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HERVORMING 500 JAAR 

Vanjaar vier die Protestantse 

wêreld die 500ste verjaardag van 

Luther se optrede wat die Her-

vorming ingelui het: op 31 Ok-

tober 1517 spyker hy sy 95 stel-

lings van protes teen die Rooms 

Katolieke Kerk (RKK) teen  die 

kerkdeur van Wittenberg. Hy wou 

nie die RKK skeur nie  maar van 

binne-af probeer hervorm. Dit het 

nie gebeur nie, maar inderdaad 

gelei tot kerkskeuring en die ont-

staan van die Protestantse kerke. 

Oor die jare is daar oor hierdie 

gebeure wat die geskiedenis aan-

grypend verander het, al baie 

boeke en strydskrifte geskryf. Die 

Hervorming was nie ‘n gebeurte-

nis wat skielik op ‘n dag (31 Ok-

tober 1517) begin het nie. Vir lank 

was daar sg. voorlopers tot die 

Hervorming en na 31 Oktober 

1517 het daar baie dinge gebeur 

in die kerk en ook buite die kerk 

op die politieke terrein. En veral 

van belang is dat Luther die Bybel 

in die volkstaal van sy land 

vertaal het. Nou kon mense self 

die Bybel lees en hul nie net meer 

verlaat op wat die priesters hulle 

vertel wat in die amptelike Bybel 

van die RKK (wat in Latyn geskryf 

was) staan nie. 

By al die positiewe dinge wat die 

Hervorming gebring het, was daar 

ook negatiewe gevolge, waarvan 

die onderlinge stryd en vorming 

van verskillende kerkgroepe die 

belangrikste is. Omdat die Her-

vorming gelowiges bevry het van 

die dwaalleringe van die destydse 

RKK, het die stryd hoofsaaklik oor 

die dogma of leer van die kerk 

gehandel. Mense moes oortuig 

word dat die belangrikste bood-

skap van die Bybel was dat mense 

gered word uit genade alleen, 

deur geloof alleen (en nie goeie 

werke nie) en gerig moet word 

deur die Bybel alleen. Die gevolg 

van hierdie stryd was dat daar ook 

in die RKK ‘n sg. Teenhervorming 

plaasgevind het wat meegebring 

het dat baie onsuiwere leer-

stellings van die RKK ook in die 

slag gebly het. 

Ongelukkig het die Hervorming 

skeuring in die kerk gebring wat 

nou al vir 5 eeue bestaan en so 

die Nuwe Testamentiese bood-

skap van die eenheid van die kerk 

geweld aandoen. Tydens die 500-

jarige viering van die Kerk-

hervorming het  daar vanjaar in 

Julie ‘n byeenkoms plaasgevind 

waar daar erns gemaak is van die 

proses van eenwording van die 

kerk. 

Om die besondere gebeurtenis 

van die 500ste herdenking van die 

Hervorming te vier , het ons besluit 

om in die uitgawes van September 

en Oktober van Die Kandelaar 

artikels te plaas wat in die gewone 

en die kerklike pers verskyn het. 

Dit is nie ‘n chronologiese         

weergawe van wat tydens die 

Hervorming gebeur het nie, maar 

lewer kommentaar op die optredes 

van veral Luther en Calvyn en die 

betekenis wat die Hervorming en 

die beginsels wat beklemtoon is, 

ook vir die kerk vandag het. 

Ons hoop u geniet die lees van 

ons pogings. 

Daan en Jansie 

HERVORMING: OM GOD WEER 

GOD TE LAAT WEES 

Walther Lüthi vertel van ‘n ou jak-

kals wat die dorp geterroriseer het 

en menige hoender se lewe kort-

geknip het. ‘n Aantal opgeskote 

seuns het besluit om iets aan die 

sakie te doen, hulle sou die jak-

kals vang en deur die strate pa-

radeer. Dit sou hulle die onbe-

twiste helde van die dorp maak. 

Met ‘n gelukskoot kom hulle op die 

lêplek van die jakkals af en die 

skraalste word aangesê om in die 

gat at te kruip en die dier te vang. 

Vol bravade duik hy in die gat af 

en sekondes later hoor hulle hy 

roep: “Ek het hom, ek het hom!”. 

Toe bewe die grond en die stof 

staan en hulle hoor weer ‘n 

geroep: “Hy het my, hy het my!” 

So  doen afgode aan ons. Die een 

oomblik dink jy jy gaan die voor-

deel trek, maar die uiteinde is 

altyd ons ondergang. 

‘n Afgod is iets waarop jy jou ver-

troue stel, maar wat tog ook jou 

lewe regeer. ‘n Afgod is niks an-

ders as ‘n verlengstuk van die 

sondige “ek” – iets wat ek uit-

gedink het om te aanbid. Eintlik 

staan die mens in die sentrum, die 

mens wil in die plek van God, God 

wees. Dit kan jou liggaam wees of 
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familie, vriendekring, kinders, jou 

adres, jou motor, eiendomme of 

beleggings; jou vol werksprogram, 

ideale, titel of prestasie, letterlik 

enigiets wat jy verhef tot die sen-

trum van jou lewe. 

Net een God bevry en verlos in 

plaas van verkrag. Die gebooie 

word daarom ingelei deur dié aan-

hef: “Ek is die Here jou God wat 

jou uit Egipte, uit die plek van 

slawerny bevry het.” 

