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OORDENKING

IN DIE DONKER –DIE KANDELAAR
VAN SEWE KRUISWOORDE...
Veral die fokus op kruiswoord 6- DIT IS VOLBRING...

Ds Petrus Venter

Op Golgota het dit daardie Vrydag
donker geword. So donker as wat die
tempel sou wees as iemand die liggies
van die Kandelaar in die tempel skielik
sou doodmaak. Vrydag van 12 tot 3,
die middag was dit donker, donker oor
die hele land, maar in hierdie donkerte
is dit asof daar tog op ’n wonderlike
manier ’n lig vanaf Golgota geskyn het.
Die kandelaar wat sy lig die donkerte
indra, vind ’n volmaakte lig. Die
kandelaar het sewe arms gehad, elke
arm met sy lig daar bo-op, staan in
aansluiting met sewe kruiswoorde wat
in daardie donker ure sewe ligpunte vir
die wêreld sou wees, toe die wêreld sy
donkerste ure denkbaar beleef het.
Jesus se sewe kruiswoorde, daardie
sewe keer wat Hy vanaf die kruis
gepraat het, is soos arms wat oor die
wêreld uitgehou word en op sewe
maniere kan lig gee. Elke arm in die
kandelaar is asof dit volmaak met ’n
kruiswoord in Jesus in verbinding
staan.
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Die eerste kruiswoord- Vader vergeef
hulle want hulle weet nie wat hulle doen
nie. Die kandelaar in sy wydste vorm
kom voor ons op. Hierdie kruiswoord
slaan wyd- so groot soos die wêreld isin sy lengte, sy breedte, sy diepte, sy
hoogte, so omvattend bid Jesus om tog
die oordeelsdag uit te stel. Hy bid vir sy
vyande. Midde-in die geweld is daar
tyd vir gebed. Toe Jesus sy werk op
aarde amptelik begin het (drie jaar
terug-Lukas 3:21), is die eerste waarmee Hy sy werk amptelik open ’n gebed en nou waar die afsluiting van sy
groot werk op aarde kan plaasvind, is
die begin van die afsluiting weer ’n
gebed. Die gebed is die begin en einde
van alle optrede en selfs die mees
brutaalste boosheid is nie buite bereik
van gebed nie.
Die kandelaar se volgende arm, die
tweede kruiswoord is: Ek verseker jou:
Vandag sal jy saam met my in die
paradys wees. Die eerste kruiswoord het
die wêreld omvattend bevat. Alle
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vyande, alle wraak, boosheid, vergeef
hulle want hulle weet nie die gevolge
van hulle dade nie. Die tweede kruiswoord steek die grens van die wêreld
na die kerk oor. Daardie reddingstou
wat die eerste kruiswoord oor die wêreld uitgegooi het – Vader vergeef hulle.
Hierdie misdadiger hoor dit, hy gryp dit,
net ’n stukkie daarvan want wat dit beteken is dat daar op die uiterste laas-te
dalk tog nog genade kan wees. ’n Misdadiger uit die wêreld, ’n moordenaar,
so boos, maar hy kan daardie dag die
kerk binnekom. Die poort na die paradys word vir hierdie sondaar oopgemaak. Bekering op die sterfbed is
moontlik. Hierdie sondaar wat net vir
’n gedagte gevra het- Dink aan my,
Here, wanneer U in u koninkryk kom. Hy
ontvang meer as ’n gedagte, hy ontvang die ewige lewe. Met die twee
kruise aan weerskante van Jesus staan
hierdie tweede kruiswoord as vaste
bewys dat ek en jy kom voor ’n besliste
keuse. Verharding of bekering.
Wanneer dit jou laaste kans op aarde
sal wees kan niemand jou vooraf sê nie.
Die een kruis dui op die pad wat na bo
kon oopgaan, die ander man het onder
gegaan, sy kruis het eenvoudig ’n
inplanting in die hel geword.
Die derde kruiswoord trek die kring
nog kleiner. Van die wêreld- na die kerk
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- na die klein familiekring- ons kan sê
’n enkele gesin, ’n familie binne die
kerk word aangespreek. Hy dra sy
moeder aan die sorg op van die dissipel
vir wie Hy baie lief was. Vir Maria, sê Hy
- Vrou daar is U Seun en vir JohannesDaar is jou moeder. In sy laaste ure het
Jesus sy verantwoordelikheid as oudste
seun teenoor sy weduwee-moeder nie
versaak nie. Wanneer jy met jou ma
mag praat kan die kring nog kleiner?
Ja, dit kan nog kleiner...
Wanneer jy na jou Hemelse Vader kan
gaan- My God, my God waarom het U
my verlaat?
Die vierde kruiswoord tot die sewende
kruiswoord sal nou niemand meer op
aarde aanspreek nie. Die lamp se sewe
arms nou voluit uitgestrek. Alles is nou
’n gesprek tussen die Seun en God.
Kruiswoord 5 – Ek is dors. Watter diepe
dors wat God alleen kan les- in Jesus se
geestelike stryd is die liggaamlike
behoefte nie uitgesluit nie- eg menslik,
aards watter geweldige dors sou dit nie
wees nie?! Die kruis is maar geen
toneelspel nie, geen kinderspel nieverskriklik was dit!
En dan juis ons fokusteks - kruiswoord
6. In die Grieks net ’n enkele woord“tetelesthai”- Dit is volbring. Die laaste,
die sewende kruiswoord – Vader in U
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hande gee Ek my gees oor. Die woorde
van Ps.31:6 is dieselfde. Joodse kindertjies het hierdie gebed van kleintyd af
geleer, aan moedersknie het hulle dit al
begin opsê. Ps.131:2 wat ’n kindjie stilgerus by sy ma mag wees, so is Jesus
nou by sy Vader.
Die kandelaar se al sewe arms het
vanaf Golgota met ’n stem in sewe
fases ons ore bereik en tog hoe betekenisvol, geheimenisvol die woorde van
’n sterwende Jesus as ons goeie Vrydag
ook besef daardie oomblikke toe Hy
die enkele woord sou sê -tetelesthaiDit is volbring. Hierdie woorde is destyds soos ’n kwitansie hanteer. Wanneer iemand sy rekening die laaste sent
van betaal dan het hulle op daardie
rekening geskryf - tetelesthai- dit is
volbring.
Dit is die mooiste wat daardie Vrydag in
alles gesê is! Nooit sal daar ooit weer
so iets so mooi gesê kan word nie. Toe
alles op aarde geskep was, dan lees ons
die Here sê dat dit goed is. Die hele
skepping was goed. Hemel, aarde,
plante en diere. Ook die mens was baie
goed geskape. Die mens se verstand
om God sy Skepper reg te ken, die
mens se hart om die Here waarlik te
kon liefhê, die mens se hande om God
reg te kon dien, alles was baie goed.
Maar wat het die mens oor homself
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gebring. Wat is die dinge wat die mens
volbring het. Die mens het sleg
geword. En in wat die mens die slegte
na vore bring, daaronder ly die hele
skepping tot vandag toe. Gaan lees
gerus maar ook Romeine 8.
Die krip in Bethlehem, die kruis op
Golgota dit vorm ook ’n lyn wat daarna
geroep het om volbring te word. Alles
tussen-in, van krip tot kruis, is daar so
baie wat gedoen moes word, wat volbring moes word. Daardie enkele
woordjie – DIT- dit is volbring gryp
eintlik nog verder terug. Terug na die
begin van alle dinge. God het daar vir
die eerste keer die woord volbring
gebruik. Die hemel en aarde en alles
daarin is voltooi (volbring). Die Hemelse Vader is die éérste wat laat weet het
- DIT IS VOLBRING, toe Hy alles klaar
geskape het... Die begin van alles, óók
die begin van die wêreldgeskiedenis
was bedoel om God te verheerlik. Die
skepping en die mens daarbinne was
eintlik net vir hierdie één doel geskape
gewees en dit was om tot verheerliking
van hulle Skepper te staan.
Waar eers God die Vader dit gesê hettoe Hy alles geskape het- nou sê Jesus
dit, maar weet u hierdie woord van DIT
IS VOLBRING- sal eendag by die
voleinding vir ‘n derde maal oor die
wêreld weerklink. Saam met die Vader
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en die Seun wat dit die eerste twee
kere uitgeroep het, sal die Heilige Gees
dit op die einde benadruk dat voor die
poorte van die ewigheid sal dit
uitgeroep word- DIT IS VOLBRING.
Dan is die wêreldgeskiedenis finaal op
sy einde. Die eerste volbring in Genesis
skep die wêreld. Jesus se volbring
handhaaf die wêreld. Die Heilige Gees
se volbring sluit die wêreld af!
Jesus se volbring staan in die middel.
Hy die Middelaar. Hy wat die begin van
alle dinge ook aan die einde van alle
dinge sal verbind. Hy wat die Alfa en
die Omega is, die begin en die einde.
Die oomblik wanneer Jesus sê –DIT IS
VOLBRING- van daardie oomblik af het
die koers van die wêreldgeskiedenis
verander. Die koers is nou omgekeer.
Waar alles op die einde wou afstuur,
het Jesus dit kon terugdraai nie na die
einde nie, maar na die nuwe begin wat
God met sy skepping in die oog het.
Die herskepping het op daardie
oomblikke begin! DIT IS VOLBRING- sê
dis eintlik twee dinge. Dit is die begin
van die einde, maar dit is ook die einde
van die begin.
Al mag dit dalk vir jou en my voel, my
lewe mis sy doel, my lewe het doelloos
geword, besef tog baie goed die
oomblik toe Jesus dit ook namens jou
uitgespreek het. Toe Jesus in jou plek
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gesê het- DIT IS VOLBRING- kan jy as
mens nie ’n doellose lewe leef nie.
Jesus het met hierdie woorde die roer
aan die skip van die lewe teruggesit.
Die vraag is of jy wel deel van die vrag
van die skip is. As ek nie in Christus
deel van sy werk is nie, dan is die lewe
waarlik vir so een doelloos. Sulke
mense mis dan ook totaal die doel van
die lewe want al doel wat daar in die
lewe kan wees is om God te verheerlik.
As ek sou dink die doel van die lewe is
om ryk te wees, om as mens sukses na
sukses te wil smaak, om net geluk en
lekkerte jou lewe in te bring, sonder om
waarlik by Christus in wat Hy volbring
het uit te kom, so ’n mens is die
ellendigste van alle mense! Jy as mens
wat nie agter hierdie woorde van
Christus kan skuil nie, is deel van
daardie mense wat gedink het deur
Christus te kruisig het hulle van
Christus ’n mislukking kon maak. Hulle
het Hom as volks verraaier uitgekryt,
selfs die dissipels het gedink ons
Meester is dood, die kruis is ’n
jammerlike mislukking.
By wat Christus gedoen het, kan ons
niks byvoeg nie. In sy sterwe het Hy
reeds begin oorwin. Al het die aarde
hoe donker geword en daar is baie dinge wat ons laat wonder hoe gaan die
skepping dit hou. Land en see, riviere,
mense mors dit op, die osoonlaag wat
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’n al hoe dunner kors in ons atmosferiese druk word, hierdie osoonlaag
word al kleiner, aardverwarming wat
baie mense laat glo die hele Noordpool
gaan nog opsmelt, wat gaan van al die
water word, water wat eenvoudig gaan
uitbreek, omdat dit nie meer vas
gesmelt sal wees nie. Watter invloed
het dit nie in die weerstelsels en in die
seisoene nie. Alles lyk baie versteurmaar om Jesus weer te hoor sê – DIT IS
VOLBRING- is om te mag weet dat
selfs die hele skepping is in hierdie
woorde saamgevat. Die aarde is wel
donker, maar ’n Hemellig skyn reeds
oor hierdie donker aarde. Dit gaan
verander. Al het die mens die harmonie
en eenheid in die skepping reeds so

versteur, al wil dit lyk die skepping
gaan dit nie hou nie, is ons terug by die
besef as Jesus sê DIT IS VOLBRINGdan gaan die eenheid en harmonie ook
teruggebring word.
Dit pas ons om waarlik Skrifberyming
10 ook te sing—
Die sondelose Lam vir sondeskuld
geslag,
is waardig om te ontvang die rykdom,
wysheid, krag,
en eer en heerlikheid en dankb’re
seëninge!
Wie sou Hom dan nie dank bewys,
die God van saligheid nie prys,
met al die hemelinge?

