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Hiermee ontvang u die Agenda vir die Buitengewone Verga
dering van die Sinode van Noord-Transvaal soos dit opgeroep
is vir 22 tot 24 September 1988. Benewens ‘n inleidende
woord uit die pen van prof AC Barnard, bevat dit slegs ‘n aan
duiding van die program van die byeenkomste, die sitplekke in
die sinodale saal en die groepindeling van die afgevaardig
des.

Die aandag van afgevaardigdes word weereens daarop geves
tig dat die sinode ter aanvang in die kerkgebou van die ge
meente Burgerspark vergader. Ondergetekende sal dan ook in
die kerksaal van die gemeente Burgerspark op die oggend van
die aanvang van die sinode beskikbaar wees vir die aanbring
van wysigings in die personeel en die indien van uitstaande
geloofsbriewe.

Telkens nadat ‘n voordrag gelewer is, sal die betrokke voordrag
op skrif beskikbaar gestel word.

Afgevaardigdes word versoek om hulleself te vergewis van

hulle bepaalde sitplekke, die tye waarop die sittings ‘n aanvang
neem, waar die groep, waarin elkeen ingedeel is, vergader en
moet hulle stiptelik by hierdie reelings hou. Indien ‘n primarius
afgevaardigde nie verder kan verskyn nie, moet die sekundus,
wat sy plek inneem, aanmeld by die groep waarin die primarius
ingedeel is.

Verversings, middag- en aandetes word alles in die Sinodale
Sentrum bedien, behalwe die verversings op die eerste og
gend, wat in die kerksaal van die gemeente Burgerspark be
dien word.

Gedurende die afgelope weke is daar reeds baie vir hierdie
vergadering gebid. Mag die hele vergadering gedra word deur
die gebed van elke afgevaardigde, die voorgangers en die lede
van al die gemeentes. Alles tot eer van God.

PS STRUMPFER, VDM
SKRIBA NOORD-TRANSVAAL
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‘N BU~TENGEWONE S~NODE OOR GEESTEUKE VERD~EP~NG/VERNUW~NG

Prof AC Barnard

Die Sinodale Kommissie het na deeglike oorweging besluit om
‘n buitengewone vergadering van die Sinode van Noord-Trans
vaal byeen te roep vir 22-25 September 1988.

As antwoord op moontlike vrae of onsekerheid word op die
volgende paar aspekte gewys:

1. WANNEER IS ‘N BUITENGEWONE SINODE
NODIG?

In ons eie geskiedenis is buitengewone sinodes gehou wan
neer ‘n besondere nood of probleem of st~d geheers het, of ‘n
beslissing nodig was, byvoorbeeld die saak van ds Robert
Shand, die saak van prof J du Plessis, die verdeling van die
Sinode van Transvaal en die verkoop van die ou Voortrekkerge
denksaal.

Hier is nou nie ‘n leer- of tugkwessie of ‘n organisatoriese
beslissing nie, maar die saak van die kerk se wese, sy lewe en
werk in ‘n gesekulariseerde en materialistiese tyd — ‘n saak
van ‘n gemeenskaplike geestelike nood wat raakgesien is en
besonderlik aandag moet kry. Die voorloper van sinodes, die
beraad in Hand 15, het gegaan om ‘n geestelike strydpunt,

naamlik die Juda
stiese bedreiging vir die kerk. Ons kan inderdaad sé dat ‘n
buitengewone sinode oor die saak van geestelike verdieping
en vernuwing van die kerk self ‘n unieke gebeurtenis in die ges
kiedenis van die Ned Geref Kerk is, maar dat dit daarom nie
vreemd is vir ‘n sinode nie. Indien ander dinge ‘n kerk noop om
as sinode afsonderlik te vergader waarom nie ‘n keer ‘n gees
telike saak nie?

