FEBRUARIE 2014
JAARGANG 15 NR 1

G E R E F O R M E E R D E

K E R K

P R E T O R I A

( D O L E R E N D )

‘n Woordwolk van
die FORMULIER
VIR DIE AFLEGGING VAN BELYDENIS VAN
GELOOF.
Geskep met tagxedo.com

KWARTELTJIE Februarie 2014

1

Van die Redaksie
In die afgelope kwartaal was dit in Desember vakansietyd vir baie. Iets daarvan
word gereflekteer in die kleurvolle foto’s. Die redaksie is bly oor die spontane reaksie. Vir baie voel die vakansie alweer baie lank gelede, en het die geswoeg en sweet
van 2014 op volle gang gekom. Dit is skool en werk, en by die kerk is alles volstoom.
Tydens die voorbereidingsdiens op 16 Februarie het belydenisaflegging
plaasgevind. Die kategese wat nie genoeg onderstreep kan word as deel van die
kerklike lewe nie, het weer begin. Ons het deur middel van ‘n kleurskets deur een
van ons eie laerskoolkinders en ‘n artikel oor Johannes die Doper aan hierdie tema
uitdrukking probeer gee. So ook het ons emerituspredikant, ds Hennie de Villiers in
sy oordenking die klem gelê op “Ken en Vertrou” – bekende woord uit Skrif en Belydenis.
Ds.Venter het op versoek van die redaksie rapporte oor twee meerdere vergaderings geskryf. Hy en ouderlinge het as deputate (afgevaardigdes) die vergaderinge bygewoon. Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ken buiten kerkraadsvergaderinge in elke gemeente, ook sogenaamde “meerdere” vergaderinge.
Die woord “meerdere” kom in die kerkorde voor. Die “meer” verwys na meer as een
kerkraad, nie na ‘n vergadering hoër op nie. Party mense sal dalk beweer dat dit

Die skets kom uit Jacques Venter se Graad 1 boek.
Jacques is nou ‘n Graad 2 katkisant. Hy het self die
keuse van die skets gemaak.

baie abstrak en ver is en ons in die plaaslike kerk maar die besluite neem en dat die
meerdere vergaderinge gewone lidmate selfs nie raak nie want hulle beleef dit nie
konkreet nie. Dit is egter raadsaam dat elke gemeente ook ingelig kan wees oor wat

Lees die artikel oor Johannes Die Doper, wat na
aanleiding van die keuse geskryf is, op bladsy 5.

haar deputate by dié vergaderinge van die Klassis Pretoria-Moot en die Streeksinode Pretoria beleef het. Die Klassis vergader mees-tal twee keer per jaar en die
Streek-sinode in November. In die verslag word ook na visitasie verwys. In ‘n volgende uitgawe sal dalk bietjie hierop ingegaan word, want dit raak elke gemeente

Inhoud

direk.
Laastens – weer eens ‘n vriendlike oproep aan elke lidmaat (die sluit die kerkraad,

Hoe met die Woord omgegaan word
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diakonie, susters, jeug in) om deel te neem aan u eie kwartaal-blad, die Kwarteltjie.

Johannes die Doper
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geloofslewe te deel. U kan ‘n bydrae instuur per e-pos of per hand indien by die
kerkgebou. Die sperdatum vir die volgende uitgawe is 8 Mei.
Mag die HERE ons gedenk en seën by hierdie viering van die sakrament van die
Heilge Nagmaal. Dat die Here Self ons sal vervul met eerbied en ontsag vir Sy
Woord en Sakrament as ons die dood van die Here gedenk totdat Hy kom. Dan kry
die woord “vier” in die woord viering die regte plek soos ons Formulier bedoel, en
hou ons nie net Nagmaal nie. Mag dit in besonder so wees vir almal wat vir die
éérste keer aan hierdie heilige Verbondsdis aansit.
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Joh 5:30-47. Teks: vs 38-40
Die wyse waarop ons met God se Heilige
Woord omgaan, is van lewensbelang.

Christus het die Fariseërs verwyt dat hulle die
Woord van God bestudeer en ondersoek,
maar sonder dat daar vrugte kom. Hulle
Bybels was oop maar hulle harte was toe.
Hulle het die Bybel vanuit `n eie gesigspunt
benader en daar uitgehaal net wat hulle pas.
Hulle wou vir God sê wat Hy moet sê, en hulle
het nie na Hom geluister nie.
Daar was dus fout met hulle Bybellees !

Gewisse kennis
Dit is een deel van `n ware geloof. Ons moet
dors na die Woord.

Ds Hennie de Villiers (emiritius)

Woord soek, wat `n betrokke vers verder
belig. Moeiliker plekke kan en sal dan vanuit
die reeds duidelike plekke vir ons helder
word.
Daarom het die Fariseërs nie die Woord
verstaan nie . . . en die Christus nie herken en
verstaan nie. Hulle het byvoorbeeld goed
geweet die Heiland moet in Bethlehem
gebore word (Mat 2), maar toe dit gebeur
was hulle harte daarvoor gesluit. Jesus noem
hulle nie verniet “blinde leiers” nie. Die
skande op hulle was dat die heidense
Herodus dit wel geglo het en Jesus probeer
ombring het. Hulle het nie eers belang gestel
om te gaan uitvind nie.

Maar net soos die Fariseërs is baie dwalendes
vandag nog: Die mens wil self besluit wat die
Skrif sou sê. Die Woord word eiegeregtig
benader. Daar is reeds `n voorop-instelling,
en dan soek mense na woorde in die Bybel
om in te span dat dit klink na wat hulle leer.
Ons noem dit: om tekste uit verband te ruk.

Hulle het baie kennis gehad oor wat hulle as
die grootheid van Israel beskou het, maar die
grootheid van God het by hulle verbygegaan.

Kom ek gee `n (byna belaglike) voorbeeld
van hoe die Skrif verdraai kan word as tekste
uit verband geruk word: Ps 14 sê “daar is
geen God nie”. Dit staan daar. Om die teks
sonder die voorafgaande woorde te gebruik,
kan mens dit sê. Dit staan so. Wat egter
vooraf staan, is dat die dwaas dit in sy hart
sê. So moet ons ook na ander plekke in die

Vaste vertroue
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Hulle het nie gewisse kennis gehad, waardeur
hulle die hele Woord vir waaragtig gehou het
nie. Hulle het die Messias nie uit die Ou
Testament leer ken nie.

Die Fariseërs se valse benadering van die
Woord het veroorsaak dat hulle nie bewus
geraak het van die mens se nood aan
verlossing nie. Nee, hulle wou self die paadjie
na die hemel ooptrap met eie “goeie werke”.
Om `n ware geloof te besit, moet daar by die
3

gewisse kennis ook die vaste vertroue wees
op God se beloftes van die Verbond. Die
gelowige moet Christus se werk omhels as sy
eie. Dan sal jou verwagtinge nie vals wees
nie.

byvoorbeeld die Waldense in Noord-Italië en
Suid-Frankryk, wat die Woord in hulle eie taal
gehoor het. Daarom kon hulle vas staan teen
die Roomse dwalings en hulle kon `n afsku hê
in die leer en lewe van baie Roomse leiers.

Die Jode in Christus se tyd het deur gebrek
aan kennis op `n aardse koning gewag, sodat
hulle nie die geestelike, heerlike Koninkryk
herken het nie.