STUDIE

PSALMS- Oud & Nuut
Nandor Sarkady

Die sing van die psalms was in die Gereformeerde Kerke tot onlangs ‘n kenmerk,
‘n onderskeidingsteken van ander Afrikaanse Kerke en ‘n vanselfsprekendheid.
Sedert ongeveer 2000 het die Gereformeerde Kerke se opeenvolgende sinodes
hierdie denkwyse self stelselmatig verander. Met ander woorde die gedagte dat
alleen die liedere waarvan die teks in die Bybel staan (Skrifberymings) gesing
word, is gewysig. Die lang lys van goedgekeurde “vrye liedere” wat na oorweging
KWARTELTJIE Mei 2015
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van getroue Bybelse inhoud, vrygegee word na elke Sinode vanaf 2003, getuig hiervan. Dit is dan vir elke kerkraad om te besluit wat gesing en nie gesing word nie.
Hierna kan op verskillende maniere gekyk word. Party sien dit as ‘n noodsaaklike
verruiming van die liedereskat in die erediens, veral as dit gaan om die
heilsgebeure in die lewe van onse Here Jesus Christus. Ander sien dit as ‘n verloëning van die eergeboortereg van die “Dopperkerke”, en wys selfs die
Skrifberymings van die 1930’s af. Iewers hiertussen swaai die pendulem in die
Gereformeerde Kerke. In praktyk lyk dit so: Mens kan in ‘n erediens kom waar
slegs die Psalms (Berymings 1937 en/of 2003 – ook genoem Totius en Cloete) en
meestal enkele Skrifberymings gesing word. Dan is daar ook variasie op die hoeveelheid psalms in so erediens. Soms net psalms, in ander gemeentes eredienste
met nie een psalm nie. Of ons daarvan hou of nie, party sien hierdie kwantifikasie
as ‘n toetssteen, ‘n gradasie van gereformeerdheid. Dit wys dalk net hoe vinnig
ons oordeel oor sake, en dalk niks meer nie ? Maar wag, is daar meer aan die gang
as net die rapport van ‘n sinode?
Te midde van al hierdie hunkeringe na meer van dit en minder van dat, gebeur
daar op die algemeen kerklike landkaart van Afrikaanssprekendes nogal baie. In
die Gereformeerde Kerke op ‘n bepaalde en eiesoortige wyse, en in ander Afrikaanse Kerke- waar daar altyd kruisbestuiwing was. Ons kan gerus met oop ore
en oë kennis neem van wat in ander Afrikaanse Kerke geskryf, gedink en beleef
word oor Psalms in die Kerk. Dit kan gelowiges se denke en insigte verdiep en
verruim. Wat is ons mening? Hoe dink ons oor uiteenlopende onderwerpe. Of
weet ons nie ? Terug na die Psalms. Herhaalde vars denke oor die plek en
waardering wat daar vir die belangrike boek van die Psalms by Christene moet lê
kan seker nie oorskat word nie !
In die Gereformeerde Kerke het dr. Johannes Bingle in die laaste dekade ‘n groot
akademiese bydrae gelewer om die plek van liturgiese sang in die reformatoriese
kerke te verwoord. Hy is net een voorbeeld van meer teoloë wat hulle besig hou
met die kerkmusiek as ‘n onderdeel van die liturgie – ons werk om God in die erediens te ontmoet. Vrae oor kerkwees in die 21ste eeu is divers en kompleks. Dit
word van alle kante beinvloed. Westerse indivudualisme, denkwyses onder christene van liberalisme en vrysinnig tot ‘n toename in fundamentalisme werk op die
kerk in. Dit alles het ‘n enorme invloed op alle ouderdomsgroepe. Dalende geboortesyfers, vergrysing van die gemeenskap, kerkverlating en mense op die
rand van die kerk bring lëer kerkbanke wêreldwyd, ook in die Afrikaanssprekende
gemeenskap. Dit laat almal kopkrap. In die Gereformeerde Kerke word van die
KWARTELTJIE Mei 2015
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sake onder die noemer en besigheidsterm “omkeerstrategie” bespreek. Terloops, dit
bly interessant hoe al hierdie sake wel of nie aan lidmate in verskillende gemeentes
gekommunikeer word.
Waarom is liturgie dan in die huidige tydsgewrig so in die belangstelling ? Dalk
omdat dit ‘n direkte manier is hoe kerke na ‘n antwoord soek om in 2015 in ‘n wêreld
wat so vinnig verander die evangelie te verkondig. Dit is verder so dat ‘n bepaalde
mondigheid die laaste dekades by die meeste kerklidmate ontstaan het. Daar is
duidelike voorkeure en afkeure oor allerlei sake- weer eens net ‘n feitlike waarneming. Daar is al heelwat gestudeer oor die onderwerp ook in die GKSA.
Tans word in die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) byvoorbeeld allerlei sake oor
kerkwees bespreek. In die onlangse uitgawe van die populêr wetenskaplike Tydskrif
vir Hervormde Teologie (THT), April 2015 word baie aandag aan liturgie gegee. Die
tydskrif word slegs elektronies versprei. Dit kan ook op die webwerf van die NHK
gelees word. www.nhka.org/ tydskrifte.
Dr. JF (Hannes) van der Merwe van die Hervormde Kerk Pretoria-Oos het ‘n besonder interessante artikel geskryf (p 48 en verder), met die titel: Die Psalms in ons
liturgie- ou liedere, “nuwe” moontlikhede. Dit gaan myns insiens nie oor watter detail
mens mee saamstem of verskil nie. Dit is vir eie rekening en oorweging. Die
grondtoon is dat hy ‘n pleit rig vir die waardering en eie maak van die Psalmboek. Hy
skryf in sy gevolgtrekking onder meer : “Die Kerk mag nooit die liedere wat vir ons in
die Bybel opgeteken is verwaarloos nie”. Vanuit die perspektief van die GKSA is dit
byna ‘n ironiese uitspraak. In ieder geval moet dit ‘n riem onder die hart wees, maar
ook ‘n hand wat in eie boesem gesteek word. As die skoen pas..., en so kan ons met
uitdrukkings voortgaan.
Die predikant wys op die neerwaartse spiraal van psalmsang onder Afrikaanssprekende Christene. ‘n Deel van die verwyt lê hy in die besluite rondom die 1976 besluit
van die Afrikaanse Kerke se Psalmberymingskommissie om te kies vir bevordering
van die Geneefse wysies baie met minieur toonaarde. Die argument, so oud soos
geskrewe Afrikaans sou wees dat dit onsingbaar is omdat dit nie by die Afrikaanse
volkmusieksmaak aanklank vind nie. Kan dit wees ?
‘n Tweede baie interessante punt wat hy aanraak is dat die Cloeteberyming (2001
omdigting) in die Hervormde Kerk geen ingang gevind het nie. Dit word nie gesing
nie. Dus word die Psalms nie gesing nie.
Hy beargumenteer verder dat die sing van psalms altyd vir die christelike kerk uiters
relevant moet wees. Die hoe word beredeneer en bevraagteken. Sake soos volledige
KWARTELTJIE Mei 2015
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beryming van psalms in (strofes) soos ons vanuit die Nederlands/Franse tradisie ken
word as slegs een voorbeeld genoem en onder die vergrootglas gesit. Daarteenoor
is daar ander maniere van psalmsing wat hy wil uitwys. Een voorbeeld is soos die
Skotse Gereformeerdes dit doen in metriese vorm, dit is om die Bybelsteks net so te
sing. Hy wys ook op die resente werk van werksgroepe soos VONKK (Voortgestette
ontwikkeling nuwe Klassieke Kerkmusiek) en FLAM (Funky liedere vir ‘n aan-diebrand- musiekbediening.). Die name spreek vir sigself. Twee doelgroepe. Van
VONKK is noemenswaardig dat daar tans 69 berymings van psalms goedgekeur is in
verskillende musiekvorme. Ons neem nie die deel op in die artikel nie. Belangstellendes kan aanlyn lees. Ons moet maar kennis neem- dit sal aan die Gereformeerde
Kerke nie onopgemerk verby gaan nie.
Wat hieronder opneem is, is dele uit sy artikel wat handel oor die belang van die
psalms, verskillende en uiteenlopende denke oor omdigtings, teks en musiek en hul
gebruik.

Wat dink ons met die psalmboek in die hand vanoggend ? Wat waardeer ons ? Wat is
nodig ? Dit moet ons weet- soos ‘n paal staan dit bo water - die boek van die Psalms
bly relevant vir elke Christen gelowige, in alle tye.

“U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. Die opening van u
woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig”.
Psalm 119: vers 129 en 130.

KWARTELTJIE Mei 2015
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STUDIE

Die belangrikheid van die Psalms
Nandor Sarkady

Luther (soos aangehaal in Bingle 2005)
het musiek en die kerklied beskryf as
God se geskenk aan ons, waarmee ons
Hom verheerlik. Die Psalms speel in die
“geskenk van God” ŉ bepalende rol. Luther noem selfs in sy voorwoord tot sy
1528- kommentaar op die Psalms dat
die Psalms soos ŉ klein Bybel is, waarin
alles op die mooiste en kortste gestel
word en tot ŉ fyn handboek gemaak is,
ŉ samevatting van die hele Bybel
(aangehaal deur Barnard 2001). Die
Voorsitter van die Psalmberymingskommissie skryf in die voorwoord van
die 2001-Psalmboek: “In die Psalms
vind ons die lewe van die enkeling en
die gemeenskap geleef voor die
aangesig van God. Hier verkry die Godservaring vleuels wat mense besiel, aan
hulle vergesigte gee, hulle vertroos,
versterk en bemoedig” (Barnard 2001).
Jankowitz (2010:39) wys ook uit dat Jesus self die Psalms goed geken het en
dit ook telkens binne sy eie omstandighede ingetrek het. Daarom het Hy
frases van die Psalms aangehaal en op
bepaalde situasies in sy eie lewe van
KWARTELTJIE Mei 2015

