uw en sy stryd in met en deur u. O God ons dank U met die dank die U o God self deur die 
H Gees ons gegee het. [9] O God ons dank U uit die diepe grond van ons hart dat U ons die 
stryd gegee het, dat u self die stryde stry in met ons, opdat ook ons die stryd voor u mag stry.  
Baie medestudente mag sê er is geen beroep. Se het betaal nie. Het amb is so swaar en 
moeilik. O die u roep is getrouw. Hy is die Weg. Hy sal u amb heerlik maak. Niemand en 
niks mag u afkeuren van u roeping. God is getrouw. Nie meer ek maar Christus leef in my en 
sy Ek. Hey u God is die Almagtige. Gen.17:1. Hey die u roep is getrrouw 1 Thes.5:24. 2 Tim 
14.7-9.12.  
O dierbare seun die Here sal u verandering gewe. Hey bevestig u en uw siel in Hom. 
[10]Droog u trane en sterk u in uw God. Blyf in Hom in Hom is jy gedoop. Hy sal alles wel 
maak vir tyd en ewigheid. Uw siel en liggaam. 
Ons ?ouderlike groete in die Heere aan my geliefde seun. Genade, barmhartigheid en vrede 
sy u van God den Vader en Christus Jesus deur sy H Gees. Seun hier is niks te vergewe. Hier 
is ’n heilige saak ?gekum. Word nie moedeloos in uw God Nee is. Nee is ’n fase in uw 
voorbereiding. In Christus Jesus is ons alles vergewe. U sê u het nie gebid nie- uw wil 
geskied. [11] Ja myn seun maar het is die H Gees die in u bid met onuitspreekeleke sugting. 
En Hy bid vir u” U wil geskied. ?Jes 62:1. Ek ben nie kwaad maar Gode werkswyse. Myn 
soon u het my nie verdriet aangedaan.. U was en is nog myn gehoorsame seun en sal het 
wees. Laat u stryd nie verlig word nie maar blyf in den Heere langs die weg van uw geboorte 
af. Van stryd tot oorwinning. As u boer moes word sal er geen stryde wees. Nou wil u dat u 
goed en en een geseene teken dat God u roep vir die bediening. Vat u studie op in sy naam. 
Laat alle gedagte van die mens ? en die gebring word in Christus. 2 Cor.10.4.5. [12) Die Heer 
bewandel met u die weg van alles heiliges van den beginne tot die einde. U kan God nie dien 
nie as Hy self u nie roep nie en u bekwaam maak tot sy diens. Hy het u ?ingebind in uwe 
stryd met Hom. Hy sal u deur leide en wil leide ten eere van sy Naam. 
Uw biddende en dankbare ouders. Ons groet u in den Heere met ’n heilige kus.  
Sing Ps.89.1.7.  
H. Pasch 
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Bylaag B 
Pasch se toespraak 
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Bylaag C 
Resensies op Pasch se roman- “Swart skape” 
Swart Skape – G. B. S. Pasch (Die Hoëvelder) 
’n Mens sou die verdienste van hierdie voortreflike grondnovelle kon opsom met die 
volgende: Oorspronklike styl, ’n individuele seggingskrag en ’n treffende uitbeeldingsvermoë 
van die skrywer. 
 Dit as aangenaam om weer ’n verdienstelike werk onder die oog te kry, en ’n genot om met 
’n skrywer kennis te maak wat nie alleen tuis voel met sy onderwerp nie, maar wat hom 
inderdaad daarin verlustig om met die juiste tekenende woorde die regte atmosfeer te skep en 
’n frisse beeld voor die gees te roep.  
 Die verhaal van Theunis du Toit is een van stryd. ’n stryd enersyds om die behoud van die 
primêre Boere-deugde, andersyds om die teenslae wat die Suid- wes se natuur voortdurend 
bied, te oorkom en so ’n vastigheid onder die voet te kry. 
 Theunis, ’n arm maar hardwerkende jong man, het by oom Hannes van Heerden ’n ryk boer 
van Suid-Wes, gaan werk. Hoe oortuigend beeld die skrywer nie vir ons hul eerste 
ontmoeting met die volgende paar woorde uit nie! 
“ Hulle hande stewig inmekaar, soos taai osskowwe teen die juk. ’n Rilling deur sy jong lyf. 
Die hand vat sy eie groot hand amper toe.” 
 Die karakter van Theunis word dan vêrder met groot insig en liefde blootgelê. Ons het 
simpatie met die naïewe seun wat nog onbeskroomd kan sê dat hy liewer vir Driekie wil leer 
tiekiedraai as om te dans, liewer die grammofoon wil opwen as om in hulle ydele plesier te 
wil deel! 
 Maar die wêreld is vol vanggate en spoedig moes Theunis besef dat dit juis die Herklaas met 
sy sagte handjies is wat met sy spekulasies sulke aanloklike vooruitsigte stel. So het Theunis, 
Herklaas, die afstootlike mannetjie wat geen arbeidsvreugde ken nie, se advies om uiteindelik 
’n eie plaas te besit. 
 Wanneer dit dan lyk of Driekie en Herklaas tog vir Theunis van sy lewensideaal af te kry 
bring Witlies, sy rooibont koei, hom na die werklikheid terug. 
 SWART SKAPE van G. B. S. Pasch kan met vrymoedigheid aanbeveel word as ’n 
lewenswaardige boek van besondere gehalte. 
 