Dit is hierdie “ware” God wat ons 

moet aanbid, Hy wat Hom in sy 

Woord aan ons geopenbaar het. In 

die tweede gebod hoor ons hoe 

ons Hom moet aanbid, hoe ons tot 

Hom moet nader, met onverdeelde 

trou. Het Israel nie die mag van 

God in Egipte gesien nie? Het 

hulle nie sy sorg in die woestyn 

ervaar nie? Tog was dit nie genoeg 

nie; toe doen hulle wat sondige 

mense gewoonlik maar doen: hulle 

weier om God se woord te aan-

vaar. Geloof was vir hulle nie ge-

noeg nie, hulle wou “iets” konkreet 

hê, tasbaar, hanteerbaar. Hulle vra 

vir Aäron om ‘n goue kalf te smee, 

iets wat hulle kon aanraak, kon 

sien en makliker aanbid. ‘n God 

wat jy kan rondskuif maar ook na 

kan gryp in geval van nood. Doen 

ons nie maar dieselfde nie? Ons 

maak net so ywerig beelde van 

God. Ons het sekere verwagtings 

van Hom; Hy moet in ons toneel 

kom speel. Ons verwag dat Hy ons 

gebede net so beantwoord soos 

wat ons vra en voorskryf. Ons 

verstaan nie waarom Hy nie han-

del nie – veral as daar teenspoed 

in pleks van voorspoed oor ons 

pad kom, of beproewing in plaas 

van sukses. 

Die tweede gebod vra van ons om 

geloof te hê wat sal sien al sien jy 

nie, want om te glo is om seker te 

wees van die dinge wat ons hoop, 

om oortuig te wees van die dinge 

wat ons nie sien nie (Hebr 

11:1,27). God is groot! Hy verras 

ons telkemale met wie Hy is en 

wat Hy doen. Veral sy liefde gaan 

ver bo ons begrip uit (Ef 3:20). 

God het nie ‘n handvatsel nie, 

maar Hy vat ons aan sy hand sy 

toekoms binne. 

Ds Gideon 

KERK MOET ALTYD HERVORM 

Vanjaar is dit 500 jaar sedert die 

Protestantse kerkhervorming in 

1517 begin het. In hierdie artikel 

let ons op die relevansie van die 

hooffiguur van daardie kultuur-

omvormende reeks gebeure, die 

Duitse teoloog en kerkleier Martin 

Luther (1483-1546). 

Dit gebeur selde dat ‘n akteur op 

die verhoog van die geskiedenis 

verskyn wie se rol so deur-

slaggewend is dat hy die 

geskiedenis self ‘n nuwe rigting 

laat inslaan. So ‘n mens was Lu-

ther – nie alleen een van die 

Westerse kultuur se invloedrykste 

denkers nie, maar ‘n ware karakter 

van ons beskawing.  

Luther was ‘n kleurryke figuur, 

bekend vir sy uitdagende uitsprake 

en kragtige geskrifte waarin sy 

tong en sy pen soms die diepsin-

nigste geloofinsigte ontroerend 

kon formuleer, en ander kere met 

kwetsende venyn op opponente 

lostrek. Hy was ‘n man van aksie, 

en sy hart was nooit elders as op 

sy mou nie. Om hom te lees, is om 

ingesuig te word in sy volgehoue 

eksistensiële worstelinge, om 

saam te sidder in sy oomblikke 

van diep vertwyfeling, maar om 

ook meegesleur te word in die 

triomfantelikheid van geloofs-

belewenisse. Niemand kon meer 

oortuigend oor die oorwig van God 

se genade skryf nie, en tog bly hy 

wroeg met terugkerende, pyni-

gende twyfel of hy waardig is voor 

Gods aangesig (coram Deo) – en 

soms selfs oor die vraag of God 

werklik bestaan. 

Sy lewenswerk word op gang ge-

bring en gehou deur een oor-

heersende vraag: “Waar vind ek ‘n 

genadige God?” In dié opsig is hy 

volledig kind van sy tyd – van 

kleins af bedreig deur die angs van 

‘n verlammende en skynbaar 

uitsiglose skuld vir sy sonde. Ge-

durende ‘n donderstorm in 1505 

slaan ‘n weerliggstraal hom amper 

raak: vir hom is dit ‘n simbool van 

God se dreigende oordeel en hy 

beloof op die plek om ‘n monnik te 

word. 

Sy handelinge is dikwels drama-

ties en demonstratief: sy 95 stel-

linge word op 31 Oktober 1517 nie 

in die kerk uitgedeel nie, maar 

sigbaar en hoorbaar vasgespyker 

op Wittenberg se kerkdeur (die 

stad se kennisgewingbord). As die 

pous hom jare later veroordeel en 

ekskommunikeer, verbrand hy die 

pouslike bul (vloekskrif) in die 

openbaar. Nie alleen verwerp hy 

die meeste aspekte van die pous-

like gesag nie, maar voer dit tot ‘n 

sigbare verwerping van sy seli-

baat-beloftes as monnik. Hy help 

met die ontvoering van ‘n non 

(Katharina von Bora), weggesteek 

in ‘n haringvat, trou daarna met 

haar en verwek 6 kinders op die 

koop toe – iets wat selfs sy groot 

vriend, Philippus Melancthon, 

geskok het. Dis eintlik vreemd dat 

die haringvat nie ‘n wynvat was 

nie, want Luther was ‘n vrolike 

mens wat wyn behoorlik kon ge-

niet. 

Een van sy bekendste demon-

stratiewe handelinge was tydens 

die Marburg-Colloquium in 1529 

toe hy, Ulrich Zwingli, Melancthon 

en ander in reaksie op ‘n versoek 

van die vors van Hesse konsensus 

probeer bereik het oor wat in die 

Nagmaal gebeur. 

