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Van die Redaksie
Die artikel van ds Erik van Alten in hierdie uitgawe oor die onlangse gebeure in die Ukraïne
beslaan ‘n hele klomp bladsye. Ds Venter het dit vir ons aangestuur en dit is aktueel omdat die
landstreek in Oos-Europa geteister word deur geweld. Dit bring die lewe van alle Christene, nie
net dié waarmee ds Van Alten in aanraking kom nie, in gedrang. Ds Erik van Alten is ‘n jong predikant wat tot in 2013 predikant was van die Vrye Gereformeerde Kerk Marantha, in Waverley Pretoria. Dié baie klein kerkverband het noue bande met die Geref Kerke in leer (belydenis), diens
(liturgie) en tug. In ‘n vorige uitgawe het ds Venter geskryf oor gesprekke wat in die Klassis
plaasvind tussen hierdie naburige kerke. Die VGK moet nie verwar word met die kerkverband van
die VGK wat nou bande met die NG Kerk het nie.
Die Kwarteltjie is hierdie jaar 15 jaar oud. Ons wil graag in die Augustus uitgawe ‘n kort terugblik
bied oor die wel en weë van die kwartaalblad die laaste 15 jaar. Wat is die impak, die invloed wat
so iets moet en kan hê in ‘n gemeente. Het die veranderende maniere van elektroniese kommunikasie ‘n invloed op die volhoubaarheid van so blad. Heg ons met ander woorde waarde daaraan. Of sou ons dit nie mis nie ? Wat is u indrukke ? Laat weet ons. Ons wil bydraers van rubrieke,
vorige redakteurs en lesers almal nooi om ‘n mening te gee. Ons sal ook lig probeer werp op die
temas wat na die oppervlak gekom het. Dit sal verbasend wees om te kyk wat ons alles besig
gehou het. Dit sal ook wys op die dinge waarmee ons dalk besig was en dalk nou minder dringend ag. Mag dit ons bowenal bring by die Enigste Persoon wat Ewig Waar is, onse Here Jesus
Christus. Dat ons sal besef hoe kort 15 jaar in die lig van die ewigheid is, maar dat ons ook in die
tyd dit sal oordink wat nie tydelik is nie.
Nándor Sarkady
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n Klein tydjie waarbinne die Here gesien kon word (vgl. Joh. 16:16)

Hy het uit die dood opgestaan, vir 40 dae was
Hy nog op aarde, Hy het nie minder nie as
tien maal aan mense verskyn, elke keer met
’n kernboodskap wat tot sy kinders die
vervulling van groot waarhede moes
meebring. Hy het voortgegaan om tot
volheid te bring dit wat werklik vir God
belangrik is. Vyf van hierdie 10 verskynings
gebeur op die Sondag van sy opstanding
(Paassondag). Die ander vyf, versprei in die
39 dae wat sou volg.
Die eerste verskyning (Joh. 20:1-18) gaan oor
groei in die geloof. Maria ’n jongerige vrou
uit wie die Here duiwels uitgedrywe het,
minder as ’n week voor sy dood het sy Hom
met duur en geurige salf gesalf. Sy was die
Sondag na die Vrydag eerste by die graf. Sy
vind ’n leë graf.
Haar hele lewe het
omgedraai toe sy die Christus met die tuinier
verbind, maar Hy verbind Hom aan haar
naam- Maria. Sy besef, sy sê dit- Raboeni..
my Meester, my Here... Sy sal in haar geloof
kan groei want wat nou gebeur het, kan daar
geen keer aan wees nie. Sy het die lewende
Here eerste gesien.
Die tweede verskyning (Matt.28:1-10) gaan
oor ware geloofsvreugde.
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Ds Petrus Venter

Dit is ’n verskyning weer aan die vroulike
geslag, nou was dit drie vroue wat ouer as
die Maria van die eerste verskyning was.
Hulle was so hartseer, want het hulle gedink,
ons het Hom verloor wat ons enigste hoop en
vreugde kon wees. Daardie Sondagmôre toe
hulle by die graf kom, die steen was reeds
weggerol, hulle sien die engel wat die eerste
Maria klaarblyklik misgekyk het, hulle hoor
wat hierdie engel sê, maar dit is asof dit nie
dadelik deurdring nie. Die engel het klaar
gesê Hy het opgestaan, hulle moet vir die
ander gaan vertel. Op pad terug, hulle moet
gaan vertel, maar kan hulle dit glo, toe
gebeur hierdie onverwagse kort verskyning.
Dit moet tot volheid kom... die Here sê vir
hulle- Wees gegroet... Ja dit is soos ons
Afrikaanse Bybels dit vertaal maar in die
Grieks staan hier ’n bevelsvorm (Matt.28:9)Cai,rete – letterlik vertaal... Wees bly...wees
verheug. Welkom in my wêreld.
Die derde verskyning (1 Kor. 15:5, vgl. ook
Lukas 24:34) gaan oor die liefde van Christus.
Op daardie Sondag kan die Here reeds in
Judea ook wees want sy verheerlikte liggaam
word nie deur geografie, demografie of
klimatografie teëgehou nie, nog minder deur
3

afstand. Hy kan een oomblik hier wees en die
volgende oomblik baie kilometers van waar
Hy was, is Hy reeds weer daar. Hierdie
verskyning is ’n private ontmoeting, ’n
verskyning aan ’n individu, aan niemand
anders nie as net aan Petrus (Cefas). Wat
presies met die ontmoeting gesê is, hoe dit
werklik plaasgevind het, staan nie in die
Bybel nie. Ons kan aanvaar Petrus was na die
Vrydag teen die grond. Die rots was verbrysel
toe die haan die derde keer kraai, hy wat deur
die siwwe van Satan moes gaan (vgl. Luk.
22:31). Die Here verskyn apart aan hom,
want het die Here geweet watter toestand
van ellende hierdie enkele mens, hierdie
Petrus oorgekom het. Hy wat die liefde van
die Here nou so besonder nodig gehad het.
Ons kan ons maar net indink watter ongelooflike uitwerking hierdie spesiale ontmoeting van die opgestane Here op hom en deur
hom moes gehad het. Luk. 24:34 beskryf hoe
die gemeente dit kon agterkom dat die Here
waarlik opgestaan het en afsonderlik aan
Petrus verskyn het. Dit gaan oor die liefde
wat nou tot ware uitdrukking kon kom!
Die vierde verskyning (Luk. 24:13-35) is aan
die Emmaüsgangers. Die Here wil by hierdie
verskyning, die volheid bring tot wat is die
ware lewensbeskouing. Wat is jou siening
van die lewe? Hierdie verskyning trek die lyn
tussen wat is die verkeerde lewensbeskouing
wat daar by die Emmaüsgangers was en die
regte beskouing is dit wat Jesus Christus hier
leer. Hierdie Sondag was dit al seker laatmiddag, dan word die lewensbeskouinge van
jou en my op ’n 12 km pad tussen Emmaus en
Jerusalem blootgelê. Hoe kyk jy na die lewe?
Deur watter bril sien jy die wêreld om jou?
Waar staan jy as jy na die wêreld kyk? Dit is
die vrae wat hierdie vierde verskyning
besonders maak. Ons moet die lewe by die
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Die tien verskyninge van die opgestane Here

1.

