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Woord vooraf 
s die son in Februarie 2009 oor die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika mag opkom 

dan sal hierdie kerkverband 150 jaar oud wees. Vir ’n eeu en nog ’n halwe eeu het 

die Here dan op die bodem van Afrika hierdie kerkverband in stand gehou. Wie ’n 

halwe eeu gelede wil terugblaai, toe die kerke hulle 100-jarige fees gevier het sal herinner 

word aan die groot fees – die Eeufees te Rustenburg – wat in Rustenburg gevier was. Wie die 

“program van feesviering” van daardie jaar deurblaai sal in die heel laaste reël nalees dat op 

Maandag 30 Maart 1959 tussen 11h00 en 12h00 volg die laaste “item” op die program 

aangedui as: Slotdiens: Ds. G.B.S. Pasch.  

Pasch het hierdie grootste fees wat daar seker nog ooit in die kerkverband gevier was 

afgesluit met die woorde “VAT MOED” na wat Paulus in sy lewe met die laaste hoofstuk in 

Handelinge van God ontvang het toe hy gesien het, gedank en moed gevat het 

(Hand.28:15b…en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. (Volledige preek 

is ook as bylaag in hierdie boek opgeneem…) 

Wie sou daardie jaar kon dink as G.B.S. Pasch hierdie “slotdiens” lewer dat die 

slothoofstuk in sy eie lewe só naby sou wees. Minder as ’n jaar later, toe is Pasch 

weggeneem...dit was maar ’n paar dae voor sy 44
ste

 verjaarsdag…hyself op daardie oomblik 

staande by ’n graf, sopas het hy ’n vriend op Swerwerskraal begrawe, en sodra dit gebeur, is 

dit Pasch wat sy kop vasgryp en maar net kon uitroep…”my kop”…Mense noem selfs sulke 

kop gebeure - ’n toeval van beroerte - mag ons dit só noem? TOEVAL! Daardie Dinsdag- 

nag 9 Februarie 1960, is hy om en by 10h00 op “Swerwerskraal” oorlede, waar die GKSA se 

datum van stigting in 1859 met hierdie sterfdatum van Pasch “saamspeel”. Is dit toevallig…? 

Is dit toevallig dat hy op Swerwerskraal moes sterf, juis hy wie se lewe só deur swerwinge 

geraak was…? Dit is die dinge wat hierdie boek moet oopkrap waar as die mens val, sal baie 

sê dit is toeval, maar vir God is daar geen val of toeval nie…  

Wie die binnekant van Rabbo Pasch raaksien, sien iemand gedra deur baie valle wat 

as dit van die mens kon afhang, so maklik moed kon verloor. Tog Pasch se laaste groot 

woorde was - juis waar die GKSA as kerkvolk as feesvolk in 1959 saam was - om vir alle 

Gereformeerde kerke in Suid-Afrika te sê- VAT MOED!  

As politieke gevangene is hy geïnterneer, en agter daardie seer het gesit die seer van 

sy ouerhuis dat hy aanvanklik nie sy teologiese studies wou voltooi wat vader en elke dogter 

hom so hard op die hart gedruk gehad het. As ontsnapte uit die gevangenis van draad het sy 

lewe een deurmekaar gekoekte aaneengevlegte draadwerk geword. Die seer van jongmens 

verhoudinge wat nie werk nie, die seer van om verraai te word, die seer van die 1914-rebellie 

wat die Afrikanervolk, en spesifiek ook die Afrikaner in die Gereformeerde kerke bitter seer 

gemaak het, het eintlik in Pasch nie opgehou nie. Al was hy twee jaar na die 1914-rebellie in 

1916 éérs gebore, is dit asof ’n eiesoortige rebellie in die gemoed van hierdie enkeling kom 

woed het. Rabbo Pasch sou met reg ook genoem kon word…”rebel” Pasch!  