Almal teenwoordig het die Roomse 

idee van “transsubstansiasie” (dat 

die wyn en brood, as “offer” wat 

die priester in die Roomse mis op 

die altaar wy, letterlik in die lig-

gaam en bloed van Christus ver-

ander) verwerp. Vir Zwingli was die 

Nagmaal bloot net iets wat die ge-
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meente doen en die elemente niks 

meer as simbole van Christus se 

liggaam en bloed nie. Luther kon 

dit nie aanvaar nie. Vir hom was 

die Nagmaal nie slegs ‘n handeling 

van die gemeente nie, maar van 

God self. Hy kom toe vorendag 

met die eksentrieke beskouing dat 

Christus se opgestane, verheer-

likte liggaam “alomteenwoordig” is, 

en dat ons daarom in die Nagmaal 

aan daardie werklike liggaam deel 

het. Terwyl hy hieroor voet by stuk 

gehou het, het hy telkens met kryt 

op die bank waarin hy gesit het, 

Christus se instellingswoorde bly 

skryf: Hoc est corpus meum – “dit 

is my liggaam”. So ‘n mens was 

Luther. 

Die groot omwenteling in sy lewe 

en die allesoorheersende besef 

wat sy werk en bydrae daarna 

gestempel het, was die, vir hom, 

aardskuddende ontdekking dat, 

hoewel ons almal sondaars is, ons 

geregverdig word nie deur ons 

goeie werke nie, maar deur die 

geloof as genadegawe van God in 

Christus. Skielik het hy verstaan 

waarom die aflaatstelsel, in terme 

waarvan ‘n mens geld kan betaal 

om skuldvergiffenis te ontvang, ‘n 

“vervloekte dwaalleer “ is. Johan-

nes Tetzel, een van die pro-

pageerders van die aflate, het 

selfs beweer dat, “sodra die 

muntstuk in die koffer klingel, die 

siel uit die vagevuur spring” (som-

mige het bygevoeg: “tot in die 

hemel spring”). Dit was veral 

hierdie leer wat Luther in sy 95 

stellinge van 1517 verwerp het. In 

stelling 86 vra Luther byvoorbeeld: 

“Hoe is dit dan dat die pous, wat 

vandag ryker is as enige Croesus, 

die katedraal van die Heilige 

Petrus in Rome bou met die munte 

van arm gelowiges, eerder as met 

sy eie geld?” 

In die jare daarna, grootliks as ge-

volg van sy studie van die Bybel 

as professor aan die Wittenberg-

Universiteit, kristalliseer sy pro-

bleem met Rome, maar ook sy 

positiewe beskouinge, geleidelik 

uit. Luther formuleer die drie 

“solismes” van die Reformasie: so-

la gratia, sola fide, sola scriptura: 

“slegs genade, slegs geloof, slegs 

die skrif.” 

Een van die sentrale breuke met 

Rome betref die gesag van die 

Heilige Skrif. Volgens Rome is die 

tradisie net so gesaghebbend soos 

die Bybel, en kan die Bybel in elke 

geval slegs met gesag deur die 

geïnstitueerde kerk (die pous) 

geïnterpreteer en verstaan word. 

Luther verwerp dit, sowel as die 

leer dat die pous onfeilbaar is. Vir 

hom is die Bybel “klaar/duidelik”: 

en toeganklik vir enigeen. Chris-

tene se verhouding met God word 

daarom nie fundamenteel be-

middel deur die kerklike gesag nie; 

gelowiges staan in ‘n regstreekse 

geloofsverhouding met God en 

kan Sy stem en Sy wil verneem in 

die Bybel. 

Soos goed bekend, word hy op die 

Ryksdag van Worms (1521) deur 

‘n pouslike kommissie skuldig 

bevind aan kettery en voëlvry ver-

klaar (enigeen kon hom dus ver-

moor). Toe hy gevra is om sy 

beskouinge terug te trek, was sy 

dramatiese antwoord: “Hier staan 

ek. Ek kan nie anders nie. So help 

my God.” 

Luther se betekenis setel egter nie 

slegs in sy werk as kerkhervormer 

nie. Hy het sowel die literêre as die 

politieke kultuur in Duitsland 

maatgewend beïnvloed en help 

omvorm. Luther was deurentyd be-

trokke by politieke aksies, grootliks 

vanweë die feit dat sekere vorste 

van die deelstate van die Heilige 

Romeinse Ryk in sy hervormings-

beweging die ruimte gesien het om 

hulself los te maak van pouslike en 

keiserlike gesag. In ander gevalle 

het vorste Luther vanweë hul 

steun aan die pous help vervolg. 

Luther het die doktrine ondersteun 

dat wie ook al regeer, die reg het 

om die godsdiens wat aldaar be-

oefen word, te bepaal: cuius regio, 

eius religio. Die Luther-geïn-

spireerde Hervorming was uitein-

delik net soveel ‘n politieke as ‘n 

godsdienstige beweging. 

Hy vertaal die Bybel tussen die 

jare 1520 en 1535, en wel in ‘n 

Duits wat sowel in Noord- as Suid-

Duitsland verstaanbaar was. 

Daarmee lewer hy ‘n enorme 

bydrae tot die selfbewuswording 

van die Duitse kultuur. Terselfder-

tyd speel die vertaling ‘n koverte 

rol in die opkoms van Duitse na-

sionalisme en die latere vereniging 

van die Duitse deelstate in die 

19de eeu. 

Soos te verwagte van so ‘n ronde 

karakter van ons beskawing, had 

Luther ook sy skadukante, waar-

van anti-Semitisme die vernaam-

ste was. Hy sing ongelukkig saam 

in die koor wat die Jode van 

leuens, godslatering en die “moord 

op Jesus” beskuldig. Hy onder-

steun die afbrand van sinagoges  

en die onteiening en vervolging 

van Jode. Sy laaste preek voor sy 

dood in Eisleben was ‘n pleidooi 

dat Jode verban moet word. Ten 

spyte van al hul ander dramatiese 

verskille, is daar op hierdie punt ‘n 

verband tussen Luther en Nazi-

Duitsland. 