2. WAARIN IS ‘N BUITENGEWONE SINODE ANDERS
AS ‘N GEWONE SINODE?

‘n Buitengewone sinode is ‘n egte sinode maar hy is in baie
opsigte anders:

‘n Gewone sinode het ‘n lang en omvattende sakelys, waarin
daar ‘n menigte verslae, beskrywingspunte, ens, opgeneem is
oor die hele breë spektrum van die werkterrein van die sinode.
‘n Buitengewone sinode handel net oor die saak of sake waar
van daar kennis gegee is. Alles word gekonsentreerop die een
saak of sake.

‘n Gewone sinode word veel langer voor die tyd opgeroep en
die afgevaardigdes ontvang die agendas veel vroeër as by ‘n
buitengewone sinode.

‘n Gewone sinode word opnuut saamgestel uit die afgevaar
digdes van die gemeentes, die buitengewone bestaan uit die
selfde personeel as die vorige gewone sinode. Slegs waar die
vorige lede nie meer lid is nie, word plaasvervangers be
noem.

By ‘n gewone sinode word verslag gedoen oor die werk van al
die kommissies van die sinode oor hulle gewone werk. By die
buitengewone sinode val dit alles weg en word slegs die gege
wens voorgele wat die besondere saak (sake) raak.

Soos by ‘n gewone sinode word ook by ‘n buitengewone sino
de beskrywings-punte voorgelê, maar dan nie oor die gewone
terreine van werksaamhede nie, slegs wat betrekking het op
die onderhawige saak.

Die bekende patroon waarin ons ‘n sinodalevergadering giet is
dat dit oor etlike dae strek, dat ‘n menigte verslae oor die mees

uiteenlopende sake voorgedra word, dat oor bale geestelike,
finansiële en administratiewe sake gepraat en besluite geneem
word. Die bedoeling is wel dat dit die kerk steeds lei na die
Woord en dat Christus op elke terrein van die lewe steeds
groter heerskappy sal ontvang, maar die gevaar is dat die
sinode ongemerk wel oor ‘n menigte dinge teologies korrekte
besluite kan neem sonder dat dit die kerk self en die afgevaar
digdes vernuwe. Immers in alles gaan dit om die lewe en werk
voor God en volgens sy wil. Daar word wel ‘n broederlike
onderhoud gehou en deurdie herderlike brief word ‘n bepaalde
boodskap uitgestuur, maar daar bly steeds die moontlikheid
om nie self aangespreek en vernuwe te word nie. By hierdie
buitengewone sinode staan die gewone werklas en werkpro
gram nie voorop nie, maar word ‘n keer die ruimte geskep om
veel meer te kom tot die wesentlike, die verhouding tot God, die
luister na Sy Woord met onverdeelde aandag. Meer nog, dat in
die groot vergadering, maar ook die die groepe, dieper inge
gaan word op die eintlike wese en taak van die kerk soos dit
elkeen persoonlik raak, en hoe dit vandaar in die bediening
kan uitkring.

‘n Gewone vergadering van die sinode geskied elke vier jaar,
Intussen gebeur daar bale dinge, maar daaraan word hoof
saaklik aandag gegee deur die verskillende kommissies van
die sinode. Hierdie buitengewone sinode geskied ongeveer ‘n
jaar na die vorige gewone sinode. Vir vele is dit ongehoord. In
die Gereformeerde wéreld is dit egter nie so vreemd nie. In die
Franse Gereformeerde Kerk is ‘n provinsiale sinode gereeld
om die halfjaar gehou. In Nederland sedert die begin van die
reformasie, en vandag nog is die Gereformeerde Kerke, word
jaarliks ‘n partikuliere sinode gehou. In Natal is vir bale jare ook
elke jaar ‘n sinode gehou.