toepassing gemaak. So lees ons in
Matteus 21:16b van Psalm 8:3, in
Matteus 27:46 van Psalm 22:2, in Lukas
23:46 van Psalm 31:6, in Johannes 15:25
van Psalm 69:5 en in Markus 12:36 van
Psalm 110:1. Tog moet dit nooit uit die
oog verloor word nie dat die Psalms
van die begin af ŉ baie sterk liturgiese
funksie gehad het en steeds behoort te
hê (Jankowitz 2009:66).
Soos in die liturgie in die sinagoge, het die Psalms ook in die Christelike
kerk van die heel begin af ŉ sentrale
plek ingeneem. Ons het byvoorbeeld
(soos aangehaal in Wilson-Dickson
1992:30) geskrifte van ŉ Spaanse non
met die naam Egeria wat aan die begin
van die 5de eeu ŉ pelgrimstog na Jerusalem onderneem het. Sy beskryf dan
die eredienste wat sy in Jerusalem
(waarskynlik op Paasfees) beleef het
soos volg: Soos wat die deure van die
kerk met sonop oopgemaak is, en die
mense die kerkgebou kon binnegaan,
het een van die priesters ŉ Psalm opgesê waarna die gemeente daarop
geantwoord het. Daarna is nog twee
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ander Psalms gelees en met gebede
opgevolg. Sy beskryf daarna ook hoe
die opstanding van Jesus herdenk is.
Egeria beskryf hoe die Psalms
dwarsdeur die hele liturgie gebruik is.
Wat in vraagstelling vir hierdie artikel
vanuit hierdie vertelling van belang is,
is dat die Psalms ŉ sentrale plek ingeneem het in die liturgie van die Vroeë
Kerk – selfs op Paassondag! Verder is
dit merkwaardig dat die hele gemeente
telkens op die Psalms geantwoord/
gerespondeer het en dat selfs vroue
volledig aan die liturgie deelgeneem
het. “This suggests one of the traditional
Jewish practices, that of cantor and con
gregation singing alternate vers
es” (Wilson-Dickson 1992:30).
Gedurende die Middeleeue was
dit die gebruik van die Benediktynse
monnike om die Psalms in ŉ spesifieke
volgorde deur te bid. Alhoewel Calvyn
nie die gebruik van ŉ leesrooster nagevolg het nie, het hy wel die Psalms volgens ŉ vaste volgorde in die liturgie gebruik en is die volgorde van die Psalms
agter in die Psalmboeke gedruk
(Witvliet 2007:51). Van Rooy (2001:7)
skryf dat Calvyn ongeveer 30 strofes
van die Psalms per week laat sing het,
om so onder normale omstandighede
in slegs 25 weke deur die hele
Psalmboek te sing. In die liturgiese
beweging van die 20ste eeu word die
Psalms weer gebruik as ŉ integrale deel
KWARTELTJIE Mei 2015

van die leesrooster wat baie geloofsgemeenskappe se aanbidding bepaal.
Alhoewel ŉ Psalm nie noodwendig by
die tema van die erediens aansluit nie,
word die Psalms met die gebruik van so
ŉ leesrooster op ŉ gestruktureerde manier in die erediens gebruik.
Witvliet (2007:11) beskryf die
Psalms in die Christelike liturgie selfs as
die basiese grammatika van aanbidding: “The biblical Psalms are the foun
dational mentor and guide in this vocab
ulary and grammar for worship”. Van
Wyk (1994:1) sê tereg dat daar byna
geen menslike emosie is wat nie in die
Psalms verwoord word nie. “Waar op
aarde is daar nog ŉ plek waar poësie,
geskiedenis, musiek, teologie, liturgie
en die gewone menslike lewe mekaar
ontmoet soos in die Psalms?”. Witvliet
(2007:13) haal ook vir Eugene Peterson
aan wat die Psalms beskryf as die gereedskap wat God die gelowige gegee
het om ons te vorm in ŉ lewenskragtige
en gegronde geloof: “The Psalms are
necessary because they are the prayer
masters... We apprentice ourselves to
these masters, acquiring facility in using
the tools... If we are fully ignorant of the
Psalms, we are not thereby excluded
from praying, but we will have to hack
our way through formidable country by
trial and error and with inferior tools”.
Hy haal ook vir Calvyn aan wat gesê het
dat as die Psalms gesing word, kan ons
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seker wees dat God die woorde in ons
mond geplaas het, asof hulle self in ons
sing om sy grootheid te proklameer
(Witvliet 2007:14).
Dalk word die belangrikheid van
die Psalms die beste uitgedruk deur
Bruce H Leafblad as hy skryf:
Of all the sacred writings across the ag
es of human history, none has had such
an extensive impact among so great a
diversity of this world’s people as that
ancient book of praise, the Psalms of
the Old Testament. For centuries the
‘treasury of David’ has held a primary
position in Jewish and Christian liturgy,
in public and private worship, in clerical
and lay devotion. The Psalms continue
to be the unique common ground of
Protestant, Catholic and Jewish faith in
which each finds the most vital and rel
evant expressions of fundamental pray
er and praise to God (aangehaal in Van
Wyk 1994:4).
Denke rondom die omdigting van die
Psalms
Nadat Totius se berymings in 1936/37
deur die Gereformeerde Kerke en in
1944 deur die NHKA en die NG Kerk
aanvaar is, is reeds in 1953 begin met
die hersiening van die Psalmbundel.
Aanvanklik is daar nie enige werk aan
die tekste van die Psalms gedoen nie,
aangesien die Gereformeerde Kerke
KWARTELTJIE Mei 2015

die kopiereg op die Totius-tekste behou
het (Breytenbach 2001:1). Daar is wel ŉ
aantal beginselbesluite geneem rakende die hersiening van die melodieë
(Van Wyk 1979:116). Dit sluit onder andere in dat die melodie “plegtig en ver
hewe” moet wees en dat nuwe wysies
moet aanpas by die styl van die
bestaande melodieë. Die besluite wat
as basis gedien het vir die hersiene
Psalmboek van 1978 sluit onder andere
in (Van Wyk 1979:117-118): Die Geneefse Psalmmelodieë van 1562 word vir
die hersiening as basis geneem. As daar
melodieë is wat vervang moet word,
moet dit in styl ooreenstem met die
Geneefse melodieë, en daarom word
daar eerstens melodieë gesoek uit die
Calvinistiese bundels van die 16de eeu.
Uit hierdie aanhalings van besluite blyk
dit duidelik dat daar nie werklik ŉ
poging was om in 1978 iets anders op
die tafel te plaas as net een spesifieke
styl en vorm van psalm nie. Slegs die
Geneefse melodieë is as basis gebruik.
Dalk juis as gevolg van hierdie behoudende standpunt rakende die
Geneefse melodieë, word die 89
Psalms wat op Geneefse melodieë
getoonset is in 1944 se Psalm- en Gesangboek, in 1978 se Psalm- en Gesangboek uitgebrei tot 108 (Van der
Westhuizen 2003:111) – in lyn met die
beginselbesluite.
In die jare na 1978 se Psalm- en
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Gesangboek, het dit duidelik geword
dat dit juis die Geneefse melodieë is
wat die aanvaarding van die Psalms in
die wiele gery het. Gemeentes het dit
duidelik gemaak dat hulle eerder van
die tekste op ander bekende (ook Gesangmelodieë) sing as op die Geneefse
melodie (Van Rooy 2011:6). Smelik
(soos aangehaal in Van Rooy 2011:4)
het in 1999 geskryf dat lidmate ŉ verkeerde idee oor kerkliedmelodieë
vorm, waarskynlik as gevolg van ŉ
reaksie teen die tradisie “waarin die
Geneefse Psalms ŉ dominante plek inneem”. Jankowitz stel dit selfs dat die
feit dat die Geneefse Psalms vir meer
as vier en ŉ halwe eeu die hoof melodiese bron vir Afrikaanse Psalms was,
deels die oorsaak was dat daar mettertyd ŉ negatiewe konnotasie aan
Psalmsang geheg is (Jankowitz
2010:35). Hieruit moet nie afgelei word
dat die Geneefse melodieë as
onbruikbaar afgemaak word nie; dit
gaan eerder oor die persepsie dat
slegs een vorm en een styl van psalm
aanvaarbaar geag word deur die kerk
vir gebruik in die erediens, en enige
lied wat nie in daardie vorm gegiet is
nie, nie as ’n psalm gesien word nie.
Verder moet onthou word dat dit
reeds uitgewys is dat die Geneefse
Psalmmelodieë juis ŉ poging was om
in die idioom en musikale styl van
daardie tyd, die Psalms in die monde
KWARTELTJIE Mei 2015