Deur die boekdrukkuns kon die Woord in die
huise en harte van uitverkorenes kom. Die
hamerslae van `n Luther met sy 95 stellinge
kon deur die wêreld bly dreun: Nie ons en ons
eie werke nie; nie `n hoër geestelike stand
soos by die Roomse en die Fariseërs nie. Nee,
deur kennis en vertroue wat God in Sy Woord
wek – deur `n ware geloof – word ons salig.

Om die Woord van God reg te lees, is om
Skrif met Skrif te vergelyk. Die Heilige Skrif
verklaar homself, en het nie menslike
tussenkoms nodig om helder en duidelik te
praat nie. Dan hoor `n mens duidelik dat
Jesus Christus die Weg, die Waarheid en die
Lewe is. Sonder Hom sal niemand by die
Vader kom nie.
As mens dit eers weet en vas daarin glo, word
die Ou Testamentiese profesieë duidelik. Jy
sal versterk word deur Woord en Sakrament.
Jou roeping sal duidelik wees. Jy sal die
eenheid in die ware geloof ervaar met almal
wat in eenvoud glo.
Die Roomse het hierdie Woord weggehou
van die gelowiges af, maar ook hier het God
ingetree. Eeue voor die Hervorming was daar
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Ons het Bybels. Die Woord van God is in ons
hande.
Lees ons ons Bybels ? Hoe lees ons dit ?
Hoor ons die Almagtige God vanuit die
ewigheid en uit Sy heerlikheid spreek ?
Mag Hy gee dat ons met ons lees self op die
agtergrond staan. Mag ons vrywaar word van
vooraf-opgestelde gedagtes wat ons in die
Bybel wil vind. Mag ons glo soos kindertjies,
dat ons die Koninkryk mag erf !

Amen
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Nándor Sarkady

A

an die begin van die jaar kry die kategese
gewoonlik meer opvallende aandag. Die
lesrooster word onder ons aandag gebring en
daar vind Belydenisaflegging plaas. So het ons
dit goedgedink om die kleiner kinders self iets te
laat bydra. Daarom het ek vir klein Jacques
Venter in graad 2 gevra om ‘n tekening wat hy
self in sy graad 1 kategeseboek laas jaar
ingekleur het, vir my te kies en dan probeer ons
dit in kleur te publiseer. So gesê, so gedaan.
Jacques het toe die tekening van Johannes die
Doper gekies. (Ons weet natuurlik nie hoe
Johannes gelyk het nie). Dit is interessant dat hy
dit spesifiek gekies het. Behalwe dat hy vir die
Bybelfiguur blou oë gee, wat ek vermoed iets van
homself weerspieël, is dit waarskynlik die
aangrypende lewensverhaal van hierdie
Bybelfiguur wat op sy jong gemoed indruk maak.
Terloops, ter wille van kennismaking, Jacques is
die seun van diaken Michiel Venter en sy oupa is
ook ‘n ouderling br Koos Venter. Hulle woon in
die suidelike wyke van die gemeente in die
Centurion omgewing.

As mens weer bietjie mooi naslaan in die Bybel
is die lewensverhaal van Johannes die Doper
breedvoerig opgeteken, diep aangrypend en
vir ons tot groot geloofsaanspring, ja, tot
stigting. Sy lewe was van geboorte tot dood
geheel en al opgeneem en oorskadu deur die
lewe en werk van ons Saligmaker Jesus
Christus.
Wie was Johannes die Doper ?
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Johannes was die seun van die Joodse priester
Sagaria en sy moeder Elisabet. Sy ma was dus
‘n niggie van Maria, die moeder van Jesus.
Maria het Elisabeth haastig gaan besoek
(Lukas 1) toe beide Jesus en Johannes se
geboorteaankondiginge deur die engel Gabriël
aangekondig is. Dit lei direk tot die Lofsang van
Maria. (Luk 1 en berym in Skrifberyming 1).
Vanaf die vroegste eeue het die christelike kerk
hierdie Nuwe Testamentiese lied getoonset –
in musiek veral bekend as die Magnificat.
Eweneens kom nog ‘n lied in die Nuwe
Testament ter sprake. Rondom die geboorte
van Johannes sing Sagaria (Lukas 1:68-79) die
lang lofsang oor die geboorte van Johannes
wat die pad wys na die langverwagte Messias
Jesus wat kort daarna gebore is. In
Skrifberyming 2 kan ons ook Totius se
Afrikaanse weergawe in digvorm lees en sing.
Dit is die moeite werd om weer goed hierby stil
te staan. Die Bybel staan baie verse af in al
evangelies om te wys op die begenadigde lewe
van Johannes. Hy was besonder deur die HERE
begenadig. Sy lewenstaak was om die mense
eerstens te moes wys op Jesus, die Lam van
God wat die sondes van die wêreld weg sou
neem.
Johannes was ‘n nasireër en van kindsbeen af
geseën, want ons lees in Lukas 1:66 “ En die
hand van die Here was met hom”. Na die
wonderbaarlike gebeure rondom sy geboorte
lees ons eers weer van hom as hy uit die
woestyn kom en in Israel begin werk as
volwasse man. Nasireërs was nie getroud nie
en hy het dus een lewensroeping gehad. In
5

Mattheus en Lukas lees ons breedvoerig wat hy
alles aan Israel gesê het, en presies in watter
jaar volgens Lukas 3:1-2. Opsommend is dit
veral boeteprediking. Met ander woorde, Israel
as volk moet hulle bekeer. Hy is ‘n gestuurde in
wie die woord van Jesaja vervul is, dat een in
die woestyn sal roep om die weg van die Here
te berei (Luk 3: 5). Johannes tree in die
Jordaangebied van die heilige land op en
bedien die doop van bekering – vandaar die
naam die Doper. Johannes het eenvoudig
geleef: ‘n kleed van kameelhaar gedra en
heuning en sprinkane geëet. Groot skares het
hom gevolg om te luister en gedoop te word.
Sy woorde was nie strelend nie maar wel vol
waarskuwing, want hy sê op ‘n plek “Maar die
byl lê ook al teen die wortel van die bome”, Luk
3:9. Hy preek dus dat die koninkryk van die
hemele naby is. Hy berei mense voor vir die
koms van die Christus. Dit het indruk gemaak
want baie het hulle sondes bely. In die
evangelie van Johannes (L.W. dit is twee
verskillende persone) lees ons dat baie gaan
vra het wie hy dan eintlik was – Joh 1: 19-23.
Tydens sy bediening wys hy eendag na Jesus
en los baie se vrae op toe hy sê: “Dáár is die
Lam van God wat die sonde van die wêreld
wegneem.” Joh 1: 29. Dus nie hyself nie maar
Christus van wie hy sê dat hy nie werd is om Sy
skoenveter los te maak nie. Sy ander groot
werk was om Jesus te doop in die Jordaan
sodat die verskyning van die Messias gestalte
kon kry. Dit word die epifanie genoem, die
verskyning/openbaring van Christus se werk op
aarde, soos daar soms in teologie na verwys
word.
Ná die doop van Jesus is Johannes se werk
eintlik voltooi. Volgens Joh: 3: 22-36 gaan sy
bediening nog ‘n tyd voort en het hy selfs
volgelinge gehad, al het die meeste Jesus
gevolg. Johannes sê in die tyd die frase wat
baie Christene ook gebruik, dat ek minder
KWARTELTJIE Februarie 2014

