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Moenie ophou droom 

nie! 

Ds Gideon Du Toit July 2013 

Victor Frankl het vir homself drie 

doelwitte gestel toe hy as Jood in 

die Tweede Wêreldoorlog na 

Auschwitz gestuur is: 

 Hy wou die kamp oorleef. 

 Hy wou help met mediese ver-

sorging van mense. 

 Hy wou leer uit die ervaring. 
 

Ná die oorlog het hy die 

alombekende lo-goterapie ontwik-

kel waarin hy die 

aanname gemaak 

het dat mense die 

ergste pyn en 

ontbering kan 

deurstaan indien 

daar iets betekenis-

vol was wat hulle 

nog in die toe-koms 

wou doen.  ‘n Rede 

om te lewe, iets wat 

jou herinner aan jou 

toekoms. 

Tydens die predi-

kantekonferensie is ons weer 

opnuut bewus gemaak van hoe 

kragtig ‘n visie kan wees.  ‘n Kort 

DVD beeld uit dat mnr. Lang ‘n 

skool besoek het in ‘n nie- so-goeie

-omgewing.  Die kinders het na 

skool eintlik maar teruggeval in ‘n 

ghetto-manier van lewe.  Toe hy 

die geleentheid kry om by die skool 

met leerlinge te praat, het hy 

gedink aan Martin Luther King se 

toespraak “I have a dream”.  Wat 

sê jy vir kinders wat nie regtig leef 

met ‘n droom oor wat hulle graag 

wil bereik nie?  Hy bied die kinders 

‘n wonderlike geleentheid: elke kind 

wat Graad 12 slaag, sal ‘n gewaar-

borgde verdere studie aan ‘n kol-

lege ontvang.  Die slaagsyfer vir 

Graad 12 was tot op daardie stadi-

um 25% van die groep.  Nadat hy 

hulle uitgedaag het, het iets 

dramaties gebeur:  48 uit 52 slaag 

Graad 12 en 40 van die 48 het ‘n 

verdere kwalifikasie aan ‘n kollege 

behaal. 

Die kragte wat in ‘n visie vir die 

toekoms opgesluit lê, is verbyste-

rend.  Dit is fundamenteel aan die 

menslike natuur om deur visie ge-

motiveer te word vir ‘n beter 

toekoms.  Baie mense voel daar 

word ‘n te groot ophef gemaak oor 
 

(Lees aan op p 2) 



Organisasie?  

Gemeenskap van 

heiliges? 
Kimre Meintjes 

Dankie ds Gideon vir die vorige 

stuk wat ek ontdek het. Ek het 

al so baie getop oor die geloof-

beleidenis en ek kan met oop 

hart elke gedeelte hardop uit-

spreek, maar ek moet bieg dat 

die gedeelte oor die gemeen-

skap van die heiliges al meer 

as een keer soos ‘n “nickerball” 

in my kies gerol het en nie 

hardop uitgespreek is nie. 

Ek wil begin deur omverskon-

ing te vra vir my lang skryf 

asem, maar ek vra mooi dat u 

tot die einde lees. 

Hoekom het ek aan die ge-

meenskap van die heiliges, 

naamlik die kerk getwyfel? 

 Ek kon nie verstaan hoe kul-
ture mekaar so onwelkom kon 
laat voel, in ‘n gemeenskap 
van “Christene” nie. Ek het as 
verpleegster ander godsdiens 
kulture gesien saamstaan om 
‘n siekbed, maar tog om die 
Christen bed is dit gewoonlik 
net gesinne. Dis asof ons nie 
gemaklik is om ons swaarkry 

met mekaar te deel nie. 
Ek het meer as een 

keer met die metafoor van die 
“witgepleisterde graf” gestru-
wel. Ek het besef ek mis iets 
en het vriende aangemoedig 
om aan ‘n kerk te behoort, 
maar self kon ek nie sin maak 
van dit alles nie. 

Vandag na soveel sielswroeg-

inge verstaan ek eindelik, ek 

kan hierdie beleidenis maak en 

weet  dat daar altyd vir my ‘n 

plekkie sal wees en dat dit nie 

die gemeenskap se verant-

woordelikheid is om my daar-

van te oortuig nie, dit is “after 

all” ‘n geloofsbeleidenis, dis ek 

wat moet glo.  

Geloof is nie so maklik om 

blind te volg, met ‘n mosert-

saadjie se geloof, kan ek glo 

berge versit.  Die hartseer is, 

dat ek 13 (2004 -2017) jaar 

van kerklosheid beleef het. 

Jare waar onse Hemelse Va-

der nooit moed met my verloor 

het nie. Hy was altyd daar en 

het rustig met Sy oneindige 

wysheid gewag dat ek die duur 

lesse leer, wat my terug laat 

storm het om deel te word van 

God se gemeenskap van 

heiliges.  

Ek was nog altyd onder die in-

druk, dat ek oop was om deur 

God gebruik te word en seker-

lik was daar enkele  

geleenthede. Ek het tydens my 

kerklos tyd “probeer” om ‘n 

“verskil” te maak, iets te be-

teken of in ander woorde “God 

se Wil te doen”. 

Elke poging het teleurstellend 

min oes gelewer, ek het geglo 

al wat nodig was, is my eie wil 

en die regte “motiewe”, dan sal 

dinge uitwerk: ”If it is to be, it is 

up to me!” 

Ek het aangegaan vir  jare, tot 

ek eindelik selfs my eie fi-

nansiële onafhanklikheid ver-

loor het. Ek was moedeloos en 

niks in my lewe was soos ek 

bepan het nie. My gesin was 

daar vir my, my ouers het my 

worshondjies ingeneem, een 

van my ouer susters het vir my 

kos en blyplek voorsien. Ek het 

teruggekeer na my oorspronk-

like roeping, wat ek al in 1999 

verlaat het, want ek wou vin-

niger vorder – volgens my het 

my omstandighede my situasie 

bepaal—so ek moet konstant 

groei en leer. 

Ek het my nuwe 5 jaar doelwit-

te gestel om weer “beheer” oor 

my lewe te kry. My doelwitte 

was duidelik en seker: 

(Lees aan  op p.3) 

die mens Nelson Mandela, tog 

is hy dié persoon wat ‘n visie 

gehad het van ‘n beter lewe vir 

almal omdat hy met ‘n glimlag 

uit die tronk kon uitstap.  

Waaruit bestaan ‘n goeie visie? 

Visie word nooit uitgedruk in fi-

nansiële implikasies nie, ‘n 

goeie visie: 

 word deur leiers ontwikkel 

wat met mense praat en na 

mense luister.  Dit is die rol 

van leierskap om ‘n saam 

bin-dende, kragtige visie te 

ont-wikkel. 

 moet ‘n gedeelde visie wees.  

Nie die visie van ‘n enkeling 

nie, maar ondersteun deur ‘n 

span – die visionêre ge-

meenskap.  Daar moet kon-

sensus wees oor die rigting 

waarin beweeg word en oor 

besluitneming, want hierdie 

visie moet immers werk-

likheid word. 

 moet omvattend en spesifiek 

wees, veralgemenings gaan 

nie werk nie.  Dit is belangrik 

dat behoorlike omskrywings 

bestaan van hoe, wat, waar 

en wanneer dinge moet 

gebeur. 

 word positief en inspirerend 

uitgedruk.  Dit gaan eise stel 

aan mense en moet daarom 

die moeite werd wees om 

energie daaraan te bestee. 

Die waardes van die organisas-

ie bepaal of daar in die regte 

rigting beweeg word.  

(volg op  p. 1) 
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 ‘n mate van finansiële onaf-

hanklikheid. Ek sal seker ‘n ewige 

salaris trekker bly. 

 Werk aan ‘n kwalifikasie om 

te kwalifiseer vir ‘n projekbe-

stuurspos in een of ander inter-

nasioale oranisasie, waar ek 

kan voel ek maak ’n verskil, 

soos die Verenigte State, 

Wêreld Gesondheids Organisa-

sie, Rooikruis ens.  

Hoekom? My enigste afhank-

like is ‘n worshond. Ek is nou 

hier om te studeer, tyd met my 

ouers en my worshond te 

spandeer. Daar is tog niks an-

ders vir my hier. Ek kan nie 

verskil maak hier nie. 

Weer was my planne goed be-

doel , maar weer was dit MY 

planne, EK wil besluit. Wat het 

my bietjie die leisels laat los? 

My ma……my ma het demen-

tia ontwikkel, ek en my pa en 

my ander drie ouer susters 

moes toekyk hoe ons die onge-

looflike rots en moeder verloor 

tot daar net ‘n kinderlike doppie 

oorgebly het, binne 3 jaar het 

sy so vining verswak, dat sy 

die 22ste Desember 2017 

06:40 met haar hand in myne 

haar laasste asem uitgeblaas 

het. Die vrou wat op 72 nog 

skool gegee het, want haar 

passie was kinders en om hulle 

lewens te verryk, Mamma was 

weg op ‘n jong 77. 