en harte van lidmate te plaas. Die realiteit is dat lidmate en die wêreld se
musikale idioom sedertdien dramaties
verander het.
Tydens die eerste vergadering
van die Redaksiekomitee van die
Psalmkommissie op 5 September 1984,
is die beginsels vir die herberyming van
die tekste van die Psalms aanvaar. Van
die beginsels lui dat al die Psalms
berym moet word en dat vrye digwerk
nie aanvaarbaar was nie. Verder moet
enige interpretasie so ver moontlik vermy word en word die Hebreeuse teks
as basis gebruik vir die beryming
(Breytenbach 2001:1).
Uit korrespondensie word dit
duidelik dat dit ook as beginsel gegeld
het dat een Psalm net op een melodie
berym sou word (wat dus meerdere
vorme onmoontlik sou maak). As daar
wel meer as een melodie is, moet dit
dieselfde beryming wees wat op albei
melodieë gebruik kan word. So word
in 1994 ŉ brief aan Die Hervormer
geskryf deur ds F Naudé waaruit dit
blyk dat die Psalmkommissie besluit
het dat slegs een melodie en een
beryming vir ŉ sekere Psalm (in dié
geval Ps 122) gebruik gaan word. Sy
betoog was dat die insluiting van
meerdere melodieë en meerdere
berymings ŉ meer “gebruikersvriendelike Psalmboek” tot gevolg sal
hê. Uit navrae wat hy gedoen het, het
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dit na vore gekom dat die betrokke
Psalm byna nooit gesing word nie, juis
as gevolg van die melodie. Kruger
(2001) maak dit ook duidelik dat die
geslaagdheid van ŉ lied nie net afhang
van die teks nie, maar ook van die melodie waarop die teks gesing kan word.
Alhoewel die kerk nog altyd verklaar het dat die sing van Psalms ontsettend belangrik is, was die kerk nie altyd
goeie rentmeesters van die Psalms as
liturgiese
gebede
nie
(Witvliet
2007:14). Daar is nie altyd genoeg
moeite gedoen om die woorde van die
Psalm vir die Christelike aanbidders te
interpreteer en te verduidelik sodat
hulle verstaan wat hulle sing nie. Die
realiteit is dat die meeste kerkgangers
nie Psalm-geletterd is nie en nie
bekend is met die nuanses en tipiese
patrone wat in die Psalms gevind word
nie.
Die resepsie van die omdigting van
die Psalms
Met die verskyning van die Liedboek en
dus die 2001-beryming van die Psalms,
skryf ds WP Prinsloo dat dit nou
moontlik sal wees dat al 150 Psalms
“nou in Christene se monde en harte
kan leef” (Prinsloo 2001:19). In die
artikel spreek hy die vooruitsig uit om
“dwarsdeur die land in al die gemeentes, by volksfeeste, by troues en
by begrafnisse” die nuwe Psalms te
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sing. In dieselfde uitgawe van Lig/
Konteks skryf prof Cas Vos, die
ondervoorsitter van die Psalmkommissie, hy is “opgewonde oor mondvars Psalms” wat dit moontlik gaan
maak dat die Psalms as liedere opnuut
ontdek kan word (Vos 2001:16). Die
ontvouing van die geskiedenis het egter die afgelope 15 jaar gewys dat sodanige versugtinge nie gerealiseer het
nie. Dr W Bruwer skryf in Kerkbode van
28 Februarie 2003: “Ek het so gehoop
dat die Psalms na 2001 weer in ons eredienste en by voorsang tot hulle reg
sou kom. Maar helaas! In baie gemeentes word hulle nooit gesing nie,
en as dit wel gesing word, is dit dikwels
net een strofe...” (aangehaal in Van der
Westhuizen 2003:115).
Baie gou nadat die Algemene
Kerkvergadering die Liedboek in 2001
aanvaar het, begin kritiese stemme uit
verskeie oorde opklink. Aan die een
kant is daar persone wat voel dat nie
genoeg verander is aan die styl van die
Psalms nie, en aan die ander kant is
daar persone wat voel dat daar te veel
afgewyk is van die verlede. So skryf
Wedevegus (skuilnaam) in Konteks van
Januarie/Februarie 2002 dat “sommige
goeie ou melodieë” van die verlede in
die slag gebly het in die nuwe
Psalmboek (Wedevegus 2002). Verder
word “by oppervlakkige skandering”
ook ŉ aantal teksprobleme aangetoon.
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Ten slotte word in die artikel die versugting uitgespreek dat volgende Algemene Kerkvergaderings die berymings
van die 1978-Psalmboek almal naas die
2001-berymings van Cloete sal aanvaar.
Dit is dan ook wat in 2003 in die Gereformeerde Kerke gebeur het (Bingle
2003). Die volledige liedereskat van Totius uit 1936/7 is naas Cloete se 2001berymings geplaas. Van hierdie 150
Psalms van Totius het slegs 10 Psalmtekste agter in die 2001 Liedboek van
die Kerk behoue gebly. Naas die 150 tekste van Cloete is 13 Psalms ook deur ander persone geskryf, wat dan telkens
op dieselfde melodie as Cloete se
berymings gesing moet word en wat
dus steeds dieselfde volledig metriesberymde styl openbaar het.
Daar is veral in die Gereformeerde Kerke in diepte empiriese
navorsing gedoen oor die aanvaarding
en gebruik van die Cloete-berymings
van die Psalms (Psalmboek 2003) teenoor die Totius-berymings (1936). ŉ
Vergelykende studie (Van Rooy 2011)
ondersoek die gebruik van Totius se
berymings in 1990 en die gebruik van
Totius en Cloete se berymings in 2009.
Uit die studie word dit duidelik dat die
aantal Psalms wat in 1990 en in 2009
onderskeidelik gereeld in die Gereformeerde Kerke gebruik is, byna dieselfde gebly het en dat dit meestal dieselfde Psalms met dieselfde geliefde
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melodieë was wat steeds gewild was.
Die nuwe berymings (van 2001) het
geen toename in die gebruik van die
Psalms tot gevolg gehad nie. Die merkwaardige is dat die Totius-omdigtings
meer as dubbel soveel gebruik is in
2009 as die Cloete-omdigtings (Van
Rooy 2011:8). Die redes wat in 1990
aangevoer is waarom sekere Psalms
nie gesing word nie, was “onbekende
melodieë”, “problematiese melodieë”
en probleme met die teks (Van Rooy
2011:2). In 2009 is dieselfde redes
steeds aangevoer, maar is “liturgiese
bruikbaarheid” ook as ŉ probleem genoem (Van Rooy 2011:8). Voor die Gereformeerde Kerke se aanvaarding van
die 2003-Psalmboek, is daar selfs
beswaarskrifte hanteer (en afgewys)
wat beweer het dat ŉ “vreemde teologie ten grondslag van die 2001omdigting” lê (Van Rooy 2009:63).
As deel van ŉ PhD-proefskrif,
doen Jankowitz in 2007 ook navorsing
oor Psalmsang in die NG Kerk. In die
navorsing word aangetoon dat 45,3%
van gemeentes in die NG Kerk minder
as een keer per week ŉ Psalm
(liednommers 1-50 in die Liedboek van
die Kerk) sing (Jankowitz 2010:35). Sy sê:
“Dit is kommerwekkend dat die nuwe
psalmomdigtings nie daarin kon slaag
om meer entoesiasme vir die aanwending van die psalms te genereer nie.
Verder is dit teleurstellend dat van die
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60 nuwe psalmmelodieë in die
Liedboek (2001) slegs 3 noemenswaardig inslag kon vind” (2010:36). Daar is
kritiek op die berymings van Cloete
ontvang wat onder andere die digwerk
as “te gevoelloos” en as “te meganies”
beskryf. Respondente het die taalgebruik as “te wêreldvreemd” en “outyds”
beskryf. Verder is “kultuur en ideologiesvreemde teks” as kritiek op Cloete
se berymings aangetoon. Haar navorsing het getoon dat ook die melodieë
van die Psalms negatief bejeën word.
“Daarom is dit belangrik om alle toeganklike musiekstyle wat aan voldoende vereistes voldoen, te identifiseer en te oorweeg as melodieë vir die
psalms” (Jankowitz 2010:37). Veral
korter vorme van die Psalms is oorweldigend positief beleef deur die respondente in haar navorsing. Korter
liedere soos Psalm 111 is deur 97% van
die respondente positief bejeën. Haar
gevolgtrekking is: “Die geskiedkundige
verloop van psalmsang bewys dat dit
slegs tot heelhartige aanbidding kan lei
as die taalstyl van die tekste ooreenstem met die persoonlike gebedstaal
van
gemeentelede
en
die
musiekidioom bekend genoeg is om
emosionele uitdrukking moontlik te
maak” (Jankowitz 2010:36).
Prof EC Kloppers het in reaksie
op die verskyning van die Liedboek (en
selfs lank voor 2001) sterk klem laat val
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op die liturgiese funksie wat enige lied
(ook ŉ Psalm) in die Christelike erediens
kan en moet vervul. Sy stel dit teenoor
Vos “dat ŉ omdigting, en dit boonop in
een vorm, nie die enigste wyse is
waarop die psalms in die liturgie tereg
behoort te kom nie” (Kloppers
2002:237). Sy bevraagteken dus onder
andere die uitgangspunt dat al 150
Psalms en elke Psalm volledig omgedig
moet word, aangesien die Psalms liturgies nie as volledige eenhede kan
funksioneer nie (Kloppers 2000:195).
So dui sy aan dat daar prinsipiële
probleme is vir ŉ Christelike gemeente
om ŉ wraakpsalm soos Psalm 137 onverkort en ongeïnterpreteerd te sing.
Ook koningspsalms soos Psalm 45
waar ŉ aardse koning se skoonheid
besing word, is problematies in ŉ
Christelike erediens.
ŉ Verdere probleem wat Kloppers
het met die uitgangspunte vir die
omdigting van die Psalms – en wat die
uiteindelike resepsie van die liedere
bepaal – is die eis dat slegs die metriese vorm van omdigting aanvaarbaar
is. Sy vra tereg (2002b:244) waarom
verskillende vorms van omdigtings nie
as Psalms beskou kan word nie. Voorbeelde wat dan genoem word, is parafrases, onberymde Psalms, kanons,
Singspruche, antifoonliedere, response,
deurgekomponeerde liedere en ook
gesproke Psalms. Sy haal Bradshaw
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aan wat sê: “The choice and use of re
frains or responses is a crucial element in
an intelligent approach to psalmo
dy” (Kloppers 2002:244).
“Nuwe” moontlikhede
Daar is verskillende moontlikhede
waarop ŉ Psalm in die liturgie aan die
orde kan kom. Witvliet (2007:68) meld
die volgende tipiese, meer tradisionele
moontlikhede:












As die preek oor ŉ Psalm handel,
kan die lied voor die preek gelees
of gesing word.
As die Skriflesing verwysings na ŉ
sekere Psalm bevat, kan die Psalm
voor die preek of in antwoord op
die preek gelees of gesing word.
Lof- en dankpsalms kan aan die
begin van die erediens gebruik
word.
Psalms waarin klag of skuldbelydenis of danksegging na vore
kom, kan as die begin van ŉ gebed
gelees of gesing word of kan selfs
die volle teks van die gebed wees.
ŉ Lied soos Psalm 67 kan as
slotseën in die erediens gebruik
word.
ŉ
Volledige
erediens
kan
gestruktureer word rondom ŉ
Psalm, sodat aandag gegee kan
word aan die verskillende fasette
wat in die Psalm na vore kom.
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Deur die loop van die Christelike kerk
se geskiedenis is die Psalms egter op ŉ
verskeidenheid maniere in die liturgie
na vore gebring (Witvliet 2007:85). Dit
sluit gesproke en gesonge vorme in. As
voorbeeld daarvan wys Van Wyk
(1994c) duidelik uit dat die Psalms in
die sinagoge en tempel onberymd gesing is. In die Nederduitsch Hervormde
Kerk is daar egter nie veel meer as net
die volledig-metries berymde teks
(Totius of Cloete) wat gebruik is nie en
is die Psalms wat as Gesange in die
Liedboek opgeneem is nie as Psalms
geag nie.
Kloppers (2002a) bepleit dat die verskillende wyses waarop die Psalms in
die liturgie ontsluit kan word omvattend ontgin moet word.
Juis die ekumeniese aspek noodsaak
dit dat psalms ook in meerdere vorms
gebruik moet word, en nie in verstarde,
eensydige vorms, soos dikwels in die
gereformeerde kerke as die enigste
moontlikhede gesien word nie.” Verder
stel sy ook: “Die psalmbundel behoort
inderdaad onverkort in die liturgie behoue te bly, maar in ŉ verskeidenheid
van vorme: gelees, gepreek, deur
spraaksang, wisselsang, responsoriale
vorme ens (Kloppers, 2002b:240).

18

STUDIE
Roeping en stryd in die kerklike bediening
van H.Ph.J. Pasch en G.B.S. Pasch
Ds Petrus Venter