moet word en Hy (Jesus) meer, vergelyk Joh:
3:30.
Hierna neem Johannes se lewe ‘n gruwelike en
tragiese wending. Hy berispe Herodes Antipas
die Joodse vors omdat hy die sewende gebod
oortree. Dit lei daartoe dat Johannes in die
tronk gegooi word. Hier begin hy, so menslik
nie waar nie, twyfel. Hy stuur self twee
volgelinge/dissipels na Jesus om te vra of Hy
dan wel die verwagte Messias is of moet hy nog
‘n ander een verwag. Die Here Jesus stuur ‘n
lang antwoord terug in Matt: 11: 7-19 waarin
ons lees dat Johannes vermaan word om nie
aanstoot aan Jesus as Here te neem nie. Is dit
nie ‘n aanklag ook aan ons adres nie ? Ons wat
dikwels in die openbaar aanstoot aan die Here
en Sy koninkryk neem. Daarna noem die Here
Jesus hom die grootste van alle mense, maar
dat die kleinstes in die koninkryk van die
hemele groter is ! (Joh 3: 11).
Die dogter van Herodes en aangespoor deur
haar ma, Heriodias, het met haar ligsinnige
lewe mense aan die hof vermaak en as ‘n ewe
lasterlike beloning die kop van die invloedryke
Johannes geeis. Daarvan kan ons ten slotte
lees in Matt. 14:1-13. Herodus wou Johannes al
laat vermoor, maar was bang vir die invloed
van Johannes wat as profeet geëer was. Hierdie
gebeure is vol politieke intrige. Tog het dit
gebeur. Johannes die groot aankondiger
(heraut) van die Koning van alle Konings het op
so aaklige manier moes sterwe. Sy eie dissipels
het sy onthoofde liggaam gaan begrawe en toe
vir Jesus gaan vertel. Dan lees ons in Matt: 14:
13 die merkwaardige woorde oor onse Here
Jesus se reaksie. Woorde waaroor ons dalk al
so dikwels so haastig gelees het. “ En toe Jesus
dit hoor, het Hy daarvandaan vertrek in ‘n skuit
na ‘n verlate plek opsy”.
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Watter vreugde wat ’n gemeente elke keer diep kan tref wanneer jongmense belydenis van
hulle geloof wil aflê. Met dankbaarheid het aan die einde van 2013 vyf van ons dooplidmate
hulle voorneme tot belydenis-aflegging laat blyk. Met die skrywe hiervan is ons besig om
hierdie jonge broeders en een suster se belydenis-kamp te finaliseer. Weereens het die keuse
op Leeupoort (br Koos en sr Magriet Venter se Bosveld uitspanplek) geval.
Baie dankie dat dit ook weer vir ons beskikbaar was. Die Belydenisaflegging het op 16 Februarie in die midde van die gemeente plaasgevind.
Soos met die klasse in die verlede het die hoofklem van die werk wat ons behandel het weer
geval op die inhoud soos aan die hand van die Kategismus weergegee. Ds. Venter en oudl.
Ulbe de Ronde (kategeet voor-belydenisklas) werk met die preke soos uit die Kategismus opgestel, wat daarna spesifieke vrae bevat, gerig aan die jong gelowiges om tot belydenis te
kom. As u hierdie “katkisering” weer op uself wil toepas kan u gerus na ons webwerf gaan.
Die skakel is http://bit.ly/XmtQM2.
U gaan dan na die eerste stel Kategismus-preke waar hierdie inhoude aangebied staan.
Ds Petrus Venter
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PRETORIA-KERKPLEIN SE
EERSTE KERKGEBOU
Nándor Sarkady

E

nkele blokke oos van ons kerkgebou is
Kerkplein geleë. Dit is die historiese
hart van Pretoria. Mens kan maar daar rondry
en veral opkyk na die besondere gewels, al
dink party dis onveilig. Vandag nog word die
hele plein omring deur historiese geboue wat
almal ouer as ‘n eeu is. Vir die noordelike deel
van ons land ‘n merkwaardige skat. Tog mag
ons nie vergeet dat dit in die hoogbloei van
Afrikanerbestuur van die stad was, dat ons
erfenis byna skandalig onder die slopershamer beland het nie. In die 1970’s was die
hele wes-fasade van Kerkplein bedreig deur
sloping. Dit het bloedsweet en volharding
van bewaringsbewustes gekos om die destydse Transvaalse Provinsiale Administrasie
(TPA) uiteindelik van die gruwelplan te laat
afsien.
Maar hoekom kerkplein ? Daar is dan nie ‘n
kerkgebou nie. In Gauteng is daar maar min
sprake van ‘n kerkplein op enige plek,
Johannesburg het glad nie een nie. Tog het
Pretoria se plein behoue gebly in sy
oorspronklike omvang. Dit vertel die noue
verbintenis wat daar tussen staat en kerk
bestaan het. Toe die staat en kerk in die Zuid
Afrikaansche Republiek teen 1854 finaal
besluit het op die omgewing van die huidige
Pretoria as hoofstad het dinge begin gebeur.
Pres. M.W. Pretorius het self saam met Jan
Visage (sekretaris van die kommandantgeneraal) en die drie Engelse bouers Louis &
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Edward Devereux en William Skinner die plek
van Kerkplein aangewys en uitgemeet.
(Pretorius en Visagestrate is na die mense
vernoem, en tot onlangs was Skinner ook so
gehuldig gewees). Die kerkgebou sou opgerig
word op die kruising van Kerk- en Mrkstraat
(Paul Krugerstraat). Presies wanneer met
bouwerk deur Devereux en Skinner begin is,
is onseker, maar toe die Nederduitsch Hervormde Gemeente op 8 September 1855
gestig is, was dit nog nie gereed nie. Pretoria
as dorp is op 16 November gestig, dus is die
kerk ouer as die dorp. Die rede hiervoor is dat
ds Dirk van der Hoff en die lidmate die wa
deur die drif getrek het nadat hulle genoeg
gehad het van die gesloer van die owerheid.
Hulle het daadwerklik en by herhaling die
behoefte vir ‘nkerkplek uitgespreek en die
Volksraad kon maar net nie besluit nie. Ds.
Van der Hoff was instrumenteel in die totstandkoming van Pretoria en het ook die
dorp sy naam gegee: Pretoria Philadelphia,
kort daarna verkort na Pretoria. In die huidige
onverkwiklike naamstryd van Pretoria mag
die rol van die christelike kerk en Ds Van der
Hoff nooit vergeet word nie. Die naam
Philadelphia (broederskap) leef voort in die
Hervormde Studentegemeente naby Tukkies
se kampus.
Terug na die eerste kerkgebou. Die gebou
was baie eenvoudig. In 1857 het ‘n dame,
Marian Churchill ‘n skets van die
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pioniersgebou gemaak. Die eerste beeltenis
van Pretoria. Die kleurkunswerkie het
gelukkig behoue gebly. Hoeveel stede kan
nog so stigtingstekening toon? In ieder geval
weet ons dat bouwerk traag gevorder het,
moontlik weens gebrekkige befondsing. In
1856 was dit steeds nie klaar nie. Talle
lidmate het met bouwerk gehelp, hetsy deur
materiaal of arbeid te skenk. Die jaartal 1855
was in die gewel ingemessel. Presiese
afmetings is onbekend. Dit was ‘n saaltipe
gebou met grasdak. Vir ‘n hoofstad niks
besonders nie, veral nie as dit met Kaapse
geboue vergelyk is nie. Die gebou het
aanvanklik geen banke gehad nie en stoele
moes saamgebring word. Die gebou is op 21
en 22 Februarie 1857 ingebruik geneem. Vir

[1]

[2]

[3]