Wat in die situasie het gelei 

tot nadenke oor die kerkge-

meenskap? 

My pa se verslaendheid en te-

leurstelling toe hy nie “sy” do-

minees van jare in die hande 

kon kry om my ma se begraf-

nisdiens te behartig nie, onge-

lukkig was hy weg met va-

kansie en die dominees wat 

instaan is 100km weg, want 

Pappa se dogters het hom Pre-

toria toe gesleep. Beide my 

oudste susters en hul gesinne 

behoort aan kerke, maar nie 

die denominasie waarin ons 

grootgeword het nie. Die pas-

toor en die priester het my pa 

kom sien. Ek het my pa se kul-

tuurskok beleef, ek meen die 

een het met engelse aksent 

gepraat! Asof dit regtig die 

probleem is..ek glo dit  was net 

die vreemdheid.  

Ek glo nie aan beter en slegter 

denominasies nie, ek het nie 

genoeg kennis nie en ek was 

nog altyd onder die indruk dat 

God is liefde en waar daar 

liefde is, is God.  

Beide die leraars wat ons kom 

besoek het was ongelooflik, 

hulle het dadelik die naweek 

voor kersfees, by ons gesin tyd 

kom spandeer. Ek het gaan 

terugsit en dink, die laasste 

kerk waaraan ek behoort het, 

waar ek diaken was, voor in die 

kerk gesit het, voorsang ge-

doen het, kerkkoor gesing het 

en nog tuisbesoeke gedoen het 

in Monument straat en as jong 

volwassene toegelaat is om 

aan die viergemeente gesprek-

ke deel te neem 2000-2004, 

Lyttelton Noord NG-gemeente.  

Ek het vir Ds Petro onthou wat 

daai tyd nog in die polisie was 

en Ds Gideon, ek het die kerk 

op die internet opgesoek en 

aan hulle ‘n “whatsapp” bood-

skap gestuur, was nie dapper 

genoeg vir ‘n oproep, behoorlik 

die sondaar wat weer skaam 

voor die deur staan. Hulle was 

dadelik bereid om ons gesin te 

kom sien.  

EUREKA! Daar maak die ge-

loofsbeleidenis vir my sin en 

die legkaart stukkies val in 

plek. Die Here het my terug-

gelei na waar Hy my kan ge-

bruik. (My pa het nie kans 

gesien vir nog ‘n vreemde do-

minees en die afrikaanse apos-

tel het my ma se begrafnis 

diens behartig). 

Om my baie lang storie saam 

te vat. Ek het die eerste ge-

leentheid wat ek gekry het   

weer op die kerkbanke gesit in 

Januarie 2018 en het my sus-

ter wat ‘n permanente inwoner 

by Irene Tuiste vir verstandelik 

gestremdes is, saam met my 

gebring. Ek het die advertensie 

vir ‘n nuwe redakteur vir die 

Kandelaar gesien en nie twee 

keer gedink. “Ek sien hiervoor 

kans—ek sien myself nie as 

diaken materiaal (egskeiding), 

ek het nie tyd om regtig in an-

der projekte betrokke te raak 

nie, want ek is nou besig met 

my Meesters in Intensiewe 

Sorg, want ek wil mos 

weggaan, as my pappa en my 

brakkie nie meer hier is nie. 

“Tevrede” dat ek in beter po-

sisie is om  God se Wil te hoor, 

om die skrif aan die muur te 

sien.” 

Wat het God in hierdie jaar 

vir my gewys in hoofletters 

op daardie muur, met drie uit

-roeptekens die vorige artikel 

wat Ds Gideon geskryf het in 

(Volg op p. 2) 

(Lees aan op p. 4) 3 



Julie 2013, was deel daar-

van... 

My aanbod vir diens in die kerk 

is onmiddelik aanvaar en ek is 

verwelkom, persoonlik soos ‘n 

ou vriendin, deur beide die 

egpaar du Toit. 

Ek het Tannie Jansie en Oom 

Daan Killian leer ken, sodat ek 

‘n begin punt kon kry om 

hierdie taak aan te pak – en 

watter aangename verwel-

koming het ek van die egpaar 

gekry? 

Ek ken nie vir Tannie Betsie de 

Wet persoonlik nie, maar ons 

interaksie per epos, het my 

onmiddelik as deel van die 

kerkgemeenskap laat voel. 

Dankie aan Mr Andy Malan, 

wat almal so vriendelik groet 

as hy die kerkgebou binnekom, 

wat vir my skryfstukkies gestu-

ur het en daarmee vertrou het. 

Sue Nel, dankie die gevoel van 

buitestaander het verdwyn. 

Daar is ander ook, ek is 

verskriklik sleg met name, 

maar daar is ‘n “tannie”, nee, 

statige dame, wat my en my 

sus informeel “aangeneem” het 

en onmiddelik voel ons meer 

welkom. Ek is seker as sy die 

lees weet sy presies wie sy is, 

en die is sommer ook ‘n 

dankie. 

Laasstens die finale boodskap 

was eindelik die barmhartig-

heidsdiens vergadering, waar 

ek ingesit het, want die 

“Kandelaar” val onder kommu-

nikasie wat onder barmhar-

tigheidsdiens val - 

En ‘n saadjie is geplant, die het 

nog glad nie ontkiem 

nie, want ek besef 

uiteindelik, “if it is to be, it is up 

to us, ek as individu het 

beperkte impak vermoë, maar  

as deel van  “‘n gemeenskap” 

die gemeenskap van die 

heiliges? Niemand is perfek 

nie, ons is net mense, maar 

ons het mekaar nodig. As ge-

meenskap is ons soveel sterk-

er as ‘n groep onafhanklike in-

dividue, ons kan nie altyd 

beskikbaar wees vir ons 

medemens as individue nie, 

maar as n eenheid met baie 

mense, met verskillende 

gawes? Nou DIT … dit klink na 

God se Wil. 

Hoekom wil ek weghardloop 

om ander vreemdes se swaar 

te gaan probeer verlig? Ek bly 

net hier.  

Ek gaan nogsteeds my graad 

klaarmaak, maar die einddoel 

het verander. Hierdie is my ge-

meenskap van heiliges, dit is 

my keuse om deel te wees, nie 

die gemeenskap se keuse om 

my deel te maak nie. Ek sal 

doen wat ek kan, want die 

Here het my baie gawes en 

baie reserwe energie gegee, 

ek het my plekkie gekry.  

Ek gaan hierdie lang relaas 

afsluit met ‘n vraag aan elkeen 

wat die moeite gedoen het om 

te lees? Besef jy watter verskil 

ons saam as gemeenskap  kan 

maak? Neem ‘n pen en skryf 

getuienis, of skryf oor ‘n idee, 

plant ‘n saadjie, saam kan ons 

‘n hegte gemeenskap bou, wat 

mekaar weer ken, waar mense 

kan warm en veilig voel.  

Ons kan begin deur gehalte 

kommunikasie. Ons het die 

voorreg om soveel gryses en 

wyses in ons gemeenskap te 

hê… ek is skoon opgewonde om 

te dink watter verskil hierdie 

wysheid in die jonger geslagte 

kan maak, wat baie moeilik 

trek in die moderne era waar 

massas informasie en teglogie 

so in jou keel afgedruk word.  

Ons wil almal in ons gemeen-

skap leer ken. Alle fotos, 

artikels, getuienisse ens. kan 

by die kerkkantoor gelaat 

word. Ek sal dit by Sue kry. 

Bietjie inspirasie: 

 Waar is die foto van die 

nuwe doop baba en gesin? Die 

mensie is so welkom by ons, 

ons wil hom/of haar leer ken. 

 Wie het ‘n trots oor ‘n kind 

of kleinkind se prestasie? Ons 

wil deel daarin. 

 Ook die hartseer en die in-

spi-rasie. 

 Selfs bietjie tong in die kies 

nuus word verwelkom en sal 

saam geniet word 
 

*Voorstel: Is daar dalk een of 

meer persone met ‘n goeie 

kamera-oog wat dalk meer 

for-meel wil foto’s neem vir 

ons blad? Daar is niks so 

bruik-baar soos ‘n foto om 

mense en hul dinge met me-

kaar te deel nie. Foto’s bou 

herinderinge. “Ek onder-

neem om my kennis oor ons 

“drukker” te verbeter, sodat 

die foto’s wat eindelik in die 

Kandelaar verskyn, dui-delik 

onderskeibaar sal wees.” 
 

Ek besef ons kan nie almal 

voor ‘n sleutelbord sit en tik 

nie, ek verwelkom hand 

geskrewe en/of stem 

opnames. Hierdie is ons 

omgeekerk se omgeeblad.  
 

Oor die laasste paar maande 

het die “Kandelaar” meestal 

artikels bevat, en die persoon-

like foto en gedagte uit die ge-

(volg op p. 3) 

(Lees  aan op p. 5) 
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meenskap het stil geword ….  
 

