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Jaargang  6 Nommer 3 

K wa rt e l t j ie  
   

‘n Afbeelding van die simbole van die Nagmaal.  In hierdie uitgawe word 

weer opnuut gekyk na die ryke erfenis van die Nagmaalsformulier.  

Gereformeerde Kerk Pretoria (dolerend) 
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“Koinonia gaan oor wie ons is. Vanuit die koinonia kom die kerugma – wat 
ons sê en bely, vanuit wat ons verkondig, ons kerugma, kom wat ons doen, 
m.a.w. ons diakonie en direk hiermee saamkom die leitourgia, ons gebede en 
ons totale omskakeling van ons afhanklikheid van God.” 
                 

Lees verder in ‘Groei na mekaar toe’ op bladsy 4.  
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Jesus sê in Lukas 22:31-32 vir Petrus - Maar Ek het vir jou gebid... Petrus wat op 

daardie stadium gelyk het soos ’n rondgegooide korrel in die sif van Satan. Ek het 

vir jou gebid staan tussen wat seker die grootste uiterstes is wat daar kan wees.  

Dit staan tussen ware geloof en Satan, tussen God en dit wat die duiwel wil doen.   

Aan die eenkant die ernstige waarskuwing dat die duiwel vurig begeer om julle 

soos koring te sif maar aan die anderkant die heerlike bevel tot versterking van 

die broers se geloof as vrug van hierdie voorbidding.    

Hier tree Jesus Hoëpriesterlik na vore as Middelaar. Ja Hy kom in die middel 

tussen God en Satan, tussen sonde en genade, tussen aarde en hemel. Hy weet 

wat sonde aan die mens doen, maar soos ’n mens geskud word weet Hy om ons te 

red, Sy redding wat dien dat gelowiges mekaar in hierdie skokke van die lewe kan 

versterk.   

Die skok wat nog sou kom is Petrus wat die Here verloën het. Jesus weet wat 

Petrus gaan doen. Petrus word as’t ware opgevang in sy verleidingssif deur dan te 

ondervang dat hy daardie nag van sy verloëning in die donkerte sal rondslinger 

en maklik kan wegsink in wanhoop  en vertwyfeling. Ja, toe die Here opgestaan 

het, toe het Christus hom in sy petra-posisie (rots-posisie) herstel. Hierdie be-

houe Petrus skryf daarna briewe wat kragtig en oortuigend, ja nugter staan dit 

uitgeskrywe - Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop 

rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.  

Wanneer ons aan die einde van die dag kom en ons besef die duiwel wil ons ook 

rondskud, ons kom op die sif, ja baie dinge wat ons wil skud en skok, ja mag u 

dan die Here in hierdie stryd ook vir jou hoor sê – ja ek het vir jou gebid.  Gebid 

dat ons geloof nie mag ophou nie. Ja, selfs die tye wanneer die duiwel so vurig 

begeer om ons in sy sif te wil opvang, dan eers, al weet ons dit nie en erken ons 

dit nie, is Christus reeds besig om vir jou, sy kind te bid. 

          AMEN 

Ds Petrus Venter  

EK HET VIR JOU GEBID 
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Groei na 
mekaar 
toe 
 

Ds Petrus Venter 

Wanneer ons hierdie besondere tema van GROEI NA MEKAAR 

aan die orde stel, is dit sekerlik belangrik in watter konteks ons 

graag hierna wil kyk. Ons wil nie hierna kyk los van die Kerk 

van ons Here Jesus Christus nie. Hoe daar in die Kerk na groei 

gekyk word en in besonder hoe daar in die Kerk na mekaar  

gekyk word, moet ons veronderstel is heeltemal anders as hoe 

mense buite die Kerk, ja in die wêreld hierna sal kyk.    

Die kerk kan alleen kerk-wees gesien in die koms van God se 

koninkryk. Dit impliseer ’n groei na mekaar wat alleen in die 

kerk moontlik kan wees, en ten diepste ’n groei wat in God se 

koninkryk plaasvind. Dit wat ons kerk-wees uitmaak is om met 

'n gelowige hart die koninkryk te bely, daarvoor te bid, daarvoor 

te wag, vervulde  profesieë  in Christus en sy Gees te sien, en 

hulleself in gehoorsaamheid te onderwerp aan die koninkryk 

(die heerskappy van Christus). Dit dink ek gee ’n goeie definisie 

van kerk-wees, alhoewel daar seker nog baie ander bygevoeg 

kan word. Hieruit staan dit ook vas - Jesus versamel sy kerk uit 

alle nasies, groei na mekaar is vir alle nasies dieselfde. In ons 

kerk-wees verbind Christus nie net mense aan sy leer nie, maar 

veral aan sy Persoon. ’n Groei nader aan die Persoon van 

Christus moet in die groei na mekaar na vore kom. Sonder om 

nader aan Persoon van Christus te groei, sal daar nie ’n groei 

nader na mekaar in die werklike kerklike sin kan wees nie.   

In die kerk is daar veral vier terreine wat ons KERK-WEES 

omvat. Dit gaan in die kerk om wat ons sê - m.a.w. die ver-

kondiging, die uitdra van die Here se Woord, in teologiese taal 

praat ons van die kerugma van die gemeente. Hierdie kerugma, 

m.a.w. wat ons sê (en wat ons bely) kan nie losstaan van wat 

ons DOEN nie. Ons doen in die gemeente wat ons teologies    

noem ons diakonia, staan weer ten nouste verbind aan hoe daar 

in die kerk gebid moet word.  Dit wat ons gebede is, waar my en 

  

In ons kerk-wees 

verbind Christus nie 

net mense aan sy leer 

nie, maar veral aan 

sy Persoon. ’n Groei 

nader aan die Per-

soon van Christus 

moet in die groei na 

mekaar na vore kom.  
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Dit gaan tog om mense in Christus, Hy in ons 

en ons in Hom, dan is dit sulke mense wat 

mekaar raaksien, vir mekaar omgee, vir me-

kaar verantwoordelikheid aanvaar. Ja mense 

wat leer om mekaar lief te kry, soos Christus 

ons beveel het. Alleen wanneer sulke Chris-

ten-mense, Christus-mense erken ons is deur 

Christus so aanmekaar gebind en die ver-

sorgende en helende krag van die evangelie 

(die Woord van God) kom na vore, dan alleen 

kan daar werklik ’n groei na mekaar 

plaasvind.   

Hier is ’n unieke gemeenskap ter 

sprake...  

In die Kerk is die begrip koinonia iets be-

sonders en kan ons dit eintlik as vertrekpunt 

neem. Koinonia in sy gewoon praktiese toe-

passing het te doen met gemeenskap, daar is 

in die Kerk ’n besonder geloofgemeenskap ter 

sprake. Koinonia word dan as een van die 

onmisbare eienskappe van die Kerk omskryf.  