Swart Skape – G. B. S. Pasch ( Koers Desember 1948 uitgawe) 
’n Paar jaar gelede het hierdie skrywer ons verras met die verfrissende werkie Erfplaas. Pasch 
het daarin uiting gegee aan ’n groot liefde vir die grond en vir die arbeid en getoon dat hy die 
plaaslewe goed ken, self na aan die bodem lewe. Die konflik daarin was die botsing tussen 
wie die arbeid van die boer voel as roeping, en wie dit bloot sien as middel to winsbejag. Die 
epies-dramatiese element het egter nog nie sterk tot ontwikkeling gekom in hierdie boekie nie 
– veral die liefdesmotief het die leser onoortuig gelaat. Stilisties en andersins het die werk 
sterk verwantskap vertoon met D. F. Malherbe, moontlik ook invloed van hom, iets wat nie 
sonder gevare is nie. 
Swartskaap ( die prentjie van ’n rooibont bees onder hierdie titel op die stofomslag doen wel 
’n bietjie koddig aan!) wysig nie hierdie beeld wat ons gevorm het van die skrywer se 
kunstenaarspersoonlikheid nie en bring ook geen vêrdere ontwikkeling nie, behalwe dat 
Pasch hier minder ontkom het aan bogenoemde gevare. 
Die teks uit Spreuke wat as motto dien, dui die konsepsie van die novelle aan “ ’n Erfenis wat 
by die begin haastig bymekaargeskraap is – die end daarvan sal tog nie geseënd wees nie.” 
Theunis du Toit is een van die bodemvaste boere met ’n hartstogtelike liefde vir die arbeid. 
Deur die teenslae wat sy vader tref, moet hy die ou Transvaalse panplaas verleet. Hy werk 
eers ’n tyd lank as dagloner by die spoorweë, daarna as kneg op ’n Bolandse plaas, om 
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uiteindelik na Suid-Wes te gaan, waar die werk as voorman by die rasegte Boer Oom Hannes, 
wat hom so aan sy vader herinner, hom baie gelukkig maak. 
Hy het mooi drome van ’n eie toekoms as selfstandige boer op ’n plaas wat deur sy arbeid 
uitgespook het: “ In elke dag se harde werk moet sy bevrediging lê, nie in die loon wat in sy 
arbeid skuil nie; en sy loon moet middel wees tot groot roepingsdinge in die lewe.” Vir die 
ryk spekulant-boer Herklaas le Roux het hy ’n diep minagting. In werklikheid is sy 
instinktiewe afkeer van die man vrees vir eie drang om toe tegee aan die begeerte om 
onafhanklik boer te word lange ander wee as die van roepingsvolle arbeid. Hy gee dan ook 
inderdaad toe aan die verleiding: op advies van Oom Hannes, wat sy onwil om dit te doen 
verstaan, verkoop hy sy eerste verse wat hy met soveel toekomsverwagtinge gekoop het, en 
koop ’n groter aantal vir die geld. Hierdie daad laat by hom ’n hewige wroeging ontstaan dat 
hy sy ideale as boer verkwansel het vir siellose spekulante. Toe laat hy hom weer deur 
Herklaas betrek in spekulasie met karakoelvelletjies en met die beeste van drooggeteisterde 
boere. Uiteindelik laat hy hom onder invloed, terwyl hy met sy maer beeste trek van die plaas 
wat hy in sy spekulasiedrang oorbewei het, verlei om sy “ Arbeidsloon” te verkoop. Hy kom 
tot besinning as hy kyk in die oë van sy sterwende bees, die enigste wat hy behou het van sy 
eerste versies. “ Met sy blink meslem maak hy ’n einde aan haar pyn en vrees en aan sy 
strewe na vreemde dinge”. En hy voel “ die wete dat hy teruggaan panplaas toe om sy 
roeping te volvoer in sy liefde vir die swoegarbeid en vir die breë grasbultplaas van sy vader. 
Die spekulasiegeld van Arbeidsloon sal ontsmet word deur skuld te delg op die ou plaas, 
skuld wat opgehoop het nieteenstaande troue arbeidsywer en arbeidsdaad van sy sterk 
breëhandvader.” 
Die mooi motief van hierdie novelle het vir my nog nie tot ’n oortuigende konsepsie en 
verbeelding gegroei nie – dit het bietjie skraal gebly en doen soms effens oordrewe aan. So 
bv. waar Theunis helder oordag halfylend die veld instap ’n tydjie na die transaksie met die 
varse: “ Die middag het hy magteloos gevoel soos geil struikgewas wat droogtely. Hy het die 
veld ingestap; en soos iemand wat dronk is, het hy geen koers gehad nie. Tussen die wit 
boesmangras deur, oor die wit kalpklippolle, teen die wit horison in. Hy het die rus van die 
swart boomstamme en takke nie gesien nie. By kaal miershoophoogtes verby sonder die 
stilstaan van vroeër en die uitkyk oor die breë boesmanveld. Sy gedagte werk ook nie in ’n 
koers in nie soos ’n dronk galsiek skaap. Dit sirkel om Herklaas, wat ’n bree, swart teen-die 
aandlug-gestalte word; om ligter, wat wegruk as hy na die teuels vat. Drienie se gestalte teen 
hom aan, Witlies se krombeen, ligrooi kalf; en Alie soos vêraf blitse van ’n weer wat wegsak 
… “  
Hierdie aangehaalde gedeelte is ook ’n voorbeeld van die gevare wat Pasch se styl bedreig. 
Telkens gee hy blyk van eie siening en van die gawe om dit met sy woord te verbeeld. Om 
slegs ’n paar voorbeelde aan te haal: “ verder af op die oorkantste wal, in die hoë 
apiesdorings, het die blou-ape teen die son gesit met hul mae witblou teen die koesterende 
warmte”. “ Oom Hannes laat hom baie aan sy eie vader dink: breed en vas en sy tree 
agtermekaar soos een wat in die ploegvoor loop”. “ ’n Steenbok voor hom uit met pronkerige 
rekhale, en asof hy altyd daar gestaan het, skielik botstil agter ’n yl vaalbos, sy hoekige 
oortjies, groot oë en swart neusie vir Theunis soos ’n bekende.” “ As hy te na aan die kalf 
kom, die koei se skuinsdraai en gaan stilstaan en ’n soebatvrees in haar groot oë wat hom die 
teuel laat intrek en geduldig lat wag. “ Naas hierdie konkrete siening en die liefde vir die 
konkrete woord van die Boere-spraak vertoon die skrywer egter ’n neiging. net soos 
Malherbe om gedurig in beeldspraak te wil praat – die gevaar is egter nie alleen ’n op die 
duur hinderlike gebrek aan soberheid en direktheid nie, maar ook ’n onsuiwer vermenging 
van die konkrete en die abstrakte en dat die outeur vergelykings gee in plaas van beelde. 
Beskou mens bv. die gekursiveerde * gedeeltes in die eerste sitaat hierbo, dan blyk dit al gou 
dat dit nie spontaan opflitsende beelde is wat ons die verbysterde Theunis laat sien waar hy 
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die veld instrompel, ons by verbystering saam met hom laat belewe nie – dis verstandelike 
vergelykings (al is hulle aan die konkrete boerelewe ontleen in die rasegte boeretaal gegee, ) 
en in hierdie stylaard, wat nie betogend nie maar beeldend wil wees, besit hulle geen 
suggestiewe, geen evokatiewe krag nie; hulle kan selfs want so iets is in wese retories, maklik 
tot dwaasheid lei, soos bv. in die volgende: “ Soos vuur in hierdie wit gras vreet die vlamme 
in sy gewete in, voortgedryf deur die wind van sy verloëning.” 
Om terug te keer tot die verhaal en konsepsie. Afgesien van die vaag romantiese van die 
Alie-motief, gee die skrywer uitstekende milieu-beelding en suggestie: so bv. van die 
plaaslewe in die Boland, die lewe op die plaas en in die dorpe in Suid-Wes. Ook is die tipes 
goed geslaag: die stoere Oom Hannes, die materialistiese Herklaas, Drienie en die sinnelike 
verlange wat sy geleidelik in Theunis opwek. 
In sy strewe na direktheid in die weergawe van Theunis se mymeringe en gemoedstoestande 
maak die skrywer dikwels op geslaagde wyse gebruik van sintakties afwykende sinne wat 
soms geen sinne meer is nie. Nie altyd is dit egter stilisties gemotiveerd nie, soms gaan die 
ritme ook verlore en ander kere draai hy hom vas in sy sinskonstruksies. 
Pasch het in hierdie werkie nog nie uitgestyg bo die beperkthede wat sy eersteling laat vrees 
het nie, maar die gees van sy werk, die aard van sy talent maak dat ons verlangend uitsien na 
sy vêrdere ontwikkeling, na die ontginning van sy gawes deur strenger selftug en deur groter 
verdieping. 
 