Sy vernaamste betekenis in die 

kerk- en teologiegeskiedenis is die 

besef dat die kerk altyd moet 

hervorm (semper reformanda) 

omdat die kerk, soos hy grafies 

uitgewys het, kan dwaal. In dié op-

sig is hy ‘n voorloper van Barth, 

Belhar en Willie Jonker. Die 

beweging wat hy gelei het, het 

ongelukkig die idee gevestig dat 

die hervorming van die kerk ook 

die skeuring van die kerk regver-

dig. Op dié punt kon hy en sy be-

roemde tydgenoot, Desiderius 

Erasmus, mekaar nooit vind nie. 

Ten spyte van sy volgehoue rele-

vansie, leef ons vandag in ander 

tye en omstandighede as Luther. 

Die groot vraag van ons tyd is nie 
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meer “waar vind ek ‘n genadige 

God “ nie, maar “waar vind ek ‘n 

genadige medemens”? 

Luther se lewe is gedryf deur die 

sug na ortodoksie: konsensus oor 

die leer van die kerk. Dis ‘n vraag 

of daardie ortodoksie ooit haalbaar 

is. Miskien kom ons vandag verder 

deur ons liewer sorge te maak oor 

ortopraksie: konsensus oor hoe 

mense behoort te lewe, en watter 

rol die kerk kan speel om die 

wêreld eerder te vermenslik as te 

kersten. 

Anton van Niekerk, Beeld 11 Feb-

ruaie 2017 

NOG ‘N HOOGTEPUNT IN     

WITTENBERG 

Wittenberg is ‘n plek van historiese 

hoogtepunte. 

Op 31 Oktober 1517 kap Martin 

Luther hier sy 95 stellinge vas teen 

die deur van die kasteelkerk. Hy 

het dit veral teen die pous se 

gewaande gesag en sy misbruik 

van mag en die wyse waarop die 

kerk God se genade vir alle mense 

aantas. 

En op 5 Julie 2017, in Wittenberg, 

hou die wêreldkerk as ‘t ware 

asem op wanneer vier van die 

grootste kerklike strominge    ‘n 

ooreenkoms teken waarin hulle 

saam bely dat God se genade die 

enigste grond vir ons verlossing is.  

Die dramatiese gebeurtenis van 5 

Julie 2017 is ingelui deur die 

Wêreldgemeenskap van Gere-

formeerde Kerke (met 129 lidkerke 

wat 80 miljoen lidmate verteen-

woordig) en die Lutherse Wêreld-

bond wat ‘n ooreenkoms teken wat 

sê dat daar nou geen sub-

stantiewe teologiese verskille meer 

is wat die twee teologiese stro-

minge uitmekaar behoort te hou 

nie. Die twee strominge behoort 

ineen te vloei en een beweging te 

word.  

Tydens die reformasie het die 

paaie van die volgelinge van Mar-

tin Luther, die leier van die Duitse 

reformasie en Ulrich Zwingli, die 

leier van die Switserse reformasie, 

natuurlik geskei. Hulle menings-

verskil het gehandel oor die wyse 

waarop Christus in die nagmaal 

teenwoordig is. 

Daar was ook later groot menings-

verskille oor Luther se soge-

naamde twee-ryke leer, die ryk van 

God en die ryk van die wêreld. Jo-

hannes Calvyn en sy onder-

steuners daarteenoor het onwrik-

baar geglo daar is net een ryk – 

die ryk van God. Elke vierkante 

sentimeter behoort aan die Here. 

Calvyn se leer van God se voor-

sienigheid het ook baie Lutherane 

se wenkbroue laat lig. Die oor-

tuiging dat goed en swaar, 

vreugde en pyn, uit die hand van 

die Here kom, was vir sommige 

net te moeilik om te aanvaar. 

Biblioteke vol boeke is sedert die 

16de eeu geskryf oor die teolo-

giese verskille tussen Lutherane 

en Calviniste. Uiteindelik, op 5 Ju-

lie 2017, kondig die twee stro-

minge aan dat hulle hulle groot ge-

skille bygelê het. Ons staan op 

dieselfde teologiese grond. Dit is ‘n 

buitengewone moment in die 

geskiedenis van die protestan-

tisme. 

Maar, asof die ondertekening van 

hierdie ooreenkoms nie genoeg is 

nie, kom die internasionle kerk in 

dieselfde erediens weer ‘n slag tot 

stilstand. Dis amper te veel om te 

verteer. Die Lutherane, die Meto-

diste en die Katolieke Kerk teken 

op dieselfde dag ‘n dokument oor 

die leer van regverdiging. 

Vyfhonderd jaar tevore was die 

wyse waarop mense die ewige 

lewe bekom, die oorsaak van ‘n 

revolusie. Duisende lewens is op-

geoffer. Die waarheid van die 

evangelie was op die spel. Martin 

Luther se lees van Romeine  1:17 

het ‘n aardskuddende omwenteling 

ingelei. ‘n Mens word sonder ver-

dienste gered op grond van God 

se genade, en jy ontvang 

vryspraak alleen deur geloof. Al-

leen genade en alleen geloof kan 

red. 

Die ondertekening van ‘n gesa-

mentlike verklaring van hierdie 

kerklike strominge oor die leer van 

reverdiging is dus van groot teolo-

giese en kerklike belang. Die 

handtekeninge getuig natuurlik van 

diepgaande voorbereidende ge-

sprekke en werk wat gedoen is. Dit 

getuig van die wêreldkerk se erns 

met sy getuienis. Eenheid en 

getuienis het immers alles met me-

kaar te doen. 