My plan: Ek gaan oor die vol-

gende paar uitgawes ‘n ei-

etydse uitleg van die Apos-

toliese ge-oofsbelydenis 

insluit. Ek gaan ook as voor-

beeld artikels uit vorige 

uitgawes insluit as inspirasie., 

sodat u kan onthou hoe heer-

lik is dit om nuus vanuit u eie 

gemeenskap te lees. 

Hoop om van elkeen te hoor. 

Onthou Victor Frankl se teor-

ie, sonder doelwitte, gaan 

ons nie deur die swaar dae 

kom nie. “Ek kan “alles” in 

hierdie lewe verloor, maar 

ek bly die eienaar van my 

keuses en hoe ek besluit 

om daaroor  te voel.” 

 

Afsluiting: My gunsteling kwo-

tasie, uit my eie getuienis in 

die Kandelaar van Januarie 

2018. 

Ek deel medikasie uit aan 

‘n baie siek pasiënt, op sy 

verjaardag, waar hy alleen 

in hospital sit: 

Ek: “Hoekom glimlag jy 

altyd to breed, as dinge in 

jou lewe so hopeloos en 

alleen is?” 

Mr Radebe: “Ek sustertjie 

is ‘n kind van die Here!” 

AMEN!!! 

(volg op p. 4) Ek sal vir jou….. 
Sonja Peacock 

 

 

 

 

……..Ek sal vir jou 

‘n sonneblom gaan pluk 

Wat ek in ‘n plekkie in 
jou hart sal druk. 

Ek is seker daar’s ‘n 
hoekie daar eenkant 

Met veel meer as net ‘n 
hoop sand,  

Waar ek hom kan plant.  

Waar die goudgeel  

Sy skoonheid met jou 
sal deel,  

Sodat al die seerkry in 
jou hart kan heel. 
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DIE APOSTOLIESE 

GELOOFSBELYDENIS  

’N EIETYDSE UITLEG 

...“Ek glo in ’n heilige, alge-

mene, Christelike kerk, die 

gemeenskap van die 

heiliges”...  

Waar kom hierdie belydenis 

vandaan? 

Die Apostoliese geloofsbelyde-

nis se belydenis aangaande 

die kerk gaan terug op die Byb-

else getuienis self. Die 

“vergadering van die Here” en 

die “volk van God” in die Ou 

Testament is die ruimte waar 

God geken word. In die Nuwe 

Testament vorm Jesus se 

roeping van twaalf dissipels die 

kern van die nuwe geloof-

gemeenskap – ’n afbeelding 

van die twaalf stamme van Is-

rael. Na Christus se lyding, 

sterwe, opstanding en hem-

elvaart word die Heilige Gees 

uitgestort en bring die Gees die 

eerste gelowiges in gemeentes 

bymekaar. Die briewe in die 

Nuwe Testament is inderdaad 

aan sulke geloofsgemeen-

skappe gerig. Die idee van ’n 

“kerklose” gelowige is vreemd 

aan die Bybel.  

In die Nuwe Testament word 

die kerk met bekende, aan-

grypende beelde beskryf: die 

volk van God, die liggaam van 

Christus (1 Kor 12), die bruid 

van Christus (Open 21:2), die 

huishouding van God (Ef 2), 

die tempel van die Heilige 

Gees (1 Kor 6:19) – en nog 

vele meer. Hieruit is dit duidelik 

dat dit in die belydenis rondom 

die kerk nie gaan oor iets an-

ders as die geloof in God as 

Vader, Seun en Heilige 

Gees nie. Om te glo in 

die kerk is om iets te sê 

oor waar die werk van God in 

die wêreld sigbaar word. Veral 

die vier beelde van die kerk as 

“volk van God”, “liggaam van 

Christus”, “tempel van die 

Heilige Gees” en 

“gemeenskap” (koinonia) word 

dikwels uitgelig as beelde wat 

op ’n besondere manier die 

noue verhouding tussen die 

drie-enige God en die kerk 

belig.  

In die Apostoliese geloofsbe-

lydenis word die geloof in die 

heilige, algemene, Christelike 

kerk bely.  

Waar kom die gedagte van die 

kerk as Beelde vir die kerk ’n 

Heilige Kerk heilig vandaan, en 

hoe hang dit met die Bybelse 

getuienis saam? 

’n Mens sou die kultus van Is-

rael kon beskryf as ’n 

heiligheidskultus. Met ander 

woorde: Alles het gegaan om 

die ordening van “heilig” en 

“onheilig”, en op praktiese vlak 

oor “rein” en “onrein”.  

Aan die toppunt van heilig-

heidsbesef staan God as die 

Heilige van Israel. Heiligheid 

beteken afgesonderdheid, 

toewy-ding, seremoniële rein-

heid. Dit wek ontsag, die 

“vrees” vir die Here. Dis wat 

Jesaja ook gesien het: Die 

Koning is op die troon met die 

engele wat roep: “Heilig, hei-

lig, heilig is die Here, die Al-

magtige.” Maar heiligheid is 

nie net ’n beskrywing van God 

nie. Die hele motief agter die 

kultus is dat die volk self heilig 

sou wees. “Ek is die Here julle 

God. Wy julle aan my diens en 

wees heilig, want Ek is heilig. 

Julle mag julle nie verontreinig 

met enige van die kleiner 

diertjies wat volop voorkom in 

die veld nie. Ek is die Here wat 

julle uit Egipte laat trek het so-

dat Ek julle God kan wees. 

Omdat Ek heilig is, moet julle 

ook heilig wees ... Julle moet 

noukeurig onderskei tussen 

rein en onrein...” (Lev 11:44-

46). Die nakoming van die 

Wet, tot in die fynste besonder-

heid, was daarop gemik om 

heiligheid te verseker. 

Hierdie uitsig op heiligheid volg 

in die Nuwe Testament. Jesus 

het gekom om die wet te ver-

vul. Jesus is die laaste 

hoëpriester wat eens en vir 

altyd versoening tussen ons en 

God gebring het. Daarom ver-

val die offerkultus. Daar is niks 

wat onheiliges kan doen om 

hulle vir die heilige God aan-

vaarbaar te maak nie.  

“Voor God het geen mens 

dus iets om op te roem nie. 

Aan God is dit te danke dat 

julle met Jesus Christus 

verenig is. Hy het vir ons ge-

word die wysheid wat van 

God kom: die heiliging ...” (1 

Kor 1:30). Christus, die Heilige, 

wat in alle opsigte net soos ons 

was, behalwe vir die sonde, is 

ons hei-ligheid. Vanuit hierdie 

“is” (identiteit), kom die “doen”. 

Dis die ander kant van 

heiligheid. “As gehoorsame 

kinders moet julle nie julle 

lewe inrig volgens die be-

geertes wat julle vroeër 

gehad toe julle God nie 

geken het nie. Nee, soos Hy 

wat julle geroep het, heilig is, 

moet julle ook in julle lewens

-wandel heilig wees. Daar 

staan immers geskrywe: 

‘Wees heilig, want Ek is 

heilig’” (1 Pet 1:14-15). 

Daarom is ’n verstaan van die 

Gees van God as “Heilige” 

Gees so belangrik. Hierdie 

(Lees aan op p.7) 6 



Gees is heilig omdat die Gees 

natuurlik self God is.  

Heiligheid is dus in die eerste 

plek ’n kenmerk van die Gees. 

Maar ook omdat die Gees by 

uitstek gestuur is om met 

karaktervorming (heiligmaking) 

te help. Skrifgedeeltes soos 

Romeine 8 (die sug van die 

Gees en die gebede van die 

Gees), Galasiërs 5 (vrug van 

die Gees) en 1 Korintiërs 12-14 

(gawes van die Gees) vertel 

hiervan: “Laat julle lewe 

steeds deur die Gees van 

God beheers word, dan sal 

julle nooit swig voor die son-

dige begeertes van die julle 

sondige natuur nie ... Ons 

lewe deur die Gees; laat die 

Gees nou ook ons gedrag 

bepaal” (Gal 5:16, 25).  

Omdat God, Christus en die 

Gees heilig is, is die kerk, as 

vrug van God se genade, ook 

heilig. Die geloofsgemeenskap 

is volgens die Apostoliese 

Geloofs-belydenis inderdaad 

“die gemeenskap van die 

heiliges”. Dit is egter nie net 

die kerk wat heilig is nie. Ge-

lowiges leef en werk ook in die 

samelewing en dra by tot die 

heiliging van die hele wêreld as 

die woonplek van die Heilige 

Gees. Na aanleiding van die 

Bybelse getuienis kan ons sê: 

Heiligheid is dus in die eerste 

plek nie die einde van ’n lang 

moeisame proses waarin ons 

onsself verbeter en dan ver-

klaar: “Nou het ons die ver-

langde vlak van heilig-wees 

bereik” nie. Die kerk is nie 

heilig omdat dit strewe na 

heiligmaking nie. Dit is alreeds 

heilig – in God se oë.  