Bylaag D 
Pasch se preek gelewer by afsluiting van GKSA se Eeufees te Rustenburg-  
30 Maart 1959 
Gesien, Gedank, Moed Gevat! 
Lees:  Handelinge 28: 1 -16 
Teks:  Handelinge 28: 15 (b): 
  "en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat." 
Sing:  Psalm 107: 1 en 4 
  Psalm 95: 2 en 4 
  Psalm 106: 1 en 20 
  Psalm 134: 1 tot 3. 
Geliefde Broeders en Susters in die Here - hoewel nie in dieselfde volgorde nie, is die drie 
geloofsdade wat in ons tekswoorde uitgestal lê duidelik aanwesig by die ontstaan van die 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 
Ds. Dirk Postma was ook op pad "door God als blinde geleid .. op wegen, die wij niet 
geweten en op paden die wij niet gekend hebben!" 
In die klein tentjie êrens in Pretoria het ds. Postma die broeders "gesien", in die geloof 
"gesien": "Ik gevoelde mij innig aan die broederen verbonden". En as hy in Rustenburg 
kom: "Wie had dat … kunnen denken, dat wij elkander alzoo zouden zien, en dat ik onder u 
den herderstaf zoude opnemen!" 
Gedank het hy ook, meermale: "Heffen wij nu voorts tot Hem alleen oog en hart maar op en 
ons betrouwen zij op den Here onzen God …" 
En dat hy moed gevat het op 'n stadium toe sy sending skynbaar 'n mislukking was, ly geen 
twyfel nie. In Rustenburg ontmoet hy baie wat bly is oor die stap van die vyftien broeders: 
"men hoopt nu te verkrijgen wat men zoovele jaren al verlangd, maar tervergeefs gezocht had 
en ik zelf zie in den zaak veel meer dan ik kan uitspreken mijn hart word zeer versterkt 
in God. 
Gesien, God gedank en moed gevat! 
En twintig korte jare later, toe die broeders en susters mekaar "sien" op Steynsburgop 
8 Maart 1879 en Ds. M.P.A. Coetzee ook ten aanhore van prof. D. Postma 'n 
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gedagtenisrede uitspreek by 'de viering van het twintigjarig bestaan der Gereformeerde Kerk 
in Zuid-Afrika', is die kennelike en duidelike inhoud van sy rede: God gedank en moed 
gevat! 
Nou, vandag, is ons honderdjarige fees verby! Wat by ons vaders gebeur het, dring hom 
aan ons op vir oorweging en toepassing, veral en omdat dit so suiwer Skriftuurlik is: 
Gesien, God gedank en moed gevat! 
En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat! 
In één kort sin, te midde van hierdie treffende reisbeskrywing, drieërlei aksie, drie sterk 
opeenvolgende dade. Soos wat die één sin is, nog hegter is die drie dade saam veranker in die 
genade- en verkiesingsdaad van God deur Jesus Christus! 
In die eenheid van hierdie Woordverkondiging wil ons graag oor drie dinge spreek: 
1. Gesien. 
2. Gedank. 
3. Moed gevat. 
I. Gesien: 
 Paulus is 'n gevangene. 
 Die jongste jare wat agter hom lê is 'n aaneenskakeling van verwyte, verhore, boeie, 
gevangenismure en te midde daarvan en desnieteenstaande: Hy bly met één saak besig: 
verkondiging van die evangelie van heil en verlossing! 
 In elke hof en voor elke groot regter is die naam van Christus onverskrokke bely, en 
hier op die laaste skof na Rome toe om voor die Keiser te staan - hier op die oop see - hoe 
het sy skraal en geboeide gestalte, te midde van die swiepende windvlae, die mashoë golwe 
én die liglose nagte en selfs dae - hoe het sy gestalte nie die onrusgolwe in die harte 
stilgemaak nie, hoe het sy onverskrokke belydenis van dié God aan wie hy behoort, nie die 
hoop en die vertroue teruggebring nie! 
In die reddinglose skip, in die lang en kommervolle ure was Paulus se geloof die stuurman, 
was Paulus self, hoewel gevangene - Kaptein en Koersbepaler! 
Die belofte van God: Jy moet voor die keiser staan, was die rots waarin Paulus se ankers 
vasgeslaan was! 
Paulus moet Rome sien! 
Hoe? Dit weet hy nie; God weet! 
Wanneer? Dit weet hy nie; God weet! 
En so bly sy geloof deur al die gevare onwrikbaar: geloof sonder aanskoue, geloof sonder om 
te sien, geloof in die beloftes van God, al lyk niks na beloftevervulling nie! 
Na drie maande, 'n onopvallende gevangene saam met Lukas en andere op die groot pad na 
Rome toe! 
Op die weg wat Áppius gebou het uit Suid-Italië na Rome, gebou het met blink en 
veelhoekige vulkaanstene, oor die laagtes en vrugbare bultrondinge - en hier waar Paulus-
hulle nou stap, net verby die Pomptynse moerasse, hier het deur die jare die groot en 
magtige Caesars, groot generaals en veroweraars, met groot luister, wapperende vaandels en 
hoogverhewe adelare, ná geslaagde veldtogte, die pad en die myle afgemarsjeer! Al 
roemende terwyl hulle gaan, sigself verheffende, verwagtende om oorstort te word met die 
sigbare en ydele eer van gelykes én minderes! Soekende na nog hoër gedenknaalde en 
blinkerder grafstene as die wat nou aan beide kante van die pad uitgestal is! 
Drukke verkeer op die koning van die weë! 'n Wêreldpad na 'n wêreldstad toe! En hier - hoe 
treffend die teenstelling - stap die groot, geroepe Apostel van Jesus Christus in armoedige 
klere en sandale wat verloop is oor die baie myle van die kus af - ses lange dae met kort nagte 
en min rus! 
Hier stap die grootste generaal en vors wat nog ooi die plaveistene betree het, met 'n nuwe 
triomfevangelie oor sonde en dood en graf! 
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Daar is geen luister en min belangstelling; en niemand sien hom nie, omdat niemand wat 
verbygaan Christus ken nie! 
Die Áppiusmark verby - vuil, berug, vloekende en dronk soldate, die voorpos én wagpos 
én toonbeeld van die groot stad! 
En dit word vir Paulus die voorportaal van die hemel! 
Hier kom die eerste broeders ui Rome die Apostel tegemoet! 
So sorg die Here vir hom! 
Die hart van die Apostel juis so gevoelig vir liefde en simpatie! 
Geloof word aanskoue in Jesus Christus. 
Paulus, die Apostel van Jesus Christus sien die broeders van Rome! 
Aandoenlike gebeurtenis! 
Vreemdes sien mekaar en ken mekaar in Jesus Christus. 
Die verbleekte hande wat na hulle uitgesteek word, vasgegryp! 
Nederig opgekyk in die oë. 
Geval op die bors van die uitverkore kneg van God, wat sy Naam gedra het voor vorste en 
koninkryke! 
Geen trompette en wapperende vaandels nie maar woordelose geloofsblydskap! 
Paulus sien die broeders van Rome, die broeders sien die Apostel van Christus! Gelowiges in 
Jesus Christus, vreemdes vir mekaar, soos twee of meer strome ontspring uit dieselfde bron 
en wat 'n tyd lank eie bedding volg, vloei hier plotseling in mekaar! 
'n Klein skildery wat die afbeelding is van die groot landskap waar alle strome en 
stroompies uit dieselfde bron van genade en verkiesing saam-stroom in ie ewige rivier van 
heerlikmaking! 
Só sien hulle mekaar! 
En toe hy hulle sien, het hy God gedank en moed gevat! 
En toe hy hulle sien …! 
Hoe dikwels het Paulus nie vir hulle gebid nie! Ook gebid dat sy dringende begeerte vervul 
sou word om na Rome gelei te word - Rome, middelpunt van die heidense wêreldryk! 
Paulus se hele lewe, menslikerwys gesproke, word beheers deur hierdie wêreldstad, Rome, 
én deur die Godstad, Jerusalem! 
Jerusalem - hier het die verlossing en heilsweldade op die hoogte van Sion soos 'n fontein 
ontspring! Rome, wat verower moes word vir Christus ook deur sy verkondiging van Jesus 
Christus! 
Hy moet Rome sien - om Christus daar te verkondig en te bou op gelgde fondamente! Rome, 
ter wille van Christus - dit word die dringende lewensplan wat in hom omhoogworstel en 
groie deur al sy preekjare heen! 
Hy sê self: Nadat ek in Jerusalem was, móét ek Rome ook sien! 
En nou - anders as wat hy gedink het - in sy boeie sien hy die broeders, sien hy broeders, 
broeders uit die wêreldstad Rome! 
Dankbare Paulus! 
Dit word 'n aanskoue, 'n sien in Christus! 
Uit twee stede word dit hier by die Áppiusmark 'n gemeenskap van heiliges! 'n Gemeenskap 
waarsonder hulle mekaar nie kon sien nie! 
Selfs 'n apostel, selfs 'n Paulus onder hulle, is niks sonder die broeders, sonder die 
gemeenskap van die heiliges, sonder die liggaam van Chrisus nie! 
 
En daarom - al was dit twee broeders en Paulus - 'n volheid, 'n gemeente, 'n openbaring 
van die liggaam van Christus! 
Broeders uit Jerusalem en broeders uit Rome bring uit genade 'n heilige eenheid tot stand! 
En hier gee nie omstandighede nie, maar die hart die toon aan! 
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En in die harte word die wonderbaarlike liefdesvuur ontsteek wat in die wêreld nie wil of kan 
brand nie! Die liefde bly nie verborge nie maar weerspieël hom in oog eb gesigsuitdrukking 
en druk hom uit die mond en hand! Dié liefde openbaar hom as die kenmerk van die heilige 
familielewe, wat deur die gemeenskaplike geboorte uit God sy bestaan het! 
Daarom sien Paulus die broeders! 
Hier - heerlike belewenis! - kom die lewende voorbeelde van genade en van verlossing, uit 
Rome Paulus tegemoet! 
By die Áppiusmark! 
'n Feesgeleentheid al is die getal min! 
Die afgelope drie dae, broeders en susters, was Rustenburg in alle waarheid ons Áppiusmark 
en Drie Herberge! Van heinde en verre, uit ons vaderland én uit die vreemde, langs alle 
paaie, het ons mekaar hier tegemoet-geloop en mekaar gesien! 
Hoe is daar nie om die vervulling van hierdie dae gebid nie! Hoe is daarna nie verlang nie! 
Na hierdie, hierdie openbaring van die gemeenskap van die heiliges wat haas agter die rug is! 
Of was hierdie nie die vrug en bewys van die skatte en gawes waaraan ons as lede van Jesus 
Christus, gemeenskap het nie! 
Want, broeder en suster, wat bring ons hier bymekaar? Watter liefde brand in ons dat ons 
mekaar sien, wil sien, graag wou gesien het! 
Wat het ons gemeenskaplik met mekaar anders as dat aan almal van ons die liefde toebedeel 
is wat daar in Christus vir sondaars en ellendelinge is, uit loutere genade. 
Ons is merendeels vreemdes vir mekaar, en tog is dit duidelik tentoongestel en bewys: tog 
bekendes, geliefdes, heiliges in Christus! 
Watter liefde, wat vir die wêreld dwaas is en wat daar nie wil brand nie, steek hier 'n 
feesvuur in die harte aan, en dit brand en bring 'n knop in die keel by die aanskoue van 
mekaar! 
Ons samesyn, die wese daarvan, is tog geheel en al anders as die van hulle wat buite die 
ligkring van God se reddende genade staan! 
Trek met 'n magtige sleeptou, as dit moontlik was, uit onsharte en lewe weg die inwoning 
van die Heilige Gees - ons sou mekaar nie gesien het nie! 
Dat ons mekaar sien - 'n wonder in ons oë, ons sien dit maar verstaan dit nie! 'n Wonder wat 
bokant mensedenke en -wille uitgaan! 
Wat roer ons harte en neig ons voetstappe langs die netwerk van paaie hierheen om mekaar te 
sien anders as die reddende genade en liefde in Jesus Christus! 
Hier het ons bymekaargekom uit die groot en magtige Rome van hierdie eeu - lewende 
voorbeelde van genade en verlossing en 'n bewys dat God sy kerk juis in Rome in stand hou! 
Hier kom tot openbaring, nog baie gebrekkig en vol sonde, die heilige familielewe kragtens 
die gemeenskaplike geboorte uit God! 
Hier vloei die verskillende strome, fonteinende uit dieselfde bron, saam tot 'n stroom, 'n 
dartelende stroom van lofverheffing! 
Ag dit louter genade, broeders en susters, dat ons só deur God gelei is én saamgevoeg is: Ons 
sien mekaar in één plek, in een kerk, tot een diens toeberei, in een stryd, saamgesnoer, 
onder een Koning, met een Woord, in een geloof, deur een Gees, in een roeping 
saamgebind! 
Ons sien mekaar! 
Ons het mekaar gesien! 
Ons het vertroos en is vertroos; ons hét meegedeel en het ontvang, en ons gaan uitmekaar, 
terwyl ons tog verder saam reis, al siende mekaar in die geloof, terwyl ons arbei tot 
verheerliking van die deurlugtige dag van Christus! 
Ons wat mekaar hier sien, sien mekaar nie weer nie, voordat ons mekaar in volmaaktheid 
sien by Christus - Saligmaker en Verlosser! 
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II. Gedank: 
 Geloof het aanskoue geword! 
 Wat begeerte was, het werklikheid geword! Waarvan Paulus geskrywe, gedroom, 
gepraat het, word 'n verhewe oomblik van heerlike blydskap as hy die hande van die 
broeders uit Rome tas! 
 En toe hy die broeders sien - nee, hy praat nie, hy preek ook nie! Sy hande gly van 
die broeders se hande af, en hande én oë word omhoog gehef. Hy dank God! 
 Vir Paulus is dit die noodwendige volgorde: hierdie genadedaad van God en dan sy 
dankgebed! 
 