Om werklik Kerk te wees het alles daarmee te 

make dat ons lewens aan God maar ook aan 

mekaar toegewy sal wees. Die besonder in-

nige gemeenskap wat gelowiges met Christus 

mag hê, maar ook met mekaar moet hê 

bepaal eintlik die taak van die Kerk. Die Kerk 

het beslis ’n taak om hierdie KOINONIA te 

bewaar, te bevestig en uit te bou. Sonder 

ware gemeenskapsbelewing en gemeenskaps-

jou lewe aanbidding moet wees, dit noem ons 

ons leitourgia. In al drie hierdie baie bel-

angrike skakels wat die gemeente as getui-

enis in haar kerk-wees oral-oor mee besig 

moet wees, is daar nog een baie belangrike 

anker waaraan kerk-wees geanker moet word 

en dit is ons koinonia. Dit is eintlik die een 

wat ons eerste moet noem.   

Koinonia gaan oor wie ons is. Vanuit die koi-

nonia kom die kerugma – wat ons sê en bely, 

vanuit wat ons verkondig, ons kerugma, kom 

wat ons doen, m.a.w. ons diakonie en direk 

hiermee saamkom die leitourgia, ons gebede 

en ons totale omskakeling van ons afhank-

likheid van God. Ons tema het baie duidelik 

te doen met ons koinonia... ( vgl. Hand 2:42- 

42 En hulle het volhard in die leer van die 

apostels (kerugma) en in die gemeenskap 

(koinonia) en in die breking van die brood 

(die diakonia) en in die gebede (leitourgia).   

Die verkondiging (kerugma) en die gebede 

(leitourgia) gee aan die koinonia (gemeen-

skap) en die diakonia (breking van die brood 

inhoud en omarm dit. Ons kan dit ook dade-

lik duidelik maak dat kerugma en koinonia 

het alles met mekaar te make. Sonder koi-

nonia kan die kerugma nie groei nie. M.a.w. 

makliker gesê as daar nie groei na mekaar toe 

is nie, dan word alle ander dele van kerk-

wees gestrem en gestriem. 
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Koinonia druk iets nuuts en dinamies in die 

vroeë Christelike gemeente uit. Dit vertolk 

die eenheid wat deur die Heilige Gees bewerk 

is. Die individu het volledig opgegaan in 

hierdie gemeenskap. Dit is nie ’n vrywillige 

samekoms van gewone mense omdat hulle 

gemeenskaplike belang besit nie. Dit is die 

vergadering van hulle wat deur God geroep is 

tot koinonia met Homself deur sy Seun en 

met mekaar. 

Die unieke werk van die Heilige Gees 

is hier ter sprake 

Dit bring ons dan eintlik by die groot punt 

dat wat ons vandag hier as tema hanteer van 

GROEI NA MEKAAR, is baie meer as maar 

net gewoon menslike interaksie en inter-

afhanklikheid van mekaar. Dit gaan selfs om 

baie meer as net dat ons dieselfde geloof en 

belydenis deel. Ja, dit het alles daarmee te 

doen, maar moet ons besef om werklik groei 

te laat gebeur moet dit van God kom. Die 

groei moet as werk van die Heilige Gees, ja as 

skepping van die Heilige Gees na vore kom.   

Daarom laat ons hierdie tema GROEI NA 

MEKAAR- in wat ons tot hier gebring het, 

soos volg indeel.   

Basis (Fundering) WAAROP hierdie groei 

na mekaar moet berus. 

Krag WAARMEE hierdie groei na mekaar 

plaasvind. 

vorming is die Kerk nie kerk nie. Die wese en 

die taak van die Kerk word hierin saamgevat.   

Kerklike geloofgemeenskap of dan nou koi-

nonia het te doen met ’n noue assosiasie waar 

mense onderling naby mekaar staan en by 

mekaar betrokke is, maar die betrokkenheid 

bymekaar moet so dinamies wees dat dit al-

tyd ook ’n groei na mekaar sal wees.  Ons 

weet dat Paulus het in al sy briewe die woord 

koinonia nooit in ’n sekulêre, wêreldse kon-

teks gebruik nie. Altyd staan die woord vir 

hom in die konteks van wat ons glo, dit het 

net betekenis in ’n geloofgemeenskap. Dit het 

in sommige gevalle te doen om mekaar se be-

sittings te deel, ook om gesamentlik na be-

langstellings en gesamentlik aan aktiwiteite 

deel te neem en daarna om te sien. Daar is 

regtig ’n gewilligheid om dinge so saam te 

doen. Dit is terselfdertyd van die uiterste be-

lang dat ons sal raaksien hierdie koinonia 

wat daar tussen gelowiges moet wees, al is dit 

gelowiges wat as individue tot mekaar be-

trokke is, of dan nou geloofs-groepe, dink 

maar aan hoe geloofgemeenskappe soos in ’n 

Kerk of selfs in ’n Christen-skool alleen kan 

saamwerk en na mekaar kan omsien, werklik 

na mekaar kan groei as almal saam besef dat 

die werklikheid wat ons met mekaar deel 

maak ons bestaan en ons groei na mekaar in 

alles betekenisvol en die moeite werd.   
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nie, nie net ek nie, ek en jy, ons, nie (een)

saam nie, maar twee of meer saam, dit gaan 

oor hoe ons teenoor mekaar behoort op te 

tree. Op die einde gaan dit oor ’n werklike 

GROEI NA MEKAAR toe. Mekaar is dus nie 

maar net ’n gewone woord nie, maar dit is ’n 

OPDRAG-WOORD.  Dit is ’n opdrag van ons 

Hemelse Vader wat in ons sentrale roeping 

opgeneem moet word. (Ons ken almal vir dr. 

Pieter Heystek van Montanapoort gemeente- 

hy het ’n proefskrif oor die mekaar tekste wat 

net in die briewe van Paulus voorkom, 

geskryf. Ds. Thomas Dreyer het in 2003 ook 

hieroor ’n skripsie geskryf, weer met die me-

kaar tekste as belangrike onderdeel van sy 

studie waar dit gegaan het oor die rol van die 

gemeente as ’n gemeenskap van gelowiges in 

begeleiding tot belydenisaflegging. )  

Kom ek noem maar net nou reeds die lys van 

mekaar tekste wat hulle in besonder mee 

werk, dan kan ons net nou in die bespreking 

dalk nog beter hierna kyk - aanvaar mekaar 

(Rom.15:7); bemoedig (troos) mekaar (1 

Tess. 4: 18; 1 Tess. 5: 1 1); dien mekaar (Gal. 

5: 13); dra mekaar se laste (Gal. 6:2); wees 

eensgesind met mekaar (Rom. 12:16; 15:5; 

Ef. 4:32a; 1Tess. 5:13b); betoon eerbied en 

respek aan mekaar (Rom. 12:10; Gal. 5:15; 

Ef. 4:25); wees geduldig met mekaar (Gal. 

5:26; Ef. 4:2; Kol. 3;13a); groet mekaar 

(Rom. 16:16; 1Kor. 16:20; 2 Kor. 13:12); leer 

 

Die uitwerking WAARBINNE hierdie 

groei na mekaar sy uiteindelike vrug 

begin dra.   

 

FUNDERING WAAROP HIERDIE 

GROEI NA MEKAAR BERUS  

Die sentrale gebod van ons Here, wat ons in 

alle geval ook kan noem die sentrale roeping 

van gelowiges staan in die gebod dat ons me-

kaar moet liefhê. Hierdie is die fundering 

waaruit GROEI NA MEKAAR ook moet 

geskied. Daar kan op geen wyse van groei na 

mekaar gepraat word as die liefde nie sen-

traal staan en eintlik berus alles daarop. Jy 

moet die Here jou God boweal liefhê en jou 

naaste soos jouself. Hierdie liefde waarvan 

ons praat is beslis nie in die eerste plek ’n 

emosie of ’n gevoel nie, maar dit is ’n daad 

van selfopoffering, waarin God se eer en an-

der mense se belange gedien word.   

