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NOG  HERVORMING 

In die September-uitgawe van 

Die Kandelaar het ons gesê dat 

ons oor 2 maande artikels oor die 

Hervorming in die maandblad 

gaan plaas – veral met die klem 

op die betekenis wat dit vandag 

nog vir die kerk het. Hierdie 

maand word nog artikels 

geplaas, soos belowe, met die 

klem veral op die byeenkoms wat 

op 5 Julie 2017 in Wittenberg 

gehou is om die Hervorming te 

vier. Dit was deel van die Alge-

mene Vergadering van die 

Wêreldgemeenskap van Gere-

formeerde Kerke wat hoofsaaklik 

in Leipzig, Duitsland, gehou is 

van 29 Junie tot 7 Julie 2017. ‘n 

Interessante skildery vir hierdie 

gebeurtenis in Leipzig is ook ge-

maak deur ‘n Amerikaanse kun-

stenaar wat in hierdie uitgawe 

van Die Kandelaar ingevoeg 

word met ‘n uiteensetting van die 

betekenis daarvan. 

Al vier ons nou die 500ste ver-

jaardag van die Hervorming hoe 

wyd ookal, dit stel nie die 

eksamens uit nie. Die eksamens 

doem soos ‘n berg op voor die 

skoliere en studente. Wees 

verseker dat ons aan julle dink – 

en ook aan al die ouers wat 

saam die eksamen deurworstel. 

Daan en Jansie. 

 

NB! Sorg dat jy nie die in-

voegsel in hierdie uitgawe laat 

uitval nie! 

EK KIES CHRISTUS EN DIE 

KRUIS 

Volgens oorlewering het Martin 

Luther sy 95 stellinge teen die 

Katolieke Kerk op 31 Oktober 

1517 teen die kerkdeur van Wit-

tenberg vasgespyker. 

Die dokument, wat in Latyn 

geskryf was, is ook aan Albert, 

die aartsbiskop van Mainz ge- 

stuur. Luther het versoek dat die 

aartsbiskop sy stellinge aan die 

Skrif toets en dat die verkoop 

van aflaatbriewe onmiddellik 

stopgesit moes word. 

Verskeie kopieë is deur Johann 

Grünenburg van Wittenberg 

gedruk en die 95 stellinge is 

binne dae in Duits vertaal. Dit het 

soos ‘n veldbrand oor die hele 

Europa versprei en na ‘n maand 

was dit ook in Engeland 

beskikbaar. 

“Ek kies Christus en die kruis!” 

Reaksie uit kerk en staat het 

toegeneem namate minder en 

minder aflaatbriewe verkoop is. 

Dit het gou duidelik geword dat 

Luther se standpunte groot fi-

nansiёle verliese vir die kerk en 

staat tot gevolg gehad het. 

Alhoewel hy die kerk en teoloë 

van sy tyd in die 95 stellinge 

uitgedaag het, was daar veel 

meer op die spel. Die hele Mid-

deleeuse skema van verlossing 

soos wat die skolastici dit uitge-

werk het en die kerk dit ver-

kondig het, het onder verdenking 

gekom.  

Luther se fundamentele vrae oor 

die aard  van bekering, vergifnis 

en verlossing het verder nie net 

die kerk uitgedaag nie,  maar ook 

die hele finansiёle stelsel van Eu-

ropa tot in sy wese geskud. 

Die hooffokus van sy kritiek word 

in die eerste stelling reeds 

duidelik: “Toe ons Here en 

Meester Jesus Christus gesê het: 

‘Bekeer julle’ (Matt 4:17) het Hy 

daarmee bedoel dat die hele lewe 

van ‘n gelowige ‘n lewe van 

bekering moet wees.” 

Luther was van mening dat son-

daars wat op aflaatbriewe 

staatgemaak het vir vergifnis, in 

so ‘n mate deur die kerk mislei is, 

dat hulle vir ewig verlore was. Hy 

het die aflaatbriewe verder verge-

lyk met nette waarmee rykdom vir 

sommige mense ten koste van 

ander “gevang” is. 

Luther het sy standpunt verder 

soos volg verwoord: “Dit is 

duidelik: Hy wat Christus nie ken 

nie, ken nie die God wat in lyding 

weggesteek is nie. Daarom kies 

hy goeie werke bo lyding, heer-

likheid bo die kruis, mag bo swak-

heid, wysheid bo dwaasheid en in 

die algemeen goedheid bo 

boosheid. Hierdie is die mense 

wat die apostel ‘vyande van die 

kruis van Christus’ noem want 

hulle haat die kruis en lyding en 

het goeie werke en die heerlikheid 

van goeie werke lief”. 

Luther het opnuut onherroeplik vir 
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Christus en die kruis gekies en so 

die geskiedenis van die kerk op ‘n 

nuwe pad geplaas. 

Prof Johan van der Merwe, profes-

sor in Kerkgeskiedenis aan UP. 

e-Kerkbode, 14 Julie 2016. 

VERNUWING 500 JAAR NA 

HERVORMING 

“Lewende God, vernuwe en ver-

ander ons.” Dit was die tema van 

die groot byeenkoms van Refor-

matoriese kerke uit die hele wêreld 

onlangs in Leipzig, Duitsland. 

Die Reformatoriese wêreld vier 

500 jaar Hervorming:1517-2017. 

500 jaar gelede het Luther sy 95 

stellings teen die misbruike in die 

kerk van sy tyd aan die kerkdeur in 

Wittenberg vasgespyker. Hy wou 

nie wegbreek en ‘n nuwe bewe-

ging begin nie. Hy wou van binne-

uit hervorm. Dat kerkmense insien 

waar hulle teen die evangelie van 

Jesus Christus ingaan. 