Groei in die geloof (Joh. 20: -18)

2.

Ware geloofsvreugde (Matt. 28:1-10)

3.

Die liefde in Christus (1 Kor. 15:5)

4.

Verskyning aan die Emmaüsgangers (Luk.
24:13-35)

5.

Verskyning aan die apostels (Luk. 24:36-49)

6.

Verskyning aan Thomas (Joh. 20:19-31)

7.

Verskyning by die visvangs (Joh. 21:1-25)

8.

Samekoms op die berg in Galilea (1 Kor. 15:6)

9.

Verskyning aan Jakobus (1 Kor. 15:7)

10.

Verskyning op die Vrydag van die hemelvaart
(Luk. 24:50-53)

Lewe soek. Dit is waaroor dit gaan. Kom by
Christus uit. Die Wet en die profete, dit wat
julle so lees, as julle nie lees hoe dit in
Christus spreek nie, maak dan maar die
Bybels toe, want dan gaan jy in sirkels bly
lees, jou lewe gaan ’n sirkel (op die einde ’n
nul) wees, want om te dink soos die
Emmausgangers is nie hoe my en jou lewensbeskouing moet wees nie. Die Woord van
God is waar dit alles omgaan. Dit moet jou
lewensbeskouing wees.
Die vyfde verskyning (Luk. 24:36-49 en Joh.
20:19-24) gebeur daardie Sondagaand toe dit
al donker was en die dissipels in die bovertrek was, maar hulle is minder as wat hulle
moet wees want Thomas is nie daar nie. Tog
is saam met die 10 apostels heelwat ander
mense, nou ook die Emmaüsgangers, ja die
Here verskyn die eerste maal aan ’n vergaderde gemeente! Hierdie verskyning bring
tot volheid wat beteken ware geloofsvrede
in jou en my lewe. Die Here het daardie
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Sondag van sy opstanding eintlik dié aand
die kroon op alles geplaas toe Hy vir almal
daar sê – Vrede vir julle... In die Hebreeus
weereens ’n enkele woord- Shaloom... Die
God van vrede skenk vrede. Hy maak vrede ’n
werklikheid. Al was baie nog onseker en
bang, daar het deur hierdie Sondag soveel
gebeur, soveel gerugte en berigte, maar
Jesus bevestig die aand dat sy opstanding is
nie maar net ’n berig nie, nog minder ’n
gerug, dit is waarheid, dit is werklikheid. Die
Here doen hierdie Sondag-aand iets
merkwaardig buiten sy woorde wat vrede
bring vra Hy iets om te eet. Sy verheerlikte
liggaam is nie sonder maag en ingewande
nie. Hy is die mens wat Hy was, maar Hy het
verheerlik opgestaan. Hy het ’n verheerlikte
liggaam. In die nuwe lewe is kos nie maar
nodig vir die lewe nie, maar die Here neem
nooit die kos van ons af weg nie. Daar sal
nog geëet kan word. Die Here gaan Self nog
weer saam met ons eet, wanneer die
Nagmaal eendag met die wederkoms ’n
Dagmaal gaan word. Die vrede wat alle
verstand te bowe gaan saam aan tafel sal
wees.
Die sesde verskyning (Joh. 20:19-31) bring die
eerste ware belydenis...ja dit gaan om die
eerste ware geloofswerk. Dit is nou ’n week
later, weer Sondag, die opstanding was ’n
week gelede, tog verkies Jesus om eers weer
die volgende Sondag sy verskyning te maak!
Ons kan nou al raaksien, al die verskyninge
wat verder gaan volg gaan oor geloofswerke... wat is die dinge wat Christus van ons
ná sy opstanding kan verwag. Jy moet kan
bely! Thomas wat so twyfelagtig was, so
stadig was om te glo, hy wat eers wil sien en
met sy hande moet kan vat, vóór hy sal glo,
ek moet eers my vingers in daardie wonde
kan insteek, ek moet kan seker wees, watter
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boodskap het die Here vir hom?! Jesus is
weer waar Hy die vorige Sondag was, maar
nou is Thomas ook hier. Bring jou hande,
bring jou vingers, kyk hier, steek dit in My sy,
sal jy dan glo, Thomas?! Hierdie Thomas laat
daardie Sondag die eerste belydenis na die
opstanding hoor, so kort, maar so kragtigMY HERE EN MY GOD.
Die sewende verskyning (Joh. 21:1-25 vgl.
ook Luk. 5:1-11) vind plaas waar Jesus groot
dele van sy lewe vroeër was. In Galilea, dit
alles vind plaas rondom ’n strandontbyt by
die meer van Tiberias. Hier naby is Nasaret,
Jesus se jeugdorp, net ’n entjie hiervandaan,
Kapernaum, Petrus se blyplek, Kana, daar
waar water wyn kon word, die eerste
wonderwerk, maar nou gaan dit om iets
anders as net wonderwerke... Dit gaan oor
die tweede geloofswerk wat die Here na sy
opstanding van ons kan verwag. Die eerste
werk was jy moet kan bely. By hierdie sewende verskyning van die Here gaan dit oor
jy moet ’n visser van mense kan wees.
Volhard in jou geloofswerke. Hier was ’n onverwagse en ’n geweldige visvangs wat
hierdie sewende verskyning sy gewig gegee
het. Die hele nag was daar nie eers ’n ou
klein vissie vir ontbyt gevang nie. Die oggend
sien die dissipels tog ’n mensgestalte aan die
waterkant staan. Die dissipels doen nou maar
weer wat die meeste van hulle se vroeëre
werk was, om vis te vang en daarvan te moet
lewe. Dadelik laat die Here hulle doen wat sy
roeping is, julle moet nou mense gaan
“vang”, dit is wat julle werk moet wees wat
die sewende verskyning so belangrik maak
dat daar mag geen “vis” verlore gaan nie.
Julle wat my dissipels was moet nou gaan
dissipels maak, julle sal word apostels...
gestuurdes. Jy moet self tot God kon kom,
om ’n gestuurde van God te wees. Dit is
5