Die wonderlike is dan juis dat in die tema 

waaroor ons vandag praat- GROEI NA ME-

KAAR toe, ons gedwing word om met die 

tekste in God se Woord te werk, wat ons die 

“MEKAAR-TEKSTE- (MEKAAR-OPDRAG-

TE) in God se Woord kan noem. Die woordjie 

mekaar klink na so ’n gewone woordjie, maar 

dit is ’n baie ryk woord, baie beslis nie maar 

net ’n gewone woord nie. Hierdie woordjie 

MEKAAR het die betekenis van nie ek alleen 
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Romeine 3:24 gefundeer is nie. Alleen die 

verlossing in Christus, alleen Christus se 

heilswerk, dit wat Christus se heilsverdienste 

vir ons, kan groei na mekaar moontlik maak. 

Daar moet eers ’n verandering wees, ’n ver-

andering wat alleen Christus kan bewerk 

voordat daar groei na mekaar sal kan wees.   

Dit besef Paulus ook, want soos die eksegete 

dit dan ook duidelik uitmaak, dat op grond 

van Rom 3:24 kan daar ’n Romeine 12:5 op-

geteken staan. Eers het ons die GROOT IN-

DIKATIEF, die groot fundering, Hy is Chris-

tus wat ons goedgunstig is, deur sy genade 

sonder verdienste, alleen op grond van ge-

nade kan daar vryspraak, kan daar bevry-

ding, kan daar verlossing, kan daar werklik 

verandering wees. Op grond van Christus wat 

ons verander het, is ons afsonderlik of indi-

vidueel lede van mekaar. Omdat ons lede van 

mekaar is, kan daar GROEI NÁ MEKAAR 

WEES. So sien ons word die fundering in 

God se Woord al fyner en duideliker gemaak.   

Ja, soos die groei na mekaar ’n al hoe groter 

moontlikheid word, sien ons dat die GROOT 

INDIKATIEF van Rom 3:24, maak die ME-

KAAR INDIKATIEF van Rom 12:5 moontlik. 

Weer lees ek al al drie ons Afrikaanse ver-

talings - ons oudste vertaling- 5 so is ons 

almal saam een liggaam in Christus en 

elkeen afsonderlik lede van mekaar.  Die 

BDV vertaal dit soos volg-  net so is ons, al is 

en onderrig mekaar 601. 3:16); lieg nie vir 

mekaar nie(Kol. 3:9); wees aan mekaar 

onderdanig (Ef. 5:21); sing onder mekaar 

(Ef. 5:19); wees toegewyd aan mekaar (Rom. 

14:19; 1 Kor. 12:25); vergewe mekaar (Ef. 

4:32b; Kol. 3:13b); vermaan mekaar (Rom. 

15:14); wag vir mekaar (1 Kor. 11:33); en 

sien om na mekaar deur mekaar aan te 

spoor tot liefde en goeie dade (Heb. 10:24). 

Hier is reeds 17 MEKAAR-OPDRAGTE, wat 

as geleenthede gesien moet word om na me-

kaar te groei.  17 MEKAAR OPDRAGTE GEE 

REEDS TEN MINSTE 17 GROEI-GELEENT-

HEDE.   

Hier moet ons die belangrikste fundering vir 

die groei na mekaar toe, veral in twee tekste 

in Romeine in besonder bekyk: Eers Rom 

3:24: 24 en hulle word deur sy genade 

sonder verdienste geregverdig deur die 

verlossing wat in Christus Jesus is.... Die 

Direkte Bybelvertaling se proefvertaling 

staan soos volg- ... en tog word hulle 

goedgunstig deur sy genade vrygespreek 

deur die bevryding in Christus Jesus... Die 

“83-Vertl staan soos volg-  Rom 3:24  maar 

hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op 

grond van sy genade vrygespreek vanweë 

die verlossing deur Jesus Christus.  

Daar kan van geen GROEI NA MEKAAR 

sprake wees, as dit nie in hierdie gedeelte van 
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Die Nuwe Direkte Bybelvertaling se proef-

vertaling staan soos volg- mag die Here julle 

liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem 

en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle 

ook is... Die ’83-Vertaling staan- En mag die 

Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense 

laat groei en oorvloedig maak, net soos ons 

liefde vir julle. In elk van die vertalings gaan 

dit om werklike groei na mekaar toe, maar 

dit kan alleen gebeur as daar ’n toename in 

liefde vir mekaar plaasvind. Die 1933-53 

vertaling stel dit sekerlik nog die beste- mag 

die Here julle ryk en oorvloedig maak in 

liefde vir mekaar. 

Die tweede keer wat Paulus in sy oudste brief 

’n MEKAAR TEKS aan die orde stel, is 1 Thes 

4:18- hier is die eenvoudige opdrag aan die 

einde van die hoofstuk-  Bemoedig mekaar, 

troos mekaar dan met hierdie woorde... 

Hierdie troos en bemoediging gaan juis wan-

neer ons geliefdes gesterf het, dan is hier in 

Paulus se oudste brief die wonderlikste troos 

wat daar vir ons mag wees, hoe ons mekaar 

selfs in die dood van ’n geliefde kan onder-

steun, so vorm die dood ’n groei geleentheid 

ná mekaar toe. Dit gaan beslis nie om die 

dood op sigself nie, maar die lewe wat vanuit 

die dood kan spreek en daardie lewe, die lewe 

in Christus is net soos die liefde ’n krag, 

waarmee hierdie groei na mekaar kan 

plaasvind.   

 

ons baie, een liggaam in Christus en indi-

vidueel lede van mekaar... In die ‘83-Vertl 

staan-  Rom 12:5  Net so is ons, al is ons baie, 

in Christus een liggaam, en almal afsonder-

lik lede van mekaar.  

In hierdie groei na mekaar toe gaan dit werk-

lik om mense wat mekaar raaksien, wat 

afsonderlik, of dan nou individueel lede van 

mekaar wil wees, wat vir mekaar omgee, wat 

vir mekaar verantwoordelikheid aanvaar en 

sodoende leer om mekaar lief te kry, soos 

Christus ons beveel het. 

KRAG WAARMEE HIERDIE GROEI 

NÁ MEKAAR PLAASVIND 

Die krag om na mekaar te groei trek saam in 

die gebod om mekaar lief te hê. In waarmee 

God ons eerste liefgehad het, daarin lê die 

krag vir groei, ook groei na mekaar toe.  Soos 

liefde die fundering is vir hierdie groei na 

mekaar toe, is liefde ook die krag waarmee 

hierdie groei na mekaar plaasvind.   