Maar die verkeerde raaksien, wil 

mense nie. Hoe dinge is, is ge-

maklik. Mag, posisie, bevoorreg-

ting pas hulle. Toe skeur die kerk 

500 jaar gelede eerder as om te 

vernuwe en verander. 

Vanjaar “vier” ons die skeuring: 

Reformasie 500 jaar, die begin van 

ons kerklike tradisie. Met die groot 

viering in Leipzig hoor ‘n mens ‘n 

noot van beskeidenheid, ook in die 

keuse van die tema: “Lewende 

God, vernuwe en verander ons.” 

Nou hier, want ons erken: ons het 

dit nodig. 

Ons viering gaan nie oor ons pres-

tasies, alles wat ons vermag het 

nie. Inteendeel, ons bely: ”Soos 

ons hier staan, is ons ver van reg 

af”. En ons bid: ”Maak ons reg en 

help ons regmaak, lewende God”. 

Die Reformasie het ons verant-

woording geleer, sê Najl Kassab 

van Libanon, die eerste vrouepre-

sident van die Wêreldgemeen-

skap van Gereformeerde Kerke. 

Daar staan sy, op Luther se kansel 

in Wittenberg, en haal hom aan: 

“’n Godsdiens wat niks gee nie, 

niks kos nie, nie ly nie, is niks werd 

nie.” Alle mense is waardevol in 

God se oë, ongeag hul kleur of 

geslag of ras of paspoort. 

Doen ons verantwoording oor ons 

omgaan met mense – in gedagtes, 

woorde en werke, soos die litur-

giese formule dit uitdruk – kan ons 

net beskeie bid: “Lewende God, 

vernuwe en verander ons.” 

In hierdie jaar van Reformasie 500 

reik kerke mekaar ‘n hand van ver-

soening. In die Lutherkerk in Wit-

tenberg is op 5 Julie ‘n gesament-

like verklaring onderteken deur die 

Reformatoriese, Rooms-Katolieke, 

Lutherse en Metodistekerk. ‘n Tree 

tot heling na 500 jaar se verdeeld-

heid onder die volgelinge van Je-

sus Christus. 

Vir die uittredende president, Jerry 

Pillay, is die verklaring simbolies 

van die pad wat ons behoort te 

loop: ‘n weg van saam wees en 

saam doen eerder as stry, baklei, 

vervreem en verskeur. 

Oor die saak wat in die 16de eeu 

bitter stryd en skeuring veroorsaak 

het, naamlik oor hoe God die 

mens red, kan kerke nou saam-

stem. Die oor en weer slegsê van 

destyds is nie meer geldig nie. Die 

kerke dink vandag anders daaroor 

en is dit met mekaar eens. 

“Vandag,” se Kassab, “onderteken 

ons nie net ‘n verklaring nie, ons 

bou saam kerk.” 

Vir die pous is dit ‘n teken dat ons 

bereid is om saam te stap as 

broers en susters in Christus op 

die pad van konflik tot gemeen-

skap, van verdeeldheid tot ver-

soening. Eenheid word beliggaam 

in ons gesamentlike verset teen 

onreg en uitsluiting, sê die Lu-

therse leier. 

Hier staan ons, 500 jaar later. 

Ons bely ons geloof en ons on-

volmaaktheid. En bly bid: 

“Lewende God, vernuwe en ver-

ander ons.” 

Yolanda Dreyer.   Beeld, 26 Julie 

2017. 

OM VRUG TE DRA 

Dit was die adgelope 18 maande 

my besondere voorreg om deel 

van die Liturgiese Komitee van die 

Wêreldgemeenskap van Gerefor-

meerde Kerke te kon wees. Af-

komstig uit verskillende wêrelddele 

was dit ons verantwoordelikheid 

om die voorbereidingswerk te 

doen vir al die aanbiddings-

geleenthede en eredienste wat 

tydens hierdie ekumeniese lig-

gaam se sewe-jaarlikse Algemene 

Vergadering in Leipzig, Duitsland 

gehou is. 

Die tema van die Jaarvergadering 

was: “Living God, Renew and 

Transform Us” en is gebaseer op 

die woorde van Rom 12:2. Hierdie 

tema het op verskillende maniere 

tydens die vergadering ge-

funksioneer en het ook vir ons as 

liturgiese groep die rigting vir ons 

beplanning aangedui. So is daar 

byvoorbeeld vier tema-liedere spe-

siaal rondom hierdie tema gekom-

poneer en in verskeie tale vertaal. 

‘n Spesiale kunswerk Bearing Fruit 

is ook vir die byeenkoms deur die 

Amerikaanse kunstenaar, Joel 

Schoon-Tanis, geskep en is op 

verskeie maniere gedurende die 

vergadering aangewend  ̶  onder 

andere op die omslag van die 

“Worship Book” wat by die verskil-

lende aanbiddingsgeleenthede ge-

bruik is. 

Schoon-Tanis is ‘n lidmaat van die 

Reformed Church in Amerika en 

gebruik sy kuns as ‘n medium om 

uitdrukking te gee aan sy geloofs-

oortuigings en om die boodskap 

van die evangelie sigbaar uit te 

beeld. Sy werk word gekenmerk 

deur ‘n kleurvolle, speelse en byna 

kinderlike benadering en het ook 

neerslag gevind in die publikasie 

40: Biblical story interpreted by   
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Joel Schoon-Tanis. 