1. Nasionale Boeren Handelsvereeniging
2. Standard Bank
3. Huis van John Robert Lys
4. Eerste Goewermentsgebou
5. European Hotel
6. Eerste Kerk op Kerkplein
7. Huis van President Pretorius
8. Later besigheid van G. Lohner
9. Pos-en Landdroskantoor [met rooi vlag]
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[4]

die geleentheid het ds Van der Hoff vanaf
Potchefstroom gereis en die naweek was
derhalwe ‘n Nagmaalsnaweek. Belangstelling
was groot. Daar was meer as 200 waens
saamgetrek afgesien van die ruiters te perd.
Ons moet ingedagte hou dat Transvaalse
kerkgeboue in die pionierstyd slegs tydens
Nagmaal gebruik is. Op Maandag 23
Februarie was daar soos gebruiklik nog ‘n
dankseggingsdiens. Die middag het ‘n
stukkie staatkundige geskiedenis plaasgevind toe die nuwe landsvlag die Vierkleur
vir die eerste keer op die dorp gehys is. Die
ontwerper daarvan was ds. Van der Hoff. Hy
het by die geleentheid ‘n toeligting van die
ontwerp gegee. Die Dinsdag, 24 Februarie,

[5]

[6]

[7] [8]

[9]

Aan die westekant van die plein sien ons ‘n stukkie van ‘n gebou wat
moontlik die huis van President Pretorius was, later huisves dit die
Transvaal Board of Executors. Die voorste deel [aan Kerkplein] van die
lang gebou met die blou dak word in 1881 die horlosie- en juwelierswinkel van G. Lohner.

9

het die Algemene Kerkvergadering (Sinode)
van die Nederduitsch Hervormde Kerk, wat
die staatskerk was, in die nuwe kerk vergader. Daar was oproepe tot eenheid in ‘n
polities verdeelde gemeenskap. Toe nog is
kerklike eenheid as voorbeeld voorgebou.
Twee jaar later sou Gereformeerdes in hierdie omgewing die gereformeerde kerkbegrip
en erediens in ere herstel toe die Gereformeerde Kerk Pretoria gestig is. Die besware
wat reeds 45 jaar lank (byna twee geslagte)
teen die sing van Gesange geopper was het in
hierdie kerkgebou op 10-12 Januarie 1859
tydens ‘n sitting van die Algemene Kerkvergadering tot ‘n punt gekom. ‘n Skrywe van
15 lidmate met besware is in dié gebou ter
tafel geneem , en dit het ‘n maand later tot
die stigting van die Gereformeerde Kerk op
Rustenburg gelei. Hierdie skeiding, in wese ‘n
akte van afskeiding was tragies maar was
nooit opgevolg deur verdere bitterheid en
haat soos daarna dikwels nog gesien sou
word nie. Hulle het geskryf : “van nu aftreden
uit uwe kerkelijke gemeenschap, en wenschen
te bestaan als eene Vrije Gereformeerde
Kerk.......”
In die kerkgebou op kerkplein is vanaf 1859
gereeld leesdienste gehou deur die Hollandse
onderwyser Hendrik Stiemens. Hiernaas is

die gebou net gebruik wanneer ds Van der
Hoff Pretoria besoek het. In 1861 het ds. A.J.
Begemann die eerste predikant van Pretoria
geword en in die gebou gepreek. Die
kerkgebou is in 1865 uitgebou tot ‘n
kruiskerk. Daar is dus twee arms aangelas,
een deel vir ekstra sitplek en die ander vleuel
vir ‘n konsistorie. Trapgeweltjies is ook ingebou om die voorkoms te verfraai. Dit is op
talle sketse van ou Pretoria sigbaar. In 1867
het die kerk ook banke gekry. Die kerkgebou
het ‘n grasdak gehad- sink en teëls was nog
nie in Transvaal beskikbaar nie.Die groei van
Pretoria het die kerk spoedig omring met
besighede.
Tot 1880 was daar daagliks ‘n mark op die
plein en veilings is gehou op die plein tot
ongeveer die einde van die eeu. Rugby,
krieket en kroket is ook om die kerk gespeel.
Dit het tot onmin gelei. Ontstoke
krieketspelers het nagmaalgangers se
tenttoue deurgesny sodra hul speelveld deur
nagmaalgangers se tente en waens versper
was. Dit het enkele jare geduur waarna
Burgerspark die speelplek geword het en
kerkplein waardiger. Die kerkgebou is in die
lente van 1882 erg deur ‘n storm beskadig en
het ‘n maand later op raaiselagtige wyse
afgebrand. Slegs die preekstoeltrap en een
nagmaalstafel is gered uit die brand. Hierna
sou ‘n baie groter kerk opgerig word waarop
ons nie nou kan uitbrei nie. Die nuwe
kerkgebou is in 1905 gesloop en daarna sou
daar nooit weer ‘n kerk op die plein gebou
word nie.

1.
2.
3.
4.
5.

[1]

[2]

[3] [4]
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Huis van John Robert Lys
Markstraat
Suidwestelike hoek van Mark-en Pretoriusstraat
Tronk
Eerste Goewermentsgebou

[5]
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Dankie sê
Ek wil graag aan elkeen van die redaksielede en ook br. Johannes van Dyk wat die drukwerk doen, baie dankie sê vir
die laaste Kwarteltjie van November 2013.
Ek glo nie dat almal weet hoeveel beplanning, sweet en tegniese vaardigheid in die uitreik van een Kwarteltjie ingaan
nie.
Daarom my opregte dank aan die redaksie vir die nuwe
voorkoms, die interessante artikels en nuwe formaat van die
Kwarteltjie.
Ek wil ook graag ’n oproep tot elke lidmaat doen om asseblief
te help met ‘n bydrae, al is dit klein. Stuur dit asseblief
deur na redaksie van die Kwarteltjie by argief@nhk.co.za

Andries du Plessis

Redaksie
Nándor Sarkady (Redakteur)
argief@nhk.co.za
Ds P J Venter
pjventer@gkpretoria.org.za
Ds H T de Villiers
htdevilliers@gkpretoria.org.za
Elmi Bester (Uitleg)
elmibester@gmail.com
Dankie aan alle medewerkers.
Drukwerk behartig deur Jotha Drukkers
mwjotha@mtnloaded.co.za

Stuur asseblief u bydraes vir die Mei-uitgawe aan
teen 8 Mei 2014.
Bydraes sonder naam word deur die Redakteur
verantwoord.
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VAN DIE KERKRAADSTAFEL