Wanneer ons besef die MEKAAR-TEKSTE is 

OPDRAG-TEKSTE, dan is Paulus se brief aan 

die Thessalonicense wat gesien word as sy 

eerste brief (die oudste van al die briewe wat 

hy geskryf het- vanuit Athene of Korinte 

geskryf) en daarin is sy eerste MEKAAR –

TEKS, 1 Thes 3:12- 12 en mag die Here julle 

ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar 

en vir almal, soos ons ook teenoor julle is-  
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wees is nie maar gewoon nie. Die kerk is nie 

’n vrywillige samekoms van gewone mense 

omdat hulle ’n gemeenskaplike belang besit 

nie. Nee om kerk te wees is ’n vergadering 

van gelowiges deur God geroep wat met God 

deur sy Seun die gemeenskap (die koinonia) 

ontvang maar ook met mekaar die koinonia 

beleef.  As ons by hierdie laaste punt die 

vraag vra- die uitwerking waarbinne hierdie 

groei na mekaar sy vrug moet dra, dan is dit 

binne hierdie koinonia waar dit alles begin en 

tog ook waar dit alles eindig.  Die uiteindelike 

vrug wil die wesenseienskappe van die kerk 

dien, sy kerugma, sy diakonia, sy leitourgia, 

maar ook sy koinonia.  Groei na mekaar sal 

nie sonder opoffering plaasvind nie.  Die uit-

werking wat groei na mekaar sal hê is inder-

daad iets selfopofferend, waarin God se eer 

en ander mense se belange gedien word.  As 

ons as kerk na mekaar groei, dan is die uit-

werking ons is hier vir mekaar.   

Ons wil nie sonder mekaar wees nie, dit moet 

ons uitgangspunt wees en die uitwerking van 

hierdie uitgangspunt sal dan wees ook die 

wonderlike vrug of die uitwerking  wat ons in 

Rom 13:8 van lees-  8 Wees aan niemand 

iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te 

hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet 

vervul.  Die BDV vertaal dit soos volg-  Wees 

aan niemand iets verskuldig nie behalwe die 

verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy 

 

Die derde keer wat Paulus in sy oudste 

briewe ’n mekaar teks deurgee is 2 Thess1:3- 

’n Brief wat hy heel waarskynlik in die winter 

van 50-51nC uit Korinte aan die Thessalo-

nicense geskryf het-  Daar staan in vers 3 die 

aangrypende-  3 Ons moet God altyd oor 

julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat 

julle geloof grootliks toeneem en die 

wederkerige liefde van elkeen van julle 

almal groter word... Die ou-Vertaling mis 

hier die mekaar woord, al word dit aan die 

einde geïmpliseer, (dit staan eintlik maar hi-

er in Afrikaans- die wederkerige liefde van 

elkeen van julle almal groter word ...  hier 

lees die Bybel Direkte vertaling wel soos volg: 

Soos dit gepas is, moet ons God altyd oor 

julle dank, broers, omdat julle geloof uiter-

mate groei en een en almal se liefde vir me-

kaar toeneem...  Die “83-Vertaling het eintlik 

hier ’n goeie vertaling- 2Th 1:3  Ons moet 

God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook 

reg, want julle geloof neem sterk toe, en 

sonder uitsondering word julle liefde vir me-

kaar altyd meer.  

DIE UITWERKING WAARBINNE 

HIERDIE GROEI NA MEKAAR SY 

UITEINDELIKE VRUG BEGIN DRA 

Ons het kon vasstel die groei na mekaar in 

kerklike konteks is ’n unieke proses, soos die 

kerk as skepping van God uniek is.  As kerk 

bly ons egter gewone mense maar ons kerk-
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deel ons ook in mekaar se weldade omdat ons 

almal deur die geloof aan Christus verbind is.  

Hierdie deel in mekaar se weldade kan net 

plaasvind in ’n GROEI-NA-MEKAAR proses.  

As daar nie sulke groei is nie, hoe sal ons 

werklik in mekaar se weldade kan deel.  

Ja, al daardie mekaar tekste is eintlik die uit-

werking van ’n groei na mekaar en die vrug is 

al 17 die dinge wat ek maar net weer noem- 

Julle moet mekaar liefhê (Rom 13:8); aan-

vaar mekaar (Rom 15:7); bemoedig mekaar 

(1 Thes 4:18); dien mekaar (Gal 5:13); Dra 

mekaar se laste (Gal 6:2)- hierin groei ons 

deur mekaar as sondaars te dra,  waar die dra 

in die Grieks gaan om wanneer ’n swaar 

voorwerp opgetel moet word... so tel ons me-

kaar op, ons hou mekaar regop, ons bou me-

kaar op, alles deel van ’n proses om na me-

kaar te groei.  Die laaste twaalf mekaar tekste 

wat ’n groei na mekaar verplig is- (Rom 12:16

-) Wees eensgesind onder mekaar; Rom 

12:19-)- Betoon mekaar eerbied en respek; 

(Kol 3:13a)- Wees geduldig met mekaar...die 

BDV staan by Kol 3:13- Verdra mekaar en, as 

enigeen ’n klagte teen enigiemand het, 

vergewe mekaar; (1 Kor. 16:20- Groet me-

kaar... (Kol 3:16- is ook ’n belangrike GROEI 

NA MEKAAR TEKS, veral ook in die kategese 

en rondom belydenisaflegging het ’n plig om 

na mekaar te groei- deur mekaar te leer en 

mekaar te onderrig-  Die BDV praat van 

 

medemens lief het, het die wet vervul.  Die 

’83-Vertl staan: Rom 13:8  Julle moet nie-

mand iets verskuldig wees nie, behalwe om 

mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, 

voer die hele wet van God uit.  

Duidelik hoor ons in hierdie besondere teks 

dat die vrug van die groei na mekaar het weer 

alles te make met die verpligting dat ons me-

kaar moet liefhê, maar dan is die vrug hier-

van dat die hele wet van God hierin ver-

vulling vind.   

Ek sluit hierdie laaste gedagte af deur ook 

daarop te wys dit wat ons elke Sondag in ons 

geloofsbelydenis na vore bring- Ek glo aan 'n 

heilige, algemene Christelike kerk, die ge-

meenskap van die heiliges.  Dit wat ons 

al vir baie eeue bely, is hierin vervat dat ons 

geroep is om in gemeenskap met God en ge-

meenskap met mekaar te lewe. Dit is ’n be-

lydenissaak om na mekaar te wil groei.  Is nie 

maar ’n luukse, ietsie ekstra nie, née as ek 

waarlik die gemeenskap van die heiliges bely, 

is ons op grond van al die MEKAAR-TEKSTE 

daartoe verplig om na mekaar te groei.   

As vrug van hierdie groei-proses ontvang ons 

net ’n nog hegter, nog beter gemeenskap van 

heiliges.   In hierdie groeiproses is ons in or-

ganiese eenheid gebind, dit is deel van ’n 

wonderlike vrug, maar die verdere uitwer-

king hiervan is, dat in die organiese eenheid 
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onderrig en vermaan mekaar in alle wys-

heid... die laaste 7 groei na mekaar tekste is 

Kol 3:9- moenie vir mekaar lieg nie... dan ook 

Ef. 5:21- Wees aan mekaar onderdanig... Ef. 