Die kunswerk Bearing Fruit is net 

soos die tema van die Algemene 

Vergadering geïnspireer deur Rom 

12:2 en die woorde van hierdie 

teksvers word dan ook in die 

waterstroom op die voorgrond van 

die skildery gesien. Die kunstenaar 

self sê dat die skildery ook “a nod 

to Psalm 1” behels. Dit is trouens 

duidelik dat die sentrale beeld in 

die kunswerk uitdrukking gee aan 

hierdie psalm se verwysing na “’n 

boom/ wat by waterstrome geplant 

is,/ wat op die regte tyd vrugte dra/ 

en waarvan die blare nie verdroog 

nie”. 

Hiermee saam sou ‘n mens ook ‘n 

verwysing na die boom van die 

lewe in Openb 22:2 in die skildery 

kon sien. Van dié boom word gesê: 

“… hy dra twaalf keer per jaar 

vrugte: elke maand lewer hy sy 

vrugte. Die blare van die boom 

bring genesing vir die nasies”. 

In Schoon-Tanis se skildery neem 

die boom ‘n oorheersende posisie 

reg in die middel van die kunswerk 

in. Die boom se stam wek die in-

druk dat dit al ‘n baie lang tyd groei 

en dus as ‘n betroubare bron van 

vrug en vernuwing beskou kan 

word. Soos in Ps 1 put die boom 

sy groeikrag uit die waterstroom 

wat met God se vernuwingswerk 

(Rom 12:2) in verband gebring 

word. 

Aan die linkerkant van die boom sit 

‘n persoon teen die stam aange-

leun, besig om ‘n boek te lees  ̶  ‘n 

klaarblyklike verwysing na Ps 1:2 

se verwysing na die mens “…wat 

in die woord van die Here sy 

vreugde vind./ dit dag en nag oor-

dink”. ‘n Entjie weg van die per-

soon staan ‘n groep mense in ‘n 

kring wat waarskynlik dui op ge-

lowiges wat saam bid en saam 

nadink oor die betekenis van God 

se Woord. 

Aan die anderkant van die boom is 

‘n ander groep besig om van die 

vrugte van die boom te pluk. Van 

hierdie vrugte word in ‘n mandjie 

gepak met die oog op latere ge-

bruik, terwyl van die vrugte ook 

uitgedeel word aan mense wat 

daar staan en wag om dit te 

ontvang. Van die blare van die 

boom sif saggies neer op sowel 

die plukkers as die wagtende   

skare  ̶  ‘n duidelike verwysing na 

die blare van die boom wat 

genesing bring vir die nasies. 

Verskuil tussen die blare van die 

boom is ook die logo wat spesiaal 

vir die Algemene Vergadering in 

Leipzig ontwerp is. Daarmee wil 

die kunstenaar te kenne gee dat 

die werk van die Wêreldgemeen-

skap van Gereformeerde Kerke ‘n 

belangrike deel uitmaak van die 

vrug van God se vernuwingswerk 

en ook ‘n betekenisvolle bydrae 

kan lewer tot die genesing van die 

nasies. 

Die helder kleure wat deur die kun-

stenaar in hierdie werk aangewend 

word, dra by om ‘n vreugdevolle 

sfeer te skep vir die gebeure wat 

hier uitgebeeld word. Vrugdra word 

nie gesien as ‘n vermoeiende 

sleurwerk nie, maar as arbeid wat 

met blydskap in belang van God 

se koninkryk in die wêreld van 

vandag verrig word. 

Die kunstenaar self sê die vol-

gende oor sy skildery: ”What was 

most important to me was to show 

the active nature of the movement 

of God and the Church. Active 

meditation and prayer and service 

as the fruit ‘beared’ is brought to 

the world”. 

Op ‘n verbeeldingryke wyse slaag 

die kunstenaar myns insiens daar-

in om uitdrukking te gee aan die 

Gereformeerde (én Bybelse)  visie 

van God se mense wat deur die 

Woord van God gedring word om 

‘n verskil te maak in die wêreld 

waarin ons ons elke dag bevind. 

Dr Andre Bartlett, Kerkbode, 28 

Julie 2017. (Ingesluit is die afdruk 

van die skildery onder bespreking) 

DIE PASTORALE AANPAK VAN 

CALVYN 

Johannes Calvyn, die kerk-

hervormer van Genéve, word 

dikwels gesien as ‘n streng dog-

matikus. Prof Hennie Pieterse en 

Ds Piet Grobler wys egter daarop 

dat daar ‘n pastorale kant aan 

Calvyn was waaruit die kerk 

vandag kan leer. 

By Calvyn het sy verstand en sy 

hart, sy teologie en sy innerlike 

geloof, altyd saam gegaan. 

In die voorwoord van sy kommen-

taar op die Psalms in 1557 skryf 

hy dat hy onverwags, plotseling, 

tot bekering gekom het. “God het 

my hart”, skryf hy,”tot gehoorsaam-

heid verander”. Die ervaring van 

die ware geloof het ‘n ywer om 

meer van die geloof te wete te 

kom in hom laat ontvlam – so ‘n 

ywer dat hy die ander studies vir 

eers opsy geskuif het. 

Oor die presiese datum van sy 

bekering is geskiedkundige navor-

sers nie seker nie. Dit kan wees 

dat dit al voor Augustus                            

1533  gebeur het. 

Op 1 November 1533 het daar ‘n 

dramatise gebeurtenis in sy lewe 

plaasgevind. Sy virend, Nicolas 

Cop, die rektor van die Paryse uni-

versiteit, het op daardie dag ‘n 

akademiese rede gelewer in die 

kerk van Cordeliers waar profes-

sore en kerklike hoogwaardig-

heidsbekleërs teenwoordig was. 