Die redakteur het my gevra om iets te skryf rondom die Th M - verhandeling wat
ek darem ten einde laaste voltooi het. Dit is vir my ’n saak van dankbaarheid om
dit te kon afhandel en gee ek graag direk aan u die woorde wat ek in die voorwoord ook geskrywe het...
“...Dan is die agtergrond beslis onvolledig as ek nie my skoonouers (wyle pa Gunterek sou graag ’n kopie vir pa wou gee- en ma Magdaleen Reek- en swaers en
skoonsusters) en dan ook my ouers, Jan en Truia Venter, my suster Annatjie, haar
gesin, in hulle meelewing en saamleef as families bedank nie. Niemand praat hier
baie nie, maar dankie vir wat al vanaf Lohatlha se dae, Postmasburg se dae en
Potchefstroom se dae kon oploop tot hierdie dae waarbinne ons nou is. Pretoria se
bediening is anders en is hierdie besonder anders gemeente wat maak dat my hart
vir die geskiedenis net al warmer en warmer moet klop. Dankie, dat dit by julle kon
begin.
Dankie vir die kerkraad en die gemeente in Pretoria (Paul Kruger Kerk) vir baie be
grip en saamleef en spesiale toegewings en verlof wat hierdie studie kon vooraf
gaan. Dan die gemeentes van Dendron/Magalakwin, die gemeentes Outjo/
Biermanskool/Otjiwarongo (waar Rabbo Pasch se vlugtelingsspore en sy wending
wyd gedraai het), dan my begin in Hoedspruit, almal as deel van ’n roepingspad
wat myself op my roeping-spore moet laat terugkyk, dankie dat daar kerke is soos
julle!
Die slotsom in hierdie roeping tot dankbaarheid trek in my vrou (Christine) en my
twee kinders (Johann en Lise) saam. ’n Vrou wat nie bang is vir werk nie, maar ook
nie bang is om ander te help nie, is baie werd. Sy is waarlik ’n hulp tot aansporing
wat baie verder gaan as net om dankie te sê vir waar ons nou is. Mag my twee
kinders in wat ons rondom die Pasch-predikante met mekaar kon deel, in hulle
roeping eendag ook wéér ’n weerklank wees.”
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U mag dan nou sekerlik vra waaroor
handel hierdie studie nou eintlik. Die
kort antwoord is dit gaan oor ROEPING. Sonder roeping is die lewe van
die gelowige ondenkbaar, maar roeping het hier ’n spesifieke fokus om ná
daar ’n hoofstuk geskryf moes word
wat ’n gereformeerde perspektief op
roeping moes bied, gaan dit oor die
roeping van ’n predikant. Hier het dan
veral twee historiese figure in ons kerkgeskiedenis, pa en seun, albei predikante- H.Ph.J. Pasch en GBS Pasch
(Rabbo Pasch) se roeping moes dien.
Albei het ’n geweldige stryd daarmee
moes voer en het hierdie studie kon
aantoon hoe groot die stryd was, maar
ook hoe ons werklik steeds nie van
roeping kan praat sonder om die stryd
daarvan raak te sien nie. Ek gee u maar
hierdie uittreksel uit die slothoofstuk
wat ’n samevatting ook van die verhandeling is, dan behoort dit die saak tog
nog duideliker te maak...
“Die omvang, die diepte, die krag van
roeping waar God roep kan geen
mens deurdink nie. Hierin het die
voorbeeld van ’n pa en sy seun uit
twee direk opvolgende geslagte, as
onderwerp van hierdie studie gedien.
In die verstaan van roeping as ’n daad
van God waarin God die mens na
Hom roep (na Hom laat kom) om dan
die geroepene gesagvol uit te stuur
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om as gevolmagtigde van God sy
Woord met die gawes wat God skenk
ordelik die wêreld uit te dra.
In hierdie definisie van roeping het die
klem geval op die soewereine daad van
God as daar geroep word. Die mens
wat amptelik geroep is, het die opdrag
om waar hy in sy roeping na God moes
kom, die geroepene as gevolmagtigde
draer van God se roeping ook andere
na God moet roep. Die gesag van roeping lê in die feit dat dit van God afkom,
terwyl die persoon wat die roeping
amptelik bedien geen gesag in homself
kan plaas nie. Hierin het die studie
aangedui (hoofstuk 2) hoe uitermate
bewus beide die Pasch-predikante
hulle swakke mens-wees beskou het
terwyl die geweldige roeping en
verantwoordelikheid om die Woord van
die Here aan die Kerk van die Here te
bedien hulle voortdurend uit hulle
swakheid tot nuwe krag aangespoor
het. Verder het die studie deurlopend
die besondere gawes en die geleenthede wat aan ds. H Pasch en sy seun
ds. G Pasch geskenk is, na vore gebring. Roeping het altyd te doen met
die bediening van mense om God se
Woord en God se gawes en God se
regering (geleenthede) in ’n geheel (as
één roeping) tot opbou van die gemeentes saam te bring.
Die studie het aangetoon hoe hierdie
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besondere roeping ’n uitdaging vir
beide die Pasch-predikante was, maar
terselfdertyd het hulle roeping ’n
daadwerklike verskil kon maak in die
lewens van die mense wat hulle bedien
het.
Die voorkoms van die naam van H
Pasch as ’n Rooms-Katolieke “ingenieur”, weggesteek in ’n kort inskrywing van die 1895- kerkraadsnotule van
die Gereformeerde Kerk Ladybrand, is
die begin van God se stem in sy lewe. H
Pasch wat toe reeds meer as ’n dekade
in die Vrystaat as hoefsmid, as messelaar, as “ingenieur” werksaam was, is
spoedig deel van die Gereformeerde
Kerk Ladybrand gemaak. Roeping kan
nooit van Kerk-wees geskei word nie
maar God se roeping in die lewe van
H.Ph.J. Pasch, toe reeds 33 jaar oud,
het hom verder gedring om voltyds as
bedienaar van God se Woord na Burgersdorp te gaan om as predikant opgelei te word. Die stryd tot roepingsaanvaarding wat nie aan ouderdom
gekoppel kan word nie, kom hierin
duidelik na vore.

Die verdere stryd tot roepingsaanvaarding het in albei die Paschpredikante gewentel rondom die uitbreek van oorloë. In H Pasch se geval
was die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog toe hy nog student was,
geweldig ingrypend. Hierin kom na
KWARTELTJIE Mei 2015

vore die teleurstelling om alle studies
te staak, want geen klasse kon in die
brandpunt van die oorlog langer in
Burgersdorp aangebied word nie. Die
trauma en hartseer van berigte van
mede-studente wat hulle lewens verloor het, het ook ’n groot invloed op
hom gehad. Vir H Pasch wat aktief tot
die oorlog toegetree het, het die oorlog hom liggaamlik ernstige leed
aangedoen deurdat sy regterarm baie
ernstig beseer was dat hy nooit die
volle gebruik weer kon herwin nie. Al
die hartseer en verlies en spanning
deur die oorlog teweeggebring was egter nie ’n demper op wat H Pasch geglo
het sy roeping moet wees as die oorlog
verby is nie. In die tyd waarin hy as
krygsgevangene weggevoer was met
die oorlog nog in die Boere-republieke
aan die gang, het ’n verdieping in die
vreemde ingetree waar H Pasch al hoe
meer oortuig geraak het dat sy pad
wat deur God vir hom gebaan is, steeds
is om predikant te word. Hy het dadelik sy studies voortgesit toe daar weer
na Burgersdorp teruggekeer kon word.
Hierin het die studie kon aantoon dat
oorlog kan op geen wyse roeping
“vermoor” nie
Selfs in die bediening van ds. H Pasch
was die Eerste Wêreldoorlog ’n
geweldige punt van spanning in sy bediening in Ladybrand wat weereens
sou herinner aan die drukte en stryd
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wat met die Vryheidsoorlog alreeds
was. Die bediening tydens die rebellie
van 1914 het H Pasch hom hom daarop
moes toelê om die verdeeldheid wat
daar in besonder in die gemeentes deur
hom bedien tydens die oorlog en deur
die rebellie teweeggebring, die hoof te
bied. Sulke verdeeldheid verg bomenslike insigte en kragte om te midde
van die branding God se vrede en God
se versoening aan die partye aan alle
kante te bedien. Hierin het H Pasch
hom ook onderskei.
Vir ds. G Pasch was die Tweede Wêreldoorlog die groot wending in sy roeping. Finaal kan die gevolgtrekking gemaak word soos wat oorloë in die lewe
van die vader, ds. H Pasch ’n groot rol
sou speel in die aanvaarding en uitlewing van sy roeping, daar met die seun
vanweë die Tweede Wêreldoorlog ’n
“oorlog” rondom roeping in hom sou
losbreek. Om as gevangene, geïnterneerde en ’n vier jaar lange vlugteling
oor alle breedtelyne van suidelike Afrika te moes rondtrek want hy sou hom
nie weer laat vang nie, was vir G Pasch
die bevestiging van sy roeping.
So kan die studie finaal bevestig die
geweldige persoonlike rol wat oorloë in
die behandeling van roeping speel, wat
in beide die gevalle mense nader na die
Here gedwing het om dan terselfdertyd
nader aan die uitlewing van hulle roepKWARTELTJIE Mei 2015

ing te kom. Die stryd wat beide die
predikante moes voer om tot hulle
roeping te kom was niks minder as ’n
oorlog-stryd wat hulle moes oorkom
nie.
In die lewe van beide die predikante
kon daar vasgestel word hoe belangrik
die oortuiging tot die roeping as predikant ’n saak moet wees wat van binne
moet groei. Dit mag nie deur dwang
van buite iemand opgelê word nie.
Waar ds. H Pasch aanvanklik alles aan
die werk gestel het om sy enigste seun
te dwing tot aanvaarding dat sy roeping niks anders mag wees as net om
predikant te word nie, kan daar nie
genoeg teen die negatiewe gevolge
van so ’n benadering gewaarsku word
nie. Die gevolgtrekking wat hierin duidelik vasstaan is dat roepingsaanvaarding en die uitlewing van dié roeping
alleen deur God so bewerk kan word
om dan te wil sowel as om te werk in
die roeping wat God vir die mens
voorberei. Niemand anders kan hierin
die werk van God “oorneem” nie.
In beide die Pasch-predikante was prof.
C.J.H. de Wet goed bekend. Ds. H
Pasch het in Ladybrand ’n leeueaandeel gehad in die besluit van De
Wet om hom wat nie in die GKSA opgegroei het nie wel in noue kontak met
die die Gereformeerde Kerk Ladybrand
te bring. In die opsig was De Wet direk
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deur ds. H Pasch in sy roeping
beïnvloed wat nog verder gevoer kon
word deurdat De Wet, na hy in Stellenbosch sy voorgraadse studies voltooi
het, na Potchefstroom gegaan het om
as predikant in die GKSA opgelei te
word. So beïnvloed geroepe voorgangers mekaar in die beoefening van
elkeen se roeping.
Opmerklik dat De Wet as jong predikant en selfs as latere professor aan die
Teologiese Skool van die GKSA noue
bande met ds. H Pasch behou het.
Hulle het altyd mekaar kon bystaan en
mekaar in hulle roeping versterk, selfs
in sake van konsensieuse aard soos die
verstaan en uitleg van onvervulde Bybelse profesieë en helaas as ouman het
ds. H Pasch nog vir prof. De Wet wou
nader om in die kerke van sy bediening
’n aanbieding oor die verstaan van chiliasme aan te bied. Hierdie band tussen
die geroepe dienaars het tot die einde
van ds. H Pasch se lewe voortgeduur
daar De Wet die geroepene was om die
dag van ds. H Pasch se begrafnis die
Woord en die troos van God te bedien.
Ds. G Pasch sou vanaf 1933-1936 as student noue kontak met prof. De Wet behou deurdat hy as student by De Wet
klas sou ontvang.
Dit is in alle geval aangrypend dat dieselfde De Wet (1940:64) ’n preek vanuit
die profesie van Jona geskryf het wat
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eintlik as finale samevatting ’n besondere lig werp op watter besondere gevolgtrekking daar tussen die roeping
van Jona en die roeping van die Paschpredikante bestaan, wat veral in die
lewe van ds. Rabbo Pasch nog sterker
na vore kom. De Wet wys die sentrale
tema by Jona as die feit dat Jona voor
sy roeping teruggedeins het maar hy
nooit finaal daarvan kon wegdeins nie.
Die terugdeins-gedagte moet in albei
die Pasch-predikante sterk beklemtoon
word, want as sondaar-mense het die
studie aangetoon hoe ’n vader en sy
kind wel voor die grote God moes terugdeins. Die God wat die mens roep,
al sal mense verskillende metodes kan
aanwend om van jou roeping terug te
deins, maar as dit waarlik God is wat
roep sal geen terugdeinsing slaag nie.
In die lewe van die Bybelse Jona, Abraham, Moses, Elia, Jesaja, Jeremia, Paulus en die gryse Johannes op Patmos, in
elk van die genoemde voorbeelde is
daar sprake van ’n terugdeinsing. Daar
kan ’n aanvanklike terugdeinsing wees
maar op die lange duur sal daar vir
geen geroepene ’n wegdeinsing kan
wees nie.
Koorts (2014:12) het oor die lewe van
dr. D.F. Malan gewys op die kerklike
roeping waarvan Malan nie deur emosionele gevoelens oortuig geraak het
nie, maar daar was ’n stelselmatige ont
-wikkeling in die bewustheid hoe God
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hom geroep en voorberei het op die
pad wat Malan moes loop. Malan was
oortuig elke mens het ’n godgegewe
roeping het wat alleen kon slaag as
God se seën daarop rus (Koorts,
2014:23). Hierin is dit baie duidelik dat
die Pasch-predikante, wat goeie kenners van Malan sou wees, in alle geval
volledig aansluiting kon vind oor hoe
Malan roeping verstaan het. Hulle
roeping wat wel uiteenlopend was, het
baie duidelik in baie opsigte God se
seën daarmee saam opgeneem.
’n Verdere slotsom in wat met ds. H
Pasch se roeping in besonder na vore
kom is om die Woord aan alle mense uit
te dra. Die benadering wat ds. H Pasch
in die eerste gemeente in Angola gevolg het deur aan God meer gehoorsaam te wil wees as aan mense, het
hom groot leed en stryd gekos. Hierin
het hy egter volhard dat aan almal,
ongeag die ras, volk, taal, selfs aan jou
vyande moet die evangelie verkondig
word. Die laaste wat ds. H Pasch aktief
bedienaar van die Woord kon wees het
hy weereens hom moes verweer oor hy
aan mense, in die geval die
“Gereformeerde gemeente onder die
kruis” in Frankfort, die Woord bedien
het, terwyl die Gereformeerde kerkraad van Frankfort ds. H Pasch
aangekla het dat hy nie aan die
“skeurgroep” die Woord mag bedien
het nie.
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Hierin kan die gevolgtrekking gemaak
word dat in albei die Pasch-predikante
daar wel ’n onverskrokke benadering
bestaan het in die uitdra van die Woord
waarin ander hulle wou teëhou. Ds. G.
B.S. Pasch het, net soos sy vader, male
sonder tal met onverskrokke ywer sy
roeping aangepak waar hy nie geaarsel
het om duidelik standpunt in te neem
waar dit vir hom om wesentlike sake
gegaan het nie.
Di. H Pasch en G Pasch het albei met
oortuiging en met heilige erns hulle
roeping uitgevoer. Hulle het nooit wou
voorgee dat geloof eerstens ’n gevoel
is en daarna kom die feite by nie. Vir albei die Pasch-predikante was die emosie nie die bepaler van geloof nie, maar
was hulle deel van die oortuiging van
Calvyn wat gesê het dat God wil hê dat
die geroepene rekenskap moet gee van
die hoop wat in hom leef. God stuur nie
manne om oor onbekende twyfelagtige dinge hulle roeping uit te voer nie,
maar God wil dat daar ’n skoling moet
plaasvind wat die geroepene in staat
stel om ook ander te leer, wat hyself
ook eers moes leer. Die leerskool was
vir beide die predikante hier ter sprake
’n harde skool. Tog het elkeen in die
lewende hoop wat hulle in hulle roeping bedien het, hulle vreugde gevind.
Tot aan die einde van elk van hierdie
dienaars se lewe het hulle hul ten volle
oorgegee aan die roeping wat hulle van
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God ontvang het, al het dit hoe baie
stryd gekos. Die stryd het net hulle
roeping verinnig.
Die naam van CJH de Wet wat u reeds
hier kon raaklees, is dan die onderwerp
van ’n proefskrif waarmee ek reeds kon
begin. Hierdie sal meer ’n kerkregtelike
studie wees, omdat CJH de Wet die
enigste Teologiese professor nog ooit
in die GKSA se geskiedenis is, wat ’n
professor van leerdwaling/leergeskil
aangekla is. Hy is egte nooit na behore
verhoor en skuldig bevind nie. Ek wil
poog om die saak kerkhistories na te