5:19 is ook ’n besondere groei geleentheid 

want sê hierdie teks -Sing onder mekaar... 

opvallend die BDV praat nie van sing nie, 

maar staan hier vertaal- terwyl julle onder 

mekaar praat met die woorde van psalms, 

lofsange en geestelike liedere. Sing, ja sing 

van harte psalms vir die Here... dan kom 

ons by 1 Kor. 12:25- Wees toegewyd aan me-

kaar... Daarna Kol 3:13b – Vergewe me-

kaar,  Rom 15:14- Vermaan mekaar... die 

BDV praat van om mekaar reg te help... Dan 

ook 1 Kor. 11:33- Wag vir mekaar... Dan die 

laaste uitwerking van groei na mekaar sal 

vrug dra wat Hebreërs van praat—Heb 

10:24..  en laat ons op mekaar ag gee om tot 

liefde en goeie werke aan te spoor;... BDV 

staan vertaal- Laat ons ons ook daarop toelê, 

om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie 

dade...  
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ONS NAGMAALSFORMULIER 

Die Nagmaalsformulier staan agter in ons Psalmboek afge-

druk. Dit word vier keer per jaar voorgelees tydens die vie-

ring van die sakrament van die heilige Nagmaal. Tog lyk dit 

asof ons dikwels dié dokument maar as ‘n gegewe beskou 

en die ontsagwekkende diepte en rykdom van hierdie erf-

stuk uit die 16de eeu aan ons verbygaan. In artikels en eie-

tydse boeke met ‘n Reformatories/Calvinistiese uitgangs-

punt word meestal na dié formulier verwys as die 

“klassieke” nagmaalsformulier — om dit te onderskei van 

ander formuliere vir Nagmaalsviering.  

In die Gereformeerde Kerke in SA het die sogenaamde 

“Verkorte Formulier” in die laaste deel van die 20ste eeu 

ingang begin vind. Dit is ‘n sterk verkorte stuk van die oor-

spronklike formulier en in hierdie artikel handel dit nie 

daaroor nie. 

  

Daarom is die tyd is 

sekerlik ryp om met 

nuwe waardering na 

hierdie ryk dokument te 

kyk.  

  13 
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In die Gereformeerde Kerk Pretoria 

word die gewone (klassieke) formulier 

voorgelees. Daar het min kerke in SA 

oorgebly wat dit lees. In ander wêreld-

dele, soos bv in Nederland word dit in 

ons susterkerk die Christelike Gerefor-

meerde Kerk e.a. voorgelees, en is ons 

met hulle verbonde. In die ander Afri-

kaanssprekende kerke het dit egter al 

enkele jare gelede grootliks verdwyn en 

is vervang met verskillende variasies en 

formulerings, soms na goeddunke van 

die predikant.  

Daarom is die tyd is sekerlik ryp om 

met nuwe waardering na hierdie ryk 

dokument te kyk. Reeds in 1900 noem 

H.H. Barger in sy boek Ons Kerkboek, 

oor die verskeie geloofsboeke van 

Protestante, die Nagmaalsformulier “ 

het schoonste... uit onsen liturgischen 

bundel”. (p. 215). Nou ja, dit lyk na ‘n 

goeie motivering om te begin. 

In kort kan ‘n paar rigtingwysers aange-

bied word. Waar kom dit vandaan en 

hoe moet ons dit plaas binne die liturgie 

van die Gereformeerde Kerk in geheel ? 

Waar kom die idees van ‘n formulier 

dan vandaan en hoekom is dit as nodig 

gesien, veral in ons tyd waar baie kritiek 

op ritus en vaste orde geplaas word. 

Plek en tyd ontbreek om die onder-

afdelings te bespreek, maar een of twee  

elemente kan dalk uitgelig word. 

Vanwaar formuliere ? 

Tydens die Kerkhervorming van die 16de 

eeu is daar, nadat sekere vergrype binne 

die destydse Roomse Kerk uitgewys is, ook 

onder Protestante fel gestry en baklei, 

soseer so dat dit die Kerk onwaardig was. 

Die nagmaal was meer as een keer die 

twisappel. Die Lutherane, Zwingliane en 

Calviniste het hieroor heftig verskil. In die 

tydsraamwerk tussen 1517 en die Sinode 

van Dordrecht in 1618/19 is daar in Euro-

pa dikwels van godsdienssake ‘n politieke 

speelbal gemaak, tot in die ekstreme. Lit-

urgies gesproke moes kerke wat in hierdie 

eeu gestalte kry bruikbare liturgiese doku-

mente saamstel. Die idees wat op tafel was, 

was wat toe bekend was naamlik liturgiese 

formulerings wat veral uit die Mis voort-

gekom het. 

Vir sommige suiwer Calviniste mag dit ‘n 

skok wees, maar die algemene praktyk 

onder reformatore soos Calvyn en veral 

Luther was dat talle formulerings in die 

dogmatiek en liturgiek nie opnuut uitge-

dink is nie, maar reeds die ryk erfenis van 

die Christelike Kerk oor meer as 1000 jaar 
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ers were unanimous in their aim to 

provide liturgies suitable to the new 

views on religion... These were derived 

from the mass, but with all accretions 

removed”. Dit beteken dat die kind nie 

met die badwater uitgegooi is nie. Die 

kerkgeskiedenis wys agteraf aan ons uit 

dat die geskiedenis van die kerk se litur

-gie oor 20 eeue heen organies van 

aard is, dat daar ontwikkelinge plaas-

vind, maar dat tot baie onlangs ‘n 

groot  deel van die Christelike erfenis 

bewaar gebly het en steeds in bepaalde 

gemeentes ‘n plek moet hê. Dit toon 

kernwaardes aan wat blykbaar gere-

spekteer is regdeur die beeldestorm en 

die aanslag van die verwronge huma-

nistiese idees na die Franse rewolusie, 

as sou die mens die middelpunt van al-

les wees en nie die Here nie. Dit be-

teken dat die Christlike Kerk haarself 

deur alle eeue heen steeds gevoed en 

gelaaf het aan betroubare en keurig ge-

formuleerde frases om uitdrukking te 

gee aan dit waarom dit ten diepste 

gaan. Dit bring ook ‘n bewussyn dat 

elke geslag nie opnuut geloofswaarhede 

hoef te bedink nie. Hierdie toets kon 

die Nagmaalsformulier dus oor 450 

in Wes-Europa was. Die geskiedenis 

van die erediens in die Christelike kerk 

is kompleks en ryk geskakeerd. Die 

Nuwe Testament sê nie soveel daaroor 

nie.  Daarom is dit logies dat gelowiges 

dit self sou invul en so word dit deel 

van die geloofstradisie waaruit alle ge-

lowiges geput het deur die lange eeue 

heen. Die oudste beskrywings van hoe 

gehandel is met brood en wyn vind ons 

in die Didache, ‘n antieke geskrif reeds 

uit die 2de eeu n.C. dateer.  Vir mense 

wat hierin belangstel is dit eintlik die 

beginpunt om aantekeninge oor die 

seremonies rondom die Nagmal na te 

lees. Die liturgiese handelinge van die 

Reformasie is weliswaar gestroop van 

oordadigheid en teologiese verwysings 

na die Mis is veral by Calviniste verwy-

der. Luther was baie meer te-

rughoudend en dit kan in die Lutherse 

liturgie nagespeur word. 