3. WAT IS ‘N SINODE EINTLIK?

Die woord “sinode” kom van die Griekse woord “Sun-odos” ‘n
samekoms, ‘n vergadering. By die kerk geld dit ‘n besondere
vergadering, naamlik van ‘n groot aantal gemeentes van ‘n
bepaalde gebied. Hierdie gemeentes as afgevaardigdes kom
saam in ‘n vergadering om te besin, te beraadslaag en kom
saam in ‘n vergadering om te besin, te beraadslaag en te besluit
oor kerklike aangeleenthede wat betrekking het op die ge
meenskaplike welsyn van die gemeentes wat hierby betrok
ke is.

By ‘n sinode van ‘n Gereformeerde Kerk gaan dit nie om die
begeertes en wil van die kerklike massa nie — dit is nie ‘n
demokrasie nie.

Ewemin gaan dit om die heerskappy of wil van priesters of pre
dikante wat oor ander gelowiges heers en vir hulle besluit — dit
is nie ‘n hierargie nie.

By ‘n sinode gaan dit oor die alleenheerskappy van Christus
deur sy Woord en Gees — dit is ‘n Christokrasie. Deur hierdie
vergadering regeer Christus self sy kerk. Geen mens, geen
ampsdraer, geen instelling of ander gesag kan in sy plek gestel
word nie. Hierdie instelling of ander gesag kan in sy plek gestel
word nie. Hierdie Christokrasie is die allesbeheersende begin
sel vir die regering van die kerk en vir die wese en funksionering
van die sinode. Hy is die enigste Hoof, Koning en Meester van
die kerk — Art 3 KO.

Christus regeer sy kerk deur sy Woord en deur sy Gees. Deur
die omgang met die Woord en die eerlike ulster daarna en deur
die oortuiging en vernuwingswerk van die Gees, word daar
ruimte geskep vir die Christusregering. Die sinode kan alleen
sy werk behoorlik doen waar nougeset en konsekwent gedra
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en geluister word na gehandel word volgens die Woord van
God. Geen gewoonte, geen struktuur, geen vorm, geen werk
wyse, mag die regering van Christus deur sy Woord en Gees in
die gedrang bring nie. By elke besluit van die sinode en by elke
handeling moat die gemeentes, die lidmate en ook die wêreld
onder die indruk kom dat gespreek en gehandel word in die
Naam van Christus, die Here en Hoof van sy kerk.

Christus regeer sy kerk deur sy Woord en Gees, maar Hyverrig
die regering deur die vergaderinge van die kerk, soos die van
die sinode. Hier handel die ampsdraers nie in hulle eie gesag
nie, maar hulle beraadslaag en handel saam met mekaar as ‘n
vergadering wat in alles luister na die Woord van God en waar
deur Christus aldus sy kerk regeer.

Waar ‘n sinode in elke situasie vra na die wil van God in sy
Woord, daar mag die sinode nooit ‘n grootheid op homself
word of ‘n vreemde gesag hom toeëien of verstar nie.

4. WAAROM IS ~N SINODE EINTLIK NODIG?

Ons ert die instelling van ‘n sinode en van vergaderinge van die
sinode. Ons moat ook vir onsself rekenskap gee waarom ons
so ‘n instelling handhaaf.

In die Nuwe Testament is die plaaslike openbaring van die kerk
van Christus, die gelowiges op ‘n bepaalde plek, die plaaslike
gemeente, selfstandig en ‘n volledige kerk (ecclesia comple
ta).

Tegelykertyd is die plaaslike gemeente ‘n deel (pars) van die
kerk as die liggaam van Christus (ecclesia particularis). Dus die
plaaslike gemeente kan nie maar net op sy eie bestaan sonder
die verband met, die samehorigheid tot en samewerking met
ander gemeentes nie.

Die diepere grond vir die Gereformeerde kerkverband is gelee
in die geestelike eenheid in Christus. Al die plaaslike kerke
saam vorm die een liggaam van Christus (J Jansen). Waar die
innerlike band bestaan mag die uitwendige band nie verbreek
word nie. Meer nog, omdat die gemeentes een is in Christus is
dit van lewensbelang om die onderlinge verband te onderhou
(H Bouwman).