vors en probeer vasstel of daar kerkregtelik reg met De Wet gehandel is...
Ek plaas ook die hele Pasch- verhandeling op ons webwerf dan kan u dit in alle geval daar gaan lees as dit u interesseer. Om verdere gesprek hier rondom
te voer sal vir my baie beteken. Die
skakel wat u dit op die webwerf kan
gaan lees is- http://bit.ly/1G2YFdE
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Stuur asseblief u bydraes betyds vir die Augustusuitgawe. Die sperdatum word in die kalendar
aangedui.
Bydraes sonder naam word deur die Redakteur
verantwoord.
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KERKLIKE SAKE

VAN DIE LESSENAAR VAN DIE KERKRAAD
As kerkraad het ons teen die einde van 2014 afskeid geneem van oudl Andries du
Plessis na baie jare van diens as skriba van die kerkraad. Hy het in ‘n vorige Kwarteltjie sy ervaring as skriba met die gemeente gedeel.
Dit was al van die begin duidelik dat dit baie moeilik sal wees om hom te vervang,
veral as mens in gedagte hou met wat hy alles betrokke was en dat hy die tyd
gehad het in sy tyd as pensioenaris om elke dag die kantoor van die kerk te
beman. Daar is net nie meer ouderlinge wat met pensioen is en dieselfde tyd
beskikbaar het om alles te behartig en te bestuur soos wat Andries du Plessis dit
gedoen het nie.
Daarom het die kerkraad besluit dat kommissies saamgestel word om die werk
meer te versprei onder die ouderlinge, diakens en selfs lidmate. Hierdie
kommissies se samestelling sal dan jaarliks heroorweeg word en dus sal die
kommissies se tydperk wees van 1 Februarie tot 31 Janaurie van die volgende jaar.
Die volgende kommissies is nou werksaam in die kerk:
Finans & Advies Kommissie
Frik Eloff (s)
Frikkie van Schalkwyk
Willie Du Plooy (jnr)
Gert van der Walt
Flip Minnaar.
Sending &
Evangeliesasiekommissie.
Albert Schmidt (s)
Rudolf Bester
Adrianus Coertze
Michiel Venter.
Lektuurkommissie.
Frank Laubscher (s)
Reuben Grobler
Nandor Sarkady
Retha van der Merwe
Elmi Bester
KWARTELTJIE Mei 2015

Stortingskommissie
Willie du Plooy (snr) (s)
Deon Vosloo
Johan du Plooy
Stephan du Plessis
Koos Venter
Gert van der Walt
Gemeentelike Aktiwiteite-kommissie.
Boere Smith (s)
Henry Foster
Abrie Moller
Nico Venter
Wynand Du Venage
Jaco Viljoen
Bedieningskommisie.
Jan Fanoy (s)
Ds Petrus Venter
Predikante se wyks ouderlinge

Geboue & instandhoudingskommissie
Flip Minnaar (s)
Koos van der Merwe
Alwyn Wolmarans
Pieter Wolmarans
Johan Wolmarans
Andre Koen
Katkisasie & onderwyskommissie
Ds Petrus Venter (s)
Ulbe de Ronde
Nico van der Dussen
Willie van Rensburg
Frikkie van Schalkwyk
Johan de Jonge
Klank & Orrelkommissie.
Nico van der Dussen (s)
Marinus Lorist
Reuben Grobler
Flip Minnaar
Jaco Viljoen
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Die kerkraad het sedert November 2014 tot hede ook die volgende belangrike
besluite geneem:


Dat ‘n kommissie bestaande uit Oudle Nico van der Dussen en Frikkie van
Schalkwyk aangewys word om behoorlik ondersoek te doen na die ramings
wat oorbetaal moet word aan die Administratiewe Buro soos wat deur die
Algemene Sinode goedgekeur is, met besondere klem op wat die gemeente se
verantwoordelikheid moet wees in lyn van Bybelse en Belydenis beginsels.



Dat ‘n kommissie opdrag gegee word om, aan die hand van ‘n Beskrywingspunt
soos aan die Kerkraad voorgelê, Doleansie en die voortsetting van Doleansie
Bybels te ondersoek en om ‘n Skrifgefundeerde aanbeveling aan die Kerkraad
te maak. Die ondersoek sal ook insluit hoe verskille met sekere GKSA
gemeentes onderling en op meerdere vergaderings hanteer sal word. Verder
moet riglyne verskaf word hoe lidmate van die gemeente by hiedie besluit
betrek moet word. Die kommissie bestaan uit die volgende lede:
Oudl Deon Vosloo ( Sameroeper);
Oudl Willie du Plooy;
Oudl Ulbe de Ronde;
Br Pieter van der Dussen;
Br Dawie de Bruin.



Die kerkraad het ook besluit dat ‘n ooreenkoms rakende die druk van die boek
“Laat My Lammers Wei” aangegaan en onderteken word met die Calvyn
Jubileum Boeke Fonds en dat die volgende as kern van die ooreenkoms sal
dien:

1.
DIE KOPIEREGHOUER
(a) gee aan die Uitgewer die alleenreg van druk, uitgee, herdruk, heruitgee en
verkoop van die Werk vir ŉ tydperk van vyf(5) jaar.
(b) behou die kopiereg op die Werk.
2.
DIE UITGEWER
(a) onderneem om die Werk teen sy koste te laat druk en te versprei.
3.
ALGEMEEN
(a) Enige finansiële voordele/laste wat uit die druk en uitgee van die Werk
voortspruit, sal vir die rekening van die Uitgewer wees.
(b) As die Werk uit druk raak/nie meer geredelik beskikbaar is nie en/of die
Uitgewer nie kans sien om dit te herdruk of weer uit te gee nie, sal die
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Kopiereghouer die reg hê om hierdie ooreenkoms te kanselleer, in welke geval die
Kopiereghouer die Uitgewer skriftelik van sodanige kansellasie in kennis sal stel.
(c) Die partye tot hierdie kontrak mag nie hul regte en verpligtinge hieronder
sedeer en oormaak aan ander partye sonder skriftelike onderlinge ooreenkoms
nie.
Ten laaste is ‘n kommissie aangestel om ondersoek te doen na ‘n alternatiewe
wyse om die erediens met Nagmaal te volg, omdat kommer bestaan dat die
gemeente nie werklik deel het in die nabetragting van die nagmaalsviering tydens
die tweede diens nie, as in ag geneem word die swak bywoning van die tweede
erediens na nagmaal.
Jan Fanoy
Skriba
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JOERNAAL