  

J.A. Lamb skryf in die wonderlike boek 

A Dictionary of Liturgy & Worship, in 

J.G. Davies (et al.), 1972, onder die sub

-hoof Reformation: “Although the Re-

formed churches have been accused of 

neglecting the eucharist, their liturgies 

all stress it’s importance. The Reform-

-— 
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 dat soiets moontlik was.  Vanaf die Duitse 

Paltz by Heidelberg het die formulier natuur-

lik in die Nederlande tereg gekom. Die 

bekende predikant Petrus Datheen (hy het in 

1566 ‘n psalmberyming die lig laat sien wat 

tot 1773 ook aan die Kaap gesing is), het die 

formulier in Nederlands vertaal, met enkele 

klein woordwysigings. Dit het dadelik ‘n 

samebindende gevolg in die Nederlandse 

Kerke gehad wat by talle sinodes sedert 1568 

aanvaar is. In 1611 het die Zeeuwse uitgewer 

Smilders te Middelburg die liturgiese tekste 

uitgegee. Dit is by die Sinode van Dordtrecht 

1618/1619 aanvaar. Dit is met hierdie tekste 

(ouer as die Statenvertaling van die Bybel, 

1637) waarmee in 1652 na die Kaap gereis is, 

en waarmee die Gereformeerde Hollandse 

Kerke in Suid-Afrika oor geslagte heen ge-

vestig is, totdat dit in Afrikaans vertaal is, 

eers in die 20ste eeu. As dit nie gedeelde 

kerkhistoriese erfenis is nie, dan weet ek nie 

wat ons het wat ouer papiere het nie. 

Die inhoud 

Die inhoud kan natuurlik in elke paragraaf 

bespreek word en daar is heelwat oor geskryf. 

Ons kan hier na enkele voorbeelde kyk. 

Die gedeelte van die formulier, waarin die 

lyding van onse Here, Jesus Christus ontvou, 

word slegs in die formulier van die Paltz op 

jaar deurstaan. Van hoeveel formule-rings 

kan ons dit sê. 

Van Calvyn, na die Paltz en verby 

Dordt se sinode 

In 1542 skryf Calvyn La forme des prières in 

Frans. (Die vorm vir gebede, vry vertaal), 

waarin hy ‘n handreiking doen in verband 

met die Nagmaal. Soos gesê het die reforma-

tore onderling van mekaar skerp verskil en 

verskillende aksente gelê. Ander figure uit die 

kerkhervorming soos Bucer, Micron en á Las-

co het almal ‘n bydrae gelewer in verskillende 

formulerings waarop ons nie ingaan nie. 

Calvyn se gedagtegoed bly egter behoue. Die 

teks van ons formulier kry beslag in die 

Duitse Paltz- streek, waar ook die Kategis-

mus beslag kry. Olevianus, mede-outeur van 

die Heidelbergse Kategismus was ook die 

vernaamste fomuleer-der van die Nag-

maalsformulier deur verskillende mense se 

frases en formulerings fyn saam te vat, ge-

breke te bespeur een aan te vul en vorm te 

gee in pragtige beeldryke taal. Die gedagtes 

van Calvyn rondom die drie punte vir 

selfondersoek is byvoorbeeld behou maar 

netjies deur Olevianus verpak en omskryf. 

Die feit dat die Nagmaalsformulier van alle 

polemiek, omstrede en harde uitsprake oor 

die ware leer bevry is, getuig van Olevianus 

se gepaste aanvoeling. Dit is eintlik ‘n wonder 
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kenmerk van Calviniste, in teenstelling tot 

die ander geestelike elemente wat ook 

bestaan, maar waar dit nie hier oor handel 

nie, maar wat wel deur andere waargeneem 

word. Daarom sou dit vreemd wees waar 

onderrig voorop staan, dat daar ‘n stem sou 

kon opgaan oor iets soos ‘n lang formulier, 

ten koste van onderrig. 

Terug na die inhoud van die formulier. Na 

die Onse Vader volg een van die oudste ge-

deeltes van formulerings uit die Kerk voòr 

die Hervorming, die sogenaamde hartsver-

heffing, (in Latyn, Sursum Corda- lekkerlik 

“omhoog die harte”). Die kerkhervormer 

Farel het die paragraaf getrou aan Calvinis-

tiese opvatting omskryf: “Om dan nou met 

die ware hemelse brood, Christus, gevoed te 

word moet ons nie met ons harte aan die 

sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly 

nie maar ons harte ophef na die hemel, waar 

Jesus Christus ons Voorspraak.....” Hierin 

word voldoen aan die verwagting om te leer 

dat die mening in die Mis, dat Jesus waarlik 

in die brood aanwesig is, nou in Calvinistiese 

sin anders is. Die reeds genoemde ds. H.H. 

Barger noem die gebede uit die formulier, “ 

tot de schoonste onzer liturgie”.  In die Gere-

formeerde erediens word min gemaak van 

voorgeskrewe gebede. Daar was ook dikwels 

ander gedagtes teen die gebruik van voor-

dié manier gevind en die teks aan Olevianus 

toegeskryf. “  dat hy Hom laat bind het om 

ons te ontbind en daarna ontelbare 

smaadhede gely het, sodat ons nooit meer in 

skande sou geraak nie “ . Tot slot bou die for-

mulier op tot ‘n hoogtepunt wat begin met 

die woorde: “ Uit hierdie instelling van die 

heilige Nagmaal...”  Hierna volg ‘n samevat-

ting van die didaktiese (onderwys) van die 

formulier. Dit is uniek in die Gereformeerde 

wêreld. Wat beteken en leer ons met ander 

woorde. “ dat Hy ons geloof en vertroue op sy 

volmaakte offer rig, wat eenmaal aan die 

kruis volbring is, as die enisgste gronsdslasg 

van ons saligheid. Daardeur het Hy die ware 

voedsel en drank van die ewige lewe vir ons 

hongerige harte geword”.... 

In Gereformeerde kringe is die boek Ons 

Avondmaalsformulier deur dr. B. Wielenga 

(1913), onontbeerlik. Ek haal aan uit die 

eksemplaar wat ek in 1999 van wyle ds. J.P. 

Coetzee present gekry het.  Hy noem hierdie 

deel uit die fomulier : “blijk van een fijnen 

liturgischen smaak”, en “een liturgisch 

modelstuk”. (pp 21-22).   

In Gereformeerde Kerke, ook in ons tyd, ver-

wag meeste lidmate graag en veral baie on-

derrig en toerusting, soms met minder klem 

op ander geestelike elemente soos bepein-

sing, belewing en gebed.  Dit is daarom ‘n 
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 geskrewe gebede. Tog het dit vanaf die 

Hervorming by die sakramente altyd ‘n 

plek gehad en behou.  Die vrye gebed is 

hier altyd afgewys, sodat daar rondom 

die stigtelikheid van die sakramente 

nie willekeur kan ontstaan nie.   

Die formulier eindig met die oproep tot 

lofverheffing en danksegging.  

Psalm 103 speel hierin ‘n sleutelrol, 

direk gevolg deur woorde van die 

apostel Paulus wat in Romeine prosa 

tot poësie vervleg. Die formulier kies 

hier vir die Heilige Skrif om te praat en 

die woorde van die Heilige Gees op 

menselippe te lê. Dus nie selfgekose 

mensewoorde nie. Dit moet ons be-

sonder tref en stem tot nadenke. Dit ìs 

ons danksegging.    