 Want om Christus te verkondig is genade, genade ook aan hierdie bejaarde apostel. 
Hoeveel te meer genade om Christus in Rome te gaan verkondig en die broeders daar te 
midde van sonde en wellus te versterk! 
 Paulus dank God! 
 Die inhoud van sy dankgebed - wie sou dit aan ons openbaar! 
 Maar die gelowige se gebedsinhoud is nie ver van sy uitgesproke begeertes en 
behoeftes nie! 
 Bowenal sal hy God hier in die voorpoorte van die magte van die hel gedank het vir 
Jesus Christus en vir sy openbaring van hy heerlikheid onder die mense, óók onder die 
mense van Rome! 
 Hierdie broeders is die lewende bewys! Hier waar die troon van Satan in elke 
pilarepaleis en op elke teatergewel gevestig is, hier waar die kerk van Christus in hoë en 
drukkende nood lewe en sal lewe, hier mag hy nog verder die evangelie verkondig. Hier by 
die ervaring van die gemeenskap van die heiliges dank hy vir die openbaring van die liggaam 
van Christus, nie net in die hemel nie maar ook op die aarde! 
 Nie net in Jerusalem nie, ook in Rome! Die middelmuur van skeiding afgebreek! 
Maar wat die gebedswoorde van Paulus ook mag wees, dit weet ons met sekerheid: sy ganse 
binneste was een dankbare lofsang, één dankbare neerbuiging van hart en niere binne-in 
hom! 
 Nie wat God nog moes skenk soseer nie maar wat God geskenk en vervul het, vervul 
sy dankende binneste! 
 Daarvoor was ons hier! Daarvoor het ons mekaar gesien! 
 Om God te dank! 
 Oë en hande opgehef na God wat in die hemel is! En as God se genade en die liefde 
van Christus, die grondtoon, die wortel van ons samesyn was, hoe kon dit anders: Die gawe 
van onse Here Jesus Christus was die versadigde inhoud van elke dankwoord, 
dankbaarheidsdaad, lofgedagte op die fees! 
 En kragtens hierdie onvergelyklike gawes is daar nuwe redes vir ons velerlei 
dankgebede! 
 Dank: hoe talryk stort die dade van God ons gedagtes binne, sodat hierdie 
dankbaarheidswoord wat tóg gebore word, onbeduidend en niksseggend opklink! 
 Is God - om hier by ons te begin - nie die eerste oorsaak van hierdie genadige en 
omvangryke beoefening van die gemeenskap van die heiliges nie! Wat lê agter hierdie fees, 
agter hierdie fees tot in die dynserigheid van 1859 en vroeër nog, as nét die heilige 
bemoeienis, voorsienigheid, verbondsgetrouheid van God! 
 Ja, ook voor 1859 toe 50, 60 jaar lank die ware gereformeerde leer ondergeduik het 
in die harte van gelowige vaders en moeders en daar in stand gehou is deur die werking van 
die Heilige Gees! Hoeveel biddende, gelowige, uitverkore voorvaders is hier te lande, in 
stamverwante lande, nog verder terug beskik, verbondsgetrou geleid en begiftig om die 
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bedding te wees waarin God se Raadsplan ook ten opsigte van ons kon stroom en 
verwesenlik word! 
 Watter onderugrondelike dade van God en van sy dienende hemelse leërskare lê daar 
nie agter ons kerkstigting en kerkinstandhouding nie! 
 Ons het rede om te dank! 
 Dit kon nie anders as louter dankfees wees nie! 
 En elke woord van dank geuit op die fees, vermenigvuldig met die ongesproke en 
verborge dank van elke feesganger, maak nog die dank nie genoegsaam nie! En al sou ons 
netnou uitmekaar gaan elkeen sy weg en sy lewe en sy roeping in, die dankgebede moet bly 
en die dankbare lewe! 
 