Die sinode is verder nodig omdat die gelowiges in hulle stryd en
krisisse, in hulle lewe in in die uitvoering van hulle roeping in die
wéreld mekaar nodig het. Hulle het ‘n gemeenskaplike vyand,
‘n gemeenskaplike stryf en ‘n gemeenskaplike taak.

In die voorloper van die sinode, Hand 15, is daar ‘n gemeen
skaplike probleem wat die kerk bedreig. Die eerste sinodes is
gehou in die middel van die tweede eeu om die Montanistiese
kwessie te behandel en geskille oor die Paasviering uit die weg
te ruim.

Dus die sinode as instelling is in ons dag nog net so nodig. In
hierdie geval (buitengewone sinode) gaan dit om ‘n gemeen
skaplike nood en -stryd.

5. WAT IS DIE TAAK VAN DIE SINODE?

‘n Kerkraad kan alle sake wat die lewe en werk van die gemeen
te raak, behandel, By ‘n sinode is daar ‘n beperking. ‘n Sinode

mag alleen sake behandel wat hier tuishoort. Daar is ‘n paar
kategorie sake wat deur ‘n sinode behandel word:

* Sake wat nie deur ‘n mindere vergadering 5005 ‘n kerk
raad of ring, afgehandel kon word nie — omdat dit vir hulle te
groot is of omdat dit ook ander gemeentes raak.

* Sake van gemeenskaplike belang, waarby al die gemeen
tes belang het. Dit is sake wat die openbare welsyn of alge
mene belang van die betrokke gemeentes raak. So omvat
hierdie gemeenskaplike belang die wye terrein van die werk
saamheid van die kerk: sending, evangelisasie, diens van
barmhartigheid, leer en aktuele sake, jeugwerk, ens, wat te
groot is vir die afsonderlike gemeentes.

Ons sou kon sé hier val die werk wat deur die huidige sinode
behandel moat word.

* Sake op die terrein van appèl en tug.

Verder is dit belangrik om daarop te let dat die Gereformeerde
kerkreg bepaal vir al die kerklike vergaderinge:

* Alleen kerklike sake mag behandel word. Kerklike sake
het egter ook ekonomiese, organisatoriese, kulturele, sosiale
en politieke implikasies. Die evangelie moet deurgetrek word
na die konkrete lewe. Kerklike sake sou dus beteken dat
steeds vanuit ‘n Bybels-teologiese gesigspunt na hierdie dinge
gekyk word, ook waar dit sosiale, kulturele, ekonomiese en
ander, implikasies het.

* Hierdie sake moet op ‘n kerklike wyse behandel word.

Dit impliseer die volgende:

* met ‘n ander gees en gesindheid as in die wéreld

* nie wetties nie, maar met die openheid van die geloof

* spreek,handel en gedra soos gelowiges, soos kinders
van God

* nie as heersers wat andere oorrompel of met dwang
kom nie

* om die eie stand punt te stel en ander daartoe te oorreed
word geestelike middele gebruik

* die wagwoord by alles is en moet bly dat gehandel word in
die gesindheid van Iiefde, in die aanvaarding van mekaar, van
begrip vir die ander.

Ons sou kon sê dat “op kerklike wyse” sO verstaan moet word
dat die behandeling van sake moet geskied in ooreenstem
ming met die kerklike karakter van die vergadering (D
Nauta).

Mag die Here aan ons hiedie gesindheid gee by die bespre
kinge by hierdie buitengewone sinode. “Mag die bespreking,
die beraadslaging, die besluite in die teken staan van die Chris
tusheerskappy in sy kerk deur sy Woord en Gees. Mag die
Here werklike vernuwing gee soos Hy dit alleen kan doen deur
sy Gees. Bo-alles, mag Hy al die ear en verheerliking ontvang
wat Hom toekom”
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PROGRAM VAN DIE BUITENGEWONE SINODE
VERGADERING

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1988

08h00 —

09h00 Wysiginge aan die presensielys kan aangebring
word by die skriba in die saal van die gemeente
Burgerspark.