Die inhoud van sy rede was 

hervormd gesind. Daar is aan-

duidinge dat Calvyn hom gehelp 

het met die opstel daarvan. 

Die Katolieke kerkleiers kla vir Cop 

aan by die parlement, toe die 

hoogste geregshof. Hy word 

betyds gewaarsku en vlug betyds 

uit die stad. Calvyn word deur sy 

vriende gewaarsku dat hulle ook 

agter hom aan is. Die polisie het al 

aan die deur geklop toe sy vriende 

hom met aaneengeknoopte lakens 
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by ‘n venster laat afsak het sodat 

hy uit die stad kon vlug. Hy skuil 

by goedgesinde priesters totdat hy 

uiteindelik Frankryk vir goed moes 

verlaat. 

In Julie 1536 is Calvyn na vele 

omswerwinge terug in Genéve.                     

Guillaume Farel, die plaaslike 

predikant daar, besoek hom en 

versoek hom met ‘n sterk stem om 

te bly en daar te werk in die 

reformatiese gemeente in die stad. 

Die oproep van Farel was vir 

Calvyn asof God self sy hand op 

hom gelê het met ‘n roeping om  

hier as predikant te werk. 

Calvyn het die evangelie ver-

kondig. Die woord doctrina in 

Latyn wat hy gebruik, is later in die 

17de eeuse Ortodoksie as lering 

vir onderrig opgevat sodat dit al-

gou as leerstelligheid gesien is. Hy 

het egter met die woord doctrina 

die evangelie, of die leer van die 

evangelie, verstaan. Doctrina is si-

noniem met evangelie, en druk 

eintlik die hele evangelie, die hele 

Woord van God uit. 

Die doel van die doctrina is om 

mense tot bekering te bring, om 

hulle in die geloof in God te onder-

rig en om hulle op te bou in die 

geloof. Hy het die doctrina, die 

evangelie, eksistensieel in sy lewe 

ervaar – hy skryf dat hy sy ster-

wende vrou met die doctrina 

getroos het en dat sy in vrede 

gesterf het. 

Hy skryf ook dat ‘n mens die drie-

enige God leer ken wanneer jy in 

die geloofsomgang met Hom ‘n 

ervaring het dat Hy baie naby jou 

is sodat jy Hom byna kan aanraak. 

Hy het die Reformatoriese teologie 

wat hy ontwerp het, op ‘n pastorale 

wyse heel eenvoudig aan die een-

voudige, van alles gestroopte vlug-

telinge in Genéve gebring – hulle 

het met niks daar aangekom en 

het haas niks van die Bybel 

geweet nie. 

Die kategismus van Genéve wat 

hy in 1542 na sy terugkeer uit 

Straatsburg geskryf het met die 

vraag-en-antwoord-metode, is ‘n 

heel eenvoudige verklaring van die 

evangeliese teologie gebaseer op 

die Skrif. Hy het steeds sy teolo-

giese begrippe ‘n heilstoepassing 

gegee. 

Sy pastorale aanpak blyk veral ook 

uit die samelewing wat hy geskep 

het vir sy gemeente van vlugte-

linge en die vlugtelinge wat 

gereeld in Genéve aangekom het 

met niks – ook nie burgerskap van 

‘n land nie. 

Hy het weer diakens  ingestel wat 

die finansies moes beheer en vir 

die nood van mense gesorg het. 

Hy het instellings van barmhar-

tigheid tot stand gebring waar die 

diakens in beheer was: ‘n hospi-

taal met twee afdelings, een vir die 

siekes en die tweede vir die sorg 

van bejaardes en vir weduwees en 

weeskinders; ‘n gastehuis vir arm 

vlugtelinge, veral jongmense wat 

daar aankom, en ‘n pes-huis vir 

mense wat aan die pessiekte gely 

het. 

Die gemeentelede is aangespoor 

om hard te werk en dinge te 

vervaardig wat verkoop is, met die 

gevolg dat daar almeer fondse en 

‘n relatiewe welvaart ontstaan het. 

Die hoogtepunt vir die gemeente 

en die stad Genéve was die 

stigting van die Akademie 

(universiteit) met 600 studente in 

Junie 1559. 

Ds Piet Grobler was nou betrokke 

by die NG Kerk se uitreik na 

Frankryk in die Gesamentlike 

Kommissie vir Evangeliebediening 

in Frankryk. In samewerking met 

andere in Frankryk het hulle die 

1542-kategismus van Calvyn in 

moderne Frans laat vertaal en in 

1991 10 000 boekies daarvan 

gedruk. Dit word versprei in Frank-

ryk, in Afrika, Kanada en die 

Franse eilande. 

Calvyn se pastoraat in sy ge-

meente is vandag vir ons ‘n mis-

sionale inspirasie en toon aan ons 

wat missionale kerkwees is: ‘n 

kerk wat sy boodskap met dade 

van liefde uitdra.  

Kerkbode, 28 Julie 2017 

WONDERWERK HET NIE 

GEBEUR, MAAR TOG … 

André is onlangs oorlede aan 

kanker. Die laaste twee jaar het hy 

en sy vrou, Martie, een van ons 

projekte by Echo bestuur. Voor dit 

was hulle vir sewe jaar sendelinge 

in Zambië. 

Jy sou sukkel om iemand met 

meer toewyding en geloof as An-

dré te kry. 

Ons hele gemeenskap het saam 

met hom en sy familie gebid vir 

genesing, maar die wonderwerk 

het nie gebeur nie. 

Maar daar was tóg ‘n wonder te 

sien. By hom, sy vrou en sy 

kinders. Die wonder van liefde, 

omgee, selfopoffering en empatie. 