 Ons moet Rome in; en in die hitte van die stryd sak die verdienstesoeker uit - hy is 
huurling - maar alleen die vrygekoopte, die dankende en dankbare broeder en suster bly 
frontsoldaat van Jesus Christus. 
 Dit het die Gereformeerde Kerk in die nuwe eeu nodig: broeders en susters wat 
nadat hulle gesien het, gesien het, God dank! 
 Só word ons dank en die dank van ons vaders soos weergegee deur ds. M.P.A 
Coetzee: "vreugde stond ten lezen op het gelaat van een ieder Juichtonen werden gehoord 
in de tenten, den naam des Heeren grootmakende" … saamgesnoer tot een wierookkolom 
wat oprys voor God totdat Christus kom! 
III. Moed gevat! 
 Paulus het die broeders gesien en God gedank! 
 Hy sien 'n nuwe weg wat vir hom gebaan is, en hy sien die Here hom op dié pad 
tegemoetkom met die tekens van sy guns! 
 Dan volg die noodwendige! 
 Moed gevat - ootmoedig moed gevat het - moed gevat in teëstelling tot 
vermetelheid! 
 Hy wat dank, het reeds moed!~ 
 Hy wat God verheerlik, sy gees word soos dié van 'n arend! 
 Ja, die Satan sou hom ook hier met die vuiste gekasty het! Hoe nader aan die stad, 
hoe nader aan die bolwerk van die heidense ongeloof en opsetlike Godverlating! 
 Hy sal voor die keiser staan - Rome is so naby al! 
 Wat hy sal doen, weet hy: Hy sal Christus verkondig! 
 Maar wat sal hulle doen, wat sal die keiser doen - Nero - moeder-moordenaar? 
 Rome - 'n menselewe gereken teen 'n kopermuntstuk! 
 Sal hulle glo, sal hulle ore en harte hê vir die woorde van heil en lewe en verlossing? 
 Maar - hier sien hy die broeders van Rome, broeders uit Rome bewys liefde en 
toegeneentheid en opoffering aan die apostel van Jesus Christus! 
 En dat hy God dank by die sien van die broeders, toon duidelik dat daarsonder hy ook 
blootgestel was aan die gevaar om die moed kwyt te raak! Daarom - hy dank God, omdat 
hy gesien het! 
 Hy vat moed, omdat hy gedank het! 
 Hier is vervulling! Afbeelding van die vervulling van alle beloftes van God! 
 Wat geloof was deur die lang, honder nagte op see, wat vertroue was in die 
gevangenis van Cesarea, wat hoop was in sy boeie, word by die broeders aanskoue, volle 
werklikheid! 
 Hy sien wat hy tot nou toe geglo, gehoop, vertrou het! 
 'n Heerlike afbeelding van die aanskoue van aangesig tot aangesig! 
 As die geloof sien word, as beloftes waar word, hoe verdwyn nie die weifelmoedig-
heid en die kleinmoedigheid nie! Die onferme uit die oog is totaal weg! 
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 Met opgerigte hoof en ywer saam met die broeders Rome toe! 
 Moed gevat! 
 En in dit alles lê die volle waarborg beslote: Die vervulling het in die kleine geskied! 
 Vervulling in die ewigheid sál kom! Geloof sal volmaakte aanskoue word! en … die 
evangelie van Jesus Christus sal weerklink in die hart van Rome! 
 Moedverhogend, geloofsversterkend! 
 Hy weet nie meer wat moedeloosheid is nie! 
 Onbevrees Rome toe! 
 Die ergste wat daar met hom kan gebeur: Geloof kan aanskoue word! 
 En nou: God het ons mekaar laat sien in Christus! 
 God het ons hier laat sien wat ons geglo het! 
 Honderd jaar van beloftevervulling is agter die rug! 
 Is dit alleen nie sterk bemoedigend nie! 
 Op 10 Februarie 1859 was die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika die 
Gereformeerde Kerk van Rustenburg! 
 Die Gereformeerde Kerk op één plek bymekaar! 
 Weliswaar was daar oral oor die breedtes van ons vaderland gelowiges versprei wat 
dieselfde belydenis toegedaan was; maar toe was dit die eerste keer dat geloof in hierdie 
saak vervulling word, dat broeders van een oortuiging mekaar sien, saamgebind in 'n kerk, in 
die sigbare openbaring van die liggaam van Christus! 
 Die Gereformeerde Kerk Rustenburg was die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 
 Nou met die eeufees is dit die grootste openbaring van die liggaam van Christus 
sedert die stigting van die Gereformeerde Kerk! 
 Dit is die talrykste saamstroming uit die kerke van die Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika. 
 Hierdie gesig sal ons nie wéér sien nie! 
 En sonder dat ons dit self wou of gedink het, was dit 'n sterker, groter, 
geloofsversterkende en moedgewende samekoms van hierdie aard as wat ooit vantevore 
gebeur het! 
 Nee, ons roem nie in die getalle wat hier was nie, maar ons het rede om te roem in 
Christus! 
 Dat ons oë dié skare mog aanskou, dat ons uit hierdie Rome hierdie saamdromming in 
Christus mag aanskou! 
 Dat dit moontlik is as vir ons oog alles al meer en meer Rome word! 
 Ons dank God - en vat moed! 
 En hoe word, in ons swak en moedelose geloofslewe, die verlange na die aanskoue 
van die skare in wit klere wat niemand kan tel nie, hoe word die verlange nie losgewikkel 
totdat dit soos 'n skerp omlynde rots opstaan in ons geloofslewe nie! 
 Nou dat ons hierdie skare gesien het - hoe graag wil ons nie die ewige skare sien nie! 
'n Skare uit alle volke en tale en nasies! 
 En uit hierdie gemeenskap van die gelowiges soos dit in hierdie fees tot openbaring 
kom, skep ons opnuut heilige besieling en moed, en hierdie moed stoot ons hart, lewe, 
liggaam vol van onbedwingbare daadywer om te doen wat te doen val om Christus se koms 
te verhaas, sodat ons stemme wat onder die vervolging skraal geword het, kan uitjubel: Kyk, 
Hy kom! 
Ons het moed gevat! 
En .. ons het die moed van harte nodig! 
Nóú en in altyd sterker mate! 
Hierdie is die eerste weke van die volgende 100 jaar! 
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Ons het die pad gevat nadat ons mekaar híér gesien het, hier tussen die ruwe en sondige 
Áppiusmark en die sondevolheid van die anti-Christelike Rome! 
Wat wag nie alles op die kerk van Christus en daarin op ons Kerk en op die Gereformeerde 
lidmate nie! 
Die vervulling van die Skrifte dring hom aan ons op met kloppende en trillende haas! 
Ons Kerk stap Rome binne in sy stygende hoogheidswaansin, Rome, waarin die akker klaar 
berei lê vir die opkoms van die Antichris! 
Al sien ons sy gestalte nie, maar die gees en die gesindheid waaruit hy na vore sal tree, is 
teenaan ons en om ons! 
Dade, wonderdade wat die roemtaal uit hoë hart ontpers, is reeds werklikheid: Óns is God! 
En weldra is dié man daar wat goddelike aanbidding eis met sy proklamasie: Ék is God! 
Ons het moed nodig, ootmoedige moed, ootmoedige moed nodig wat dieper verankerd is as 
in die hart en gedagtes van mense! 
En in sonderheid ons in Afrika! 
Ons het moed nodig om Christus in te dra as 'n duur en heilige roeping onder die donker 
heidendom in volk en vaderland! 
En bokant ons lê die donker kolos Afrika in die eerste skrikaanjaende bewegings van sy 
ontwaking! 
Die eerste koppe van die meerkoppige draak wys duidelik bokant die noordelike horison - 
Nkrumah van Ghana, Banda van Niassaland, Balewe van Nigerië en andere! 
Ons het moed nodig! 
Moed wat groei op die akker van die suiwere geloof - en dit allen - sal met die Evangelie van 
Jesus Christus 'n bresse slaan in die donker impi's van Afrika! 
Ons het moed nodig in elke opsig! 
Om Christus te verkondig! 
Om wat kom te verdra in geloof en vertroue, 'n geloof en vertroue wat onder andere ook 
hier versterk is deur ons aanskoue en ons dankbankheid teenoor die Here ons getroue 
Verbondsgod! 
Sal ons Kerk in Afrika oor honderd jaar weer feesvier? 
Ons weet nie. 
Miskien hou ons gelowige verbondskinders hulle dan verskuil in die bosse en gate van 
Afrika! 
Maar één ding staan vas - of ons weer feesvier of nie! 
God se plan gaan deur! 
Sy beloftes gaan in vervulling! 
Die magtige Rome én die bedreiging uit Afrika verdwyn! 
Uit die hemel daal die Nuwe Jerusalem van God neer op die nuwe aarde en daarin sal 
feesgevier word! 
Ons sal daar wees én hulle uit Suid-Afrika en Afrika wat God van harte in Christus liefgehad 
het, én hulle uit ander volke en tale en nasies! 
Ewige fees en feesvreugde! 
Daar sien ons mekaar, ons dank God, en as vanselfsprekend het ons moed tot in ewigheid! 
Maar nou, in hierdie tyd - ons moet vir ons geen kroon vra nie, geen kroon nastrewe nie, 
nie hoë gedenknaalde nie, maar ons moet die kruis verwag! 
Deur ons kruis sal 'n kragtiger getuienis uitgaan as deur hierdie kruislose, boeielose, 
welvarende tyd waarin ons roeping vervaag en verduister! 
Vaar u wel! 
Ons het gesien, ons het God gedank. 
VAT MOED! 
AMEN 



Bylaes 26

 
Bylaag E 
Nuwejaarspreek 1960- ’n Preek bietjie langer as ’n maand voor Pasch se skielike dood. 
AAN DIE BEGIN EN EINDE, DAAR IS GOD! 
Lees: Jes. 46 
Teks: Jes. 46 : 10 en 9 (c) 
Sing: Ps. 107 : 1 en 3 
 Ps. 119 : 12 
Ps. 40 : 6 
Ps. 16 : 1 
By elke oujaarsdag en elke nuwejaarsdag staan die meeste mense verleë. Iets gebeur met 
hulle, maar hulle kan die diepte nie peil nie. Wat die meeste mense met hulle verleentheid 
doen, is ‘n ou film. Maar wat God se kinders MOET doen met die verleentheid is ‘n totaal 
ander saak. Hulle verleentheid moet ingly in die bane van God se Woord, en DAAR word 
hulle verleentheid - geloofsvertroue EN geloofsopenbaringe. Ja ons staan verleë met ons tyd. 
Wêreldspanning. Lewensnood. Vredesprobleme. Sal die grens episode tussen Idië en Sjina 
oorlog bring? Hoe hoog sal die donker kolos in Afrika opstaan. Maar ook : hoe sal dit met my 
kinders gaan, met my gesondheid en krankheid - sal daar oorwinninge geboekstaaf word vir 
God se koninkryk in die voorste linies van evangelisasie en sending? Sal die 
geloofsworsteling swaarder word en sal my ou mens sterwe, al meer sterwe? Aan DIE 
BEGIN staan ons verleë - wat sal die einde wees. Maar . . . aan die begin, ook die begin van 
1960, aan die begin van die volgende 10 jaar - staan God. Hy, ons God deur Jesus Christus 
vra nie: Wat, Hoe, Waarom, Wanneer, nie. Hy ken aan die begin die einde, - nee, meer nog, 
dieper nog. Van die begin af VERKONDIG, VERKONDIG Hy die einde, en van voortyd af, 
wat nog nie bestaan nie. Hy sê : My raad sal bestaan en al wat My behaag sal EK doen. En 
daarom wil ons u, u met u baie vrae en min antwoorde vertroos uit God se Woord. 
  