Die kerk is ’n gemeenskap van 

vergewe sondaars. Die kerk is 

heilig omdat dit aan Christus 

verbind is en omdat die Heilige 

Gees daarin woon en 

werksaam is. 

In die Apostoliese geloofsbe-

lydenis word naas die geloof in 

’n heilige kerk ook die geloof in 

’n katolieke kerk bely. In die 

Afrikaanse teks word die term 

“katoliek” nie gebruik nie, waar-

skynlik in navolging van die 

gebruik om die term 

“algemeen” te verkies om eni-

ge moontlike verwarring met 

die Rooms-Kato-lieke kerk te 

vermy. Waar Katoliek met ’n 

hoofletter na die Rooms-

Katolieke kerk verwys, beteken 

“katoliek” met ’n kleinletter 

“algemeenheid”. Dit kom van 

die Griekse woorde “kata” (in 

verband met) en 

“holon” (geheel). Dit beteken 

daarom “algemeen”, 

“universeel”, “holisties” (daar is 

niks wat dit te buite gaan nie), 

maar ook “volledig” “vol”, Die 

algemeenheid van die kerk 

“oorvloedig”, “geheel en al”. 

Die algemeenheid van die kerk 

hou ten nouste verband met 

die Bybelse getuienisse oor 

God: God is “algemeen”, in die 

sin dat God oral of 

“alomteenwoordig” is. God 

woon in die volheid van ruimte 

en tyd. God se genade is 

oorvloedig. Dit is vir ons geno-

eg. 

Die algemeenheid van die kerk 

hou ook ten nouste verband 

met die heerskappy van 

Christus – in die kerk en orals 

in die samelewing. Die rede 

hiervoor is die “volheid” van 

Christus. Hy is “vol van genade 

en waarheid” (Joh 1:14). In 

Hom woon die volheid van God 

liggaamlik (Kol 1:15-20). In 

Hom kom die volle waarheid 

na vore (Heb 1:1-2). Ons is in 

Christus geseën met die vol-

heid van God se seën (Ef 

1:3ff). In Hom is daar volkome 

versoening vir al ons sonde. 

Op grond hiervan kan ’n mens 

ook praat van die volheid van 

die Heilige Gees. Die Gees is 

die een wat oor die waters 

sweef, wat die asem van lewe 

gee, wat inspireer, die Wind 

wat waai waar dit wil, die duif 

wat neerdaal, die een wat op 

aarde onder ons ’n tent 

opslaan. Waar die volheid van 

die Gees teenwoordig is, volg 

oorvloedige genade, die volle 

verskeidenheid van die gawes 

van die Gees, die volle krag 

van die evangelie, die volheid 

van die gemeenskap van die 

heiliges. Die term “katoliek” 

kom nie in die Bybel voor nie, 

maar die saak waaroor dit 

gaan behoort tot die hart van 

die Bybelse getuienis. So sien 

ons byvoorbeeld in die Pink-

stergebeure hoe die Gees ui-

teenlopende mense en ge-

meenskappe saambind tot ‘n 

gemeenskaplike ervaring van 

die Gees se werk. 

Hoewel die klem op die een-

heid van die kerk nie so ek-

splisiet soos in die Belydenis 

van Nicea uitgelig word nie, 

sou ‘n mens wel kon argument-

eer dat dit implisiteit teen-

woordig is. Die Bybelse getui-

enis rondom die eenheid van 

die kerk is bykans oor-

weldigend: Die enigheid van 

God in die Ou Testament is 

van deurslaggewende belang. 

Teenoor die veelgodery van 

omring-ende nasies, staan die 

monoteïsme van Israel. “Jy 

mag naas My geen ander gode 

hê nie.” Ons lees ook: “Hoor, 

Israel, die Here is ons God, Hy 

(volg op p. 6) 
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is die enigste Here” (Deut 6:4). 

God is uniek, onvergelyklik en 

daarom enig; die Een wat op 

onverdeelde trou aanspraak 

maak. In die Nuwe Testament 

is dit nog duideliker dat 

enigheid en eenheid met me-

kaar saamhang. Dat Jesus in-

derdaad Seun van God en self 

God is, blyk uit bekende ge-

deeltes soos Johannes 1. Die 

oorgang van die eenheid van 

God na die eenheid onder ge-

lowiges (of dan die eenheid 

van die kerk), word in die Ou 

Testament veronderstel: Daar 

is tog net een verbondsvolk.  

Hierdie eenheid word sterk in 

die Nuwe Testament uitgespel: 

In dieselfde afskeidstoespraak 

van Jesus in Johannes waar 

Hy soveel klem op die eenheid 

tussen die Vader, Homself en 

die Gees plaas, volg die aan-

grypende gebed: “Ek bid dat 

hulle almal een mag wees, net 

soos U, Vader, in My is en Ek 

in U... Die heerlikheid wat U 

aan My gegee het, het Ek ook 

aan hulle gegee, sodat hulle 

een kan wees net soos ons 

een is: Ek in hulle, en U in My 

sodat hulle volkome een kan 

wees ...” Helderder en duide-

liker kan dit nie. Die eerste ge-

meentes het bestaan uit voor-

malige Joodse gelowiges en 

nuwe gelowiges uit die hei-

dene (Grieke, Romeine). Die 

merkwaardige eienskap van 

die dissipelkring en van ge-

meentes in die vroeë kerk was 

juis die verskeidenheid van 

mense wat daarin saamge-

bring is.  

Dikwels is die randfigure in die 

samelewing ingesluit. Mense 

wat nie bymekaar hoort nie het 

hier mekaar gevind – 

Jode en heidene, slawe en 

slawe eienaars, ryk en arm, 

tollenaars en vryheidsvegters, 

uit die suide en die noorde, die 

ooste en die weste, Grieks en 

Latyn, mans en vroue, be-

jaardes en kinders. Dit was 

natuurlik nie maklik nie. Juis 

daarom skryf Paulus: “Christus 

is ons vrede, Hy wat die twee, 

Jode en nie-Jode, een gemaak 

het.”  

Hoe het dit gebeur? “Deur sy 

liggaam te gee, het Hy die 

vyandskap afgebreek wat 

vroeër soos ’n muur skeiding 

gemaak het ... Deur sy dood 

aan die kruis het Hy ’n einde 

gemaak aan die vyandskap en 

die twee met God versoen en 

tot een liggaam verenig.” Dat 

al drie Persone van die God-

heid hierby betrokke is, blyk uit 

die daaropvolgende vers: 

“Deur Hom (Christus) het ons 

almal, Jode en nie-Jode, deur 

die Die eenheid van die kerk 

een Gees vrye toegang tot die 

Vader” (vgl Ef 2:11-22). Die 

een God bewerk die een 

Godsvolk. Dis vanuit hierdie 

Godgegewe eenheid, verbeeld 

in die Drie-Eenheid, dat Paulus 

later in die brief by hulle kan 

aandring: “Lê julle daarop toe 

om die eenheid wat die Gees 

tussen julle gesmee het, te 

handhaaf deur in vrede met 

mekaar te lewe. Daar is net 

een liggaam en net een Gees, 

soos daar net een hoop is 

waartoe God julle geroep het. 

Daar is net een Here, een 

geloof, een doop, een God en 

Vader van almal ...” (Ef 4:3-6).  

Die Belydenis van Nicea bely 
voorts die geloof in die “ap-
ostoliese” kerk. Hierdie ei-
enskap van apostolisiteit word 
– soos eenheid – nie spesifiek 
in die Apostoliese geloofsbe-

lydenis uitgelig nie. Soms word 
die term “Christelik” in som-
mige vertalings wel met die 
gedagte van apostolisiteit 
verbind. Die beskrywing van 
die kerk as “Christelik” is na-
tuurlik afgelei van Christus. 
“Christus” is die Griekse weer-
gawe in die Nuwe Testament 
van “Messias” in die Ou Testa-
ment en beteken “gesalfde”. In 
die Ou Testament is 
uitgesoekte mense met olie 
gesalf vir besondere take, soos 
dié van koning, profeet en 
priester. Hul salwing gaan 
dikwels met Geesvervulling 
gepaard. In die Nuwe Testa-
ment word alle gelowiges met 
die Gees gesalf en is almal wat 
in Christus glo nou “’n heilige 
volk” en “koninklike priester-
dom” (1 Pet 2:9). Daar kan 
geargumenteer word dat die 
“Christelike” kerk van die Ap-
ostoliese Geloofsbelydenis met 
die “apostoliese” kerk van 
Nicea saamhang. Petrus meld 
duidelik wat die doel van ons 
priesterskap is: “Om te ver-
kondig die deugde van Hom 
wat ons geroep uit die duist-
ernis tot sy wonderbare lig”. ’n 
Christelike kerk is dus ’n gestu-
urde kerk. Getuienis oor 
Christus is die wese van Chris-
ten-wees en van kerk-wees. 
Hier sien ons hoe 
Christelikheid (gesalf as pro-
feet), apostolisiteit (gestuur as 
apostel) en algemeenheid (ver-
kondig die volle evangelie oor 
die hele wêreld) nou met me-
kaar saamhang. Die merk-
tekens van die kerk impliseer 
en versterk mekaar. 