Mag hierdie boek moed gee…bydrae gee…lewe gee…aan God se gereformeerde 

kinders in Afrika waaroor Pasch in 1959 gewonder het of ons nie hierdie tyd al in die bosse 

en gate van Afrika sou moes wegkruip nie. Ons is nog hier, 50 jaar later- ons kruip nie weg 

nie, alhoewel as Pasch die Suid-Afrika van vandag moes sien, dalk sal hy (wéér) wil 

wegkruip…wie weet… want baie het gebeur wat vir hom vreemd sal wees?!  
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Bedankings 
it is maar net ’n boek…waarvoor baie mense bedank moet word. Min sal genoem 

word…Hierdie is geskryf sonder om te wil voorgee, dat dit wetenskaplik is, of te wil 

maak dat dit proefskrif- of verhandelings waarde moet kry…of dit moontlik later 

hierby ingevoeg of toegevoeg mag word, sal ek nog eers weer gehelp moet word. 

Aan die Pasch kinders wat hulle ouers se lewe vir my wou oopmaak, vandat daar die eerste 

keer gevra is of dit geskryf mag word…Briewe, nogmaals briewe, dokumente, sertifikate, 

foto’s… dit alles het gemaak dat hierdie studie nie uit ander boeke kom nie, maar eintlik die 

draadwerk van korrespondensie was wat die kampie van die boek moes toespan. Aan julle 

baie dankie en veral Rikus wat maar my inval hek in hierdie kamp (familie) was.  

Dankie aan hulle waar daar uitgevra kon word…vertel vir my van Pasch…en dan het feit 

maar selfs “fiksie” om die lewe van ’n enkele mens jou toegespan… 

Dankie aan my Gereformeerde ouers wat my kleintyd al laat hoor het dat daar in “ons as 

kerke” se lewe iemand soos Pasch was soos hulle hom genoem het, (nét Pasch) min wetende 

dat daar eintlik tussen pa en seun duidelik onderskei moet word… 

Dankie aan hulle in die argief op Potchefstroom, veral mev. Joko vir wie die trappies af die 

argief in seker nooit getel sal kan word hoeveel kere het sy nie daardie trappies vir ander 

moes af- en op om die verlede boontoe te bring nie… 

Dankie vir van die lidmate van die Gereformeerde kerke in Potgietersrus wat ek met hierdie 

boek kon pla…veral ook ds. Cornel Nagel wat daardie heel laaste preek behoue na my laat 

deurkom het.  

Dankie vir my oom Faan en tannie Babs Theunissen in Matlabas-gemeente vir hulle onthou-

werk en om hierdie herinnering selfs vir my op skrif te wil stel. Vir oom Faan was Pasch die 

beste predikant nog ooit…!  

Dankie vir dr. Attie Viljoen vir die drukwerk en al die ander harde werk wat daarmee 

saamgaan. Haar deeglikheid en keurigheid spreek in al die drukwerk wat sy al vir my gedoen 

het. 

Dankie aan die Gereformeerde kerke in Dendron en Magalakwin wat my in “werktyd” 

toegelaat het om Potchefstroom toe te mag gaan, en selfs vir kostes nie teruggedeins het nie, 

want om te ry kos nie niks nie…Dankie ook vir finansiële en morele steun so groots en so 

dikwels aan ons as gesin oor langer as 5 jaar gelewer…woorde kan dit nie beskryf nie… 

Dankie aan mev. Kina Pauer wat tikwerk gedoen het, juis toe ek al moeg was en die lus 

werklik ontbreek het om maar net oor te tik dit wat reeds getik was, maar nie elektronies 

beskikbaar was nie…Daardie 100-jarige feespreek, en sy laaste preek! Dankie ook vir die 

sterf bank-foto. 