God staan aan die begin. En ons teksverse spreek duidelik van twee dinge; WAT HY 
VERKONDIG EN WAT HY DOEN. Ons teksverse begin met ‘n klein, magtige woordjie : 
EK. EK IS GOD. Op die man af broeder en suster, wat staan in ons daelikse en menslike 
teksverse voorop? Wat het eerste gestaan in die oujaar? Ons! Ons! Ons! Ons met ons wense, 
node, berekeninge en ons PRAAT van God en oor Hom en oor die hulp wat Hy gee, maar Hy 
kom agterna, later. Ons, eers ons en dan Hy. Maar God staan eerste - altyd eerste. Hy begin 
met 1960. Ons behoort ons te skaam, diep te skaam, dat ons 1960 ook weer met onsself begin 
het, en nie met Hom en met sy genade nie. ONTFERM, O GOD, ONTFERM U TOG OOR 
MY. God staan ook eerste in hierdie nuwe jaar - ons hoef geen tree te gee sonder Hom nie. 
Hy het ons gedra van die moederskoot af, gedra in sy verbond en genade. Maar - wat van die 
onsekere toekoms. Laat ons verder luister, luister wat die Goddelike EK sê: Ek wat van die 
begin af verkondig die einde. Vergelyk DIT met U en my vermoë en staan dan verleë voor 
soveel, soveel majesteit. Kan ons op hierdie dag sê wat die einde sal wees 
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van dag en week en jaar? Wie sal by sy lessenaar gaan sit en die volkere program en gebeure 
punt vir punt uitskrywe? Wie sal planne maak vir oujaarsdag 1960 en sê: ek sal seker daar 
wees? Ja, die mens, 1960 se mens kan baie doen. Sal ook baie doen dat die ONS, DIE 
EENVOUDIGES, verbyster. Maar watter mens kan die sluier maar net effens lig. Ons staan 
verleë met môre en netnou en oujaarsdag - daar is net EEN. EEN wat die antwoord weet, en 
antwoord gee. Die Een is EK, sê God. Ek is aan die begin, maar nie as die groot onsekere wat 
pateties moet afwag wat daar sal gebeur en min of meer hulpeloos die toekoms inkyk nie. 
Maar Hy is die magtige Koning van die eeue. DIE KONING wat aan die begin die einde 
verkondig. Wat deur niks verras word, wat alles weet, wat die dae laat voortkom uit sy hande 
soos ‘n ketting. Maar waarom praat die Here eers hier van verkondig. Waarom word die 
boodskap oor die toekoms so sterk beklemtoon. Hierom, eenvoudig, heerlik, hierom: dat 
Israel sal weet dat dit nie iets vreemds is wat met hulle gebeur nie. Asof hulle onverhoeds die 
nag ingedryf is sonder verlossing en uitsig. Hy het gewaarsku en weer gewaarsku dat die 
toekoms swart sou wees van donkerheid en nie ‘n enkele nood kan hierdie volk as iets 
onverwags oorval nie. Maar dieselfde God het ook van die begin, sy beproefde kinders 
vertroos met die belofte dat Hy hulle nie sal verlaat en vergeet nie. Jesaja noem eeue 
vantevore die name van Sirus en Babel. Hulle word deur God verkondig van die begin af 
sodat as hulle toeslaan die volk sal weet - God het dit verkondig en die God sal ook uitred 
soos Hy daarby verkondig het. En vir ons geld dit ook. Ook vir ons verkondig Hy die afloop. 
Nee - Hy gee nie op 1 Januarie ons ‘n beknopte oorsig van die gebeure van 1960 nie. En tog 
laat Hy ons nie onkundig oor hierdie jaar en alle ander tye wat voor lê nie. As die mens groot 
word, die wêreld in hulle oorlogsugtigheid rammel en die mens se plan die aarde en die maan 
omsirkel, dan mag ons nie terugsak, en verjammerend in ons vrees wegkruip nie. Nee - God 
sê : Van die begin verkondig Ek die einde. Nee - Christus sê : Het Ek dit nie vir julle gesê 
nie. Nee - die groot einde van die dinge is aanstaande : God het dit verkondig: Christus kom, 
die Nuwe Jerusalem kom. Die donkerte kom nieteenstaande vae liggies en groot verligting. 
En deur die donkerte breek Christus in sy verskyning : heerlik, heerlik, heerlik. Sien u aan die 
begin van die nuwejaar met heilige heimwee uit na die groot einde, die einde wat aan ons 
verkondig is. Maar in die verkondiging lê nog iets meer opgesluit. As Hy VERKONDIG dan 
WEET Hy ook wat elke oomblik sal bring. Die hele jaar 1960 lê vir ons alleen maar soos ‘n 
saadkorrel en ons weet nie wat daaruit sal opskiet nie, maar onse God sien elke ontkieming, 
elke uitgroei en rypwording. Hy verkondig nie net nie, maar weet, ken, deurgrond ook 
waarom dit ‘n doring, of ‘n blomkelk sal wees. Elke bloeisel, elke tak van alle gebeurtenisse 
ken Hy en Hy weet van die stormwind wat die boom sal skud, en van die geseënde reëns wat 
die aarde sal deurdrenk. Hy wat aan die begin staan ken die einde . . . en alles, alles wat 
tussenin lê. Begin ons die jaar ook so met diepe ontsag vir Hom wat alles weet en is daar by 
ons dankbare aanbidding van die alleswetende God. Ja seker - ons moet planne maak en 
agendas optrek, ons moet voorsorg maak en versigtig wees, maar die vraag is of ons dit alles 
doen in die ootmoedige besef dat die Here alleen alles weet en dat Hy die Enigste is wat die 
afloop helder en duidelik sien. Ag - in ons tyd waarin die mens groot dink, doen, lewe, 
ontbreek aan ons soveel DEEMOED. DIE BESEF VAN ONS EIE KLEINHEID IS SOEK, 
terwyl dit ons pas, nederig pas om diep neer te buig voor Hom wat op die troon sit en wie se 
oë die hele aarde en alle tye deurwandel. Hy ken die einde en ONS? Ons wag daarop. Loof 
God omdat Hy groot is. Maar as ons God loof moet daar in ons lofprysing ook kinderlike 
vertroue aanwesig wees. En hierdie vertroue word nog sterker as ons nou-nou sal sien dat Hy 
nie alleen die Weter, maar ook die Werker van alle gebeure is. En nou moet ons kinderlik 
weet en vertrou dat ons ook in hierdie nuwejaar nie te doen het met ‘n onwetende God nie, 
maar met ‘n wetende God voor wie se Vaderoog niks verborge is nie - niks, niks nie. Nie ‘n 
vreugde wat kom nie, nie die smart wat U sal tref nie, nie ‘n lewe wat Hy gee nie - ook nie ‘n 
sterwe as Hy dit wil nie. God weet dit - Hy alleen. Is U daarmee tevrede? Gelowig tevrede? 
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Laat U dit alles in sy hand of probeer u om u lot en lewe in u eie hande te neem? Dink u 
miskien om die Here behulpsaam te wees in sy versorging oor u? Moet u nie misgis nie. Hy 
oorspan met sy Vaderlike en Goddelike oë u hele lewe en u MOET, u MOET tot Hom bid en 
aan Hom u nood bekend maak - maar u vertel Hom niks nuuts nie. Hom wat van die begin af 
verkondig die einde. U Hemelse Vader weet dit - maar laat Hom dit ook kinderlik weet. En 
so gaan ek met ope, kinderlike, blye oë die toekoms in. Want my Vader weet dit - Hy wat van 
die begin af die einde verkondig. Dan het ONS nie nodig om die toekoms te ken nie. DIT 
hoef ONS nie te weet nie, as ons maar weet dat ons die eiendom van Christus is. Dan weet ek 
niks van 1960 nie, en ek weet niks wat daarin met my sal gebeur nie - maar MY Vader in 
Christus weet - MY VADER - - genoeg. Heerlik genoeg. Kom maar 1960. Maar, Hy wat aan 
die begin staan sê nog meer. Dit is Hy wat nie net die einde en alles wat tussenin lê 
verkondig, sien en weet nie - MAAR - Hy is ook die groot en magtige Werker van alle 
gebeure wat met sy werking, sy groot en omvattende plan uitvoer. Hy sê : My raad sal 
bestaan en al wat MY behaag, sal EK doen. Kostelike, troosryke uitspraak. Want as God hier 
van sy raad praat, dan verkondig dit dat God volgens ‘n ewige vasgestelde plan werk. En die 
plan is die toonbeeld van sy goedheid en geregtigheid, sy wysheid en waarheid. Hoe kan dit 
anders. Elke denkende mens werk volgens plan en elke bouer bou volgens vasgestelde plan. 
SAL GOD DIT NIE VOLMAAK EN HEILIG DOEN NIE - Hy die heilige en volmaakte 
Kunstenaar en Bouheer. Agter alles, alles van sy dade lê daar sy raad. Hierdie vasstaande, 
onwrikbare, volmaakte raad beheers ook 1960. Elke dag is daar arbeiders in die vervulling 
van sy raadsplan, van sy besluit, en die besluit is soos dit God behaag. Soos Hy dit wil. In sy 
plan het hy dus ‘n Goddelike behae wat Hom bevredig, waarin Hy Hom verbly. Nooit, let tog 
daarop, nooit doen God iets, ook nie in hierdie jaarwentelinig nie, wat Hom nie aanstaan, wat 
Hom nie behaag nie. Nee - Hy is geen despoot wat weerbarstig losruk op alles omdat Hy wil 
nie. Hy is die heilige en volsalige God wat in sy plan, sy raad, sy besluite, sy behae skep, 
omdat sy Goddelike selfliefde niks anders kan begeer as die verheerliking van sy heilige 
Naam nie. So is dit dan. En nou kom die vrae. Moeilike vrae en moeilike antwoorde - maar 
sê, waar is daar ryker troos as hier. God se raad - ja, en wat Hy behaag - ja. Maar waarmee sal 
1960 vol wees anders as met die volkere se dade en verantwoordelikhede? ONS dade, werk, 
denke en wat nog meer. Wat sal ons sê? God se raad bedoel nie dat ons niks doen nie en sy 
behae vernietig nie ons verantwoordelikheid nie. Ons moeilikheid is - ons plaas wat ons wil 
en wat ons doen langs God se wil en sy raad. Dit mag nie, kan nie. Langs God is niks en 
niemand te sitte nie. Nee - Hy staan bokant ons, oorkoepel met sy raad en welbehae ons klein 
daad en doen en denke. In die ontsaglike tentdoek van sy raad is daar plek vir alles wat die 
mens doen. Rusland word sterk - die Gog en die Magog loer oor die oosterkim, die ruimtes 
raak verower, ek werk en spit en skoffel - maar God het gespreek, GOD laat dit kom, GOD 
het dit voorberei. Dit verkondig Gods Woord aan ONS van 1960. Hulle dink, woel, worstel, 
diplomaseer, oorweeg kanse - maar die grote God sê kalm uit die hoogte: MY raad sal 
bestaan en al wat MY behaag doen EK. So word die gelowige se kwellinge stil. Sal u, u wil 
deurvoer? Sal die grotes van die wêreld dit doen? God sê : Ek het my program vir hierdie jaar 
- ook met .......................... EN met u en my - dag vir dag - klaar. Maar dit onthef ons nie van 
ons roeping nie. Ons staan almal in sy diens. En rekenskap sal Hy vra. Hy wat alles weet. 
Maar deur al die werk om ons heen, voltooi die almagtige sy wêreldplan en bereik Hy sy doel 
op sy tyd. Ek sal doen wat My behaag. En nou moet ons eintlik ons koerant lees met hierdie 
verse van Jesaja langs ons. Want in die wêreld lyk dit anders. Dis nie God wat sy besluit 
uitvoer nie, maar die mense wat hulle planne deurvoer. Met hoeveel vrae sit ons opgeskeep? 
Hoe kom ek by die dinge wat so lyk en wat ek sien, verby? SO: laat ons teksverse in 1960 in 
u hart heerskappy voer - gelowig en kinderlik. Hy doen nou en elke dag wat Hom behaag. Hy 
volvoer sy plan. Sy koninkryk kom. Sy kerk word bymekaar gemaak. Die jare en die eeue (as 
daar nog eeue oorbly) rol 
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voort na die groot einde toe. Volgens God se heilige wêreldplan. Niks keer sy besluite. Troos 
dit u? Of skrik u? Troos put ek alleen as die soewereine, ewige God MY Vader is in Jesus 
Christus. Ons rus alleen in sy raadsbesluit en welbehae as ons ware kennis het van ons 
versoening met God deur die verdienste van Christus. Ja - ons het dikwels oor God baie te sê 
en sy Naam word baie genoem - maar al te dikwels is dit ‘n oppervlakkige sondige geklets 
omdat die eenvoudige diepte ontbreek - hierdie eenvoudige diepte waarop ek in hierdie jaar 
ook gedurig moet antwoord: Is God MY Vader? Is ek sy kind? Is Christus my Verlosser? Is 
ek SY eiendom? EN solank as wat ek hierop nie antwoord - of gemaakvroom antwoord: ek 
weet nog nie, dit is verwaand om dit te weet, - solank is daar vir my min troos, nog minder 
rus. Dan verdrink ek my op nuwejaar om te vergeet wat moontlik wag. Dan is daar OP my 
onheilige skrik, al weet ek dit nie. Maar andersom - as ek weet dat ek met liggaam en siel nie 
aan myself behoort nie, maar aan my getroue Saligmaker Jesus Christus - dan lê 1960 voor 
my en ek sit die eerste treë op die donker pad met gelowige gerustheid. SY raad staan vas. SY 
verkiesing onberoulik. In my ellendige lewe voltooi Hy Sy raadsbesluite. Wie, wie, wie - so 
juig my hart, sal my ruk uit God se raad en uit sy welbehae. Ek is in die hande van DIE GOD 
wat van die begin af verkondig die einde. En die einde is nie vir ons verborge nie. 1960 is ‘n 
stap nader aan die grote - grote dag: Christus op die wolke - die einde soos onse God dit van 
die begin af verkondig het. 
  