VERSLAG KLASSIS SEPTEMBER 2013

Die laaste klassis vergadering Pretoria-Moot het op 17 Sept. 2013 by die Gereformeerde kerk Daspoort
vergader. Die korresponderende kerkraad Wonderboom-Suid het alle stukke versorg. Op die vergadering het onderskeie visitasie-rapporte gedien. Die afgelope termyn was daar visitasie gedoen by die
Gereformeerde kerke Innesdal, Daspoort (buitengewone visitasie), Oos-Moot. Ons as gemeente sal DV
weer in 2014 visitasie ontvang. Visitatore wat aangewys is, is ds. C Aucamp en ds. H Stavast om hier visitasie te kom doen. Dit sal voor Sept. 2014 moet geskied.
Ander sake wat tydens hierdie klassis-vergadering aan die orde was, was o.a. die Art 48 KO Deputaterapport wat al vir geruime met afgevaardigdes van klassis Oostelike Pretoria in korrespondensie staan
rondom ’n gemeente in hulle gebied wat nie Art 31 KO nakom in die onderlinge afspraak rondom die
geslagtelikheid in die dienste nie. Dit bring talle probleme na vore wat ander kerke se kredensiebriewe
en ook die openlike verklaring tydens meerdere vergadering aan die orde gestel, onder verdenking bring.
Daar was ook ’n Art 77 KO handeling gevra vanaf Die Kandelaar oor die toepassing van die tug waar daar
oorweeg moes word om oor te gaan tot die tweede trap van afsnyding wat in oorleg met die klassis kragtens Art 77KO moet geskied. Die versoek is toegestaan. Aanvanklik het daar ook ’n appél gedien, maar
met dankbaarheid kon hierdie saak bygelê word en is die appél teruggetrek. Daar was ook twee gemeentes (Daspoort en Betel) wat in hulle gewetens gekwel was oor verdere afvaardiging na die volgende
Streeksinode om dieselfde redes as waarmee die Art 48 Deputate worstel. Hieraan sal DV in 2014 verder
aandag gegee word.
Nog ’n belangwekkende gebeurtenis in die gebied van ons klassis is die pad van ekumene en die al hoe
duideliker vordering tot eenwording tussen van die kerke in die verband van die GKSA en kerke in die
VGKSA (Vrye Gereformeerde kerke in Suid-Afrika). Drie gemeentes in ons klassis (Oos-Moot, Die Kandelaar en Totiusdal) het in gevorderde gesprekke met van die kerke in die VGKSA (Pretoria en Pretoria Maranatha gemeente) op die pad na eenwording gevorder. Die sg Vyfpunt samesprekings is al geruime
tyd aan die gang. Die vordering hiervan is ook aan die klassis gerapporteer wat met groot dankbaarheid
kennis geneem het van wat bereik is en die pad vorentoe wat hierdie saak moet hanteer is tweërlei. Klassis Pretoria-Moot het deputate aangewys om verder hiermee te handel, maar wat tegelyk die saak op die
agenda van die deputate van die Algemene Sinode moet laat dien dat die breër kerklike gemeenskappe
saamgeneem kan word met wat presies in hierdie gemeentes gebeur en hoe dit kerkverbandelik bymekaar uitgebring kan word. Die deputategroepe vir 2014 is gefinaliseer. Konsulente is onveranderd gelaat.
Die afvaardiging na die Streeksinode was vanuit ons gemeente sterk teenwoordig. Saam met ds. Petrus
was oudl. Flip Minnaar en oudl. Koos Venter verkies om die Streeksinode by Gerf kerk Lyttelton by te
woon (sien verslag oor Streeksinode op die volgende bladsy).
Ds. Petrus Venter
KWARTELTJIE Februarie 2014
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VERSLAG: STREEKSINODE NOVEMBER 2013

Op 19 Nov. 2013 het die sesde Streeksinode Pretoria by die Gereformeerde kerk Lyttelton vergader. Die
belangrikste sake wat die agenda van die vergadering moes hanteer was die rapport van die eksamen
deputate insake die aansoek tot toelating in die bediening. Daar was een aansoek. Die sinode het ‘n skema by die eksaminering van preke goedgekeur wat alle predikante wat hiermee moet help om ‘n meer
gelykluidende en eenvormige beoordeling van eksamenpreke daar te stel. Die aspekte van eksegese,
hermeneuse en homilese kom behoorlik aan die orde.
Ons as kerke se bydraes tot die Transoranje instituut het baie gunstige medewerking getoon. Die deputate van onderskeie gemeentes het hulle verteenwoordiging by Sonitusskool, Trans-oranje skool, Hoërskool Martie du Plessis, Transvalia skool en Prinshofskool aangedui.
Nog ‘n belangrike saak wat die vergadering moes afhandel is die finansiële hulp (sustentasie) van gemeentes wat daarvoor aansoek gedoen het. Met dankbaarheid is daar aan die aansoeke met die nodige
oorleg en gelde beskikbaar aan die hulp voldoen. Twee gemeentes, Gweru en Rooiwal het hieruit hulp
kon ontvang. Die ramings wat die kerke met mekaar ooreengekom het vir die volgende boekjaar sal
geld is R2 vir Streeksinodekas, R15-50 vir Sustentasiekas, R3 vir die Trans-Oranje instituut en vir Aros R1.
Die kwessie van agterstallige ramings wat op datum gebring sal moet word, is ook weer op die harte
gedruk.
Aan die jeug in die kerke was daar in 2013 besondere aandag verleen. Daar is met groot dankbaarheid
rapport gelewer van heelwat geslaagde kampe wat deur hierdie jeugdeputate suksesvol aangepak en afgehandel kon word. Dit was die Mootkamp (Gr 10-12) wat deur meer as 100 jongmense bygewoon was.
Daar is ook vraelyste opgestel en goedgekeur wat aan gemeentes deurgegee is in die poging om die
jongmense in hulle geloofsgroei en kerk-wees tot nog groter diens te wees. ’n Vorm van meer doelgerigte jeug- en gesinsbediening blyk in die toekoms al duideliker na vore te kom.
Nog ’n belangrike saak wat die sinode ter tafel gehad het, is die rapport van die deputate opbou- en uitbou van die Kerk. Ná Sinode 2012 het dit al meer gebeur dat dié Streek-sinode deputate en die deputate
deur die Algemene Sinode aangewys, bekend as deputate “omkeerstrategie”, se opdragte grotendeels
met mekaar ooreenstem en hulle baie nou met mekaar sal kan saamwerk. Inderdaad het dit ook gebeur
en was daar in Junie verlede jaar ’n konferensie gereël wat nie net hierdie deputategroepe in hulle opdragte met mekaar laat saamwerk het nie, maar ook die deputate “eenheid in verskeidenheid” het aan
hierdie konferensie deel gehad met van die werksaamhede en die opening van ’n klein venstertjie op van
die vorderinge wat daar gemaak kon word om die groot spanninge tussen kerke wat oor kardinale kwessies nie met mekaar saamstem nie, wel met mekaar te laat saampraat. Die deurslag en seën van al
hierdie deputate wérk sal egter eers op die volgende Algemene Sinode, DV begin 2015 na vore kom.
In dieselfde rapporte is die werke van Cruma (’n stigting geroep tot evangelisasiewerk) in die middestad
van Pretoria uitgebreid belig. Enigiemand wat graag oor al hierdie werksaamhede en rapporte meer inligting verlang kan vir ds. Petrus vra om dit vir hulle beskikbaar te stel.

Ds Petrus Venter

KWARTELTJIE Februarie 2014

FINANSIES

132 BESOEKPUNTE
289 BELYDENDE LIDMATE
21 Weduwees - 15 dra gereeld maandeliks by en ander 6 van die Staat se Maaatskaplike pensioen
afhanklik.

Ramings is R45 per belydende lidmaat per maand, of R536 per jaar of R1072 vir man en vrou.
Die kerkraad betaal vir elke belydende lidmaat R536 jaarliks vir ramings aan die Administratiewe Buro
oor.
Dus vir ’n man en sy vrou is dit dubbeld die bedrag (R1072 per jaar).
49 lidmate betaal jaarliks minder in, as wat die kerk aan hul ramings oorbetaal en kry die kerk geen
bydrae vir die instandhouding van die eredienste nie van hierdie lidmate nie.