09h1 5 Afgevaardigdes vergader in die kerkgebou van die
gemeente Burgerspark sonder aanwysing van spesi
fieke sitplekke.

09h30 1. OPENING met Skriflesing en gebed deur die
moderator, ouderling (prof) PB van der Watt.

2. KONSTITUERING.

3. OPENINGSREDE:
“DIE GELOOFS-, BEDIENINGS- EN SEDELJKEKRI
SIS VAN ONS TYD” met ‘n verduideliking van die
redes vir die spesiale Sinodevergadering.
Prof PB van der Watt.

VERVERSINGS in die saal van Burgerspark.

ONDERWERP 1:
“VEROOTMOEDIGING, SKULDBELYDENIS EN
VOLLE OORGAWE AAN CHRISTUS”
Dr PW Marais.

Geleentheid vir gebed.

MIDDAGETE in die Sinodale Sentrum.

11 hOO ONDERWERP 4:
“DIE LEWE VAN GEMEENSKAPDIENS EN GETUIE
NIS”
Prof JJ de Klerk.

11 h45 BESPREKING in die sinode.

13h00 MIDDAGETE

14h00 ONDERWERP 5:
“DIE OMGANG MET EN GEHOORSAMING VAN
DIE BYBEL VANDAG” (gesag, hantering en uitle
wing)
Prof PA Verhoef.

BESPREKING in die sinode

VERVERSINGS

BESPREKING in groepe

AANDETE

ONDERWERP 6:
“DIE AARD, KRAG, WAARDE EN INHOUD VAN GE-
BED”
Ds M Smuts (Snr).

19h45 BESPREKING in die sinode.

21 hOO Tydelike Kommissie van groepleiers vergader.

SATERDAG 24 SEPTEMBER 1988

08h00 BIDUUR
Os PS StrUmpfer,

08h30 ONDERWERP 7.
“DIE LEWE EN WERK IN DIE KRAG VAN DIE HEILI
GE GEES” Die hele bediening en die lewe van die
gemeente.
Prof AC Barnard.

BESPREKING in die sinode.

VERVERSINGS

Goedkeuring van die notule.
Verslag van die Tydelike Kommissie van groeplei
ers.

11 h45 ONDERWERP 8 “WAT NOU VORENTOE?”
Prof AC Barnard.

1 2h30 AFSLUITING
Notule en bedankings.

1 3h00 VERDAGING met aanbieding van ete daarna.

EREDIENSTE OP 25 SEPTEMBER 1988

Loftus Versfeld 1 OhOO Prof PB van der Watt en
dr PW Marais

Brits 1 6h00 Ds C Colyn
Ellisras 1 OhOO Ds DJJ Oosthuizen
Louis Trichardt 09h30 Ds PAJ Simpson
Nylstroom 1 OhOO Prof JJ de Klerk
Pietersburg 09h30 Prof AC Barnard
Potgietersrus 09h30 Ds PS Strümpfer
Rustenburg 1 8h30 Prof PB van der Watt en

dr PW Marais
Thabazimbi 09h30 Ds APS Beetge

11 hOO

11h30

14h45

15h45

16h15

17h30

19h00

09h15

10h30

11 hOO

12h15

12h30

1 4h00 Afgevaardigdes vergader in die Sinodale SaaI op
plekke soos aangewys in die agenda

ONDERWERP 2:
“DIE GEHEILIGDE LEWE: DIE ROEPINGSBEWLJST
HElD, -GEHOORSAAMHEID EN -VREUGDE”
Prof JJ de Kierk.

14h45 BESPREKING in die sinode

1 5h30 VERVERSINGS

1 6h00 BESPREKING in kleingroepe op plekke soos aange
wys in die sakelys.