Elke erediensganger in Wittenberg 

wat die omvang van die gebeure 

verstaan het, het asem opgehou 

toe die Katolieke biskop nader-

staan om te teken ... so onder die 

wakende oë van die 1000 af-

gevaardigdes van die gere-

formeerde kerke van oor die 

wêreld.  

En om alles te kroon, is die 

Menonniete en verteenwoordigers 

van Episkopaalse Kerke ook daar 

om in hulle gelukwensinge hulle 

behoefte te betuig om deel te 

wees van die proses tot groter 

eenheid. 

En toe lees die Roomse biskop ‘n 

skitterende brief van versoening 

van Pous Franciskus. En selfs 

meer betekenisvol as die inhoud 

van sy brief is die slot daarvan: 

“From the Vatican, Francis.” Niks 

van die “Pontiff” of “Pope”, of 

“Hoof” of wat ook al nie. Hy skryf 

vir die Gereformeerdes en Lu-

therane en Metodiste sommer net 

sy naam. Want hy verstaan 

waarskynlik hulle verset teen enige 

pous en hoof, anders as Christus, 

die Hoof. 

En op ‘n manier verklank dit sy eie 

lewenstyl van dienskneg-wees van 

die armes en verstotenes, dié titel-

loosheid. En hy begin dalk selfs 

iets verklank van die ander solas 
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van die reformasie: sola Scriptura 

en solus Christus. 

Die vraag is natuurlik nou wat die 

implikasies van hierdie reuse Wit-

tenberg-gebeurtenis is vir die een-

heid van die kerk in Suid-Afrika. As 

die wêreldkerk soveel brûe kan 

bou, kan Gereformeerdes en 

Hervormers en Presbiteriane en 

Kongregasionaliste en wie ook al 

wat oor sovele sake eenders bely, 

nog elkeen in hul eie orde en 

strukture kerk wees? 

 En die susterskerke, en die drie 

Afrikaanse kerke en die Lutherse 

Kerk? As die wêreldkerk diep-

gaande teologiese verskille kan 

oorkom, kan ons seker ook ons 

sake uitsorteer, ter wille van ons 

getuienis oor die veranderende 

krag van die Heilige Gees wat aan 

die kerk sy lewe gee. Ons land 

roep vir ‘n nuwe beliggaamde 

getuienis vanuit die kerk. Die 

grond is voorberei. 

Nelis Janse van Rensburg, Kerk-

bode 28 Julie. 

1. EVANGELISASIE VGK IN 

SUIDER-AFRIKA 

Begeleidende brief deur Marinda 

Cox by die nuusbrief: 

Die skoonheid van die hemel is 

die helder uitspansel, die hemel 

self straal sy heerlikheid uit. 

Wyle ds Koos het elke maand met 

sy kop in sy hande gesit.  “Ou kon-

trepsie (so het hy my baiekeer 

genoem) hoe moet ek die dona-

teurs bedank?”  En hier sit ek ook 

nou met my kop in my hande.  On-

verwags kom hier ‘n inbetaling in 

of ‘n tjek land op my tafel uit die 

mees onverwagte oord.  Iemand 

skakel, “ek het ietsie vir die werk 

van die Here inbetaal” of hier kom 

‘n wavrag klere, breekware, naald-

werkbenodigdhede en dies meer 

aan.  Ek kan u dalk nie persoonlik 

bedank of skakel, of ‘n briefie stuur 

nie, maar weet net asb:  ons hier 

by Evangelisasie is dankbaar vir 

elke sent wat ontvang word en ons 

probeer om u fondse so koninkryk-

ekonomies as moontlik aan te 

wend.  As ‘n mens nie kos het nie, 

hoe koop jy nog ‘n Bybel?  Baie, 

baie dankie! 

Ons bediening onder die Mala-

wiërs gaan fluks aan, die tronkbe-

diening hou pastoor Johannes be-

sig en ou Beste is amper voltyds 

besig met voorbidding en kanker-

berading.   

NUUSBRIEF  [AUGUSTUS 2017]: 

 “Welgeluksalig is hy wat die God 

van Jakob het as sy hulp, wie se 

hoop is op die Here sy God” (Ps 

146:5). 

VAN DIE HERE IS ALLE DINGE:  
Wie Het my geformeer?  Het ek uit 
die sogenaamde oerknal ont-
staan?  Baie, baie beslis nie hier-
die vrou nie.  Skep eers ‘n mens in 
sy volheid en ek mag dalk anders 
oortuig word. Goed en kwaad, 
lewe en dood, armoede en ryk-
dom, van die Here is dit. Wysheid 
en insig en ‘n verstaan van God se 
Woord, van die Here is dit.  Liefde 
en opregte paaie, van die Here is 
dit.  Die Here het ons uit die aarde 
geskape en ons sal sekerlik daar-
heen terugkeer. ‘n (Bepaalde) aan-
tal dae en tyd het Hy aan ons 
gegee, en ons laat heers oor alles 
wat op die aarde is. Bowenal het 
Hy ons ‘n hart gegee om te 
verstaan. Hy het ons met mag 
beklee en na sy beeld het Hy ons 
geformeer. Hy het sy oog op ons 
harte geplaas om ons die groot-
heid van sy werke te laat sien so-
dat ons die grootheid van sy werke 
kan vertel. 

Maar die Here is lankmoedig oor 
ons en het Hy sy barmhartighede 
oor ons uitgestort. Hy het gesien 
en geweet dat ons einde boos is, 
daarom het Hy sy vergiffenis ver-
menigvuldig. 