roeping, kom en gaan... volhard in jou
roeping.
Die agtste verskyning (1 Kor. 15:6 vgl. ook
Matt. 28:18-20) is deur die Here vooraf
afgekondig. Die kernaspek van hierdie agtste
verskyning gaan oor die grondwet van die
Koninkryk... Dit is ’n verskyning waarop
mense hulle moes kon voorberei. Ja, die
engele het by die Sondag van die opstanding
al gesê dat hulle moet by die berg saamkom.
Christus het ook heelwat vroeër al aan die
vroue gesê dat hulle aan sy broeders moet
gaan vertel dat Hy opgestaan het en dat hulle
dan daarna na Galilea moet gaan en daar sal
hulle Hom sien. Ons aanvaar dit is dieselfde
geleentheid wat Paulus dan later van skrywe
dat daar meer as 500 broeders bymekaar was
waar die Here vir hulle gesê het, hulle op die
berg in Galilea (berg Tabor?) moes saamkom
waar Jesus hulle bestel het (Matt. 28:16).
Christus het hulle bestel, Hy het ’n afspraak
gehad om hulle hier te ontmoet. Hierdie
verskyning en ontmoeting vind plaas in
Galilea, moontlik dieselfde gebergte waar die
bergpredikasie was. Ja, die einde van Matt.
28 kan heel waarskynlik verband hou met
hierdie agtste verskyning waar daar meer as
500 broeders was, wat Paulus in 1 Kor. 15 van
praat. Hier staan die Here in volle krag, in
heerlikheid, aan Hom behoort alle mag. Die
grondslag (fondament) van God se koninkryk
is dat aan Christus behoort al die mag. By
hierdie agste verskyning gaan dit oor die
derde groot geloofswerk wat van ons verwag
word. Die koninkryk se karakter is dié van
diens. Ons moet aan alle mense diensbaar
kan wees deur aan hulle God se koninkryk te
verkondig. Onderhou alles in sy koninkryk
Dit gaan hier oor alles, almal, altyd... Dit gaan
oor aan God behoort ALLE MAG, ja maak
dissipels van ALLE NASIES, Ek sal met julle
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wees ALLE DAE... Matt. 28:19-20 - Gaan
dan heen, maak dissipels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om
alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En
kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die
voleinding van die wêreld.
Die negende verskyning (1 Kor. 15:7 vgl. ook
Joh. 7:1-9; Hand 1:12-14 en Gal 1:11-19) is
weer net aan ’n enkele mens, aan Jakobus.
Die geloofwerk wat hier by die negende
verskyning na vore kom is stille arbeid. Hier
verskyn Jesus aan ’n ene Jakobus, aan watter
een van die drie/vier Jakobusse wat daar is, is
moeilik om vas te stel. (Jesus se tante, - sy
ma se suster/niggie- Salome, vrou van
Sebedeus het ’n seun Jakobus – saam met sy
broer Johannes die bynaam seun van die
donder- gehad... ’n ander tante van Jesus,
vrou van Klopas het ook ’n Jakobus gehad en
dan het Josef en Maria, die aardse ouers van
Jesus ook ’n Jakobus gehad, dalk nog ook ’n
vierde Jakobus, seun van Alféüs?!) Aan
watter van die Jakobusse die verskyning was,
maak nie regtig saak nie. Hier gaan dit juis
oor stille arbeid in God se koninkryk, waar
mense jou nie regtig eers op die naam hoef te
ken nie, maar daar word in stilte vir die Here
gewerk. Sou ons aanvaar hierdie stille
verskyning van Jesus was aan sy broer
Jakobus dan is dit merkwaardig, hoe die kind
van Josef en Maria, hulle tweede kind na
Jesus, hy wat nie in Jesus geglo het nie, nou
het hy so nodig dat sy Broer aan hom moet
verskyn. As die verskyning sou wees aan
Jakobus, seun van Sebedeus dan gaan dit
steeds oor stille arbeid. Hy was na die
hemelvaart ’n leiersfiguur in die kerk in Jerusalem, tot hy onthoof is (Hand 12:2) , na hom
het Jakobus, Jesus se broer, waarskynlik oorgeneem en in die stille werke wat die twee
6

Jakobusse gedoen het, het Paulus oorgeneem en dit nog baie verder gevat... alles
met die stille arbeid wat die Here ook van jou
en my verwag. Dit is juis Jakobus wat in sy
brief skryf hoe nutteloos dit is as jou geloof
sonder werke is...
Die tiende en laaste verskyning (Luk. 24:50—
53, vgl. ook Hand 1:1-15) na Jesus se
opstanding, was op die Vrydag van die
hemelvaart. Die veertigste dag na die opstanding het aangebreek. Dit het ’n keer 40 dae
en nagte op aarde gereën. Israel het 40 lange
jare die woestyn moes rondswerwe... Moses
het ’n 40 dae lange ontmoeting met God op
die berg Horeb by die ontvangs van die Wet
gehad, by dieselfde Horeb het Elia God kon
ontmoet na 40 dae omswerwing deur die
woestyn, Jesus was ook veertig dae na sy
doop die woestyn ingelei om versoek te
word... so is Jesus getoets en voorberei vir sy

taak. Nou ná sy opstanding was Hy eers weer
40 dae hier op aarde om die noodsaaklike
voorbereidings vir sy hemelvaart te tref wat
insluit die voorbereiding van God om deur sy
Heilige Gees by ons in te woon. Die
kerngebeurtenis rondom die tiende en laaste
verskyning is die uitdra van die goddelike
seën. Christus het voor die oë van sy dissipels
– elf van hulle- en waarskynlik heelwat meer
mense, soveel as 120, het Jesus na die hemel
opgevaar sy hande seënend oor hulle
uitgesprei. Hulle het geseënd na Jerusalem
kon terugkeer.
Mag hierdie 10 verskyninge waaroor ons nog
soveel meer kan sê maak dat u net die
opgestane Here wil aanbid, ons aanbid Hom
wat ons reeds soveel geseën het. Die klein
tydjie - 40 dae, maar watter 40 dae was dit
nie?!
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Stuur asseblief u bydraes vir die Augustusuitgawe aan teen 13 Augustus 2014.
Bydraes sonder naam word deur die
Redakteur verantwoord.
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OEKRAÏENE –
VER WEG, EN TOG OOK NABY…
Ds Erik van Alten
Wat is in ‘n naam?
Is dit Oekraïne, of dalk Oekraïene, of moet ‘n
mens dalk eerder praat van die Oekraïene? Wel,
oor die regte Afrikaanse spelling is daar verdeeldheid – kom ons hou dit by Oekraïene. Maar een
ding moet die leser uit die staanspoor weet: ons
praat nie van die Oekraïne nie. Spel hom soos jy
wil, maar hou die ‘die’ daaruit! Want in daardie
eenvoudige lidwoord – terloops, die Oekraïense
en Russiese tale ken nie lidwoorde nie – lê vir ‘n
groot deel die geskiedenis van hierdie land opgesluit. Die woordjie ‘die’ voor die naam van ‘n
land word naamlik slegs gebruik wanneer die
naam verwys na ‘n groep geografiese eenhede
wat saam ‘n land vorm, soos byvoorbeeld die
Verenigde State (wat verwys na die 50 state wat
saam die VSA vorm) of die Filippyne (wat vernoem is na die groep eilande wat saam hierdie
staat vorm). Dit geld egter nie vir Oekraïene nie.
Deur die woordjie ‘die’ voor Oekraïene te gebruik, word gesuggereer dat Oekraïene ‘n geografiese gebied is wat deel vorm van ‘n groter
geheel. En wat kan daardie groter geheel anders
wees as die voormalige USSR, toe Oekraïene bekend gestaan het as die Oekraïense Sosialistiese
Sovjet Republiek? Dit was ‘n pynlike en vernederende periode in Oekraïene se geskiedenis,
een waaraan hierdie land haarself met baie
moeite probeer ontworstel.