AMEN. 
 
BYLAAG F 
Pasch se laaste preek gelewer Sondag 8 Februarie 1960- 
Daar was geen aanduiding dat iets met hom “makeer” het hierdie Sondag nie, maar tog hierdie preek wat dit 

laat klink of dit iets van die laaste moet wees- Die gedagte van as ek nie maar daar is nie val op 
Pasch is oorlede Dinsdag 10 Februarie 1960 
As Paulus Wegval, is daar die geloof van Timotheus? 
II Tim. 1: 3, 5, 6: Ek dank God, wat ek van my voorouers af in n rein gewete dien, wanneer ek 

onophoudelik dag en nag aan jou.in my gebede dink, en as ek my herinner die ongeveinsde 

geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, 

en wat - daarvan is ek oortuig - ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om 

die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. 
  
Soos die see is, so is die lewe - daar is altyd beweging! Die een geslag kom - die ander geslag 
gaan heen! En in die beweging, in die kringloop van die lewe is daar iets smartliks!  
Ons kan ons werk nooit volkome afhandel nie! So voel dit vir ons! Ons weet nie wat die 
ander met ons werk sal maak nie 
En vir hulle wat kom, lê daar opnuut 'n roeping! Vir hulle wat die werk moet oorneem! 
Maar by die roeping is daar dikwels ook 'n aaklige vrees - die wat moet oorneem, is bang en 
vreesagtig om oor te neem! 
Maar Paulus wil ons versterk met sy woorde aan Timotheus. Want elkeen neem die een of 
ander tyd oor. Elkeen gee oor! 
Timotheus was ook bang om oor te neem! Oor te neem by Paulus! En Paulus is hier die 
geslag wat gaan! Aan die einde van sy taak! Timotheus die geslag wat kom! 
En ondanks Timotheus se vrees, dra Paulus sy werk aan hom oor! Onbevrees! 
Hoe swaar die roeping ook al by Timotheus mag wees, Paulus dra oor, bemoedig hom, want 
- in Timotheus woon die geloof! 
  
As die een geslag kom en die ander gaan, het die mens niks meer en niks minder nodig nie as 
geloof, geloof wat die krag gee vir elke roeping in elke tyd! 
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'n Ryk erfporsie bied hoogstens 'n skamele versekering vir hierdie lewe! 
Geloof - 'n vaste sekerheid vir tyd en ewigheid. 
Nie dat geloof geërf word nie! Daarom bring Paulus in herinnering die geloof wat in 
Timotheus woon! 
En dan moet ons onthou: Die brief dra die stempel van Rome! Geskrywe uit die gevangenis! 
Vir Timotheus van besondere waarde - Paulus se laaste! Ek het die goeie stryd gestry, die 
wedloop voleindig, die geloof behou! Hierdie tronk - die laaste stap voor sy heengaan! 
En tog - nieteenstaande keiser Nero wat op sy bloed loer, nieteenstaande sy hele lewe verteer 
is in diens aan sy Heiland en hier enkel eensaamheid vir hom is - ver van sy gemeentes - 
skryf Paulus: Ek dank God! 
Niks moedeloos, opstandig, verbitter, bevrees nie! Hy weet sy strewe is promosie, 
bevordering! 
Maar die merkwaardige - ook nie bevrees as hy dink aan sy werk wat hy moet neerlê nie! 
Sy werk wat moet agterbly soos 'n lam tussen roofdiere, soos 'n kwartel onder die oog van 
die valk! 
Hoe is dit moontlik - geen bange vrees nie! 
Ek dank God - as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is. 
  
VOLGENDE GESLAG 
Paulus weet - hy behoort tot die geslag wat gaan, maar hy weet ook God het gesorg vir 'n 
geslag wat kom! Het gesorg dat daar 'n volgende geslag is! En soos God gesorg het vir hom, 
so sorg God ook vir Timotheus - net op een manier! Deur geloof te gee! 
God gee die geloof dat sy werk mag voortgaan! God se werk gaan deur! Hou nie op nie! 
As daar van geslag tot geslag geloof is, juis geloof, wat die middel is om God se werk te laat 
deurgaan - dan is dit noodwendig ook God wat die geloof gee! Geen mens hou iets van 
geslag tot geslag in stand nie! 
Die geloof is die bedding van die rivier waarin die stroom van God se werk loop en 
voortgaan! Tot by die einde toe! 
En as Paulus dan geloof by Timotheus agtergekom het, dan dank hy God! 
Ek dank God as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is. 
Paulus is nie bang nie! 
Timotheus is 'n ander mens as Paulus - ander talente! Tog kan hy sy werk oordra, aan die 
jongere geslag sy roeping gee! Want al is daar baie verskil - op een punt is daar absolute 
ooreenkoms! Hulle geloof! 
As Paulus hier staan voor sy laaste reis, dan bely hy dat hy maar min bagasie oor het, 
behalwe die geloof. Ek het die goeie stryd gestry - die geloof behou! En dit is ook by 
Timotheus. Die geloof! 
As Paulus sy werk oordra aan Timotheus, dan weet hy dat sy werk in die hande van Christus 
bly! 
Paulus verdwyn - Timotheus kom; Christus se werk gaan deur want die kragstroom waarmee 
Christus werk, by - geloof! Die water van die rivier van God se werk loop elkers langs 
veranderde oewers en walle verby - maar die water bly loop! 
Paulus is nie bang nie! Christus wat vir Paulus die bron van krag was - sal dit ook wees vir 
Timotheus! En dit is nou hierdie geloof van Timotheus wat Paulus hom herinner! 
Ongeveinsde geloof van Timotheus. Eg - g'n namaaksel nie - sonder vernis! 
Dit woon in Timotheus! 'n Gawe van God! Daarom: Ek dank God! 
  