Oor ons wat sy tugtiging aanvaar, 
ontferm Hy Hom genadiglik. Daar 
is niks klein of gering by Hom nie, 
en daar is niks te wonderbaar of te 
sterk vir Hom nie en daarom mag 

ons nie sê nie: “Hierdie is slegter 
as daardie”, want alle dinge het Hy 
op sy tyd vasgestel. Alles wat uit 
niks is, keer tot niks terug. Ek weet 
net: my Here is dieselfde van 
ewigheid af; niks is toegevoeg en 
niks is weggeneem nie!   

KORT NUUS: Nog ‘n vraggie By-
bels is gereed vir versending en 
ons sal in die komende week hier-
aan aandag gee. Die volgende 
bestelling is ook byna gereed om 
geplaas te word en ons het dring-
end ‘n hoeveelheid plaaslik aan-
gekoop. 

Oom Bossie-hulle se nedersetting 
het met rasse skrede uitgebrei en 
daar is nou ongeveer 60+ mense.  
Hoe die oubaas siel en liggaam 
aanmekaar hou, weet ek nie.  
Maar hy is ‘n diep gelowige mens 
en soos hy onomwonde verklaar:  
“Genade van Bo, my kind, net ge-
nade”. Gelukkig kon pastoor Jo-
hannes gaan help met die oprig 
van nog ‘n houthuis of twee. Dit is 
met groot dankbaarheid dat ons ‘n 
bakkievrag groente uit hulle hand 
ontvang het vir verspreiding onder 
ander haweloses. 

Lilydale: “Thanks for supporting 

us. It is the beginning of waste 

management. God does not like 

dirt. That's why we must keep our 

environment and hearts clean.  

Baie dankie.” Bethuel Mashele is 

al vir baie jare betrokke by Lilydale 

en is ‘n kind van Here. Maar die 

vullis in Lilydale was besig om 

hom onder te kry en hy het ons ge-

nader vir ‘n bietjie hulp. ‘n Klein 

bedraggie is aan hom gestuur en 

so het hy operasie skoonmaak van 

stapel gestuur. Ons sal later foto’s 

plaas van sy skoonmaak aksie.   

Vir die laaste paar weke is hier 

gesteun, gekreun en gebuk om al-

les wat ingekom het, uit te sorteer, 

skoon te maak, te verpak en dan 

die lekker: om dit onverwags by ie-

mand se huis te gaan aflaai.  

Weereens kan ek net van God se 

groot genade getuig: “Tannie, ons 

soek dringend klere vir 2 dogter-

tjies”. Hier is niks – ek het net die 

vorige dag die laaste kinder-

SENDINGNUUS 
Ingestuur deur Betsie de Wet 
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kleertjies uitgedeel.  Maar ek moet 

bank toe en met die instap kom die 

bestuurder en ‘n konsultant my 

tegemoet. “Net die dame wat ons 

soek. Stap gou saam.” En onge-

looflik: die Here voorsien in ons 

nood sonder dat ons gevra het!  

Kinderklere net waar jy kyk. Dit is 

later verpak en die tweetjies het 

genoeg ontvang om hulle vir ‘n 

paar maande te klee. 

Baie dae wonder ek soms wat het 

geword van al die teologiese stu-

dente wat deur ons kantoor ge-

gaan het. Hulle was gewoonlik net 

so drie maande by Evangelisasie 

betrokke voordat hulle beroepe 

gekry het. En glo my, daarna was 

hulle nie tot veel in staat nie. As jy 

hulle gesien het, was hulle op die 

telefoon besig met alles behalwe 

wat hulle moes doen. Mev Beukes 

skakel:”Kyk in Junie se Kerkbode.”  

En sowaar daar sit dr Deon Bester 

en sy vrou, Susan, wat nou die Af-

rikaanse gemeentes in die Ver-

enigde Arabiese Emirate bedien.  

Ongelukkig moes hy sy predi-

kantsbevoegdheid in die NG Kerk 

prysgee maar Deon het ‘n passie 

vir die werk van die Here. Ek kan 

nie anders as om te sê nie:  Evan-

gelisasie laat beslis sy merk op ‘n 

mens.  

Bid  asseblief vir pastoor Johannes 

wat tans in die hospitaal is. 

Vanaf 6-14 September gaan ons 

vir die eerste keer sedert 2013 ‘n 

blaaskansie neem.      

Marinda en Michael Cox 

Bron: Evangelisasienuus – Augustus 2017; Adres: Posbus 
531, Ifafi, 0260; Tel/Sel: 012 259 0152/082 574 1340; E-pos: 
marindacox@mweb.co.za,Bankbesonderhede: ABSA, Reken-
ingnr 0690 750 252, Takkodenr: 632005 

2. TRANSWêRELD-AFRIKA   

[TWR] 

TWR Vroue van Hoop-program-

me verander lewens 

My naam is M……… 

Ek wil net vertel hoe die Here TWR 

se Vroue van Hoop radio-

programme gebruik het om my 

familie te red. 

'n Jaar na ons troue is my man tot 

tronkstraf gevonnis. Daardeur het 

ek baie swaar gekry. Ek het nie oor 

genoegsame fondse beskik om my 

maandelikse huurgeld te betaal nie 

en vriende het toe voorgestel dat 

ek moet begin uitkyk vir 'n ander 

man wat my in die lewe kon by-

staan. Ek het egter nie kans 

gesien om my rug op my man te 

draai nie en het vir hulle gesê dat 

ek verkies om aan my man getrou 

te bly. Vir die volgende twee jaar 

en twee maande het ek alleen in 

die huis gebly en probeer om die 

mas op te kom. Toe TWR se Vroue 

van Hoop in my kerk 

bekendgestel is, het ek hulle ver-

teenwoordigers gevra om vir my 

en my omstandighede te bid. 'n 

Maand later is my man uit die 

tronk vrygelaat!  Loof die Here! 