André het baie pyn gehad, maar 

hy was nooit alleen nie. Hy kon die 

Here se teenwoordigheid aanvoel 

in die liefde van sy mense. Dié van 

ons wat hom besoek het, ook. 

Dit het my opnuut laat besef dat 

daar twee soorte getuienisse is 

onder God se mense. 

Die een is die getuienis van mense 

vir wie die wonderwerk gebeur. Die 

getuienis van Lasarus, die blinde 

by Siloam, die Romeinse offisier 

se slaaf wat genees is, die getui-

enis van Elia wat kos kry by die 

kraaie, Abraham wie se stokou 

vrou swanger word …  

Maar daar is ook ‘n ander getui-

enis in die Bybel. Die getuienis van 

mense vir wie daar nie ‘n bona-

tuurlike wonderwerk gebeur het 

nie. Die getuienis van mense soos 

Job, Esegiël en Stefanus wat met 

klippe doodgegooi is. 

Dis ook tot ‘n groot mate Paulus se 

getuienis. In 2 Korintiërs vertel hy 
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hoe hy skipbreuk gely het, hoeveel 

keer hy onregverdig in die tronk 

gegooi en geslaan is, hoe hy 

honger gely het, van die uitdagings 

van rowers, vyandige volksgenote 

en moeilike gemeentes. 

Hy skryf dat hy geworstel het met 

‘n ding (niemand weet wat nie) en 

herhaalde kere vir God gevra het 

om dit weg te vat, maar die enigste 

antwoord wat hy gekry het, was: 

”My genade is vir jou genoeg, my 

krag kom juis tot volle werking 

wanneer jy swak is”. 

Paulus het ook die ander tipe won-

derwerke beleef. Hy en Silas sing 

byvoorbeeld in die tronk en die 

deure spring oop. 

Hul grootste getuienis was egter 

dat hulle gesing het vóór die won-

derwerk  ̶  en ‘n mens kry die idee 

dat hulle dit sou doen al het dit nie 

gebeur nie. 

Miskien moet ons anders kyk na 

wonderwerke? Dis ‘n wonderwerk 

om in die tronk te kan sing! 

Dit vat ‘n wonderwerk om soos 

Stefanus empatie te hê met jou 

vyande terwyl hulle jou stenig en 

dan die woorde van Jesus te her-

haal: “Vergeef hulle want hulle 

weet nie wat hulle doen nie”. 

Die vroeë kerk was ‘n verbode or-

ganisasie. Hulle was verbied om in 

die openbaar te preek. Dikwels 

was die enigste plek waar hulle 

getuienis gehoor is, by tereg-

stellings. 

Niemand het na hulle gekyk en 

gedink dis maklik om ‘n Christen te 

wees nie. Allermins! Tog het die 

kerk teen ‘n groot spoed gegroei. 

Omstanders het na die getuienis 

van die vroeë kerk gekyk en begin 

wonder: wat kan so wonderlik 

wees dat iemand soveel daarvoor 

sal verduur? Hulle het hulle ver-

wonder aan die vryheid van die 

vroeë Christene, wat ‘n lig kon sien 

in die donkerste van omstan-

dighede. 

Dalk bid ons te min vir hierdie 

wonderwerk. 

Jaco Strydom, Beeld, 4 Oktober 

2017. 

1. FRANSE SENDING – KINDER-
EVANGELISASIE (CEF)  

(Ds Johan en Rita Bloemhof) 

EVANGELIE DIÉ WARE SKAT 

Jesus het gesê: 

"Maak vir julle skatte in die hemel 
bymekaar, waar mot en roes dit 
nie verniel nie en waar diewe nie 
inbreek en dit steel nie." 

Reformasie:  Martin Luther verwys 
sewe keer in sy 95 stellinge na 
'skatte' van die kerk. Die hoog-
tepunt is dat die evangelie van 
redding deur genade alleen die 
ware skat van die kerk is. Wat is 
die prys van 'n siel?… onbetaal-
baar, behalwe deur Christus se 
kosbare bloed. 

Uit die hartjie van die Vrystaat, uit 
die mooie CLARENS het 'n groep 
toegewyde, opgewekte, hartlike 
gelowiges dié skat kom uitdeel in 
Frankryk. In die Noord-Weste, 'n 
gebied met baie min gelowiges. In 
Dol-de Bretagne. 

'n Baie besondere uitreik! 

Onder leiding van ds Sakkie en 
Karla van den Bergh het die be-
sondere groep berge kom versit in 
'n 'vergete' streek. So ver soos die 
gemeentetjie weet, is die evan-
gelieboodskap nog nooit in meeste 
van die dorpies versprei nie. Met 
tipiese Suid-Afrikaanse sending-
ywer en blydskap is baie kilome-
ters per voet afgelê sonder om ooit 
te kla. Duisende huise meer as 
wat aanvanklik beplan, kon dié 
skat in hulle posbusse kry. Die 
span se beperkte Franse kennis 
het nie hulle waagmoed gedemp 
om persoonlik vir mense die evan-
geliese pakkie te gee nie. Net voor 
die uitreik begin het, het die duiwel 
gewoed: 'n kind het met 'n motor 
deur die kerk se voorruit gery waar 
die gemeente vergader het. 'n 
Groot ruit het net-net 'n baba 
gemis. Niemand is dood nie. In die 

proses is die ds se motor ook af-
geskryf. Selfmoord, lyding, kerk-
skeuring net voor die span die 
goeie nuus kom versprei het… 
maar God het die laaste woord… 

Deeglike Bybelstudies, toewyding, 
ernstige gebed tydens die uitreik 
maar ook tuis in Clarens deur die 
Franse Sending se medestryders 
in Suid-Afrika het ons gedra. 