En veral dan…dankie aan my vrou (Christine) en ons kinders (Johann en Lise) wat verstaan 

het en só dikwels terug moes staan, want het hulle iets verneem van hier word ’n boek 

geskryf oor Pasch wat hulle eintlik nie mooi weet nou waar pas dit nou eintlik ons familie in 

nie.  
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Dié boek wil ek dan ook aan my vrou en kinders opdra, want ek weet al weet hulle dit dalk 

nie, dat die man en pa waarmee hulle hul lewe moet vul is eintlik in baie opsigte óók ’n 

rebel…  
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Inleiding: 
ASCH in “pas”

1
 

Het daar in die geskiedenis van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika al iemand 

gelewe en gedien soos “Rabbo” Pasch?
2
 Dit is ’n ope vraag gesien teen die unieke en 

eie aard waarmee die Here elke kind van Hom gebore laat word en dan ook toerus. Die van 

Pasch kan in die Bybel gesoek word. Heel waarskynlik is die van afgelei van die woord in die 

Hebreeus wat met die “Pasga” verband hou. Die Hebreeuse woord xs;P, (pesach)waarvan 

pasga afgelei is het ook die betekenis van verbygaan, “Passover” soos wat daar ook in Engels 

na die Pasga verwys word
3
.  

In die lewe van G.B.S. Pasch wil dit baie duidelik voorkom wat die persoonlikheid, 

geleenthede, ontkominge en uiters kort bedieningstyd van hierdie dienskneg aanbetref daar 

soveel dinge gebeur het wat nie weer in die geskiedenis van kerke herhaal sal kan word nie. 

In sy kort lewe is daar inderdaad baie dinge wat vinnig “verbygegaan” het, maar een ding is 

seker, die Here het hierdie dienskneg van hom nie gelos, nie verbygegaan nie. Oor hom is 

daar nie veel geskryf nie, wel veel gepraat, dalk te veel gepraat en te min geskryf?!  

 Hy was so ’n rapsie minder as 10 jaar
4
 in die bediening as predikant in die verband 

van die GKSA, en was hy in hierdie kort tyd net aan een gemeente verbonde, Potgietersrus. 

’n Persoon met ’n lewendige aard, groot van gestalte
5
 en wat groot invloed kon uitoefen. Ons 

kan hom vroeg reeds voorstel as – 

Predikantseun… 

Onderwysman… 

“Boer” met boere ideale…en “rebelle”-aard. 

Geïnterneerde… 

Barbier… 

Vlugteling…voorman 

Skrywer… 

Worstelaar… 

Kerkman… 

Historikus… 

Politieke yweraar… 

Afrikaner… 

Prediker… 

Vriend en sterfling by sy vriend se graf… 

 

 

                                                             
1
 “In pas…” waar in ons kerkgeskiedenis G.B.S. Pasch inpas, en watter pas hy in sy lewe gehandhaaf het en was 

hy wel en op watter manier in pas met die gees en rigting van die tyd waarin hy in kerk en gemeenskap gelewe 

en gedien het. 
2
 Sy ouers het hom Gerrit genoem, sy nege susters waarvan hy as enigste seun omring was noem hom eenvoudig 

“boetie/boet” of dan ook Gerhardus… Die naam “Rabbo” is ’n studente bynaam gewees. 
3 Die verdere etimologie rondom Hebreeuse betekenis van “pesach” het ook betekenis van om te verdedig of te 

beskerm, maar kan ook verband hou met of ’n tipe dans (vgl. 1 Kon.18:26- waar Baälpriesters by die altaar 

rondgespring het, of dit kan selfs ook verband hou met die woord om verlam te wees- 2 Sam. 4:4 in die geval 

van Mefiboset of het ook ’n verwysing in 1 Kon.18:21 wat dan vertaal word as om “te hink- te hink tussen twee 

gedagtes”. Inderdaad was die hink tussen twee gedagtes in die lewe van G.B.S. Pasch ’n sware tyd- om of 

predikant te word, waar hy eintlik eerder wil gaan boer het.  
4
 4 Maart 1950 tot en met sy sterwe 10 Februarie 1960.  

5
 In ’n Engelse koerant van 1940 word sy lengte aangegee as “6ft.2in….well built, blue eyes, Roman nose (mis), 

fair hair, sunburned complexion, medium moustache, had beard when escaped…Vgl. p.21 
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