17h30 AANDETE

1 8h00 Tydelike kommissie van groepleiers vergader.

19h00 ONDERWERP 3:
“DIE GEHEILIGDE LEWE : DIE HUWELIKS- EN
SEKSUELE LEWE: NOOD EN OORWINNING.
Ds M Smuts, Snr.

19h45 BESPREKING in die sinode.

21 hOO Tydelike kommissie van groepleiers vergader.

VRYDAG 23 SEPTEMBER 1988

BIDUUR
Os C Colyn

09h00 Verslag van die Tydelike Kommissie van Groep
Ieiers.

1 0h30 VERVERSINGS



PRESENSIELYS

BUITENGEWONE S~NODEVERGADERING
22 tot 24 September 1988

BLOK 1

Moderatuurstafel:

1 Suidoos-Pretoria
2 Pretoria-Polkollege
3 Waverley-Oos
4 Suidoos-Pretoria

Notuletafel:

1 Wierdapark-Suid
2 Hartbeeshoek
3 VUlieria
4 Tuinrand
5
6
7

Burgerspark
Pietersburg-Noord
Suidoos-Pretoria
Warmbad

BLOK 6

107L Akasia
1 07R
1 08L Akasia
1 08R

BLOK 10

OudI (prof) PB van der Watt
Ds C Colyn
Oudi (prof) AC Barnard
Ds PS StrUmpfer

Ds JC Carstens
Ds SJB van Heerden
Ds JJ Gerber
Ds GJ Oosthuizen

Ds N Schreuder
Ds JC Erasmus
Ds GJC Venter
Ds JW Kok

Ds C Nel, Teller Blok 1
OudI RPG Schoeman
Ds BHS Cross
Oudi WW Steyn
Os CJ Swarts
Diak (suster) T van Heerden
Ds JO Herholdt
OudI GA Theron
Ds MJ Swart
Diak (suster) HHJ Theron
Oudi GJ Roets
Ds AK le Roux,
Teller Blok 2

Ds PA Viljoen, Teller B~ok 6
Oudl HJ Redelinghuys
Ds TH du B Gous
Oudi WS Botha

109L Bendorpark-PietersburgDs CA du Plessis,
Teller Blok 10

109R OudI (prof) P Bolink
11 OL Bergtuin Ds AJ Olivier
11OR OudlJN Murray
111 L Booysen Ds CP Brand
111R Oudi SM Sonnenberg
11 2L Booysen Ds R Verwey
112R Oudl

Ds JP Viljoen
Oudi GAC Ehlers
Oudi JS Wolvaardt
Ds FE Jordaan,
Teller Blok 7

Ds Si Joubert,
Teller Blok 3
Oudl WR Hartman
Os AJ Barnard
Diak (suster) HJ Cormack
Dr CJ Jackson
Oudi J Cronje
Os PJ Le Roux
Oudl JA van Zyl
Os AJ Prinsloo
Oudi GRC de Vries
Os GG Havemann
OudI L Myburgh

Os JC Erasmus
Oudi JAR Botes
Os WH de Vos
Oiak SN Genis
Os LP Conradie
OudI GN Botes
Os JH Cronje
OudI JM Heyns
Oudi H Tehunissen
(Os Schreuder — Notule
tafel)
Os AJ Kok
Oudi — Afwesig
OudI H Stander
Os FJ Viljoen

Os LA Badenhorst
Oudi DC Uijs
Os PJ Botha
Oudi PSN Swart
Os JH Venter
OudI IJ Els

Os AJ van Zyl
Oudi C Kuhn
Os A du Toit
Oudi JF du Toit
Os GM Booy
Oudl PJ Fourie
Oudi AJ Luus
Os EH de WaaI — Afwesig
Oudl HC lamprecht