‘n ONVERGEETLIKE REIS:
Eisleben en Wittenberg
Ds Petrus & Christine Venter

Soos die vorige keer onderneem wil
ons graag een en ander vertel oor ons
besoeke verder in Duitsland. Laat ons
bietjie die wêreld van Martin Luther
inbeweeg.
Eisleben
Eerste dan Eisleben. Dit was 29 September 2014 en Christine se niggie
Heidrun (geb. Helmecke) en haar
man Martin (Hermsdorf) het my nie
na behore voorberei op watter besondere dag hierdie sou wees nie.
Toe ek my kom kry word ons na Eisleben geneem. Hulle woon in Naumburg (ook ’n besondere plek!). Eisleben is minder as ’n uur se ry van waar
hulle is. Dit was op ons pad na Aschersleben, waar Christine se enigste
oorblywende tante in Duitsland, ’n
suster van haar oorlede pa Günter
Reek, nog bly. Tante Annelize Helmecke (geb. Reek) is al in 93 jaar as ek
reg onthou, sy onderhou steeds haar
besondere huis, haar besige tuin, sy
kan in Duits- ek verstaan maar swaarmaar kan hulle baie praat, ook oor
hulle kommunistiese jare, toe hierdie
oostelike deel van Duitsland kommunisties was en nie net alles sleg was
nie... maar laat ons by Eisleben stilhou... Hier staan ons toe voor die
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groot Kerkhervormer Martin Luther
(10 Nov. 1483 - 18 Feb. 1546) se geboortehuis. Die sterfdatum soos
aangedui is ook belangrik want Eisleben is Luther se geboorteplek en
sterfplek. Die twee huise (eintlik is dit
nou komplekse van geboue) is nie ver
van mekaar nie. Ons het seker nie
eers ’n kwartier van die een na die ander geloop nie. Beide plekke is besonder goed in standgehou en die
aanwysings en vertellings en beligting
is van so ’n gehalte wat seker meer sê
van Duitse vernuf en vakmanskap.
Van die plek Eisleben is daar historiese rekords vanaf 994nC. Dit is een
van die oudste plekke tussen die Harz
gebergtes en die Elbe rivier. Deurlopend in die geskiedenis was die plek
afhanklik van die koper-en silwer
myne wat die myners al in die 15de
eeu begin myn het. (Toe ons daar
was, was dit in die verbyry opvallend
dat myne steeds prominent deel van
die werksaamhede in die omgewing
uitmaak.) Dit sluit die nabygeleë
Mansfeld in wat eintlik die plek was
waar Luther die meeste van sy jeug
deurgebring het. In die tyd was daar
reeds gevestigde landbou, tekstiel en
wynbedrywe aan die gang. Tog was
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die koper en silwer myne die
hoofinkomste van die 4000 inwoners
in die omgewing van Eisleben/
Mansfeld toe Martin Luther gebore is.
Dit was dan veral rondom 1500 wat
Eisleben baie gegroei het toe dit
ekonomies nie sleg gegaan het nie.
Veral het die myne baie groeipotensiaal gehad wat Hans Luder goed
raakgesien het.
Wat ons in Eisleben gesien het, het
my ’n heel wyer en anderster blik gegee as wat ons in Suid-Afrika gewoond is wanneer hierdie besondere
Kerkhervormer behandel word. Hier
in Eisleben word baie gekonsentreer
op Martin Luther se ouers Hans Luder
(1458 -29/05/1530) en sy moeder Margarete
(Lindemann-oorlede
30/05/1531). Baie opvallend is die besondere aandag wat in die uitstallings
aan die mynbedryf vanuit daardie era
gegee word. Dit natuurlik omdat Luther se vader ’n besondere rol in die
mynwese en die uithaal en smelt van
koper en silwer gespeel het. Die
modelle hoe daar in daardie tyd reeds
met skagte in die grond afgesak is,
watter gevaarlike en moeilike omstandighede dit vir sulke mense onder
die grond moes wees, word baie mooi
nageboots. Talle modelle beeld dan
ook die bedryf uit.
Hans en Margerethe Luder
So bietjie meer dan oor Hans Luder
en ook Luther se ma Margarete Lindemann (oor Luther self is daar so
baie gepubliseer wat u gerus self uit
talle bronne kan oplees!) Luther se pa
was afkomstig uit die gebied Möhra a
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Thuringian naby Eisenach. Hans
Luder se pa het 5 plase hier gehad
wat hom as ekonomies baie welvarend geklassifiseer het. Omdat die
reël destyds al so toegepas was dat
die gesin se jongste seun aanspraak
kon maak op die erwing van die
gronde en die ander seuns eintlik vir
hulle eie ekonomiese onafhanklikheid
moet sorg, tensy hulle bereid was om
dan onder hulle jongste broer te werk.
Dit gee dan die rede hoekom Hans sy
eie ekonomiese potjie moes gaan
krap wat hom die myn wêreld ingebring het.
Hans Luder se ma Margarethe Ziegler
kom ook vanaf hierdie omgewing.
Rondom 1536 was haar familie nog
gesien as onder die 4 rykste families
wat in daardie omgewing gebly het.

Martin Luther se oupa, Heine Luder,
was wel al eienaar van die myne naby
Möhra. Dit verklaar dan ook die
kleinseun se belangstelling en kennis
rondom die myn- en smeltersbedryf
van daardie tyd. (Vir interessantheid
Martin Luther het wel ook belangstelling in klippe en fossiele getoon. Nog
12 jaar voor die myn-spesialis George
Agricola het Luther al in sy lesings vanuit Genesis in 1545 na die oorspronklike herkoms van fossiele verwys. Luther het wel ’n keer gesê dat alles wat
so uit die grond gehaal kan word, is ’n
gawe van God, maar dit is nie vir
enigeen om die gawe uit te haal nie.
Toe reeds het Luther te kenne gegee
dat hy glo om te myn is nie sy gawe
nie... ). Hans het rondom 1479 met
Margarethe Lindemann getrou, soos
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reeds gesê, ’n dogter uit daardie
omgewing.
Die gesin verhuis
Die myne naby Möhra was nie baie
winsgewend nie wat Hans dan gedwing het om na Eisleben te trek. Hy
het egter reeds met redelike kapitaal
daar aangekom wat hy in van die
myne en smeltbedrywe kon inkoop.
In hierdie periode in Eisleben is Martin
Luther op 10 Nov. 1483 gebore. So ’n
goeie myner en besigheidsman wat
Hans Luder was, het hulle ook gou in
die omgewing van Mansfeld grond
aangekoop waarop daar geboer is.
Daar bestaan ook dokumentasie dat
Luther se pa uit verhuring van eiendom inkomste gekry het. In 1500 was
Hans Luder beskou “as a member of
Mansfeld’s upper class”.

Die familie
Die hoeveelheid kindertjies wat in
daardie tyd kort na geboorte gesterf
het, is baie hoog. Dit word gesê dat
soveel as een/derde (30%) van alle
kindertjies wat daardie tyd gebore is,
het gesterf voor hulle een jaar oud
was. Hoeveel kinders in die Luder
huishouding was, is daar onsekerheid.
Dit lyk of hulle 8 kinders kon wees.
Luther word dan as die oudste in die
gesin gesien, maar of daar dalk
boeties en sussies voor hom was wat
nie bly lewe het nie, is daar onsekerheid. Wat wel seker is dat Luther het
net een broer (James/Jakobus) gehad
en vier susters wat volwassenheid
bereik het. Van sy susters is Margarete Luder (1485-1520) getroud
met Hentze Kaufmann), Maria Luder,
KWARTELTJIE Mei 2015

getroud met Klaus Polner, dan kon ek
ook nahou die naam Dorothea Luder
getroud met Paul Mackenrodt... Jakobus (1490-18/01/1571) was eerste getroud met Barbara Meme en dit lyk
my hy het ook ’n tweede huwelik
gehad met Margarethe Lutteroth.
Luther se skoolloopbaan het by Magdeburg begin toe na Eisenach en in
1502 het die jong Luther by die Universiteit van Erfurt begin studeer. Sy
vader wou dat hy in die regte moet
ingaan en het ook sy studies betaal
om dan advokaat te word. Luther het
nie sy pa se planne wou volg nie wat
gevolglik baie en langdurige konflik
tussen hierdie twee tot gevolg gehad
het. Sy pa was ontevrede oor baie
geld wat ook vermors is want het Luther se studies twee van die 5 smelterye wat hy gehad het se inkomste
opgeneem. Gou het Luther dan ’n
graad in die kunste behaal en het ook
gou geleer om musiek te maak. ’n
Liefde wat Luther deurgaans vasgehou het want het hy geglo as daar
een ding is wat die duiwel van
wegvlug en nie kan verdra nie is wanneer daar musiek gemaak word en
hartlik met vreugde gesing word. Iets
wat my byval is ook die liedjie wat Luther dan lief was om saam met sy ma
te sing- in Engels vertaal is die liedjie
soos volg- “None is well disposed to
us, that’s the fault of both of us”.
Nog so een en ander uit die Luthergesin self
Soos reeds vermeld oor Luther self is
daar so baie geskryf dat ek nie dit
nodig ag om hieraan veel verder uit te
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brei nie. (Dalk sal ek wel ’n keer oor sy
vrou, Katherine von Bora, ’n aparte iets
neerpen. Hierdie vrou is merkwaardig
en het ons in ons besoek daar baie
dinge rondom haar gehoor en is baie
herinner aan die Spreuke 31-vrou wat
pragtig besing word-PJV).
Al was Luther se verhouding met sy pa
vir langer as 15 jaar baie gespanne oor
sy pa se ongelukkigheid oor wat Luther
met sy studies gemaak het. Die
bewyse is dat hierdie twee later heeltemal versoen was. Toe Luther dan met
die non Von Bora in 1525 getrou het,
was sy pa ook by die huwelik en hulle
verhouding was herstel. Toe Luther en
Katherine se eerste kindjie ’n jaar later
gebore is, was die grootouers weer
daar...
Heelwat briewe getuig van baie worsteling wat Luther moes deurgaan in
die tyd wat pa en seun swaar aan hulle
verhouding gedra het. Tog het Luther
met sy ma altyd besondere band gehad
en ook aan sy broer was hy baie geheg.
Luther het ’n punt daarvan gemaak dat
selfs in die tyd van vervreemding hy
aan sy ma bly skrywe het. Aan sy broer
en swaers het Luther altyd goeie verhoudinge kon oorhou. Ook die tye wat
hy hulle in die hof in Mansfeld moes
verteenwoordig is daar getuienis van!
Vir Luther en Katherine is daar 6
kinders gebore. Ons sal in die deel spesifiek wat oor Wittenberg handel dan
bietjie meer na hierdie familielewe terugkeer...
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Dan net Luther se dood
Sy dood ná jare in Wittenberg vind weer in Eisleben plaas. Die plek waar hy
gesterf het, is ook heeltemal in ’n
“museum” omskep. Hier kry mens ’n
blik op baie van die uitsprake wat Luther gemaak het, ook dan oor die
dood. Ook iets wat my laat wonder het,
sy nie mooi manier om oor die Jode te
praat. Dit daargelaat... Daar is kennisgewings van dinge wat dokters die
laaste ure van hom gehoor het. Ook die
herinnering dat sy hart die eintlike oorsaak van sy dood kon wees. Op 1 Feb.
1546, die jaar van sy dood, trouens hy
sterf 18 Feb. 1546 het hy vir Philip Melanchton die besonderheid oor sy pyn
in sy bors en die sweet wat hy gehad
het breedvoerig beskryf. Hy het wel
gesê dat na hierdie hart-aandoening
voel hy weer baie beter, maar sterf hy
dan wel 17 dae later, ook in hierdie plek
wat hy maar altyd na verwys het as my
huis- Eisleben.
Wittenberg
Ek aanvaar u sal begrip hê om maar
bloot in ’n artikeltjie van die formaat
werklik reg te laat geskied aan iets so
merkwaardig en groots soos Wittenberg eintlik nie moontlik is nie, daarom
is hierdie werklik net maar hier en daar
penstrepies van die dinge wat ons daar
opgeval het...!
Na ons vertrek van Naumburg waar
Christine se neef en niggie woon, is ons
op Donderdag 2 Oktober 2014 na Wittenberg. Daar is net ons twee heen en
het werklik ’n hele dag daar spandeer
wat heeltemal te min was. Ek het baie
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op die lewe en werk van Luther hier
gekonsentreer, maar die werk van Luther se groot vriend en kollega Philip
Melanchton moet nie geringgeskat
word nie In Wittenberg word ook aan
hom uitgebreide aandag gegee, wat ek
nie daardie dag behoorlik in sy huis en
werk en lewe kon inkom nie. Mag dit
tog wees dat ek eendag weer daar kan
kom om dan eerste na die Melanchtonhuis te gaan...