God het ryklik geseën. Verskeie 
mense het tot bekering gekom na 
die uitreik. Die klein kerkie het feit-
lik 100% vermeerder. Dit hou ver-
band met die spesiale kinderaand 
wat die span aangebied het en 
met die verspreiding van die skat 
van die evangelie in posbusse. So-
li Deo Gloria. 

'n Aangename verrassing was die 
hulp van 'n groep Christen 
"Gypsies" wat met hulle karavane 
net voor die uitreik by die kerk 
aangekom het. 'n Besondere evan-
gelisasie-aand is deur die Clarens 
span vir hulle kinders aangebied. 
Bid asseblief vir Josué. Hy het 'n 
gewas in sy oor. Die Gypsies ver-
soek dat ons hulle geestelike leiers 
deur VERITAS in die toekoms sal 
oplei. 

Met feitlik die hele wêreld op inter-
net (Whatsapp, Facebook, Skype, 
ens) maak dit mos sin om die skat 
van die evangelie ook só te ver-
sprei. Met elke uitreik word ons 
Kinder-evangelisasie Franse web-
blad bemark onder die gesinne. 
Op dié wyse leer die beraders die 
Bybel 365 dae van die jaar aan 
baie duisende kinders in die 
Franssprekende wêreld – die be-
raders kom op dié wyse binne in 
hulle kamers (op hulle rekenaars), 
in hulle sakke (l-Phones), orals. 

Eenvoudig is dit egter nie: Duur 
koste vir beveiliging – sekuriteit 
vir kinders, ontwikkelingskoste, 
tegniese probleme, inbrake, 
ontmoediging van die beraders 
wat elke dag voor hulle reke-
naars is om met die kinders te 
praat. Bid asseblief dat die 
Here sal voorsien en lei om 
verder te gaan. 

Oor en oor die moeite werd: Op 
dié wyse hoor baie van die 50 
miljoen Franse kinders in die 
wêreld die goeie nuus – ons 
sou hulle nie op 'n ander wyse 

SENDINGNUUS 
 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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kon bereik nie. 
BRON: Franse Sending – Kinderevangelisasie (CEF), 
Nuusbrief 3 – 2017; Nuusbriewe en Gebedsversoeke 
beskikbaar by bloemhof@free.fr,Tel +33160861989, Selnr: 
+3364922585; Bankbesonderhede: FNB, Rekeningnaam: 
Child Evangelism Fellowship, Verwysing: Meld asb u Naam en 
Van en sê :VIR ds J F Bloemhof nr 30", Rekeningnommer: 53 
800 042 847; Takkode: 200912 

 

2. SENDING AAN DIE 
MELAATSE (Suidelike Afrika) 

Toe S'fiso by my kliniek instap, het 
ek dadelik besef daar was iets ern-
stigs aan die gang. 'n Vrot reuk het 
die vertrek gevul. 

S'fiso het 'n ulkus, het ek gedink. 
Melaatse lyers beseer hulle voete, 
aangesien hulle nie pyn in hul 
voetsole voel nie. Verwaarloosde 
beserings lei tot onwelriekende 
wonde, met gevolglike gestremd-
heid en amputasies. 

Sy been was erg geswel en het 
warm gevoel. Die stank was 
ondraaglik toe hy sy skoene uit-
trek. 

'n Spyker in sy skoen het 'n gat in 
sy voet gemaak wat sy hak beseer 
het. 

Dis verskriklik – S'fiso moes jare 
gelede al behandel gewees het, 
het ek gedink, terwyl die dooie vel 
rondom die ulkus met sorg 
weggesny is. 

Melaatsheid is geneesbaar en met 
vroeë behandeling sou S'fiso nie 
gevoel in sy voet verloor het nie. 

S'fiso het 'n nuwe paar skoene 
ontvang – met goeie binnesole en 
geen spykers nie. 

“Jy moet rus – as jy aanhou loop, 
gaan jy jou voet verloor.” “Wie 
gaan my beeste oppas?”,  het hy 
gesug. Twee van sy neefs het 
aangebied om te help en S'fiso het 
ingestem om sy voet te rus. Sy 
voet is gered, maar hy moet op sy 
hoede bly – selfs 'n kort afstand op 
sy voete kan maande se goeie 
werk ongedaan maak. 

Danksy u wonderlike vrygewig-
heid, gaan mense soos S'fiso die 
wreedheid van melaatsheid vry-
spring. U ondersteuning hou per-
soneel van die Sending aan die 
Melaatse in die veld, waar gesond-
heidswerkers opgelei word om die 
siekte te herken voordat pasiënte 
se lewens deur gestremdheid ver-
woes word. 

Dis te danke aan u dat mense wat 
nie pyn kan voel nie, besef dat, 
hoewel brandwonde en blase 'n te-
rugslag is, dit eintlik voorkom kan 
word. Met u hulp vind voete veilige 
beskerming in sagte skoene, voor-
dat dorings en klippe hulle vel af-
skuur. 

"Blindes sien weer en verlamdes 
loop, melaatses word gereinig, 
dowes hoor, dooies word opgewek 
en aan armes word die goeie 
boodskap verkondig” (Matt 11:5) 
(Nuwe Testament & Psalms, 
2014). 

Melaatsheid word die 'sluipende 
dood' genoem, omdat dit blindheid 
en verlamming veroorsaak … en 
slagoffers word dikwels as 'dood' 
deur familie beskou, wat uit vrees 
vir hierdie antieke teistering, hulle 
verstoot. 

U vrygewigheid bring persone, 
verpletter deur melaatsheid, terug 
in die lewe in – bevry uit die greep 
van verlamming en eensaamheid 
– opnuut verbind aan hulle 
geliefdes. 