My naam is E…….. 

As 'n Moslem het ek beleef hoe dit 

daagliks slegter en slegter met ons 

familielewe gegaan het. Die toe-

stand van die klein huisie waarin 

ek en my familie gewoon het, was 

sodanig dat dit gereeld oorstroom 

was gedurende die reënseisoen 

en dan was daar nie 'n droë plek-

kie waar ons kon slaap nie. Toe my 

broers hoor dat ek boonop 'n vol-

geling van Jesus wou word, het 

hulle beplan om my dood te maak. 

Slegs God se beskerming het my 

van 'n gewisse dood gered. 

Op 'n dag het ek betrokke geraak 

by 'n gebedsgroepie van TWR 

Vroue van Hoop. Ek het die vry-

moedigheid geneem om hulle van 

ons moeilike omstandighede as 

familie te vertel. 

Van daardie dag af nadat ek met 

hulle gedeel het, het ek beleef 

hoedat die bede van TWR se 

Vroue van Hoop mettertyd 'n ver-

andering in die lewens van my 

broers teweeggebring het. Waar 

hulle aanvanklik planne beraam 

het om my dood te maak, leef ons 

vandag in vrede saam, want God 

het ons familielewe heeltemal ver-

ander. Vandag is ons so geseënd 

om in 'n huis met meer as een ka-

mer te bly. Daar is selfs 'n kamer 

vir my en my man terwyl die 

kinders 'n kamer van hul eie deel. 

Ek dank God vir sy genade en 

beskerming! 

Bron:  TWR-Afrika – golflengte: Augustus 

tot Oktober 2017; Adres: TWR-Afrika, Posbus 

588, Bothas Hill , 3770; Tel 031 777 6000; E-

pos: golflengte@twr.org; Bankbesonderhede: 

Rekeningnaam:  TWR-Afrika, Standard Bank; 

Rekeningnr 01 193 294  5; Takkode 011 645 

 

NGK SÊ NEE VIR STAATSBE-

HEER OOR GODSDIENS 

Die NG Kerk het haarself gedis-

tansiëer van voorstelle van die 

Kommissie vir die Beskerming en 

Bevordering van Kulturele, 

Godsdiens- en Taalregte wat sou 

neerkom op ‘n vorm van staatsbe-

heer oor godsdienste. 

Dié voorstelle kom nadat die kom-

missie allerlei misbruike deur 

godsdienstige randgroepe onder-

soek het. Van die voorbeelde wat 

aan die lig gekom het, was pastore 

wat hulle lidmate opdrag gegee 

het om gras te eet of petrol te 

drink, of wat hulle lidmate met in-

sekdoder bespuit het. 

Die voorstelle behels ‘n stelsel 

waardeur godsdienstige bedie-

naars (byvoorbeeld predikante, 

imams, priesters en rabbi’s) en 

godsdienstige organisasies (soos 

kerke) en sentrums van aanbid-

ding (soos kerkgeboue, moskees 

en tempels) sal moet registreer by 

staatsaangestelde sambreelligga-

me en dat dié liggame weer aan 

die kommissie moet rapporteer. 

Dr Gustav Claassen, algemene 

sekretaris van die NG Kerk, het in 

‘n brief aan die kerk se predikante 

gesê die kerk distansiëer haar van 

sleutelvoorstelle in die verslag. 

Volgens Claassen kan dié voor-

stelle nie versoen word met die 

Suid-Afrikaanse Handves van 

mailto:golflengte@twr.org
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Godsdiensregte en -vryhede nie. 

Dié handves word ondersteun 

deur die meeste Christelike de-

nominasies, asook lede van die 

Joodse, Moslem-, Hindoe- en 

tradisionele Afrikagemeenskappe. 

Claasen sê die voorstelle kom 

neer op staatsbeheer en staats-

regulering van godsdiens. Dit sal 

‘n fundamentele skuif wees weg 

van die huidige bedeling van 

samewerking tussen die staat en 

godsdienstige gemeenskappe. Dit 

sal ‘n skending wees van die reg 

tot godsdiensvryheid wat deur die 

grondwet gewaarborg word. 

Die NG Kerk betreur die misbruike 

wat onder die vaandel van gods-

diens gepleeg word en steun die 

gedagte dat daar ‘n einde aan 

sulke misbruike gemaak moet 

word. Staatsregulering en -beheer 

oor godsdienste is egter nie die 

manier om dit te doen nie. Die 

bestaande Suid-Afrikaanse reg-

stelsel bied genoeg middele om 

sulke misbruike te bekamp. 

Claassen skryf die kommissie het 

as ‘n grondwetlike liggaam ‘n 

invloedryke rol om te speel in die 

beskerming en bevordering van 

die regte van godsdienstige ge-

meenskappe. Die rol wat egter 

deur die grondwet in die vooruitsig 

gestel is, is om by te staan, te 

ondersteun en raad te gee, en nie 

om godsdiens te beheer nie. 

“Van die kant van die Suid-

Afrikaanse Handves van Gods-

diensregte en -vryhede, sien ons 

uit na ‘n verhouding van weder-

sydse bevoordeling met die kom-

missie op die basis van die rol wat 

die grondwet in die vooruitsig ge-

stel het. Om dié rede moet die 

verslag van die kommissie nie 

voortgaan nie.” 

Neels Jackson, Kerkbode, 28 Julie 

2017. 