Herkoms en uitbreiding
Die naam Wittenberg is daar in die
geskiedenis die eerste keer in 1180 van
sprake. In 1293 is dit tot amptelike
“stad” verklaar. In die tyd wat Luther
hier gekom het, was daar omtrent so
2500 inwoners. Dit was die gemiddelde
grootte van die Duitse stede in daardie
tyd. Die stad het baie groei beleef ná
die besluit van keurvors Frederik III
(bynaam was Frederik die Wyse) van
die Saksen om in 1486 sy regering na
Wittenberg te skuif. Dit is op versoek
van hierdie vors dat daar toe in die
ooste uitbreidinge gekom het, versterkings is daar gebou, dinge is nuut
gemaak en moes daar ook ’n klooster
gebou word. Die “Augustynse heremieten” het toe in 1504 die nuwe
klooster gebou. Hier het Martin Luther
as monnik aangesluit en begin werk.
Dit was ook Frederik die Wyse wat in
1502 met die inkomste wat hy vanuit
die myne van die Ertsgebergte as
belasting gekry het, besluit het om ’n
nuwe universiteit te bou. Hier het Luther in 1508 as professor begin werk.
Iemand wie se werke vandag nog baie
aandag trek as mens in Wittenberg
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rondbeweeg is die baie skilderye van
Lucas Cranach. Die vors het hom as
hofskilder aangestel. Danksy hom is
daar baie prente van Luther gemaak,
die mees geskilderde mens ter wêreld,
waar hy ook later Luther se merkwaardige vrou geskilder het. Die enigste
hervormer wat daar ’n skildery/
tekening van sy vrou gemaak is.
1517
Dit was dan ook aan die hand van lesings wat Luther vir die studente gegee
het, in die jare 1513-1518, waar hy met
hulle enkele boeke van die Bybel
behandel het. Hieruit volg dan die
bekende geskiedenis dat hy toe veral
met sy studie uit die brief aan die Romeine en die groot vraag waarmee hy
geworstel het, waar kry ek ’n genadige
God?, daardie gedeelte wat al in die
eerste hoofstuk van Romeine staan vir
hom van die grootste en deurslaggewendste verse in God se Woord is,
dan veral Rom 1:17: Want die
geregtigheid van God word daarin
geopenbaar uit geloof tot geloof, soos
geskrywe is: Maar die regverdige sal uit
die geloof lewe. Hierdie vers het alles
aan die gang gesit en die vuur van die
reformasie is eintlik van hieruit aan die
brand gesteek.

Afbeelding van Christus
Iets wat ek en Christine opgeval het
(en eintlik vir ons ’n skok is), is dat in die
Lutherse omgewing daar geen groot
beletsel is op die afbeelding van
Christus nie. Ons het dit in Wittenberg
opgeval, ook in Dresden se Frauekirche, ja waar mens sou dink Lutherse
kerke dra gereformeerde karakter in
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die verband is dit nie die geval nie.
Hulle laat my in die opsig eintlik geen
verskil tussen hulle en die Roomse kerk
raaksien nie. Veral dan ook hoe Lutherse kerke werklik met die pragtigste
kuns en skilderye en beeldhouwerke en
noem maar op, dit is daarmee oorlaai;
dit verg beslis sekerlik die grootste en
fynste vakmanskap wat ek my moeilik
kan indink hoe hulle partykeer tot sulke
kunswerke in staat kon wees. Die
hartseer is en hierin was die reformasie
nie die Lutherse deel nie dat Christus
nie afgebeeld mag word soos wat ons
in die hervormer Calvyn dit aantref en
ons in die opsig baie nader aan Calvyn
as aan Luther kom.
Die Lutherse
nalatenskap is oorlaai met afbeeldinge
van Christus. Hoe Luther self daaroor
geoordeel het, moet ek nog probeer
vasstel...?

Hy bly van die grootste onder die
grotes van die reformatore
Dit neem niks weg van die groot rol en
die geweldige betekenis wat Luther as
kerkhervormer nog altyd vir ons heeltemal op die voorgrond moet plaas in
wat daardie einde van Oktober 1517
gebeur het, toe hy in Wittenberg die 95
stellinge teen die kerkdeur vasgespyker
het nie. Wie nou in Wittenberg kom en
by daardie Schlosskirche (Slotkerk) se
replika-deur wil gaan staan, word
verhinder want die Duitsers is met die
grootste van restourasiewerk besig wat
ek in my lewe nog nie gesien het nie.
Daardie groot gebou is geheel met so
’n skadunet of tipe gaas oortrek, tot by
sy toring verby en maak hulle in WitKWARTELTJIE Mei 2015

tenberg baie groot voorbereidings vir
wanneer daar in 2017 die 500 jarige
vieringe van die gebeure in Wittenberg
gaan plaasvind. Daar is allerhande
borde en kennisgewings op wat die beplanning alles insluit en wat die kosteberekeninge is. Ek kan onthou daar
word van miljoene Euro’s gepraat.
Om in 2017 weer daar te kom, sal ’n
baie groot voorreg wees!
Hierdie “ou universiteitsdeel” van Wittenberg het eintlik maar my gevoel
heeltemal soos ’n dorp op sy eie. Daar
is so baie om te sien en te lees en te
bestudeer wat mens maande en
maande (dalk jare?!) mee besig sal kan
wees. Dan net Luther se uitstallinge en
beskrywinge en biblioteek ens. ens. is
as ek reg onthou op drie vlakke
(verdiepings) ingerig. Dit bevat sekerlik
’n groot deel van wat sy huis ook was,
dan ook is stukkies van die klaskamers
waar daar klasse was oopgegrawe, ingesluit ’n groot lesingslokaal, met pragtige groot skilderye van die “ou grootkoppe”- fakulteitshoofte..rektore ens.
ens. wat al by die Universiteit was.
Ook gee dit so ’n uitkyk en beeld op
werklik die alledaagse lewe, werk en
omstandighede van wat Luther, Melanchton, die studente en voorstanders, ook teëstanders- (daar was baie!)
se insette, stryde en gedagtes was.
Daar is vertrekke wat ’n hele afdeling
bevat oor die Boere-opstande van
daardie tyd wat Luther intens by betrek
was. Luther se preekstoel waar daar
bereken is hy vanaf die preekstoel 2000
preke gegee het...
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Die gesinslewe, die tafelgesprekke,
die mens naby hom op grondvlak, die
biertjie in die hand
Wat opval is Luther se verbintenis tot
die mens op grondvlak. Hy en eintlik
seker sy vrou wat ’n hele boerdery aan
die gang gehou het. Vanaf 2012 is daar
’n proses aan die gang om die boerdery
-aspek wat direk aan die huis en universiteit verbind staan oop te grawe. Daar
is beslis gepoog selfversorgend te
wees met melk, groente, varke (Luther
se vrou kon meer varke aanhou as die
andere!) en die gewone kosse wat ryklik uit die grote Elbe- rivier verbou is,
wat hier naby hulle statig en breed
steeds sy verbygang vloei. Katherine
von Bora (Luther se vrou) so merkwaardig soos sy was, sluit in dat hulle huis
vir die studente ook ’n blyplek was.
Baie het daar geloseer. Dit het gemaak
daar baie monde was om te voed... Dar
word gestel dat Katherine met haar
ondernemingsgees en sin vir sake eintlik dieselfde bedrag tot die huishouding
bygedra het as wat Luther mee besoldig is toe dit met hom ook nie sleg
gegaan het nie en hy 300 gulde per jaar
ontvang het.
Hierby kan ek my ook herinner die
“oopgegroude” deel waar daar
voorgestel word Luther se bekende
“Tischgespräche” (tafelgesprekke) was.
Die hele vertrek is houtbetimmerd met
die mooiste kleurwerke in die hout ingeverf. Hier staan meer as net die
merkwaardige stoof en iets van ’n
kuierkombuis/eetkamer-gesinskamer,
’n tafel met kisstoele, ja klink my al
vrou wat daar toegelaat was wanneer
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die gesprekke aan die gang was, was
net Katherine! Die kosbare van hierdie
tafelgesprekke is dan die studente wat
aantekeninge geneem het terwyl die
gesprekke aan die gang was en dit vir
ons kon nalaat... Selfs het een van die
Russe hulle merk daar gemaak, in 1711
het Peter de Grote ’n tsaar van Rusland
sy naam op die westelike deur
gekerf... !
’n Mens kan uit die vertrek wel agtergekom dit dateer uit die fase van Luther se lewe toe hy, danksy ook sy vrou
se bogemiddelde inset in hierdie
huishouding, redelik welvarend was. In
1536 was Luther se jaarlikse inkomste
300 gulde per jaar, die een wat die
naaste aan hom gekom het, was Melanchton, hy het toe 200 gulde
ontvang, Wittenberg se “city priest”,
Johannes Bugenhagen het ook 200 gulde ontvang. Ja, dan het ’n onderwyser,
of soos dit voorgestel word ’n “boyschoolteacher” het 30 gulde ontvang
en ’n “girls schoolteacher, sy het maar
10 gulde per jaar ontvang!
Luther en Katherine (die voormalige
non) met wie hy op 13 Junie 1525
getroud is, ja omstrede troue, selfs Melanchton wou dit nie goedpraat nie,
was tog geseënd! Lucas Cranach het
haar op mooi maniere geskilder. Katherine was deel van 9 nonne wat in 1523
gevlug en in Wittenberg kom skuil het.
Luther het vir ander nonne wel mans
gekry maar het Katherine gesê as sy
nie of met Luther of met sy vriend Nikolaus von Amsdorf kan trou nie, dan
sal sy verkies om ongetroud te bly... Uit
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die huwelik is daar 6 kinders gebore, 3
seuns, 3 dogters, waarvan 4 wel volwassenheid bereik het. Die dood van
sy dogter Magdalena op 12 jarige ouderdom is dit bekend dat dit was vir Luther ’n harde slag en het hy oor haar
dood baie lank baie swaar getreur...
Dit is wel ook bekend dat Luther die
lewe kon geniet. Hy was lief vir bier,
selfs van die ernstige tafelgesprekke
het plaasgevind waar Luther en die
saam met hom wel ’n bier gedrink het.
Sy vriende het gehoor van die lekker
bier wat hulle drink is wat Katherine
gemaak het...
Ons herinneringe aan Wittenberg is
baie besonders. Soos u seker reeds kon
agterkom as dit my beskore mag wees
sal ek graag weer eendag na Wittenberg wil terug. Daar is so baie waarby
ek nie uitgekom het nie. Dit is egter
nie in ons hande nie...

Bybelvertaling van daardie tyd gespeel
het, om vir die mens op straat God se
Woord te laat lees, in sy taal, Duits, dit
vanuit die Latynse Vulgata vertaal, Luther se grote Kategismus, sy denke
rondom kerkregering en dan die burgerlike regering, oftewel dan die owerheid, sy verdedigings geskrifte, sy
monumentale werke op Romeine, ja
ook sy werk op Genesis wat hy tot sy
dood mee besig was. Dan is daar ook
die gebedeboeke en ook die werk rondom die sang van die gelowige... ja as
mens op daardie boonste vlak kom van
die “Luther-museum en huis en lesingskamers” en daar is die deel wat eintlik
nog skilderye in honderdtalle en sy
boeke in duisendtalle uitstal, dan besef
’n mens hier was iemand in besonder
deur God begenadig.
Soos ek en Christine ook begenadig is
om in ons lewens ’n venstertjie daarop
te kon kry.

Hierdie artikel soos in die begin gestel
fokus maar ligweg op Wittenberg; die
baie ernstige dele, die baie belangrike
en deurslaggewende geskrifte en skrywes en preke van Luther het ons nie
eers aangeroer nie. Dit waaroor dit
seker werklik vir ons om moet gaan.
Daar is so baie om te noem, maar die
internet en in die baie boeke oor die
kerkgeskiedenis kan u baie daaroor
nalees. Die rol wat Luther tot die
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