In die Apostoliese geloofsbe-
lydenis word die geloof in ’n 
“heilige, katolieke kerk” bely. 
Hierdie belydenis, soos die 
meer uitgebreide belydenis oor 
die kerk in die Belydenis van 
Nicea, bou op die ryk Bybelse 
getuienis oor die kerk. In die 

(Volg op p.7) 
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Apostoliese geloofsbelydenis 
word verder die frase “die ge-
meenskap van die heiliges” 
toegevoeg. 

Hierdie frase is ’n later 
toevoeging tot die geloofsbe-
lydenis en kom nie in die Be-
lydenis van Nicea voor nie. 
Die frase kom ook nie in die 
Bybel voor nie, hoewel die 
terme “gemeenskap” en 
“heiliges” uiteraard dikwels 
voorkom. Waarskynlik is die 
naaste Bybelse ekwivalent 
aan hierdie term die gedagte 
van die “wolk van 
getuies”  (Hebr 12:1). 

Verwysing: http://
www.ngkerkas.co.za/wp-
content/uploads/2013/04/
Apostolicum.pdf 

 

Oupa se Dodge, die 

Spietkop en die 

Tronkvoël 

Kobus Reyneke (datum 

onbekend) 

Telkens duik dié storie in een 

of  

ander vorm weer op, word he-

rinneringe daaroor wakkerge-

maak soos: as om die fon-

teinesirkel gery word; ‘n 

stroopsoet vars Kaapseroom-

yswaatlemoen se kroon in my 

mond kraak en spat; en on-

langs weer merkwaardighede 

uit die Bybel. 

Oupas maak op klein klein-

kinder-seuntjies blywende in-

drukke wat ontou word vir vyf-

en-sestig jaar en langer. 

Oupa Reyneke se waaiende 

wit sakdoek deur die treinven-

ster; Oupa se pluk van ‘n 

bossie viooltjies vir Ouma, met 

versigtig vinger en duim teen 

die stingeltjie afgly om die 

steeltjie so lank as moontlik 

met goedversorgde naels af te 

knyp; Oupa tussen sy rose of 

dahlias, met snoeiskêr of wa-

terbottel waarin torre gegooi 

word; Oupa se stap met sy 

hond; Oupa, byna altyd met sy 

vulpen in sy hand, agter sy 

lessenaar, besig om te skryf; 

Oupa se ge-bede en won-

derwerke, en sommer gesêls 

met die Here en twee keer ‘n 

dag lees uit die Familiebybel; 

maar, op ‘n vyfjarige klein 

karremal-klein-kindseuntjie, 

veral Oupa se Dodge. 

Oupa Reyneke van Bosman-

straat trek by Volkskas sy 

lankgespaarde geld om sy 

splinternuwe Dodge in Johan-

nesburg te gaan koop, ‘n Co-

baldbloue met groot wit stuur-

wiel en blou leer banke wat 

lekkerder ruik as die Bloutrein 

se banke en blink op die 

paneelbord waaraan seuntjies 

móét vat van die mooier as 

mooi. 

Buite Pretoria, waar dié fon-

teinesirkel vandag is, staan ‘n 

omie langs die pad, en sonder 

om te dink stop Oupa om te 

hoor of hy wil saamry. 

“Nou waarheen is u oppad 

broer”, vra Oupa beleefd, ter-

wyl hy die stuurrat na derde 

oorskakel. Ek is oppad Johan-

nesburg toe en ek kan u enige 

plek langs die pad aflaai”. 

“Dominee, ek is mos óók op-

pad Johannesburg toe. Maar 

ek sien Dominee onthou my 

nie want ek is maar één van 

die baie gevangenis wat Domi-

nee so gereeld by Sentraal 

kom besoek, maar vanoggend 

is ek weer vrygelaat. Ek kry 

mos nooit laaang tronkstraf 

nie, ek is nie ‘n moordenaar of 

groot skelm of dief nie, nee, ek 

is net ‘n sakkeroller wat nie my 

vinnige vingers en hande uit 

mense se sakke kan hou nie.” 

Oupa besef te laat dat die ge-

vangenis weet van sy nuwe 

Dodge wat hy sou gaan koop 

omdat hy sy opgewondenheid 

daaroor, en die maande wat 

hy afgetel het met die spaar, 

nie heeltemal vir homself kon 

hou nie. Hierdie tronkvoël is 

verseker vandag hier in die kar 

om sy nuwe kar se kon-

tantgeld in sy binnebaadjiesak 

te steel. 

Skielik oorval ‘n haastigheid vir 

Oupa. 

“Broer, ek is eintlik vandag ‘n 

bietjie haastig en gaan nie 

soos gewoonlik (Oupa het van 

gewoonlik gepraat) by Half-

weghuis stop vir ‘n koppie tee 

nie. Ons druk maar deur.” 

Die gesprek gaan oor koeitjies 

en kalfies maar óók oor die ge

-skenk waaraan die gevan-

genis vir Oupa werk, naamlik 

‘n oorkonde in sierskrif met 

interessanthede van die Bybel, 

soos die aantal woorde, die 

middelste woord, die aantal 

letters, die middelste letter, 

ensovoorts... maar Oupa 

luister nie meer mooi nie.. Sy 

gedagtes is nét by die Dodge 

se geld in sy binne-

baadjiesak... en die Sak-

keroller. 

Van vêr af raak Oupa al meer 

benoud as hy met die Sak-

keroller, Johannesburg inry en 

beplan Oupa sy benadering 

van die robotte só, dat hy nié 

sal moet stop nie! 

Die derde robot word te gou 

oranje en Oupa gee vet om 

nog oor te kom, maar die lig 

word rooi net voor hy in die 

kruising is... en die Spietkop 

stap statig met sy blink skoene 

voor Oupa in die straat in, wit 

(Volg op p. 8) 
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handskoenhand omhoog! 

Besonderhede en vrae word 

gevra en als in ‘n boekie op-

geskryf, iets wat nog nooit voor-

heen met Oupa gebeur het nie. 

Met die laaste formaliteite af-

gehandel, sê die Sakkeroller: 

“Dominee, trek net daar die en-

jinkap se knop, dat ek net hoor 

wat ís fout daar voor!” 

Nog totaal oorbluf, na die span-

ningsvolle rit en nou nog sy 

eerste verkeersoortreding én 

boetekaartjie, gehoorsaam Ou-

pa sonder om te dink. Hy bly sit 

terwyl die Sakkeroller en 

Spietkop voor in die enjin 

vroetel. 

Sakkeroller maak die enjinkap 

mooi toe en groet die Spietkop 

ewe beleefd met die hand, en 

kom klim met ‘n glimlag terug in 

die kar. 

“Ek voel baie skuldig dat ek Do-

minee so ongemaklik en die 

heel pad benoud gehad het... 

en ek wéét Dominee was selfs 

te benoud om by ‘n robot te 

stop. Maar Dominee hoef nie 

hierdie kaartjie te betaal nie”, sê 

hy terwyl hy die kaartjie wat tus-

sen hulle op die voorbank gelê 

het, sorgvuldig toevou en in sy 

eie sak steek. “Dominee, ek het 

be-sluit ek sal maar afsien van 

my gewoonte om in mense se 

sakke te peuter en met ‘n goeie 

daad te begin, maar ek móés 

darem net vir oulaas my vingers 

en hande toets”. 

Daarmee haal hy uit sy eie bin-

nebaadjiesak die Spietkop se 

hele boetekaartjieboekie, en 

steek sy anderhand uit om te 

groet. 

“Baie dankie vir die oplaai Do-

minee. Dit was gaaf, veral met 

daai hele Dodge se geld 

binne Dominee se sak. 

Voorspoed Dominee!” 

En só het Oupa toe ‘n uur later, 

na eers stilhou in die straat, om 

die Here te dank en Sy bewar-

ing te vra, met sy spiksplinter-

nuwe Cobaldblou ‘49 Dodge, 

teruggery Pretoria toe. 

 

HANDPOPPE  
(UIT ONS HERINNERINGS 

KAS) 

deur Jansie Kilian (June 2013) 

By ‘n vorige vergadering van 

die Omgee-Vroue het dr Hanlie 

Meyer vir ons vertel van haar 

projek, Counselling@ wat sy tot 

stand gebring het om berading 

vanuit ‘n Christelike benadering 

beskik-baar te maak vir alle ge-

meenskappe. Onder andere het 

sy genoem dat sy handpoppe 

nodig het om te gebruik in die 

beradings-proses – veral waar 

hulle met kinders werk. Ons 

dames, en veral 2 van hulle, by 

name Ans du Toit en Catharina 

van Wyk, het spontaan na vore 

gekom en aangebied om 

handpoppe te maak. En hulle 

het handpoppe gemaak – byna 

100 van hulle. Oupas, oumas, 

dogters en seuns, mans en 

vrouens elk met hulle unieke 

eienskappe. Diere het ook die 

lig gesien:  leeus, olifante, katte, 

honde, donkies en selfs ‘n kro-

kodil.   