    

Deur hierdie enkele voorbeelde voel 

ons aan dat die formulier diepsinnig 

belaai is met besonder ryk woorde en 

ragfyn formulerings wat tot ons ge-

loofserfgoed bly behoort.   
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Wyk 
nr 

OUDERLING DIAKEN 

1 Deon Vosloo 

Deon.vosloo@plotnet.net 

Sel. 0731539334 

Pieter Wolmarans 

0832800816 

2 Koos van der Merwe 

elitesteelarts@yahoo.com 

0836357453 

André Koen 

a.d.koen@ananzi.co.za 

0824534717 

3 Steve Joubert 

stevejbrt117@gmail.com 

0827861342 

Johan Wolmarans 

johanwolmarans2@gmail.com 
0829561640 

4 Frik Eloff (kassier) 

frikeloff@telkomsa.net 

0825790745 

Wynand Du Venage 

wynand7@webmail.co.za 

0834588765 

5 VAKANT Alwyn Wolmarans 

alwynwolmarans@gmail.com 

0732996865 

6 Nico van der Dussen 

nvddussen@outlook.com 

0823742757 

Reuben Grobler 

reubenjgrobler@gmail.com 

0845138131 

7 VAKANT VAKANT 

8 VAKANT Stephan du Plessis 

stephandp@gmail.com 

0826732884 

9 Boere Smit 

boere1@mweb.co.za 

0834823303 

VAKANT 

10 Flip Minnaar (koster & Attes Skriba) 

0725861590 

VAKANT 

11 VAKANT Abrie Möller 

abriemoller@gmail.com 

0824911445 

12 Frank Laubscher 

frankl@caxtonworks.co.za 

823462299 

Adrianus Coertze 

adrianus@lawhelp.co.za 

0824527070 

13 Frikkie van Schalkwyk 

vanschalkwyk@secundes.co.za 

0836098019 

Willem du Plooy (jr.) (kassier diak.) 

whfduplooy.jnr@gmail.com 

0822115097 

mailto:Deon.vosloo@plotnet.net
mailto:elitesteelarts@yahoo.com
mailto:a.d.koen@ananzi.co.za
mailto:stevejbrt117@gmail.com
mailto:johanwolmarans2@gmail.com
mailto:frikeloff@telkomsa.net
mailto:wynand7@webmail.co.za
mailto:alwynwolmarans@gmail.com
mailto:nvddussen@outlook.com
mailto:reubenjgrobler@gmail.com
mailto:stephandp@gmail.com
mailto:boere1@mweb.co.za
mailto:abriemoller@gmail.com
mailto:frankl@caxtonworks.co.za
mailto:adrianus@lawhelp.co.za
mailto:vanschalkwyk@secundes.co.za
mailto:whfduplooy.jnr@gmail.com


 

DIE KWARTELTJIE  AUGUSTUS 2015                                                 20          

Wyk 
nr 

OUDERLING DIAKEN 

14 Jan Fanoy (skriba) 

jfanoy@wsmleshika.co.za 

836419742 

VAKANT 

15 VAKANT Nico Venter 

nico@agri-guard.co.za 

0844053309 

16 Willie du Plooy (sr.) 

willemhdp@gmail.com 

0825696009 

VAKANT 

17 Koos Venter 

koos.venter3@gmail.com 

0825075926 

Michiel Venter 

michiel@brunel.co.za 

0837961601 

18 VAKANT Johan du Plooy (skriba diakonie) 

johand@secundes.co.za 

0827232552 

19 Willie J van Rensburg 

0727306953@vodamail.co.za 

0727306953 

Marinus Lorist 

loristm@gam.co.za 

823362278 

20 Dries Badenhorst 

andrieshb@telkomsa.net 

0826124244 

VAKANT 

21 Cobus Roets 

acecote101@gmail.com 

0825860824 

VAKANT 

mailto:jfanoy@wsmleshika.co.za
mailto:nico@agri-guard.co.za
mailto:willemhdp@gmail.com
mailto:koos.venter3@gmail.com
mailto:michiel@brunel.co.za
mailto:johand@secundes.co.za
mailto:0727306953@vodamail.co.za
mailto:loristm@gam.co.za
mailto:andrieshb@telkomsa.net
mailto:acecote101@gmail.com
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VAN DIE 

LESSENAAR 

VAN DIE 

KERKRAAD 

 

Br Jan Fanoy 

Skriba 
 

Rakende die gebruik 

van die formuliere het 

die Kerkraad versoek 

dat u  met Oudl Willie 

Jansen van Rensburg 

kontak maak as u 

bewus is van redes 

waarom tot vandag 

nog slegs die lang for-

muliere gebruik en 

gelees word, en nie die 

verkorte formuliere 

soos dit beskikbaar is 

in die Psalmboek nie. 

Daar is nog drie kommissies wat besig is met hul onder-

soeke en sodra van hulle verslae ontvang is en die kerkraad 

besluite geneem het, sal die inligting in Die Kwarteltjie 

verskyn. Die drie kommissies is: 

 Dolering 

 Ramings aan die Admin Buro 

 Gebruik van die formuliere 

 

Die enigste belangrike besluit wat die kerkraad wel geneem 

het, is ten opsigte van die liturgie wat gevolg sal word met 

die erediens wanneer Nagmaal ook bedien sal word. 

 

Die besluit is soos volg: 

 Dat goedgekeur word dat die erediens tydens die viering 

van die Nagmaal begin soos normaal, maar met ‘n 

korter preek wat afstuur op die lees van die Nag-

maalsformulier wat ‘n inklusiewe deel van die preek 

uitmaak; 

 Dat goedgekeur word dat die Nagmaalsviering daarna 

plaasvind; 

 Dat goedgekeur word dat na die afloop van die be-

diening van die Nagmaal se laaste tafel, die lidmate hul 

sitplekke inneem en dat dan die dankseggings gedeelte 

begin met die lofprysing en met die teks uit die Skrifge-

deelte wat reeds gelees is; 

 Dat goedgekeur word dat daarna die prediking volg oor 

die betekenis van en verpligtinge wat ‘n gevolg van 

dankbaarheid moet wees; 

 Dat goedgekeur word dat die erediens dan op die 

gepaste wyse afgesluit word; 

 Dat kennis geneem word dat die erediens tydens Nag-

maal wat op hierdie wyse liturgies ingerig word, nie 

langer as met 10 minute verleng behoort te word nie; 

 Dat kennis geneem word dat lidmate wat as gevolg van 

ander redes dikwels nie die dankseggingsdiens kan by-

woon nie, hierdeur tegemoet gekom word. 
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VLUGTELINGE 

EN 

VREEMDELINGE 

 

 

Nándor Sarkady 

 In die laaste tyd word ons in die media gewys op die saak van 

vlugtelinge. Van tyd tot tyd is dit in ons land ‘n kwessie, veral as 

plundering van sulke vlugtelinge plaasvind. Die saak van vlug-

telinge en immigrante is ook soms meer gesofistikeerd. In die 

1960’s was daar byvoorbeeld die stroom Afrikaanse vlugtelinge 

uit Kenia, Hongarye (1956) en in 1974 uit die Portugese ko-

lonies Anogola en Mosambiek. Hierdie jaar sien ons op TV baie 

vlugtelinge in swerwers wat die Middellandse see probeer oor-

steek uit Afrika na Italië en nou steeds meer oor land uit Sirië. 