Oorweeg asseblief hoe u moontlik 
verder kan help: 

* U bydrae van R200 voorsien 'n 
paar beskermende skoene. 

* 'n Skenking van R10 000 maak 
die volledige twee jaar siklus van 
behandeling moontlik – gratis vir 
die pasiënt. 

* R500 borg 'n besoek aan 'n gesin 
om hulle te ondersoek vir die 
vroeë tekens van melaatsheid. 

U donasie speel 'n lewensbe-
langrike rol om iemand uit die 
kloue van hierdie wrede siekte te 
bevry.  Dankie vir u hulp! 

(Pieter Lauscher, Uitvoerende 
Direkteur) 
BRON:  Sending aan die Melaatse Suidelike Afrika;('n brief 
gedateer 18 Augustus 2017 ontvang deur 'n lidmaat). Adres: 
Posbus 46002, OrangeGrove 2119. Telnr: 011 440 6323/011 
440 5826; Faksnr: 011 4406324; E-pos: peter@tlm.co.za; Web-
werf: www.leprosymission.co.za; Bankbesonderhede: ENB, 
Rekeningnommer: 51471056974; Takkode: 212217. 
 

GEMEENTE AKTIWITEITE 
Op 13 Oktober het so 40 stuks van 
ons weer by die treintjie by die 
Centurionmeer bymekaar gekom. 
En toe ry ons almal – selfs die 
dominee  ̶  weer trein soos toe ons 
kinders was!  
Wat ‘n heerlike geleentheid was dit 
nie. ‘n Heerlike sonskyndag waar 

ons kon smul aan Adél se muffins, 
worsbroodjies wat Daan en 
Tielman gaar gemaak het en  
heerlike roomys. 
 
Ou vriendskappe kon weer hervat 
word en nuwes kon gesmee word. 
Dit was ‘n goeie geleentheid vir 
ons om mekaar beter te leer ken. 
Ons het ook die geleentheid gehad 
om ‘n paar besoekers van Moe-
dergemeente daar te hê en ds 
Yolande Steenkamp kon ons vertel 
van die werksaamhede van die 
“Goue oues” in hulle gemeente. 
Ons is dan ook uitgenooi deur 
Amanda , die sekretaresse, om 
hulle volgende byeenkoms by te 
woon. Die foto’s wys hoe lekker 
ons in die koelte gekuier het. 

WOEKERAKSIE 

Die Woekeraksie eindig aan die 
einde van Oktober. Enige bydraes 
hiervoor kan nog tot dan by die 
Kerkkantoor ingehandig word. Ons 
sê intussen baie dankie vir almal 
wat met vaardige hande gebak, 
gekook of gebrou het om die 
Woekeraksie te ondersteun . 

mailto:bloemhof@free.fr
mailto:peter@tlm.co.za
http://www.leprosymission.co.za/
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CMR KRUIDENIERSWARE 

Ons herinner u aan die kruide-
niersware wat ons hierdie maand 
vir die CMR moet skenk. Die nood 
is werklik groot en daar klop al hoe 
meer mense aan die deure van die 
CMR vir hulp. Sonder ons bydraes 
kan hulle moeilik aan al die ver-
eistes wat aan hulle gestel word, 
voldoen. 

 

 

LUTHER SELF AAN DIE 

WOORD... 

“Ek wou baie graag Paulus se brief 

aan die Romeine verstaan, en niks 

het in my pad gestaan nie, be-

halwe daardie een uitdrukking, ‘die 

geregtigheid van God’, want vol-

gens my beteken dit dat God 

regverdig is en regverdig optree in 

die manier waarop Hy die on-

geregverdigdes straf... Nag en dag 

het ek dit oorpeins totdat ... ek die 

waarheid begryp het dat die ge-

regtigheid van God daardie regver-

digheid is waarmee Hy ons, op 

grond van sy genade, deur die 

geloof regverdig maak. Daarop het 

ek gevoel dat ek weergebore word 

en dat ek deur oop deure ‘n 

paradys binnegegaan het. Die hele 

Skrif het ‘n nuwe betekenis gekry, 

en waar die ‘geregtigheid van God’ 

my voorheen met haat gevul het, 

het dit nou vir my die heerlikste 

woord geword. Hierdie teks van 

Paulus (Rom 1:16 en 17) het vir 

my ‘n poort na die hemel geword.”       

In Afrikaans aangehaal op bl 366 

in Die Geskiedenis van die Chris-

tendom, red dr Tim Dowley, Struik 

Christelike Boeke, Kaapstad, 

1988. 

ROM 1:16,17 

Ek skaam my immers nie vir die evan-

gelie nie, want dit is ‘n krag van God tot 

verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir 

die Jood, maar ook vir die Griek. Want 

daarin word geopenbaar dat God se 

geregtigheid geheel en al op geloof 

berus, soos daar geskryf staan: “Wie op 

grond van geloof geregverdig word, sal 

leef”. (Direkte Vertaling) 

GEMEENTE ETE 

WANNEER: 12 NOV 2017 

TYD: 12:00 

ONS VERSKAF: KOUE VLEIS 

JULLE BRING: SLAAI EN NA-

GEREG, EIE EETGEREI EN 

DRINKGOED 

KOSTE: SLEGS ‘N DONASIE 

Kom eet gerus saam met die 

gemeente. Daar is net een ver-

soek: Gee asb u naam vir Sue 

by die Kerkkantoor voor of op 8 

November 2017. 