van Maart het Russiese troepe die Krimskiereiland beset, ‘n daad van ongekende magstoeëiening. Hoewel die Oekraïense regering en Westerse leiers nog weier om hierdie anneksasie te
aanvaar, het die meeste mense vrede gemaak
met hierdie onomkeerbare feit. Maar gaan Putin
daarmee tevrede wees? Of soek hy ook die ooste
van Oekraïene, wat tradisioneel meer Russies
gesind is? Die huidige onrus in die ooste van die
land, waar pro-Russiese betogers alreeds in meer
as tien stede regeringsgeboue in beslag geneem
het, word volgens alle aanduidings vanuit Moskou self gevoed. Dit wil voorkom asof Putin alles
in die stryd gaan werp om die Oekraïense verkiesings, wat beplan word vir 25 Mei 2014, te ontwrig of te diskrediteer. Hy is besig om ‘n situasie
van onrus en onstabiliteit te skep, wat hom die
verskoning gee om militêr in te gryp om soge-

Vanwaar hierdie aardrykskunde- en geskiedenisles? Want soos so dikwels in die geskiedenis van
hierdie jong demokrasie is dit ‘n lewensegte
werklikheid. Terwyl ek hierdie artikel skryf, hou
ons met een oog die nuus dop om te hoor of Vladimir Putin, president van Rusland, sy onwettige
inval van Oekraïene gaan voortsit. In die begin
KWARTELTJIE Mei 2014
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naamd die belange van Russiese burgers of
Russies-sprekende Oekraïeners te beskerm. Dus,
die vraag is: wat is die belang van Oekraïene vir
Rusland? Of die ander kant van dieselfde
muntstuk, wat is die belang van Oekraïene vir
Europa en die Weste? Hulle toon immers ook
toenemende belangstelling in wat tans hier
gebeur.

van die kommunisme, en die resultaat voel soms
soos die duiwelbesetene in Mattheus 12:22 wat
blind en stom was, en wat van buite-af deur die
Here Jesus ‘oopgebreek’ moes word. Uiteraard
geld dit van ons almal – ek en jy moet ook deur
die Gees van Christus oopgebreek word. Maar
die praktyk wys dat sommige sendingsvelde
harder grond bevat as ander. Ons eerste indruk is
dat Oekraïene harde sendingsgrond is.

Wel, die naam ‘Oekraïene’ beteken ‘grensland’,
en deur die geskiedenis is dit presies die rol wat
Oekraïene vervul het – grensland tussen Wes en
Oos, tussen Europa en Rusland. Die plek van
hierdie buf-ferstaat tussen Wes en Oos was deur
die eeue van die grootste belang. Met die gevolg
dat Oekraïene nie net grensland was nie, maar
ook bloedland – hoeveel miljoene Oekraïeners is
nie dood in die pogings van onder andere
Rusland, Pole en Duitsland om hierdie stuk aarde
te beheer nie? Hierdie trauma is tot vandag toe in
die mentaliteit van die Oekraïeners geëts, ‘n
mentaliteit van wantroue en skepsis.
Klipgrond
Dit is deels danksy hierdie mentaliteit dat die
grond waar-op die saad van die Woord gesaai
word, hard en klipperig is. Mense staan vanuit die
staanspoor skepties teenoor die evangelie van
vrye genade. ‘n Bykomen-de rede vir die harde
grond, hoe teenstrydig dit ook al mag klink, is dat
die Oekraïense samelewing diep religieus is.
Maar religie is nog nie dieselfde as die ware
Godsdiens nie. Die Ortodokse geloof is ‘n integrale deel van die kultuur en gaan dikwels
gepaard met primitiewe vorms van bygeloof –
rituele vir die verering van heiliges en om bose
magte te weerstaan speel ‘n groot rol. Hoewel
hierdie bygeloof nie noodwendig ‘n deel van die
amptelike teologie van die Ortodokse kerk is nie,
kan dit nie weggedink word uit die lewens van
gewone gelowiges nie. Selfs in kerke van gerefor
-meerde belydenis worstel predikante met die
realiteit van hierdie bygeloof. Voeg by dit alles
nog die nalatenskap van die ateïstiese ideologie
KWARTELTJIE Mei 2014

Maar nietemin mag ons hier die evangelie uitdra
waarvan ons self lewe. Hier mag ons die Koningskap van Jesus Christus verkondig, juis wanneer
wêreldleiers baklei oor wie wettiglik die leiding
mag neem in Oekraïene. Kollega Cor Harrijvan se
spesifieke taak is om die jong kerke en sendingspunte toe te rus om lewende, ordelike en goedfunksionerende gemeentes van Christus te wees
– dít doen hy deur predikante en kerkplanters
van die UERC (Ukraine Evangelical Reformed
Churches) te begelei, en deur kursusse aan te
bied. My spesifieke taak is om teologiese studente aan die seminarie (Evangelical Reformed Seminary of Ukraine) toe te rus, sodat hulle uiteindelik in die kerke en in die samelewing diensbaar
kan wees. Dít doen ek saam met kollegas uit die
PCA (Presbyterian Church in America).
Ook óns groei in hierdie klipgrond… en julle?
Uiteraard het die Here ons ‘n taak en ‘n roeping
in hierdie besondere land gegee. Maar soms voel
9

dit asof die Here ons meer ter wille van onsself
hier plaas as ter wille van ander. Ja, die Here het
die vermoë om met een daad baie doele te
bereik. En een daarvan is om ons as gelowiges te
laat groei. Ons leer wat vreemdelingskap beteken in ‘n omgewing waarin ons totale vreemdelinge is in terme van taal en kultuur. Ons leer iets
verstaan van die Koningskap van Jesus Christus,
veral in die huidige politieke krisis. Ons besef
opnuut die belang van ‘n gesonde huweliks- en
gesinslewe waar ons so nou op mekaar aangewese is. Ons leer weereens die belang van persoonlike Bybelstudie noudat die waarde van die
Sondagse eredienste beperk is vanweë die gebrek aan taalkennis. Gepraat van taalkennis –
dalk leer ons ook die Gees van die tale beter ken,
want ons het Hom so nodig. Nee, nie die tale in
die charismatiese sin van die woord nie, maar in
die bybelse betekenis. Petrus en die ander apostels het nie brabbeltaal gepraat nie, maar egte,
bestaande tale. Russies is ‘n bestaande taal, hoe
Grieks dit ook al vir ons mag klink, en ons het die
Gees van die tale nodig om hierdie taal onder die
knie te kan kry. Daarvoor bid ons.