GEMEENTE GEBEURE 

Die wind het gewaai om elke hoek 

en draai en die voete was minder 

as wat ons gehoop het. Maar dit 

het nie baie saak gemaak nie want 

op 2 September het die gemeente 

weer basaar-makietie gehou. Ons 

het weer kans gekry om lekker 

saam te werk en so ook mekaar 

beter te leer ken en so kuierende 

en werkende ‘n wins van R56 349 

gemaak. Aan almal wat ‘n bydrae 

op een of ander manier gemaak 

het, ons hartlike dank. 

 

 

10 SEPTEMBER 

Op hierdie Sondag is die diens 

gelei deur Tertia Kellerman wat 

opleiding doen vir die organisasie 

Veritas in Suid-Oos Asië. Sy het ‘n 

inspirerende boodskap gebring en 

vertel van haar werk. 

Op dieselfde dag is daar ook ‘n 

nuwe diaken bevestig, Dewald Ma-

rais. Hartlik wel-

kom, Dewald.  

Mag jy ‘n ge-

seënde tyd as di-

aken beleef in Lyt-

telton-Noord ge-

meente. 

 

 Deur twee dinge is my lewe vir my leef-
baar gemaak: die liefde wat ek gegee 
het, en die liefde wat ek gekry het. 

~ C.J. Langenhoven  
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LIEF EN LEED  

Siekte en teenspoed het gewoonlik ‘n negatiewe 

effek (in ‘n mindere of meerdere mate) op ‘n mens se 

lewensverloop en gemoedstoestand. Daarom is dit 

belangrik om mense wat daardeur getref word, te 

ondersteun en vir hulle te bid. Ons noem 

vandeesmaand die volgende persone wat getrau-

matiseerd of siek is vir u aandag en voorbidding:- 

Anton Bekker, Dup du Plessis en Hester Janse van 

Vuuren wat almal chemoterapie ontvang. 

Bert en Marna Steyn wat albei rugprobleme het. 

Rina Schoeman wat na haar val en rugoperasie goed 

aansterk. 

Susan Odendaal wat agv swak gesondheid die af-

gelope tyd in en uit die hospitaal was. 

Lenie de Villiers wat ‘n stent ontvang het en daarna 

longkomplikasies ontwikkel het. Dit gaan darem weer 

beter. 

Marie van der Berg wat na haar heupoperasie in Mid-

delburg binnekort terugkeer na die sorgsentrum in 

Protea. 

Ruby Pillay van Rusoord wie se gesondheid steeds 

pla. 

Anne-Marie, vriendin van Pierre de Villiers, wie 

se borsbiopsie darem nie kwaadaardigheid 

getoon het nie. Pierre self het ‘n hartaanval 

gehad en is nog in ‘n kritieke toestand in Steve Biko 

se intensiewe sorgeenheid. 

Rita Scott wat sukkel met longprobleme. 

Cassie Liebenberg wat tweekeer ‘n stent moes kry na 

‘n hartaanval in Unitas Hospitaal se voorportaal. 

Mottie Botha (90 jr) van Rusoord wat kanker aan die 

been het. 

Marie le Roux van Rusoord wat in Unitas behandel is 

vir ‘n hartprobleem. 

Lai Kloppers wat ‘n erge nek- en rugprobleem ontwik-

kel het. 

Louise Human wie se breinkanker vererger het en 

wag vir die mediese fonds se goedkeuring vir verdere 

behandeling. 

Wilna Snyman se broer wat ‘n neurologiese toestand 

het wat besig is om hom te verlam en hom in ‘n rol-

stoel laat beland het. Bid ook vir sy bejaarde moeder 

wat hom versorg. 

Ronnie Kok van Rusoord wat ‘n oogbehandeling 

gehad het. 

Lianie Bernardo, maatskaplike werker van CMR, wat 

behandeling kry vir uitbrandingsindroom. 

Susan, dogter van Sus Boshoff, vir wie ons steeds 

moet bid. 

Koos Smith wat ongesteld is waarvan die oorsaak 

nog nie vasgestel kon word nie. 

Bill Smith by wie vroeë Parkinsonisme gediagnoseer 

is. 

Kitty de Kock van Protea wat in die hospitaal is. 

Catharina van Wyk wie se gloukoom vererger het. 

Helena Bezuidenhout se skoondogter wat ernstig be-

seer is in ‘n motorongeluk. 

Helena Jacobs wat lank gesukkel het met bronchitis 

maar darem nou beter is. 

Daar was ook vreugde by sommige in die gemeente:- 

Constand Olivier, seun van Berry, het ‘n goue 

medalje vir roei verwerf by die onlangse 

wêreldbyeenkoms vir gestremdes in Pietermaritz-

burg. Geluk man! 

Cyril en Thea Nienaber, dogter van Joey van Wyk, is 

getroud op 16 September. Baie geluk aan die egpaar 

en die ouers aan beide kante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERO BOOMSLOPINGS 

   BOOMSLOPINGS EN SNOEI 

     VAN BOME EN STRUIKE. 
      ONS VERSKAF OOK   

     KAGGELHOUT 

     KONTAK ERNST 

    083 656 4992  

  www.treecarepta.co.za       

www.boomslopings.co.za 

 
 

 
SPESIALE 

PENSIONARIS PRYSE 
SALON – LAVIE AFTREE OORD 

 (Mans is welkom) 
 
 Manicure (Hande) R80 
 
 Pedicure (Voete) R80 
 
Gee aandag aan:      Eelte  

                       Liddorings  
                        Ingroei toon naels 
                        Skurwe hakke 
                        Masseer van Voete 
                        Voucher beskikbaar 

Ansie Kruger 
072 063 1062                                             OOK IN ELDORAIGNE 