Op uitnodiging van dr. Hanlie 

het 8 gemeentelede op 13 

Junie saam met haar gery om 4 

van die projekte wat onder die 

vaandel van Counselling@ val, 

te besoek. 

 Die doel van Counselling@ is 

om saam te werk met verskil-

lende nie-regeringsorganisasies 

(NRO’s), skole, staatsdeparte-

mente, klinieke, hospitale en 

ander diensvoorsieners om be-

radingsdienste te lewer wat pas 

by die behoeftes van die ge-

meenskappe. Hulle is reeds be-

trokke by meer as 20 sulke in-

stansies. 

Die volgende besoekpunt was 

Ditshego Preschool in Mooi-

plaats, waar ons oorweldig is 

deur die 103 uitbundige kinder-

tjies van voorskoolse oud-

erdom. Hulle het gesing en 

gedans saam met hulle ver-

sorgers – alles baie  ordelik. En 

toe ons loop het al 8 van ons 

103 drukkies en “high-fives” 

gekry. Oom Pierre du Toit, wat 

ons vrouens vergesel het, sê hy 

kan nie die ou kleintjies vergeet 

nie. Die geboutjie waarin die 

voorskool gevestig is, is die 

enig-ste baksteengebou in 

hierdie om-gewing.  

In Olievenhoutbosch het ons 

die Walter Sisulu Primary 

School met 1300 leerders be-

soek. Bidvest se skenking het 

dit vir Counselling@ moontlik 

gemaak om ‘n klein kantoortjie 

daar op te rig waar hulle berad-

ing doen. Een van Counsel-

ling@ se span identifiseer 

kinders met behoeftes by die 

skool en bring hulle onder die 

aandag van die beraders. Die 

bera-ders stap te voet in die 

grote, uitgebreide gebied om 

die kinders en hulle ouers te 

besoek en te probeer help. In-

(Vol op p. 9) 

(Continued on page 11) 
10 



derdaad ‘n reuse en dikwels 

seker ondankbare taak. Die 

beloning lê egter daarin dat die 

skool getuig van pragtige 

vordering wat gemaak word 

om leerders by te staan. By 

Walter Sisulu is reeds ‘n graad 

R klas begin en die doel is om 

vroeg reeds probleme op te 

vang en aan te spreek sodat 

die jong leerders beter 

voorberei is vir hulle skoolloop-

baan. 

Ons laaste besoek was aan 

King’s Hope, ook in Olieven-

hout-bosch. Hulle het verskeie 

spanne wat na die verskillende 

behoeftes in die gemeenskap 

omsien. Daar is ‘n mediese 

span,    ‘n span wat die 

maatskaplike probleme in die 

samelewing aanspreek en ‘n 

span wat na vroeë kin-

derontwikkeling kyk.  

U kan dus sien dat alle 

probleme in die samelewing 

aangespreek word en u sal 

verstaan dat ons na ons be-

soek baie nederig gevoel het 

ten aanskoue van die armoede 

en die probleme vaarvan ons 

bewus geword het. Maar ons 

was ook intens bewus van God 

se genade wat ons deel is en 

die talent en deursettingsver-

moë van Dr Hanlie.  Hoe kry 

hierdie tengerige vroutjie reg 

om soveel te vermag? Toe ek 

egter die etos van Counsel-

ling@ lees, kon ek verstaan 

waar dit vandaan kom: 

Jesus het vir ons ‘n voorbeeld 

gestel toe Hy op aarde was. Hy 

het diep respek getoon vir alle 

mense en het opgetree met ‘n 

hart van deernis. Sy doel was 

om gehoorsaam te wees aan 

Sy Vader in liefde, heling en 

om alle mense te bemagtig om 

werklik mens te wees. Hy het 

nooit iemand gedwing, ge-

manipuleer of verneder nie. 

Eerder het Hy mense gered en 

toegerus om terug te gaan na 

hul gemeenskappe en te dien 

soos Hy.  

(Catharina van Wyk het ook ’n 

klomp poppe gemaak maar het 

onlangs ’n hartaanval gehad 

en was nog nie gesond geno-

eg om die besoeke mee te 

maak nie.)  

(Continued from page 10) 

Groep geÏnteresseerde dames saam met Dr Meyer 

11 
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Langdurige effekte 

Laat ons terugkeer na die 

ernstige sake. Die vraag is 

natuurlik of die nasionale 

sinode van Dordtrecht werk-

lik hierdie impak op die land 

se finansies regverdig. 'n 

Remonstrant in 'n reflektiewe 

bui agterna genoem dat 

aangesien die synodale 

avontuur  soveel vrede 

gebring het, kan dit al die 

onkostes balaneer, maar kon 

mens nie hierdie sinode  

voorkom en net soveel vrede 

kry deur net dieselfde 

hoeveelheid geld te 

spandeer nie. Nie--Remon-

strante was natuurlik van 'n 

ander mening. Selfs nou, die 

korttermyn en langtermyn 

gevolge van die sinode kan 

gesien word uit baie 

oogpunte. Ons fokus egter 

op die mees treffende 

resultate en gevolge. 

1. Ons kyk eerste na die 

kanons van Dordtrecht. Die 

sinode van Dordtrecht 

bepaal en druk 'n nuwe Ge-

reformeerde geloofsbely-

denis. Belydenisse is doku-

mente, gebaseer op die 

Bybel, waarin die kerk 

kortliks en duidelik uiteen sit 

presies waarin geglo word. 

Die Gereformeerde Kerk er-

ken vanuit die staanspoor 

twee belydenisse: die 

Belgiese belydenis van 1561 

en die Heidelbergse Geloofs-

belydenis van 1563. 

Hierdie twee belydenisse is 

in ’n derde teks omgevat in 

1619. Hierdie derde teks was 

'n finale verklaring van die 

sinode van Dordtrecht Dit 

was 'n teks wat baie langer 

was en meer kompleks as 

die vorige belydenisse. Dit 

was genoem die vyf artikels 

teen Die Remonstrants, ook 

bekend as die kanons van 

Dordtrecht of, meer bekend 

onder kerklike historici as die 

Dordtse Leerreëls. 

Om klem te lê op die pu-

blieke karakter van hierdie 

nuwe belydenis, was die 

kanons plegtig aangebied in 

die groot kerk op 6de Mei 

1619. Alhoewel die 

oorspronklike teks in Latyn 

geskryf was, was 'n 

Nederlandse vertaling gelees 

vir die skare wat die kerk  

besoek het. Die dominees 

moes beurtelings lees, want  

hul stemme het vinnig moeg 

geword, veral omdat die 

atmosfeer in die kerk 

drukkend was agv ie 

hoeveelheid besoekers in die 

kerk. Tussen artikels was 

insamelings/ kollekte vir die 

armes geneem. Hierdie barm

-hartig-heidsdiens het aan 

die diens ’n groter  “kerkge-

leentheid” status ver-leen. 

Die adelstand het hierdie 

publieke aksie van regoor die 

land dopgehou, hierdie het 

ingesluit Ernst Casimir van 

Nassau-Dietz en sy vrou 

Sophie van BrunswickWolf-

enbuttel, die oorspronklike 

voorouers van die huidige 

Nederlandse koning, Willem-

Alexander. 

Vanaf 1619, is die NG Kerk 

dus bekend as die “Drie-een-

heids leerstellings  Kerk.” 

Hierdie leerstellings was nog 

altyd in die grondslag van die 

geldeenheid betrokke, en tot 

1795 was dit selfs die 

gevestigde grondslag van die 

Nederlandse staat. In die Re-

publiekeinse era was die 

openbare keuses rondom 

hierdie leringe gesien as 'n 

saak van algemene belang. 

Daar is egter ook 'n donker 

kant gekonnekteer aan die 

betekenis van die kanons 

van Dordtrecht in 

Nederlandse Calvinism. Nog 

’n punt van konflik was dat 

die Formulier van onenigheid 

nog ‘n verdere bron van 

12 

Canons van Dordrecht 

(Uitspraak van die 

Sinodus Nationalis, 

Dordrecht, Canin, 1619) 

Binne die Groot Kerk van 

Dordrecht, geskilder deur 

Daniel de Blieck, omstreeks 

1650. 
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onsekerheid en teenstellings 

geskep het. 

 In die loop van die agtiende 

eeu, het ‘n gees van  

verligting gebreek in die Gere-

formeerde Kerk, daar was 

reeds baie leraars wat 

wesenlike probleme met die k-

anons gehad het, maar 

verkies het om dit te ignoreer.  