Maar wat van u, die leser? Miskien kan u dalk ook
groei deur ons ervarings in hierdie klipgrond. As
ek dink aan die moontlikheid om dalk weer in die
toekoms in Suid-Afrika te kan preek, dan kom die
hele tyd hierdie een teks in my gedagtes op: “o
Timotheüs, bewaar jou pand…” (1 Tim. 6:20).
Hoekom hierdie teks? Wel, dit is ‘n brose kerklike
realiteit waarin ons hier in Oekraïene werk. Jong
gemeentes, klein gemeentes. Gemeentes met ‘n
relatiewe kort kerkgeskiedenis. En dan dink ek
terug aan die gemeentes in Suid-Afrika – die vol
eredienste tweemaal op ‘n Sondag, die katkisasieklasse, die bybelstudies, die gereformeerde
skole. Miskien is hierdie ‘roetines’ van ons kerklike lewe vir baie ‘n steen van aanstoot, want “dit
is dan so gewoon”. Nee, dit is nie gewoon nie! Dit
is die ryk erfenis wat gereformeerde kerke in Suid
-Afrika deur die geskiedenis saam gekry het. Dit
is julle pand. Bewaar dit sorgvuldig. En bid vir die
kerke en die gelowiges in Oekraïene.

‘n Erediens in Oekraïene
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KERKLIKE SAKE

GESPREKKE TUSSEN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA EN DIE VRYE
GEREFORMEERDE KERKE IN SA (VGKSA)
In ‘n vorige uitgawe van die Kwarteltjie, het
ds. Venter daarop gewys dat daar binne ons
Klassis Pretoria-Moot positiewe gesprekke
gevoer word vanuit veral Die Kandelaar,
Oos-Moot en Totius-dal met die twee gemeentes in Pretoria, van hierdie klein kerkverband. Onlangs, einde April het ds Venter
ook ‘n dag die Sinode van die VGKSA op
Bethal as deputate namens die Geref Kerke
(GKSA), saam met ds Pieter Kurpershoek
bygewoon. Ds Kurpershoek het ‘n rapport
opge-stel wat ons goedgunstiglik gebruik
as bron, om opsommend iets te vertel van
die samesprekings en wat by die Sinode
gebeur het.
Wie is die VGKSA?
Die kerkgenootskap het in die 1950’s in SA
gevorm uit Nederlandse immigrante wat in
Nederland behoort het tot die Geref Kerken
(vrijgemaakt). Die sogenaamde “vrijmaking” het in 1944 onder leiding van Prof K
Schilder plaas-gevind toe ‘n skeuring in die
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN)
‘n werklikheid geword het. In daardie stadium het ons kerkverband nog baie nou
bande met die GKN onderhou, deels weens
historiese redes na 1892. [Wyle Ds JP Coetzee het persoonlik vertel dat studente in SA
in die jare ’40 en ‘50 nie volledig op hoogte
was van die kerklike verdeelheid wat in
1944 so hoogty in Nederland gevier het nie.
Red]. Dit verklaar deels die onbegrip wat
talle Nederlandse immigrante so teen die
bors gestuit het. Daarby het ons in SA nie
hierdie leerverskille in die GKSA so geken
nie. In die 1980’s sou hierdie band met die
GKN weens die toenemende vrysinnigheid
en politieke bemoeienis van die GKN tot
niet gaan. Die lyn van die “vrymaking”, soos
KWARTELTJIE Mei 2014

in die volksmond genoem, verteenwoordig
in Nederland en in SA binne die VGKSA ‘n
voortsetting van die gereformeerde rigting
wat eens binne die groot GKN bestaan het.
Hierdie lidmate het veral weens onbegrip in
die GKSA , eie gemeentes in ‘n eie kerkverband gevorm.
Waaroor gaan die VGKSA Sinode ?
Tans bestaan die kerkverband uit 8 gemeentes. Twee groot gemeentes in die Pretoria-Moot, in Bellville en Johannesburg elk
‘n gemeente, ‘n klein gemeente op Bethal
en drie gemeentes wat uit die sending kom,
naamlik Belhar, Mamelodi en Shosanguve.
Die sinode vergader elke drie jaar en
bestaan uit 14 afgevaardigdes, saam met 4
afgevaardigdes uit die Kanadese en Australiese vrygemaakte gereformeerde kerke.
Enkele waarnemers word genooi. Dit is
hierdie Bethal Sinode wat di Venter en Kurpershoek bygewoon het. Die Rapport vertel
dat die agenda van die Sinode klein is, maar
ernstig.
Daar is natuurlik heelwat sake rondom ekumeniese bande. Verhouding met buitelandse- en binnelandse kerke. Buitelands
veral met die moederkerk, die Geref Kerken
vrijgemaakt. Kommer bestaan by die
broeders hier dat daar by die Teologiese
Universiteit Kampen Skrifkritiese geluide
voorkom, daar is onder andere na twee
dosente verwys. Daar is ook voorstelle ter
tafel vir vrou in die amp. Die Bethal Sinode
het hulself afgevra in watter mate hulle by
hierdie sake van ‘n susterkerk betrokke
moet wees.
Binnelandse gesprek fokus op die GKSA,
met wie sterk verwantskap gevoel word.
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Liturgiese formuliere en kerkmusiek was ter
sprake. Dan word aandag bestee deur hul
Deputate Volhoubaarheid aan vrae rondom
die lewe van ‘n klein kerkverband. Ramings,
projeksies en die volhoubaarheid van buitelandse fondse word so bekyk en oor besin.
Missionêre werk, met ander woorde sending, word deurtastend onderneem. Sendinggerigte dienswerk, opleidingsmoontlikhede en hoe die klein kerkverband besield daarmee kan werk was ook ‘n agendapunt.
Verhouding en gesprek met die GKSA

Sedert 2008 word gesprekke tussen die
GKSA en die VGKSA gevoer deur ons Deputate Binnelandse Ekumene. Gesprekke het
in die laaste jare veral gefokus op wat dan
die kerke uiteen sou hou, wat andersins eén
in leer , diens en tug blyk te wees.
‘n Gesamentlike verklaring tot erkenning,
2013 was ‘n eerste stap. Die rapport van ds
Kurpershoek maak melding daarvan dat
gesprekke dringender op plaaslike vlak gestimuleer moet word. Dit blyk ook dat daar
haakplekke en vraagtekens bestaan teenoor die GKSA se beskouings van seker sake.
Die deputate sal hierdie veeleisende vrae
moet hanteer. Ds Kurpershoek meld : “ ‘n
Pertinente vraag was hoe die GKSA staan
teenoor die versigtige benadering van die
VGKSA... hulle is bekommerd oor die verskille
binne die GKSA wat hulle waarneem en wil
eers sien hoe dit ontwikkel voordat hulle hul
verder verbind. Oor die verskille binne die
GKSA is dan ook openlik gesels”.
Dit is dus baie duidelike. Kritiese vrae oor
die manier hoe die GKSA oor sekere sake
twee spore loop. Dit is veral toegespits op
die GKSA se posisie oor die vrou in die amp.
In die VGKSA is hierdie hermeneutiese
vraagstuk duidelik. Herneneutiek bedoel
die wetenskap van Skrifverstaan. Die
metode/ raamwerk hoe word die Bybel
verstaan. Kan susters dus predikante en
ouderlinge en diakens wees. Die VGKSA sê
dit kan nie. Hulle het nie ‘n uitgebereide
studie daaroor nie, dit is ‘n “gegewene”, om
KWARTELTJIE Mei 2014