Oudl. Andries du Plessis
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Sendingwerk in Zambië
‘n Nuwe voertuig vir Ds Charles Zulu
Ds Petrus Venter
Vroeg in verlede jaar (Maart 2013) het ek
Zambië, spesifiek Petauke besoek vir die
bywoning van die jaarvergadering van die
Tessa-trust wat hierdie internasionaal gereformeerde teologiese inrigting moet help
bestuur en belangrike besluite moes neem vir
die pad vorentoe. ’n Inrigting deur die Skotte
(bekend as die Free Church of Scotland continuing) daar begin en in baie opsigte gee
hulle nog die meeste ondersteuning... Gereformeerde kerke in Amerika en Nederland
was en is ook steeds daarby betrokke.
Soos u reeds bewus is, het ds. Charles Zulu,
wat in 2003 deur ons as gemeente beroep is
en ingevolge Art 7 van die Kerkorde (KO) na
Zambië gestuur is om daar kerke vir die Here
te vergader, al meer as 10 jaar gelede met
die werk begin. Onder baie moeilike omstandighede het ds. Charles die werk gedoen en is
hy nou nog voltyds daarmee besig.
Sedert 2012 het die kerkraad van Pretoria na
oorleg met die trustees ooreengekom dat ds.
Charles by die werksaamhede van Covenant
College ’n bydrae moet lewer in die onderrig
en opleiding van studente in die teologie,
waarvan ’n baie klein deel lidmate is van Confession church (die Gereformeerde kerkverband deur ds. Charles in Zambië geregistreer). In die opsig het die kerkraad met ds.
Charles aan art 19 KO uitvoer gegee en is ds.
Charles ingevolge art 18 KO se beroepsbrief

gewysig en uitgebrei. Dit stel hom in staat
dat die gereformeerde leer aan studente vanuit baie verskillende agtergronde geleer kan
word - meestal maar in baie haglike en arm
omstandighede - maar hulle kry direkte
blootstelling aan die gereformeerde leer. Al
sal so ’n student dan wel lidmaat bly van die
“kerk” waaruit hy kom, wat in baie opsigte ’n
groot gebrek ondervind aan toerusting en
vaardighede, met selfs vorme van ’n charismatiese inkleding, maar die bedoeling van
Covenant college is om die studente so op te
lei en in te lyf in die gereformeerde leer, dat
wanneer hulle na hulle plekke, gebiede, kulture en selfs na hulle vroeëre “kerke” terugkeer, hulle met hulle nuut gevormde en gevonde gereformeerde identiteit dit dan in
daardie kerke en kulture ingedra moet word.
Dit is juis in die “dra-proses” wat dit vir my
duidelik was dat as daar nie baie dringend
aan ds. Charles se vervoer-krisis uitkoms gebied kan word nie, hy hoegenaamd nie
hierdie besondere roeping na behore sal kan
uitvoer nie.
So het ek in Maart-maand 2013 teruggekeer
met die oortuiging dat ek ds. Charles sal
moet help. Dadelik het ons hierdie saak met
die kerkraad opgeneem dat ’n voertuigfonds
in die GKSA- kerkverband sy beslag moet kry
en ons ’n beroep op die gemeentes kan doen
met die volle uiteensetting van die werksaamhede dat kerke en individuele gelowiges
KWARTELTJIE Februarie 2014

versoek word om tot hierdie voertuigfonds
by te dra. Die Here het sy seënend hande
nog heeltyd oor hierdie projek gehou en was
dit van die begin af duidelik dat heelwat gemeentes hiertoe gaan bydra en sal wil help.
Hoe groot of hoe klein die bydraes was, het
opnuut aangetoon die bedrag maak nie
werklik saak nie, maar die gebed, die gesindheid, die ywer en die nood is die dinge wat
die deurslag gee. Al was party se bydraes ’n
R500 teenoor ’n ander gemeente wat
R50 000 gegee het, het die “klein” druppels
en die “groot” druppels ewe veel bygedra
dat die emmer van ons voertuigfonds vol geword het, tot op die punt waar ons geglo het
dit loop nou oor en ons die projek op

R180 000-00 kon stop (dalk nog bietjie meer
as ons ons verkoopte rooi kombi se geldjies
bysit, weereens was die rooi kombi ’n geskenk...)
Soos u hier kan lees, het ds. Charles sy dankbaarheid en vreugde duidelik te kenne gegee. Ons heg ook foto’s aan van die voertuig
wat ek en oudl. Jan du Plessis in Des in Lusaka gaan uitsoek het Ek wil eintlik nie name
noem wie almal gehelp, gebid en bygedra het
nie, want hulle sal weet wie hulle is.
Weereens is ons net dankbaar vir wat gedoen
kon word en mag ons nie ophou om die Here
te vra om die werk wat nou daar gedoen
word, ook met behulp van die voertuig nou
tot hulle beskikking, tot nog ryker en hoër
seëninge te voer nie.
Confession Church in Zambia
P.0. Box 39275
Lusaka
ZAMBIA
19th January 2014

The Rev. and Elders
Pretoria Reformed Church
P.0. Box 573
Pretoria (RSA)
0001

Dear Sir,
Ref:
LETTER OF THANKS
I write this letter of thanks in connection with the Toyota Hilux Surf which the Church
bought for easy transport during my work in the Confession Church in Zambia. The
Confession Church, my family and I are thankful to all Churches, individuals and
whosoever gave generously towards this project.
For the past 10 years I had been using my own vehicle to execute the Church work,
but at present it has been giving me problems of breaking downs due to oldness of its
kind, I thank the Lord for the opportunity given to me to start a Church in Zambia in
such situation, the gift of the vehicle has timely come.
To all contributors towards the present way of easy transport, I encourage you to read
Acts 20:35, indeed may the Lord bless you all. I say to ‘’God be the glory’’.
Attached are pictures of the vehicle. With Christ’s love to you all,
Rev. Charles Zulu.
KWARTELTJIE Februarie 2014
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DIE ROOI KOMBI TUSSEN DIE ROSE
Christine Venter
Daar staan hy, Sondag na Sondag, seker vir omtrent drie maande lank! So half skeef ingetrek,
met ’n uitlaatstel wat lyk asof dit te laag op die grond hang, verbleikte rooi bakwerk, ’n wit dak
en as jy deur die ruite geloer kry sulke bruinerige, gelerige kunsleer sitplekke. En net toe ons
dink, soos die nuwe tuinmode deesdae is, dat dit ’n nuwe tuinversiering in die Iceberg
roosbedding by die parkeerterrein aan die oostekant van die kerk is, is hy op ’n sonnige, warm
Sondagmôre in Januariemaand net nie meer daar nie.
Die Rooi Kombi was egter nie tuinversiering nie en nog minder was dit ’n voertuig uit die goeie
ou verlede wat nie meer bruikbaar is nie. Die Rooi Kombi het ’n bydrae van ’n hele R12 000 tot
die Zambië-voertuigfonds gemaak.
Maar kom ons begin by die begin. Aan die begin van 2013 is daar ’n fonds in die lewe geroep
om ’n nuwe voertuig vir die bediening van die Here se Woord in Zambië aan te koop. Geldelike
bydraes het van alle kante af ingestroom en vinnig-vinnig was daar ’n stewige bedrag geld inbetaal waarmee die voertuig vir Zambië aangekoop kon word.