In 1818 het selfs kerke besluit 

om nie die Tweede herden-

king van die opstel van die 

Kanon’s, by te woon nie. ’n 

Uitgesproke dominees in Leiz-

den het geweier om hierdie 

herdenking te vier. Tog  was 

daar ten spyte van die 

algemene verwaarlosing van 

die gebeurtenis, wel ‘n ge-

denkdiens gehou wat die ver-

waarlosing veroordeel het. 

Intussen het die sinode van 

Dordtrecht  gegroei. Die ba-

nier van die ortodokse vleuel 

van die kerk het nog gehang 

vir die kerkgangers vir wie die 

klassieke Gereformeerde trad-

isie heilig en ontwisbaar was.  

Van 1834 word daar baklei vir 

hierdie lering, want die 

woorde kom tog van God 

onse  Here! 

Daar het skeiding gekom in 

die Gereformeerde Kerk. Die 

Neo-Calvinistiese beweging 

wat geïnisieer was deur Abra-

ham Kuyper was heeltemal 

gebou op die Teologie en kerk

-ordes van Dordrecht.. Op die 

oomblik, is daar soveel soos 

vyftien genootskappe gebas 

seer op die kanons van 

Dordrecht. Tot vandag toe 

verskyn boeke en artikels met 

temas soos: “Waar kom die 

Dordtse Leerreëls vandaan?', 

'Terug na Dordt' of 'Dordt 

vandag'. 

Die Kanons van Dordtrecht is  

'n kort opsomming van die vyf 

artikels teen die Remon-

strante — die vyf teologiese 

beginsels van die Gereform-

eerde leerstuk, word in geheel 

omskryf. Hierdie beginsels is: 

Totale verganklikheid,  on-

voorwaardelike verlossing, die 

sondeval, Oneindige Genade 

en  die volharding van die 

heiliges.  

Hierdie vyf beginsels het 

wêreldwyd as die vyf punte 

van Calvinism (ook aangedui 

deur die afkorting TULP) 

bekend geword. Die kanons 

van Dordtrecht is in baie tale 

vertaal. Vertalings sluit nie 

altyd ’n historiese inleiding in 

nie (die oorsprong van die 

kanons) en hierdie tekort-

koming het soms gelei tot 

misverstande. ‘n Leraar in 

Peru het eenkeer gesê dat hy 

baie voordeel getrek het uit 

die Spaanse weergawe van 

die kanons, daar was egter 

net een ding wat net noot sin 

gemaak het nie. Presies wat 

is hierdie “Dordt” genoot?  

2. die kerkorde van 

Dordtrecht en die kanons 

van Dordtrecht moet nie 

verwar word met die Kerkorde 

(of kanon Wet) van 

Dordtrecht, wat ook opgestel 

was tydens die Sinodi van 

1618– 1619 nie.   

Ok dokument wat tydens die 

sinode van 1618 en 1619 by 

die sinode opgestel was: 

Belydenisse bekyk — onder 

hulle die kanons van 

Dordtrecht — en die regula-

sies van die Gereformeerde 

Kerk, en die kerk orde van 

Dordtrecht as die veror=-

deninge. Die belydenis is oor 

sake van stof en identiteit; die 

Kerkorde spreek praktiese sa-

ke in daaglikse kerklike lewe. 

Die Kerkorde bevat, byvoor-

beeld reëls oor die wyse 

waarop predikante, ouderlinge 

en diakens gekies moet word. 

Die manier waarop en watter 

SAKRAMENTE uitgevoer 

word, naamlik doop en 

nagmaal, word toegedien, en 

hoe gemeentelike dissipline 

uitoefen. 

Terwyl dit waar is dat die kerk 

orde van Dordtrecht slegs 

dateer terug na 1619, die 

inhoud daarvan nog so vroeg 

soos 1571 ingelstel is. Dit 

gebeur tydens die sinode van 

Emden, waar Nederlands ver-

banne Oosterse leraars net 

anderkant die grens  prakti-

seerjaar, omdat die Gerefor-

meerde Kerk nog aanwysings 

vanuit Nederland gstuur het. 

Die sinode van Emden was 

net 'n voorskou van die situa-

sie wat ontstaan het in 1572, 

toe die Calvinists in Nederland 

was, in plaas van om te begin 

bou aan ’n nuwe kerk in 

vryheid. Die owerhede van die 

verskillende provinsies, was 

egter huiwerig om weer die 

nuwe Kerkorde uit te stel. te 

weier sonder verdere uitstel. 

Owerhed wou egter nog ’n 

mate van beheer oor die kerk 

hê. Dit was van groot belang 

om te kan besluit, presies  

watter gemeentes sou 

toestemming kry om onder die 

banier vanag die preekstoel te 

preek!  

Die Nederlandse Gerefor-

meerde leraars het weer 

versamel op 'n nasionale vlak 

meer as veertig jaar later, in 

1618 en 1619. Die kerk orde 

van Dordtrecht is opgestel in 

die hoop dat al die provinsies 

besluite sal aanvaar en ’n 

sekere mate van nasionale 

uniformiteit bereik sou word. 
13 
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Hierdie hoop was weer 

beskaam deur eersug, slegs 

‘n paar van die provinsies 

was bereid om hulle te rig op 

die kerkorde van Dordtrecht. 

Die ander het voort gebou 

rondom hul eie weergawe, 

soos bv. die kerk orde van 

Friesland van 1580 en die 

kerk orde van Zeeland van 

1591. Die verskille, het weer 

eens, hoogsaaklik verband 

gehou met die kerk se 

verhouding met die staat en 

die Gereformeerde opinie as 

slegs ‘n fokus van minder  

belang. 

Dit was nie tot 1816, toe die 

monargie die staat en die 

kerk geskei het, dat al hierdie 

Provinsiale reëls vervang 

was deur een Nasionale 

kerklike orde: die Algemene 

reëls vir die Regering van die 

Gereformeerde Kerk. Later 

het  hierdie reëls 'n struikel-

blok vir ortodokse kerklede 

geword, een wat onder ander 

aanleiding gegee het tot die 

bestaan van die 1834 Unie 

en nog 'n ander skeiding, die 

Doleantie (die 'bedroef pro-

blematiek' onder Abraham 

Kuyper), in 1886. Verskeie 

groepe het met die verloop 

van tyd teruggekeer na 

Gereformeerde Kerk ,die ou 

kerk orde van Dordtrecht, 

wat gesien is as 'n simbool 

van van die ideale situasie 

voor 1816. Tot die vandag 

toe, is die die oorsaak van 

die verskeie kleiner genoot-

skappe van Gereformeerde 

belydenis. 

3. die gemagtigde Bybel 

weergawe. Laastens, ons 

moet praat oor die redelik 

universele nalatenskap van 

die sinode van Dordtrecht, al 

is dit 'n ietwat indirekte een, 

naamlik die besluit om die 

Bybel opnuut te vertaal uit 

die oorspronklike tale. Tot op 

daardie stadium was daar 

net swak vertalings van die 

Latynse Vulgate en die 

Duitse Lutheran Bybel ge-

maak. Ten laaste, die 

vertaling van die Bybel sal so 

volledig moontlik wees en 

direk vertaal word vanuit die 

tale waarin die oorspronklik 

geskryf was, naamlik 

Hebreeus en Grieks, 

marginale notas is ook 

ingesluit. 

Uiteindelik, in 1637, is die 

Statenbijbel gedruk (so 

genoem as gevolg van die 

politieke goedkeuring van sy 

ingebruikneming by die 

sinode) en is versprei in 

Nederland vir gebruik in die 

kerk, by skole en in gesinne. 

Die invloed van hierdie klas-

sieke vertaling van die Bybel 

op taalontwikkeling, en ook 

op Nederlandse literatuur en 

kultuur, is geweldig. Vir vier 

eeue, was hierdie Bybel 'n 

daaglikse bron van geeste-

like inspirasie vir baie 

Nederlanders. Deesdae, is 

daar verskeie vertalings 

beskikbaar, en in laat 2004 

het meeste Nederlandse 

genootskappe 'n heeltemal 

nuwe Bybelvertaling aan-

vaar. Almal is dit eens, die 

Statenbijbel is en sal altyd 'n 

historiese dokument /

monument in eie reg bly vir 

godsdienstige sowel as nie-

godsdienstige Nederlanders. 