ds Kurpershoek aan te haal.
Samevattend
Die VGKSA het aan hulle deputate ter sinode ‘n nuwe opdrag gegee, naamlik om
die GKSA te ondersteun in die handhawing
en uitbou van die Gerefor-meerde leer. Dit
is baie positief. Ds Kurpers-hoek maak
sekere opmerkings ten slotte. Dit is dat die
VGKSA groot erns maak met die gesag van
die Bybel en die handhawing van die gereformeerde leer. Hoewel klein in getal word
baie op die veld van ontluikende kerke gedoen (sending), maar daar is ‘n groot
afhanklikheid van buitelandse fondse om
dit te kan doen. Derdens, die gesprekke
met die GKSA op nasionale vlak “Gaan
moeisaam verloop”. Hoekom? Daar is groot
verskille in die GKSA oor sake soos vrou in
die amp en die GKSA maak ruimte in haarself daarvoor. Omdat gesprekke nasionaal
moeilik sal gaan, sal gesprekke plaaslik
meer kan vlot. Dit bring egter ‘n ander
uitdaging en vraag. Die VGKSA sal erkenning gee aan sekere gemeentes in die
GKSA, maar nie aan andere nie. “ Dit skep
natuurlik ‘n probleem, aangesien dié gemeentes van [die] GKSA met wie eenheid
erken en nie erken word nie, almal deel is van
een kerkverband en daardeur mekaar erken
as kerke van Jesus Christus- anders sou ons
nie meer in een kerkverband kon ssamleef
nie”, aldus ds Kurpershoek.
Mag ons hieraan toevoeg. Daar is positiewe
gebeure. Mag die Here dit seën in alle
kerke. In Johannes 17 bid onse Here Jesus
Christus vir die eenheid van Sy Liggaam, die
Kerk. Dit vra ook wysheid. Dit bid ons ons
broeders Deputate in beide kerkverbande
toe. Die bevestigingsformulier sê: wysheid,
skranderheid, onderskeidingsvermoë en
liefde. Mag al hierdie deugde seëvier. Die
Sinode van die GKSA vind DV Januarie 2015
in Potchefstroom plaas. In kerklike taal, om
die draai. Die agenda word al byna
saamgestel. Dieselfde geld hier.
RED.
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MEDIAVERKLARING

23 April 2014

GEREFORMEERDE KERKE:
”JA” VIR ONTMOETING MET OWERHEID...
“NEE” VIR ONTMOETING MET DIE ANC

Die Deputate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het die gesprek tussen Adjunk- President Mothlante en verskeie belangegroepe gister in Pretoria bygewoon.
Ons het die gesprek hoofsaaklik positief ervaar, en beide Mnr. Mothlante en Mnr. Pravin
Gordhan het gepoog om eerlike antwoorde te gee op die kwelvrae in ons land, wat ook deur ons
deputate ge-opper is.
Dit is ons oortuiging dat die kerke in Suid-Afrika die verantwoordelikheid het om vir die regering
te bid en met hulle te skakel en teenoor hulle te getuig. Ons wys die standpunt af dat die kerk
slegs op die terrein van die spirituele moet beweeg, en niks te sê het oor die politiek van die dag
nie. So ‘n standpunt verloën die koninkryksroeping van die kerk.
Ons het egter die uitnodiging na die gesprek met die ANC vandag (23 April) by die Voortrekkermonument van die hand gewys. Dit staan vir ons duidelik in die lig van verkiesingspropaganda
eerder as doelgerigte skakeling met instansies uit die burgerlike samelewing. Met hierdie ontmoeting word kerke in die tyd van verkiesingskoors in wese “na ‘n politieke party genooi.”

Ons is net so bekommerd wanneer die “politieke partye na die kerke genooi word”, soos wat dit
‘n algemene tendens geword het in die aanloop tot hierdie verkiesing. Ons verwerp die standpunt dat kerke vennote van politieke partye kan wees en moet help om party-politieke manifeste
te bevorder. Op hierdie wyse word die kerk verpolitiseer en verloën hy sy uniekheid.
Ds. Cassie Aucamp (Voorsitter)
(Skriba)

Prof. Francois Muller

Broeder Marinus Wiechers, ‘n lidmaat van GK Pretoria (d) het die volgende naskrif ingestuur:

“Die ontmoeting met adjunk-pres Mothlante en min Previn Gordham het beslis positiewe
bewys gelewer van die regering se bereidwilligheid om met kerke en ander belangegroepe in
gesprek te tree. Meeste van die knellendste sosiaal-ekonomiese probleme is as uitdagings
(“challenges”) vir die toekoms aangedui. My kwelling was dat hierdie uitdagings reeds vir
talle jare as uitdagings bestempel is sonder dat konkrete oplossings aangetoon is. Ook was
dit vir my ‘n persoonlike teleurstelling dat die bestryding van korrupsie nie as een van die belangrikste uitdagings uitgelig is nie.”
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INSTANDHOUDING
ALGEMENE INSTANDHOUDING OP DIE KERKTERREIN
Die skriba, oudl Andries du Plessis het die volgende beskikbaar gestel. Dit is goed om as gemeente kennis te neem van die instandhouding wat in die laaste jaar of wat plaasgevind het aan
die kerkgebou en saal, asook om van kostes bewus te wees vir die instandhouding van ons kerkgebou wat ook ‘n nasionale gedenkwaardigheid is.
Twee jaar gelede is die saal se bedrading vervang teen R 156 000. Geute is vervang teen R 32 000.
Vir die 2012/13 boekjaar is in totaal R 44 845 aan instandhouding spandeer. Die meeste hiervan is
spandeer op gedeeltes van die sandsteen buite die historiese kerkgebou wat aandag nodig
gehad het. Vir die boekjaar 2013/14 was die totale instandhouding laer. Daar is R 35 283 spandeer. Hiervan was R 16 000 bestee in die tweede helfte van die totale bedrag op die geute. Soos
u dalk opgelet het is die hout vensterrame en deure aan die buitekant ook laasjaar geverf.
Red.