Op die Griekse eiland Kos lei dit tot geweld en in Hongarye 

word selfs ‘n lang muur opgerig. Alles wanhopige pogings om 

die stroom mense te keer. Tans lyk dit nie of Europa antwoorde 

het nie. Die migrasie van mense is natuurlik so oud soos die 

mensheid self. In ons eie geskiedenis is die koms van die Franse 

Hugenote in 1688 na die Kaap en die Groot Trek vanaf 1834 die 

bekendse voorbeelde van migrasie van mense. 

  

Wat sê die Bybel oor vreemdelinge en swerwers ? Verrassend 

baie. 

In De Wekker (Jaargang 124 nr 16, 31 Julie 2015), spreekbuis 

van die Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland , met wie 

ons volle bande onderhou, skryf ds. L. Van Dalen die volgende 

refleksie hieroor. Ons haal dele daaruit aan en vertaal dit. 

Hy skryf dat die probleem waarmee regerings worstel vir die 

kerk eerder ‘n uitdaging is. Die kerk se roeping is altyd om die 

evangelie in woord en daad te deel met mede Christene wat vir 

hul geloof vlug, en met mense wat Christus nog nie ken nie. In 

die Bybel is die begrippe gasvryheid, vreemdeling en vlugteling 

begrippe wat hanteer word as dit oor dié roeping gaan. 

 

  22 
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die derde brief van Johannes op om huis en 

hart vir rondreisende dienaars van God oop 

te stel. Diotrefes, ‘n gemeentelid, wou 

hierdie dinge nie doen nie. Christene is her-

kenbaar aan liefde- waarvan gasvryheid ‘n 

uiting is. Rom 12: 13- “streef na gasvry-

heid”.  Die besoeker kan sonder dat jy dit 

weet ‘n engel wees, lees ons in Hebr 13:2. In 

I Petrus 4:9 staan hoe ‘n christelike gasheer 

en gasvrou lyk: “ Wees gasvry jeens mekaar 

sonder om te murmureer.”  ‘n ‘Elkeen vir 

homself’ mentaliteit staan haaks op die 

evangelie. 

 

Vreemdeling 

Die Bybel staan vol tekste oor vreemdeling-

skap. Van die Israeliete lees ons in Deut 26 

dat hulle in die beloofde land moet offer en 

sê aan die HERE: “ My vader was ‘n swer-

wende Arameër en het na Egipte afgetrek”. 

(vers 5). Die uittog uit Egipte is bekend. Die 

identiteit van God se volk is onlosmaaklik 

verbonde met die vreemdelingskap van die 

aartsvaders. Koning  Dawid bely in ‘n gebed 

voor sy dood in I Kronieke 29: 15: “ Want 

ons is vreemdelinge en bywoners voor u 

aangesig soos al ons vaders”.   

Vervolgens word duidelik dat asielsoekers 

regte en pligte het. In die Wet staan die 

Gasvryheid 

Die begrip is ‘n die Bybel belangrik. Wan-

neer Abraham drie vreemdelinge sien, waar-

onder God Self, bied hy dadelik water, 

brood, melk en vleis aan. Hy bied ook water 

aan om hulle voete te was, en skaduwee om 

te rus. (Genesis 18). As later die inwoners 

van Sodom die twee vlugtelinge- engele van 

God- wil verkrag, is dit die grofste skending 

van gasvryheid , Genesis 19. 

As die Israeliete tydens hul reis deur die 

woestyn by hul “broedervolk” Edom vrye 

deurtog vra, toon Edom vyandskap in plaas 

van gasvryheid, (Num. 20: 14-21). Ook 

Dawid ontvang geen gasvryheid as hy die 

ryk boer Nabal in 1 Sam 25, teëkom nie.“ Hy 

weier sy water en brood aan mense wat hy 

beweer hy nie ken nie. Die verwyt van 

Dawid se manskappe is dat Nabal ‘n 

deugniet is. Wanneer die profeet Elia in die 

stad Sarfat kom , vra hy die weduwee vir kos 

en drank. Maar sy het self niks gehad nie, I 

Konings 17: 10-12. 

In die Nuwe Testament sien ons dieselfde. 

As Jesus by Simon die Fariseër in Lukas 7: 

44-46, se huis kom, wys Hy Simon se ge-

breke uit. Geen water, geen soen en geen 

olie om Sy hoof te salf nie. Die apostels roep 

ons op om gasvyre mense te wees. So roep 
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Christus is. So is ondermeer vreemdelinge 

welkom geheet. Belangrik is dat ons Jesus in 

die vreemdeling sal kan ontmoet. Matt 25: 

40 “Ek  sê vir julle, vir sover julle dit gedoen 

het aan een van die geringstes.....”. Dit laat 

die kerk dink. 

  

Vlugteling 

Jakob, Moses, Dawid, Elia: baie figure in die 

Bybel moes vlug. Vlugtelinge het ‘n swaar 

bestaan.  Alles agterlaat en die toekoms on-

seker. In die geskiedenis van die kerk was 

Christene dikwels op vlug. Na die moord op 

Stefanus (Hand 8) het dit begin tot vandag. 

Ons lees van sulke vlugtelinge in Hebr 11:38. 

Vlugtelinge is dakloos. God ontferm Hom 

oor hulle. Wat kies die kerk, liefde of angs, 

aldus Ds. van Dalen. 

Ten slotte. God se Seun was ook ‘n vlugte-

ling. As Kind moes ons Here Jesus met sy 

ouers vir Sy lewe vlug. In Matt 2: 13-14 lees 

ons die boodskap van die engel aan Josef en 

Maria. Om in die nag te vlug sodat Herodus 

die Kind nie kan vind om dood te maak nie.   

  

 

bekende woord oor die vreemdeling binne u 

poorte. (Exodus 20).  In Ex 22: 21 staan ook 

dat die vreemdeling nie verdruk mag word 

nie, want Israel was self vreemdeling in 

Egipte. Hulle moet met respek behandel 

word (Deur. 27:19). Die Ou Testament ver-

wys in Levitikus 19 en Deut 24 dat koring, 

olywe en druiwe wat na die oes op die land 

bly , vir die vreemdeling is. Dit laat dink aan 

Rut op die land van Boas by Bethlehem, nie 

waar nie. 

Dit verbaas daarom nie dat die Woord van 

God ‘n uitdruklike liefdesgebod teenoor 

vreemdelinge het nie. (Lev 19:34.). Israel 

moet leer om God na te volg in barmhar-

tigheid. In I Tim. 5: 10 word die goeie werk 

van die weduwee onder andere genoem as 

dié van omsien na vreemdelinge- gasvry. 

  

In die Ou Testament het God 6 vrystede as 

vlugplekke aangewys vir vreemdelinge wat 

per ongeluk iemand gedood het, (Num 35: 

15.). Asielsoekers was dus nie voëlvry nie. In 

geestelike sin is eintlik al God se kinders 

vreemdelinge. Ps 119:19 en I Petrus 2:11. Die 

tyd van ons vreemdelingskap. So het die dis-

sipels geleer dat hulle onderweg is na die 

Vaderhuis. ‘n Pelgrimsreis na die toekoms. 

In die gelykenis van die skape en bokke 

word duidelik wie die egte navolgers van 