Links: Ds Petrus vertrek met die kombi van die kerk af na die pastorie.
Bo: Die avontuurlustige nuwe eienaar van die rooi kombi
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’n Baie interessante skenking het van die diakonie van die Gereformeerde kerk Naboomspruit
gekom. Dit was ’n ou rooi kombi. Indien ons gemeente sou kans sien om die enjin op te knap en
’n paar ander uitgawes aan te gaan kan dit verkoop word en die geld kan dan by die Zambiëvoertuigfonds gevoeg word.
So gesê, so gedaan. ’n Paar flukse broeders in die gemeente het die kombi vanaf Naboomspruit
ingesleep, dit het ’n paar nuwe parte in die enjin bygekry en dit is op die internet geadverteer om
verkoop te word. Die belangstelling was redelik en interessante mense het navraag gedoen. Die
aanvanklike verkoopprys moes ’n paar keer na onder toe aangepas word, want wie wil dan nou
so ’n ou kombi vir baie geld koop?
’n Jong man, ene van Velden, uit Benoni was bereid om darem R12 000 af te staan en daar is gereël dat hy dit die Sondagmiddag by die pastorie sou kom afhaal en hy bring die geld nogal in
kontant saam. (Ons pastoriekinders het nog nooit so baie geld in harde kontant gesien nie.)
Om die Rooi Kombi van die kerk tot by die pastorie te kry, was ’n missie op sy eie. Eers moes die
battery gelaai word, want ou Kombi staan mos nou al lank daar in die bedding. Die een band was
pap en moes gepomp word, maar die pomp van dominee se motorpomp blaas toe ’n “fuse” en
ons moes inderhaas ’n handpomp by die koöperasie gaan koop.
Uiteindelik was Rooi Kombi reisvaardig, maar toe moes die ratte eers uitsorteer word, want hulle
werk agterstevoor. Eers het dominee die ratte getoets en met ’n gebrul op en af, vorentoe en agtertoe in die parkeerterrein gery. ’n Klomp nuuskierige toeskouers het by die woonstel langsaan
se vensters uitgeloer om die gebrul en op-en-af ryery te aanskou. Met al dié ryery het die laaste
bietjie brandstof wat nog in die tenk oor was ook opgeraak en moes daar toe eers weer nuwe
brandstof gekoop word.
Ten einde laaste, na ’n hele Saterdag se geskarrel, het ons Rooi Kombi veilig by die pastorie
gehad en is hy die volgende dag aan sy nuwe, trotse eienaar oorhandig. Rooi Kombi gaan glo gebruik word om ’n bietjie in die veld mee te ry...
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Ken-mekaar
Die Wolmarans-broers
Alwyn , Pieter & Johan
Die foto wys hoe die drie broers van links na regs Pieter, Alwyn en Johan waat Sondae in die wesvleuel van die kerk op hulle plek is. Nie altyd in daardie volgorde nie,
partykeer is een uitstedig met werk, maar die drie broers se plekke is selde leeg,
ook by die tweede erediens.
Binnekort word hulle saam in die
amp van diaken bevestig. Dis
nogal besonder. Dit gebeur nie
meer dikwels dat mens drie
broers sien wat so saam in die
kerk is nie, laat staan in die
ampte. Ek verwys dikwels goediglik na die gebroeders Wolmarans. (Die uitdrukking is
vroeër jare meer gebruik en
soms op besighede se naamborde afgekort as gebr.)
Ons het gevra vir ‘n foto en kort stukkie van elkeen sodat dit help ons meelewing
en bekendstelling van lidmate kan aanhelp. Hulle stukkies is kort en beskeie, soos
Johan sê “mense van min woorde”. Ons vul maar hier en daar aan. Alwyn is die
oudste en word hierdie jaar 40. Pieter en Johan is ‘n tweeling, ‘n hele elf jaar jonger
as hul ouboet. Hulle het aan Hoërskool Gerrit Maritz in Pretoria-Noord gematrikuleer. Katkisasie en belydenisaflegging het hulle in die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort deurloop. Daarna was hulle ook ‘n tyd lidmate (en diakens) in die
Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Tans woon hulle weer in Pretoria-Noord in een
van ons noordelike wyke.
Alwyn is ‘n tegnikus by die SA Lugmag en gestasioneer by die lugmagbasis
Waterkloof. Johan het elektroniese ingenieurswese studeer en is verbonde as
bestuurder by ‘n ingenieursfirma in Silverton. Pieter is ook in die tegniese veld
werksaam en reis baie vir sy werk. Hulle het ‘n intense belangstelling in die
buitelewe, kamp visvang. Johan stel ook baie in sportbeoefening belang en Pieter
is ‘n wildjagter – ons het al van sy wildsvleis by ‘n Nagmaalsete kon proe.
Hulle is sedert begin 2013 lidmate van die gemeente en ons wens hulle ook seënwense toe in hulle ampswerk as diakens en in hul persoonlike lewens.

KWARTELTJIE Februarie 2014

ONS LIDMATE GESELS SAAM
Internet Bediening - die toekoms en wat hou dit vir ons in
Tegnologie is besig om elkeen van ons lewens te verander. Wie kon glo dat 'n mikrogolfoond 40
jaar gelede in elkeen van ons kombuise sou staan. Om twintig jaar gelede met geliefdes oor die
Internet te kan praat, terwyl jy vir mekaar kan sien . En vandag kan ek intyds sien wat my gesin
se bewegings is en waar hul bevind. Oor tien jaar praat hul van kolonisasie van Mars en gratis Euniversiteit.

Die tegnologie bring bepaal voordele en
nadele. Vandag met die hoë kostes van
vervoer hou kerkrade, telefoniese konferensies om gemeente sake te bespreek. Terwyl
meer en meer mense nie los kontant in hul
sake dra nie. Gaan diakens met kredietkaart
masjiene moet rondloop om geld in te samel?
Meer -en -meer gemeentes begin hul preke
op die internet beskikbaar stel, en daar is 'n
groeiende getal luisteraars wat intyds, na
preke luister soos die boodskap gebring
word. Dit is nou moontlik om na enige plek
op die aardbol te verhuis, maar steeds na die
boodskap te luister in jou moedertaal.
Die vraag word gevra is dit hoe die toekoms
van kerke gaan lyk? Waar gaan ons gemeente lewe? Hoe gaan huisbesoek verander? Vandag is die meeste mense al 7 uur
die oggend uit die huis en is laat terug. Ons
skool en werksverpligtinge maak dit moeiliker.

tydig die nuusbrief elke Donderdag en kan
hul instudeer in die teksvers.
Die erediens is een maal per week, en as jy
dit gemis het, gaan twee weke verby voordat
jy weer die geleentheid kan kry om te luister
na die Woord . Met die Internet kan jy dit nie
mis nie. Gelowiges kan 'n preek weer oplees
en luister, en jy kan self ou preke gaan soek
in die argiewe. So 'n preek maak dit moontlik
vir verdere bespreking deur 'n gemeentelid
en te kan reageer met kommentaar of ‘n
vraag.
Die internet kan dus as ŉ handige hulpmiddel
dien. Ons as Gemeente wat se grense juis so
ver strek, kan met die Internet as hulpmiddel
ons gemeentelede wat so ver as Upington en
Natal strek bedien en hul laat deel in ons gemeente.
Bernard Vorster