Die Nederlanders se  Staten-

bijbel, soos sy kontemporêre 

en gemagtigde (King James) 

weergawe in Engels het 'n 

groot invloed op woordeskat 

gehad het. Nuwe woorde is 

bygevoeg en minder 

gebruikte woorde het weer 

meer gebruik geword. Daar 

is 'n groot aantal woorde, 

uitdrukkings en spreuke wat 

duidelik hul oorsprong in die 

Statenbijbel van 1637 gehad 

het. Hier is tien voorbeelde:  

om iemand se hart te steel - 

2 Samuel 15:6 om hemel en 

aarde te beweeg - Jesaja 

13:13 om tussen twee 

menings te wankel - 1 Kings 

18:21 Wie ookal ’n gat 

grawe, gaan self in hom val - 

spreuke 26:27 Om jou harpe 

aan die wilgerbome te hang - 

Psalm 137:2 om ’n mes teen 

iemand se keel te sit - 

spreuke 23:2 Om te laste 

gelyk af te handel - Gen 

49:14 om op rotse te ploeg - 

Amos 6:12 om die skape van 

die bokke te skei - Mattheus 

25:32 Die warrelwind saai en 

maai - Genesis 8:7 

'n Tasbare erfenis 

14 

Die Nederlandse State se 

Bybel, eerste uitgawe 1637, 

druk saam met Paulus 

Aertsz. Van Ravesteyn, 

Leiden 
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Die erfenis gelaat deur 

hierdie geskiedenis is die 

moeite werd om lewend te 

hou, veral in 'n Stad soos 

Dordtrecht. Hierdie eer van 

die verlede moet egter nie 

beperk word tot net die paar 

kerke in die Stad nie. Hierdie 

kerke vier hul Reformasie 

elke jaar. Daar is geen rede 

hoekom die stories beperk 

moet word tot die kinders 

van Johannes Bogerman en 

Johannes Polyander nie. Die 

stad het twee Ortodokse 

Gereformeerde primêre sko-

le. Die stadsraad en kultu-

rele organisasies is toene-

mend bewus van hier-die 

erfenis. ‘n Laagtepunt van 

historiese bewustheid in die 

Stad was natuurlik die 

sloping van Die Klove-

niersdoelen in 1859, dit was 

te vervalle en sou te veel 

geld kos om te herstel.  

Kloveniersdoelen, die gebou 

waar die sinode sy verga-

derings gehou het. 'n burger 

van Dordtrecht het hierdie 

gedig geskryf destyds: 

'“n Laaste totsiens aan 

hierdie rommel wat hier 

voor jou oë lê! Ons 

nageslag sal kort voor 

lank haar kinders vertel: 

hier was eens die setel van 

die kerk van God.”  

Daar is soveel hartseer 

uitgedruk in hierdie woorde, 

‘n stukkie geskiedenis is 

uitgevee, dit kon omskep 

geword het in ‘n pragtige 

museum en nou bestaan dit 

nie meer nie.  Die gebou wat 

opgerig is in sy plek, die 

Gemeenskaps Hof op 

Steegoversloot Straat, is  in-

tussen reeds gelys as ‘n 

beskermde gebou!  

Gelukkig, bestaan daar ‘n  

pragtige model van die ou 

Kloveniersdoelen gebou, dit 

was gemaak deur die 

kunstenaar Herman van 

Duinen en sy leerlinge, vol-

ledig met selfs die sinodal 

konferensie kamer en met 

handpoppe van die 

afgevaardigdes, as aanvul-

ling tot die klein uitstalling. 

Daar is ook 'n nasionale 

politieke party verteen-

woordig in die Stad van 

Dordtrecht wat die volledige 

kanons van Dordtrecht 

ingesluit het in sy regulasies. 

Dordtrecht se geskiedenis 

museum - Hof van 

Nederland - wat in 2015 

geopen is, bied nou 'n 

permanente uitstalling aan 

oor die sinode van Dordt-

recht. Dit sal interessant 

wees om te sien wat die 

volgende eeufees in Dord-

trecht in 2018 en 2019 sal 

bring die Calvinistiese pel-

grims, en inderdaad wat dit 

sal beteken vir almal wat 'n 

kulturele belang in hierdie 

historiese gebeurtenis het. 

Sinode van Dordtrecht: 'n 

paar sleutel datums 

13 November 1618: Opening 
van Sinode 

19-27 November 1618: Besluit 
oor die nuwe Bybelvertaling 

6 Desember 1618: Herken die 
Remonstrante party  

14 Januarie 1619: Ontvang die 
Remonstrants  

6 Mei 1619: Kanons van 
Dordrecht bepaal  

9 Mei 1619: Kanons 
aangekondig, met buitelandse 
waarnemers  

13 Mei 1619: Bepaal kerkorde 
van Dordrecht 

29 Mei 1619: Sluiting van 
Sinode. 

15 
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LIEF EN LEED 

 Ons is saam met Marie Rheeder bly haar oog 

operasie het goed afgeloop. 

 Ons onthou Dawina Zaayman wat in Mei af-

gesterf het, na ‘n siekbed. 

 Matso Strydom is in Rusoord se familie-kamer 

sy is nog swak en het voorbidding nodig.  

 Dit gaan sleg met Frances de Villiers ons dra 

haar aan die Here op.  

 Katie Steyn was opgeneem Hospitaal met 

longontsteking en het u gebed nodig.   

 Leon Malherbe van Rusoord het gesterf, ons 

bid vir sy familie.  

 Chris en Daleen Pienaar se dogter Mike, het 

probleme met haar gesondheid. Bid asb dat 

sy die ongesteldheid genoegsaam kan 

baasraak om haar matriek suksesvol af te lê. 

Ons is egter ook saam met haar bly dat haar 

aansoek by Tukkies en Potch suksesvol was.  

 Ernie en Ilze Blignaut se skoonseun het ‘n ruk 

gelede ‘n beroerte gehad waarna hy as ge-

volg daarvan blind was. Hy het in Duitsland 

behandeling ontvang en hy kon reeds op die 

2de begin sien. Sy sig verbeter daagliks.  

 Ons bid ook vir Sylvia van Deventer en Annat-

jie Roets wat moontlik binnekort ‘n keuse ten 

opsigte van hulle werk moet neem. Mag hulle 

ook gelei word om die regte besluite te neem.  

 Sandra en Ettiene Kock het ‘n kleinseun wat 

verlede naweek rugby gespeel het en brein-

vliesontsteking opgedoen het. Hy is gehospi-

taliseer en het julle gebede nodig.  

 Dink asseblief aan al die verswakte Bejaardes 

in Rusoord en Bejaardes in die gemeente wat 

nog in hulle eie huise woon. Bid vir hulle 

gesondheid, vir die regte hulp asook dat hulle 

nie eensaam en verlore sal voel nie. 

 Louise Human is baie opgewonde die nuwe 

bestraling werk.  

 Alida van Zyl se swaer, Hilton, is in die 

Groenkloof Life hospitaal, hy is kritiek en kry 

behandeling teen kanker.  

 Sus Boshoff se dogter Susan, het steeds ons 

gebede nodig. Haar ma reken haar toestand 

versleg. Sus vra ook dat ons aan haar vrien-

din, Anna, sal dink. Sy kry behandeling teen 

kanker.   

 Leon Malan se stryd met Alzheimers 

het hom weer in kliniek. Bid asseblief 

vir hom en Marie en die familie.    

 Hannetjie Kritzinger is weer op die been nadat 

sy ‘n slegte val gehad het. Ons dat haar 

rugprobleem sal opklaar. 

 Geluk aan  Humphrey  en  Nerina  Jones met 

die doop van hul dogter (Erna) Catherina Eliz-

abeth Jones. Geluk ook aan die trotse 

Grootouers.  

 Geluk aan Martin en Rene Odendaal met die 

doop van hul pleegseun Jayden Steven Bo-

tha.    
 Willie Nel het Dinsdag ‘n hartaanval gehad. 

Hy sterk tuis aan nadat hy stents ontvang het.  

 As gevolg van ondraaglike pyn moet Elize 

Viviers moet weer ’n rugoperasie deurloop. 

 Marie Jacobson het in 1 Mil geval en haar 

heup gebreek, sy net toe ‘n heupvervanging 

gehad en is weer tuis. 

 Henoch Schoeman sal weer ‘n operasie moet 

ondergaan.  Bid asseblief vir hom en Marlene. 

 Hannes Minnie van Rusoord is oorlede. Ons 

bid vir tannie Fransien en sy familie in ons 

gebede. 

 Johan du Toit se Vader is op Vadersdag 

oorlede.  

 Ons bid vir Johan Willie Nel het Dinsdag ‘n 

hartaanval gehad. Hy sterk tuis aan nadat hy 

stents ontvang het. 

 

 

 

 

 

Ons het uiteindelik op ‘n nuwe datum besluit en 

vra asseblief julle samewerking. By die deure en 

in die voorportaal is daar reeds vorms wat julle 

kan saamneem en voltooi.  

Daar sal ook A5 advertensies wees wat julle in 

die oorde waar julle woon kan uitdeel. Ons kan 

nie net op die gemeentelede se aankope staat-

maak nie. As ons dit nie bemark nie gaan ons 

nie goeie resultate kry nie.  Ons moet mense 

van buite af lok dat hulle hier hul geld spandeer.   

Help ons dus groot asseblief met die ver-

spreiding van die biljette. Baie dankie die 

Basaar-span. 
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