HERSTELWERK AAN DIE HISTORIESE ORREL
Almal was bewus van die fondsinsameling wat deur die Kerkraad gereël is vir herstelwerk aan die
kerkorrel. Die Kwarteltjie is laat weet dat die welwillendheid van lidmate die bedrag wat ten doel
gestel is bereik het. Met die laaste telling voor die finale afsluiting was die opbrengs uit die kissies
oor die R 5000 en R 19 510 is uit donasies ontvang. Volgens die koster is daar laas in 2000 sulke
omvattende werk onderneem.
Dit is dalk interessant om kortliks iets meer te weet van wat Jan Zielman Orrelbouers aan die
einde van April onderneem het. Die uitvoering van die werk is deur mnr Werner Hurter met ‘n assistent behartig. Ons redaksie is kortliks meegedeel deur die firma, soos ook uit die kwotasie
blyk, dat dit eerstens in hierdie groot diens oor skoonmaak gegaan het. Die orrelkamer en orrelonderdele versamel met die jare stof. Dit is belangrik om dit professioneel te verwyder ter wille
van die werkverrigting van die orrel.
Verder is daar ook huilers in die windlade herstel en verstellings aan die aksie en koppels
onderneem. Klankregulasie en stemming het ook plaasgevind.
Die monumentale orrel uit 1893 is volledig meganies en in sy oorspronklik werkende toestand.
Dit is in Suid-Afrika iets merkwaardig. Ds Venter het van die foto’s verskaf wat op die voorblad
verskyn.
Red.
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’n Besinning oor ons samelewing

Hoe wreed en genadeloos was mense in die ou dae. Watter
verskriklikhede het hulle mekaar aangedoen.
Neem ’n straf soos kruisiging in die Romeinse tyd. ’n
Uitgerekte en pynlike dood. Die gewone burgers kom kyk.
Vir hulle is dit “vermaak”.

Prof Y Dreyer is ‘n professor in
Praktiese Teologie by die Universiteit van Pretoria en skryf in
haar persoonlike hoedanigheid
in Beeld (nie as predikant nie).

In die Ottomaanse Ryk het hulle met ’n straf vorendag gekom
waar ’n mens op ’n skerpgemaakte paal sit gemaak word.
Die gewig van die liggaam trek dit af sodat die paal al hoe dieper in die liggaam opdruk. ’n
Uitgerekte en pynlike dood. Die gewone burgers kom kyk, want dit is “vermaak”.
Die antieke beskawings se ryk regeerders en die gewone burgers stroom na die arena om
“vermaak” te word deur mense wat mekaar doodmaak en diere wat mense verskeur. Die skare jil
van plesier.
Hulle noem dit die “sirkus”.
Die antieke beskawings se ryk regeerders en handelslui kan op die mark ’n mens gaan koop. Iemand wat êrens in die wêreld gevang is en dan opgeveil word vir die hoogste bod. Met so ’n
mens-besitting kan die eienaar maak wat hy wil.
Daar is geen wet of beskerming nie. Daardie menselewe het geen waarde nie.
Nie al te lank gelede nie, is slawerny steeds op groot skaal bedryf deur ons eie “Eerstewêreldbeskawings”: die Britte, Nederlanders, die Amerikaners.
Slawerny was ’n betalende bedryf.
Maar gelukkig is die verskriklike “ou dae” nou verby. Vandag is dit anders. Daar is respek vir
menselewens. Respek vir eiendom. Respek vir privaatheid.
Daar is reg en orde. Daar is instellings om die weerloses te versorg.
Daar is wêreldorganisasies wat hulle beywer vir menseregte.
Dit gaan baie beter met die mensheid.
Of dalk nie?
Die Amerikaner Henslin beskryf die mentaliteit van sy mense – waarskynlik die mees
vooruitstrewende nasie op die aarde vandag: “It may seem bizarre to members of other cultures,
KWARTELTJIE Mei 2014
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but murder is a major form of entertainment in American society. Night after night we watch
shootings, strangulations, stabbings, slashing, beatings, bombings and various other forms of mutilation and mayhem flashing across our television screens – all in living color.”
In die einste VSA was ek toe die OJ Simpson-hofsaak aan die gang was.
Skakel die TV aan en dit is waarna jy moes kyk. Walglik. Wat het geword van “innocent until
proven guilty”? Die regstelsel waarop hulle so trots is? Die waardes waarop hulle roem?
Miskien is dit iets van dáárdie kultuur, het ek gedink. Dat die gewone burgers plesier kan vind in
so ’n sirkus. Want as hulle nie het nie, sou die netwerke dit nie uitgesaai het nie.
Die netwerke doen wat geld maak.
Gelukkig sal so iets nie in my land gebeur nie, het ek geglo. Óns vind nie plesier daarin dat ’n
mens voor die hele wêreld verskeur word nie. Ons jil nie luidkeels om die een wat die verskeurwerk doen aan te por nie. Óns is nie so nie.
Ek was verkeerd. Die sirkus het Suid-Afrika toe gekom.
In die antieke tyd het Rome en Athene se gewone burgers nie gedink daar is fout met hul aptyt vir
“vermaak” nie. Ons kyk oor ’n afstand na daardie bisarre kulture en ril.
En hoe lyk ons? Ons kultuur? Ons “vermaak”? Die boeke verkoop en die fliek-teaters sit vol om
The Hunger Games te sien. Mense wat mekaar doodmaak as “sport”. Die bevolking jil van plesier
as ’n jongmens van die ander streek doodgemaak word. Hulle kyk sirkus.
Slawerny het vandag net ’n nuwe naam: “mensehandel”. Daarmee kan ons die illusie bly in stand
hou dat óns anders is as die bisarre kulture van die ou dae.
Ons kan baie goed vér sien. Hulle dáár. En ons sê: “Bisar!”
Kan ons ook goed naby sien? Binnetoe kyk? En wat sê ons dan?
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Hup Holland!
Die Orange Maple Foundation( OMF ) is ’n uitruilskema tussen Christen skoolkinders
van Nederland, Kanada, Indië en Suid-Afrika. Ons kry die kans om vier weke by ’n
gasfamilie in Nederland te bly.
Die uitruilskema wil verhoudings tussen jong Christene in verskillende lande bevorder
en om op so ’n manier meer van verskillende kulture uit te vind. In Zwolle het ons
na die Gereformeerde skool Greijdanus gegaan waar ons vir die volle vier weke saam
met die kinders moes skoolgaan.
In Amsterdam het ons na al die groot bakens gegaan, soos die Rijksmuseum waar
die Nachtwacht van Rembrandt hang. Ons het die Anne Frank museum besoek waar
jy deur die huis kon stap en alles beleef waar sy weggekruip het tydens die oorlog.
Ons is ook na Kamp Vught wat ’n konsentrasiekamp tydens die Tweede Wêreldoorlog was.
Die kerk in Holland is nogal anders as wat ons dit hier in Suid-Afrika ken. Ons was
twee maal na die Nederlands Gereformeerde Kerk Kampen. Die eredienste was baie
meer informeel. Die mense het met informele klere kerk toe gegaan en daar is baie
liedere gesing. Dit was moeilik om die preke te verstaan, die predikante praat baie
vinnig en moeilike Hollands.... Die predikant is ’n ds. W van Dijk
Ek het omtrent in die hele vier weke oor die 600 km fietsgery. Ek moes elke dag 15
km skool toe en dan weer 15 km terug fietsry. Ons het ook een dag na Giethoorn
fiets gery wat oor die 80 km heen en weer was. As jy in die oggend fietsry skool toe
is daar maklik oor die 300 kinders op die pad wat saam met jou skool toe ry. Jy
moet nogals jou fiets en padreëls ken om nie ’n groot ongeluk te veroorsaak nie.
Dit was beslis die moeite werd gewees. Ek het bande opgebou met kinders van
regoor die wêreld wat nie weer maklik gebreek sal kan word nie.