Ons is soms so bang die volgende geslag sal verwaarloos. Maar die geloof het ook eers 
gewoon in Timotheus se grootmoeder Lois en in sy moeder Eunice! En hier moet geen 
vergissing wees nie. Mens erf nie geloof nie! 
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Paulus sê aan die Efesiërs dat dit 'n gawe van God is! 'n Moeder kan dit nie by haar kind 
verwek nie! 'n Vader ... 
En tog praat Paulus hier van 'n geloof wat eers gewoon het in Timotheus se voorouers! Hier 
is dit dan! Timotheus se geloof het tog iets te make met die gelowige gesin! God skakel in sy 
barmhartigheid die gesin in! 
God het deur die grootmoeder en moeder, deur haar geloof, haar geloofsopenbaring, haar 
gelowige opvoeding, deur haar gebed, ook aan Timotheus die ongeveinsde geloof geskenk. 
So werk God die geloof. Mens erf dit nie. God gebruik genadiglik die gelowige gesin, 
moeder, vader, grootmoeder! 
Die ongeveinsde geloof van Timotheus is van a tot z God se werk, maar Hy maak 
genadiglik van gelowige huisgesinne, ouers en groot-ouers gebruik om die geloof te werk. 
So werk God deur geslagte! 
Sien u dit is alreeds 'n onberekenbare genade net om in 'n gelowige huis gebore te wees! 
Die feit moet ons nooit verag nie! 
En nou, broeder en suster, hoe dink u –veral u wat jonk is- as Paulus wegval is daar 
Timotheus! Is daar dan die geloof van Timotheus 
Dit kom en gaan! Nou leef ons ouers nog - netnou val die troffel uit die hand. Ons moet 
sonder hulle leiding, vermaning, vertroosting klaarkom! 
Sal ons hulle werk kan oorneem! 
Kan ons ouers hulle werk aan ons oordra? 
Sal ons ouers by hulle sterwe kan sê: ek dank God! Sal hulle kan weggaan met die wete dat 
hulle kinders hulle sal gee vir die saak van die Here? 
Sal ons sterwende ouers van ons kan sê: Ek dank God as en my herinner die ongeveinsde 
geloof wat in jou is? 
  
LEWENSVRAE 
Sal hulle weet dat my versondigde lewe bedek en versoen is deur Jesus Christus? Dat ons 
nuwe, ander mense is deur die gemeenskap wat ons waaragtig beoefen deur Jesus Christus! 
Dit is lewensvrae! Dit raak die kern van ons ewigheidsbestaan! As julle dit so wil hê dat julle 
ouers sal kan sê: Ek dank God - dan bid ek vir julle: Gaan met God om as julle Vader! 
Gee julle sonder reserwe aan Hom oor? 
Al sal die roeping nog so swaar wees dan sal dit blyk dat die geloof 'n onuitputlike bron van 
krag is! 
Dan sal julle ouers rustig en sonder vrees en bekommernis die oë sluit en weet: Ek dank God 
as ek my herinner die ongeveinsde geloof van my seun, van my dogter! 
Heerlik vir 'n vader of moeder om so heen te gaan soos Paulus! 
Maar daar staan nog: wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice! 
Dit is 'n woord nie net vir die kinders nie - ook vir oueres en ouers! Die Bybel praat niks van 
Lois en Eunice se klere of besittings, van die maatskaplike posisie of eer nie - die Bybel 
oordeel die gesin net in een saak: Is daar geloof? 
  
OMGANG MET GOD 
En daarom hierdie vraag aan u - ouers en oueres - ken u die omgang met God? 
Merk ons kinders van ons dat God waaragtig die hoogste goed in ons lewe is! Nie in wat sê 
soseer nie! Sien hulle dit aan ons dat ons geloof 'n bron is van krag! Dat ons alles regkry 
omdat God ons krag gee! 
  
Sien hulle geloofsvrede, geloofsvreugde! 
Of - of gaan ons self al sugtende met baie ongeloofsopenbaringe deur die lewe! 
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As ons wil heengaan, hiervandaan vertrek, met die sekerheid dat God ons kinders inskakel vir 
sy diens - wil ons, ons hoofde neerlê in die rus dat ons kinders van nou af voortaan getroue 
diensknegte en diensmaagde sal wees wat God weer op sy tyd van hulle poste sal binneroep - 
dan vra God van ons geloof! 
  
INNIGE BAND 
God is vrymoedig: Hy werk die geloof - tog wil Hy u en my biddende hande wat in ware 
geloof omhooggehef is voor sy troon, gebruik om die geloof oor te dra aan ons kinders! 
Dan word daar tussen my en my kinders 'n nog inniger band gelêas die bloedband, ja as die 
bloedband –die band van die geloof wat ons saambind in die verheerlikte liggaam van 
Christus! 
As ons maar net die geloof gebruik! 
Die geloof is 'n vuur wat nie net die binneste verlig nie, dit moet ook na buite uitslaan - dit 
moet gebruik word! 
Mens kan die geloof hê en dit tog swak gebruik en daarom Paulus se herinnering: Om hierdie 
rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is! 
Timotheus was nie so seker daarvan dat hy Paulus se werk kon oorneem nie! 
Wat wag hom nie alles nie! 
Skryf Paulus nie uit die tronk van Rome nie! 
Dit kan hom ook wag! 
Onrustig - bang! 
Dit verstaan Paulus - hy praat nie vir Timotheus die vrees uit die kop uit nie! Maar hy 
moedig aan tot iets anders wat, as Timotheus dit beoefen (en ons) die vrees oorkom sal 
word - die onrus sal verdwyn! 
Wakker die genadegawe, d.w.s. die geloof aan wat in jou is, Timotheus! 
  
VERBORGE KRAG 
Timotheus ken die draagwydte van die geloof in Jesus Christus nog nie! Hy ken nie die 
verborge krag deur God in hom geplant nie! Timotheus weet nie hoe ryk hy is nie! Hy 
weet nie dat die geloof 'n smeulende energiemassa is nie - 'n battery gelaai deur God self tot 
oneindige moontlikhede! Daarmee versit mens berge - daarmee verdra jy geloofsvervolging, 
pynbank, brandstapel! 
Daarmee wag jy die doodsvonnis met blymoedigheid af! 
Daarmee verdra jy droogte, rampe, beproewing! 
Onder die hangende swaard, Timotheus, sê jy nog: Ek dank God! O - die draagwydse, die 
moontlikhede van die geloof! As dit net aangewakker word. Dan is niks te veel nie! 
Timotheus - die gelowige en tog vreesagtige! Soos ons! 
Maar Paulus wil hê die geloof moet aangeblaas word tot 'n hoogvlammende vuur. Dit moet 
na buite uitwerk! 
Timotheus moet optree in 'n vyandige, ongelowige, kritiese wêreld! Sy vlammende geloof 
moet alle teenstand verslind! 
En ons - ons almal, jonk en oud! 
As ons in diens van Christus staan, dan ontvang ons 'n plek in die middel van die wêreld. 
Dan is daar gevare! 
Ons kan soos die wêreld word, meegesleep, vasgevang word! Ons weet nie meer van die 
grens tussen Godsryk en wêreldryk nie! 
Dan kan ons vrees - bang word! 
Nie dat ons nie geloof besit nie!
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Maar, ai my, die konsekwensies van die geloof op die publieke terrein! 
Die moeilikheid waar die geloof ons instort! 
Die moeilikheid om alles, alles met die geloofsoog te sien! 
Die probleem om in die geloof God te bely voor die mense! 
Dan moet ons onthou - wakker die geloof wat God in u en my hart gegee het aan! Laat dit 
hoog brand! 
Die geloof wat in u is, deur God gegewe, het 'n bykans onbeperkte energieophoping - dit is 'n 
volgelaaide battery! Dit is 'n atoom wat wag op enorme kragvrystelling! 
Smeek die Here om krag en moed om dit te gebruik! 
Oefen die geloof! 
Word meer en meer bewys hoe ryk ons is! 
God het ons goed toegerus vir die publieke lewe, ons taak na buite! Hy het die geloof gegee! 
En so waaragtig as wat ons lewe - die geloof smeul in u - dit wil uit, dit wil werk - gebruik 
dit! Totdat u hele lewe enkel geloof is! 
Vrees is alleen te oorwin as ons die geloof opwek, gebruik, as u bid, as u daeliks dig by God 
lewe, naby Sy Woord! 
Dan word die bang Timotheus tog 'n geloofsheld! En u en ek word in ons swakheid sterk! 
Salig is hy wat met biddende harte al meer en meer bewus word van die oneindige bron van 
energie en krag en moontlikhede wat God deur die geloof in elkeen van ons gelê het! 
AMEN 
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