DIE KLAAGLIEDERE VAN DS TIENIE BENADE 

VRYDAG 17 NOVEMBER 2017. CENTURION GEREFORMEERDE KERK, H/V Basden en Alethea Str  

Ten bate van Rusoord Centurion 

Koste: R100 pp. Kaartjies beskikbaar in die kerkkantoor of by Jansie (012-667-6929/073-179-3295). 

Die Klaagliedere van ds. Tienie Benade is ‘n storie van verdriet maar ook ‘n storie van hoop wat nie 
beskaam nie, ‘n bittersoet verhaal wat met deernis vertel word van ‘n Afrikaanse dominee in ‘n tyd waarin 
mense nie meer so getrou kerk toe gaan nie. 

OMGEEKERK 

LYTTELTON-

NOORD 

 
 

 

 
SPESIALE  PRYSE 

 
Manicure (Hande) R120 

 
Pedicure (Voete) R120 

 
Gee aandag aan:    Eelte  

                         Liddorings  
                         Ingroei toon naels 
                         Skurwe hakke 
                         Masseer van Voete 

                                   Voucher beskikbaar 
 

SALON – Eldorainge 
Ansie Kruger                                                          
072 063 1062 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 

 

 

LOOPBAANGELEENTHEID 

25 JAAR EN OUER  MET EIE VERVOER 

 EN WOONAGTIG IN CENTURION 

ONS HOOR GRAAG VAN JOU. 

VERHURINGS EN VERKOPE 

OPLEIDING EN INFRASTRUKTUUR WORD VERSKAF 

SKAKEL  AUDREY BY  (012) 663 1482 

 
In geval van nood of ‘n dringende behoefte, skakel 

die kerkkantoor (Sue) om te registreer op die 
HELPLIFT netwerk van ons gemeente. 

Indien u hulp in enige vorm kan aanbied (‘n profes-
sionele diens, vervoer van ons seniors wat nie 
meer self kan bestuur nie ens.) kontak die kerk-
kantoor om op die HELPLIFT netwerk van ons 
gemeente te registreer.   

Kerkkantoor kontaknommer: 012 664 6695 
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Annette Olivier is getroud. So ‘n heuglike gebeurtenis 

op hulle ouderdom is iets besonders nadat beide 

Michel en Piet se vrouens oorlede is. Mag hierdie 

stap vir julle almal baie vreugde en seën bring.                   

 

LIEF EN LEED  

Hier is weer die name van ‘n aantal mense wat 

siek is of om een of ander rede swaarkry vir wie 

voorbidding gevra word:- 

Louise Human wie se mediese fonds haar ekstra 

bestraling goedgekeur het. Sy is toe behandel en 

het gehoor dat sy nie meer ‘n breinoperasie hoef te 

ondergaan nie. Na die bestraling sterk sy aan by 

haar kinders. 

Lai Kloppers wat nie aan haar nek geopereer kan 

word nie en nou ‘n nekstut moet dra. 

Helene Mouton wat ‘n ligte beroerte gehad het en 

goeie moed het dat sy sal herstel. 

Stephanie van Schalkwyk van Protea wat verhuis 

het na die Wilgers aftree-oord. 

Bill Smit wat behandeling kry vir Parkinson se 

siekte wat vroeg gediagnoseer is. Bid ook vir sy 

vrou, Marie. 

Issie de Kock wat behandeling vir haar hart moes 

ontvang. 

Sus Quadling wat ‘n moeilike tyd deurgemaak het 

en na mekaar in 2 hospitale behandel moes word. 

Sy sterk tuis aan. 

Gert Rall wat sukkel met brongitis maar nou darem 

beter is. 

Tiny Krige wat in kardiologie se intensiewe sorg 

behandel is en moontlik ‘n pasaangeeër moet kry. 

Rita Scott wat ná ‘n kuier in die Oos-Kaap long-

ontsteking opgedoen het en gehospitaliseer moes 

word. Sy sterk tuis aan. 

Ruby Pillay van Rusoord wie se voete albei geam-

puteer moes word agv gangreen. 

Dawina Zaayman wat ‘n skoueroperasie onder-

gaan het en nou moet aansterk en haar skouer 

oefen. 

Anton Bekker wie se kankerseltelling baie verhoog 

het ten spyte van chemoterapie. Bid ook vir Julia. 

Een van ons ouderlinge, Pierre de Villiers, is na ‘n 

hartaanval in Steve Biko hospitaal oorlede en op 7 

Oktober begrawe. Bid vir sy dogter, Marie-Louise, 

en familie en ook vir sy vriendin, Annamarie. 

Daar was ook goeie nuus in die gemeente. Jake 

Erasmus se moeder, Martie, het 100 jaar oud ge-

word en Jake self 80. Baie geluk, tannie Martie, en 

baie seën vir die jare ná 100! Geluk ook aan Jake. 

Op 21 Oktober was daar twee troues in die ge-

meente. Michel en Hanlie Kalp sowel as Piet en 

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  

 

LIED 151 

Hierdie is een van die minder bekende liedere wat 

ons van tyd tot tyd in Die Kandelaar plaas. Hierdie 

lied se woorde pas by die boodskap van ’n innige 

verhouding met God en van voortdurende 

hervorming en vernuwing wat die Kerkhervorming 

ons geleer het. 

 

1. 

Skenk ons, Here, u beskerming 

en ontferming. 

Sien in liefde op ons neer. 

Seën ons as ons hier vergader, 

tot U nader. 

Laat ons saam wees tot u eer. 

2. 

Bring ons, Here, tot bekering 

deur u lering; 

Gee ons insig deur u Gees. 

Maak ons harte oop, o Vader, 

trek ons nader. 

Laat u Woord ons lewe wees. 