Die Internet, my insiens, is net nog 'n wyse
van kommunikasie. Kommunikasie met lidmate vind al meer via die internet plaas. Deur
dit sinvol te gebruik kan jy met jou medegelowiges kommunikeer en jy kan ‘n blywende geloofsverhouding bou waar ons self
net in kan groei. Vir Bybelstudie kan dagstukkies uitgestuur word per epos. Gemeentelede
kan verder daaroor kommunikeer via poslyste of telefoniese gespreksgroepe. Gemeentelede van die Paul Krugerkerk kry reeds vroegKWARTELTJIE Februarie 2014
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Die mening van diaken Bernard Vorster sit
mens aan die dink. Die voor-en nadele van
internet as kommunikasie het legio moontlikhede en verbreed kerkwees se moontlikhede inderdaad. Preke en Bybelstudies kan
so maklik versprei word en dag en nag
besluister word. Die wêreld ‘n dorpie. Kontak
is moontlik tot aan die suidkus. Dit het my
ook aan die dink gesit rondom die oorspoeling met inligting. Dit het my ook nuut laat
dink oor wat die lewende Christus van sy
Kerk vra in die Woord self. Toerusting (bv
preke en Bybelstudie is belangrik), maar dit
dien nie ‘n doel in sigself nie. Dit lyk my al
hierdie hulpmiddels onthef die mens nie van
die roepstem om die “gemeenskap van die
heiliges” op te soek. Die taal van die Skrif en
Belydenis vir gelowiges wat mekaar fisies opsoek om saam kerk te wees nie nie. Ons moet
saamkom (en verlang/streef) na die samekoms van Christene, dit lyk my meer as net in
geestelike opsig.
En dan wonder ek soms of tegnologie ons nie
daar parte kan speel nie? ‘n Valkuil dalk,
waarin die ironie is dat ons oral bereik kan
word, maar die kerk, die saam-gelowig wees,
wegsyfer ? Die Woord kan makliker versprei
word as 100 jaar gelede danksy elektronika,
maar die kerk kan ook maklik aangetas word
deur isolasie. Dus ons moet een ding moet
doen en ‘n ander nie nalaat nie ? Die fisiese
samekoms van Christene is ‘n opdrag aan gelowiges (Hebr 10, Matt 24 ens) en moet ‘n begeerte wees (Ps 26, 84 ens). Dit lyk my dit
kan nie tyd of kultuurgebonde wees nie. In
kort wys die tekste daarop dat gelowiges in
die Ou Testament sterk verbind was aan die
tempel en op die dag van die Opstanding kry
daardie gemeenskap van gelowiges in
Christus verruiming en vind die eerste
Christelike byeenkoms plaas. Mense,

saamgeroep in een kamer wagtend op die
Pinksterseën, sien Handelinge 2. In vers 1
staan diegene wat gewag het in die nuwe testamentiese kerk op die uitstorting van die
Heilige Gees, was op die pinksterfees
“eendragtig bymekaar”.
In ons eie land kan dit dalk met ‘n voorbeeld
daaraan dink. In die verlate Transvaal en
uitgestrekte Karoo het gelowiges nie uitsluitlik hulle verlaat op hulle eie lees en interpretasie van die Bybel nie, maar geen moeite
ontsien om ten minste vier keer per jaar saam
te kom as gemeente nie. En dan – wat het
hulle ten spyte van geweldige afstande en
onbegryplike vervoerprobleme dan so gedryf
na die opsoek van ander gelowiges. Die gemeenskap van die heiliges ja, en dit sluit
Woord (preek, sing) én Sakrament in. Doop
en Nagmaal. Hulle was hierin nie net prakties
nie, maar ook suiwer nie waar nie. Ek dink dit
is dalk die dreigement van verwaarlosing op
Sakramente wat vandag meer as ooit voorheen, wil mens byna sê, onder druk staan.
Gelowiges kan selfopgelegde verwydering
kies. Die bedat oor “virtuele kerk” is nog lank
nie afgehandel nie. Wat oorbly is wat gebeur
het by die breking van die brood. (Lukas
24:30-32). Die treffende van die Emmaüsgangers vir my - dat hulle Jesus herken
het en teruggaan het na Jerusalem.
Hoekom ? “en kry die elf en die wat saam met
hulle bymekaar was”. (Luk 24:33). Dalk lê die
uitdaging vir aanhoudende nadenke en
gesprek vir gelowiges- die kerk - ook in die
wonder dat gelowiges steeds in die Kerk
brood en wyn deel. ‘n Honger en dors wat virtueel nie geles kan word nie ? RED.

Lidmate kan gerus in hierdie rubriek deelneem sodat ons onderling gesprek kan voer. Kyk na
die sperdatum vir die Kwarteltjie op u jaarprogram.
KWARTELTJIE Februarie 2014
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Jan du Plessis deel ‘n gesonde happie
met ‘n nyala by Zondela.

Gedurende die Desembervakansie het die
Plomp-familie

'n

dag

deurgebring

by

Pretville. Wat 'n lekker dag! Rinus se suster het van Australië kom kuier en is
saamgenooi. Hulle het ook die fliek in

Eers kuier in die

Pretville se eie teater gekyk.

Bosveld, en dan
later lekker by die

Vlnr: Rinus, Chantelle, Arian, Quintus,

see!

Sanra van Wyk (Rinus se suster) en ouma

Martie de Jonge en Karien-

Cherise en Joandie de Jonge

Jo-anri, Minette en Bermari Vorster. Die kinders wou baie
graag ‘n hondjie hê. Die ouers het dit toe goedgedink om 2
klein hondjies te kry wat dan by die ouer honde kan leer.

KWARTELTJIE Februarie 1014
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Gedurende vakansies word koek gebak en gebrou. Dit is
lekker om die bakke uit te eet. Daar moes net gekeer
word, anders was daar niks vir die panne nie!

KWARTELTJIE Februarie 2014
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DIE BESTANDDELE VAN DIE WARE GELOOF

Lees Hebreërs 11:1-8
Die ware geloof neem die hele mens in
beslag met al sy funksies van hoof, hart en
hand.

Die eerste bestanddeel van die egte geloof is
gewisse kennis (Heidelbergse Kategismus
antw. 21a). Ons moet God ken om in Hom te
kan glo. Die gewisse kennis is die waaragtige
aanvaarding van die Woord as openbaring
van God. Die inhoud van hieride gewisse kennis is dat Jesus Christus die Seun van God is.
As profeet in Christus dring u hier met die
verstand deur in die misterieë van die openbaring van God.

Hoe dieper die kennis, hoe vaster die vertroue en hoe meer word dit in u woorde en
werke na buite weerspieël as dankbaarheidsopenbaring vir die verlossing wat God u
geskenk het.
Die skrywer van die Hebreërbrief sing tereg in
die gelese hoofstuk die lied van die geloof.
Hy sing van geloofshelde. Dis mense wat die
Here dien met hoof en hart en hand.
Ds LS Kruger
Oorgeneem uit
Tel die sterre: Bybelse dagboek oor die
Christelike Geloofswaarhede

By die verstand sluit nou die hart aan.
Die tweede bestanddeel van die ware geloof
is ‘n vaste vertroue (Heidelbergse Kategismus
antw. 21b). Hierdie vaste vertroue is die innerlike bewys dat die waarheid van die
Woord deur die Gees in u hart gewerk word,
sodat u as priester in Christus vas en oortuig
daarvan is dat Hy ook u persoonlike Verlosser
is.
Die egtheid van u geloof word egter bevestig
in u werke, want geloof sonder werke is
dood. As koning in Christus openbaar u dade
dat die kennis wat u besig waarlik gewisse
kennis is wat in u hart gegrondves is in ‘n
vaste hoop en vertroue.
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En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken…
Johannes 17:3a

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die
dinge wat ons hoop.
Hebreërs 11:1

Net so is ook die geloof, as dit geen werke
het nie, in sigself dood.
Jakobus 2:7
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