Lise Venter
(Lise is ’n leerling van die Gereformeerde Skool Dirk Postma)
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Op 29 Maart het die 65+-groep van die ge-

ook die verhaal verwoord.

meente saam gekuier by die Ned Herv Gem

Hierna het almal in die kerksaal verversings

Pretoria in Du Toitstraat. Van ons gemeente

geniet. Beide gemeentes se pastoriepare en

het ongeveer 15 persone die geleentheid by-

prof en mev Schalk Botha, emeritus profes-

gewoon. Dit was tegelyk ‘n ontmoeting met

sor in Kerkgeskiedenis van die Hervormde

die portuurgroep van die Hervormde Ge-

Kerk, het die geselligheid meegemaak.

meentes Pretoria (Du Toitstraat oos van die
Reserwebank) en Pretoria-Wes (KerkstraatWes naby Quaggasentrum). Daar is nogal
ooreenkomste tussen die gemeentes in die
opsig dat almal ‘n midde-stadsbediening van

Afrikaanssprekende Christene is. Sommige
lidmate van die gemeentes woon ook in dieselfde bejaardetehuise. Die gemeentes deel
ook die trots en verantwoordelikheid van
hierdie historiese kerkgeboue. Die Hervorm-

Dit lyk of daar in die toekoms dalk meer
saamgekuier kan word by geleenthede. Die
uitstappies en gesellighede wat aangebied
word vir almal bo 65 jaar bied nie net vir ouer

lidmate geleentheid om mekaar te leer ken
nie, dit bied geleentheid vir enige lidmaat om
‘n hand by te sit indien jy voel dit is ‘n plek
waar jy ‘n verskil kan maak in die gemeentelewe.

de Kerk in Du Toitstraat is in 1904 opgerig.

Die dag daarna het die finalejaars teologiese

Daar is ‘n kort toeligting gegee oor die argi-

studente (ses broeders) van die Teologiese

tektoniese ooreenkomste. Hierna is die Her-

Skool ons gemeente besoek. Hulle het beide

vormde Kerk se S.P. Engelbrecht Kerkmuse-

eredienste bygewoon en prof Fick (Kerk-

um vir ‘n kort rukkie besoek. Die museum is

geskiedenis) het die eerste erediens gelei.

op die noordelike-en oostelike galery ingerig

Die studente was ook vergesel van prof Mul-

sonder dat dit steurend is vir die gebruik van

ler. Die studente het oor ‘n paar dae ‘n afron-

die kerkgebou vir die Sondagse erediens. Dit

dings kerkgeskiedenistoer beleef. Hulle het

illustreer die ryk moontlikhede wat ‘n histo-

vroëer die Waterbergse kerkmuseum besoek

riese gebou bied. Enersyds word die verhaal

op Nylstroom. Die Vrydag het hulle ook die

van die kerk vertel binne die ruimte van ‘n

graf van br Venter besoek op die terrein

historiese kerkgebou wat op ‘n unieke manier

noord-oos van Pretoria waar Gereformeerdes
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vir die eerste keer in 1859 vergader het en die

lang tyd stap, - waarin Christene van verskil-

gemeente gestig is. Die besoek aan die kerk-

lende agtergronde ‘n erfenis deel. Een voor-

gebou was dus ook deel van die leerproses.

beeld daarvan is in die museum gewys, die

Na die eredienste het br Nándor Sarkady by

voorwerpe in hierdie geval ‘n Bybel uit 1933.

die Hervormde Kerk se Museum gewys op die

Die ondertekening van die eerste Afrikaanse

belang

Bybelvertaling is deur vertalers uit verskillen-

van

kerkgeskiedenis

om

ons

omgewing beter te verstaan, en hoe belang-

de kerke onderneem.

rik dit vir predikante is om in gemeentes lidmate bewus te maak van kerkhistoriese
gegewens om hulle. Al sou hulle self nie daarin belangstel nie. Die prikkel mag vir iemand
anders sinvol wees. Dit is deel van die pad
wat die Christelike Kerk in Suid-Afrika oor ‘n

Die 65+ lidmate in die Ned Herv Gem Pretoria in Du Toitstraat, saam met
senior lidmate van die Ned Herv Gemeentes Pretoria en Pretoria-Wes.
KWARTELTJIE Mei 2014
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KROONPRINS VAN DIE HEMEL
Lees Openbaring 1: 9-20
Met die hemelvaart het Christus sy ewige
rykstroon gaan bestyg. Hy het gaan sit aan
die regterhand van die majesteit in die hoogte om alle magte aan Hom te onderwerp. Die
Man van die kruis is gekroon tot Soewerein
van die hemele.
Dit is wat Paulus die Efesiërs en ons op die
hart wil bind. Jesus Christus het op Hemelvaartsdag die koningskap aanvaar. Toe het
Hy die regering oor die wêreld in hande
geneem. Alle dinge is aan sy voete
onderwerp, en Hy heers oor alle owerheid en
mag en krag en heerskappy en elke naam
wat genoem word.

uitroep: Laat ons die bande breek. Almal tog,
moet, bewus of onbewus, meebou aan sy
ewige koninkryk.
Aanvaar u dit me u hele hart? Bo die fel opgesweepte golwe van die wêreldsee rondom u
sit u Koning wat alles, ook u eie lewe, beheers
en bestuur.

Dr. S.C.W. Duvenhage
Oorgeneem uit: Tel die sterre—Bybelse dagboek oor die
Christelike Geloofswaarhede

Dit beteken niks minder nie as dat van hemelvaart af die Christusregime in hierdie
wêreld aan die gang is. Dit beteken dat daar
Een is wat die teuels van die wêreld in die
hande het, en dit is Jesus Christus.
Alles wat dus op aarge gebeur, staan in die
teken van sy koningskap. Alles moet die Koning dien. Alles is onderworpe aan sy
heerskappy. Engele en duiwels, vorste en
volke, alles staan onder sy hoë bewind. Al is
dit dat volke raas in opgewondenheid en vorste beraadslaag om Gods Gesalfde na die
kroon te steek, Hy wat aan die regterhand
van die Vader sit, lag om elke poging tot
hemelbestorming; Hy lag vir almal wat
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“Hy het Hom laat sit aan sy regterhand in
die hemele, bo alle owerheid en mag en
krag en heerskappy elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld
nie, maar ook in die toekomstige. En Hy
het alle dinge onder sy voete
onderwerp….”
Efesiërs 1: 20-22
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