8
9
10
11
12
13
14
15
16

BLOK 2

lOlL
1O1R
1 02L
102R
1 03L
1 03R
1 04L
1 04R
1 05L
1 05R
106L
1 06R

Albertyn

Andrew Murray

Arcadia

Arcadia

Arcadia

Arcadia

BLOK 7

113L Brits
113R
114L Brits
1 14R

BLOK 3

11 5L Bronberg

11 SR
116L Bronberg
116R
117L Bronberg
117R
11 8L Bronberg
118R
119L Bronberg
119R
120L Bronberg
120R

BLOK 2

201 L Burgerspark
201 R
202L Burgerspark
202R
203L Burgerspark
203R
204L Burgerspark
204R
205L Burgerspark

205R Caprivi

206L Caprivi
206R

BLOK 6

207L Blouberg
207R
208L Capitalpark-Oos
208R
209L Capitalpark-Oos
209R

BLOK 10

21 OL Capitalpark
21 OR
211L Oalunie
211R
212L Oaspoort
212R
21 3L Oaspoort

213R Ebehaeser
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21 4L
214R
215L
215R

BLOK 7

BLOK 3

21 9L
21 9R
220L
220R
221 L
221R
222L
222R
223L
223R
224L

224R

BLOK 2

301L
301R
302L
302R
303L
303R
304L
304R
305L
305R
306L
306R

BLOK 6

307L
307R
308L
308R
309L
309R
31 OL
31 OR

BLOK 10

311 L Haakdoorn
311R
312L Harmonie
312R
313L Harmonie
31 3R
31 4L
31 4R
315L
31 5R
316L
31 6R

317L Hartbeeshoek

31 7R Jan Niemandpark

318L Jakaranda
31 8R

BLOK 7

BLOK 10

412L
412R
41 3L
41 3R
41 4L
41 4R

Cud) WJ Scheepers
Ds SJB van Heerden —

Notuletafe))
CudI PJL Olivier
Vakant
Ds ACJ van Niekerk
Cud) FPJ Knouwds

Ds JCK du Plooy
Cud) FWJ KeI)erman
Ds CJJ Joubert
Cud) DF )e Roux
Ds AC Viljoen
Cud) (ds JM Swanepoe))
Ds HG de La Guerre
Cud) JL Steenkamp

Ds GF van der Merwe
Cud) FJ Richter
Ds DM Kotze
Cud) JIJ Stimie
Ds NWJ van Rensburg
Cud) AL v W Hanekom
Cud) JB Bester
Vakant
Ds GFM Beetge
Cud) — Afwesig
Diak (suster) FJ Brink
Ds IP du P)ooy
Ds CH Badenhorst
Cud) GAP Coetzee

Ds TD Schutte
Cud) JP Kirchner
Ds MA Siebert
Cud) JHG Richter
Ds C Gericke
OudlRJ Nieman
Ds JA Theron
Oud) SP Roos
Ds JA Lombard
Cud) CW Langeve)dt
Ds SS Saayman
Cud) H LA G Cronje

Ds CF Matthee
Cud) WA Bohlmann
Ds A Kotze
Cud OPJ C)ivier
Ds PF Marais
Cud)
Ds AJB Deysel
Cud) HC Honey
Ds EJ Bosch
Cud) PH du Preez

Ds PJ Krie)
Cud) JHP Koekemoer
Ds Si Bornmann
Cud) GA Steenkamp
Ds Si Coetzer
Cud) JH Snyman

Dendron

Derdepoort

216L E)doraigne
21 6R
217L E)doraigne
21 7R
218L E)doraigne
21 8R

Dwaa)boom

E)Iisras-Wes

E)lisras-Wes

E)offsda)

Eloffsda)-Wes

Eloffsda)-Wes

E)andsrand

Erasmia

Erasmia

Erasmia

Florandia

Florandia

Florandia

Floraunapark

Groenkloof

Hartbeesspruit

Hartbeesspruit

Vakant
Ds HJ Griesel
Cud) JH Snyman
Ds PJS Koekemoer
Cud) FJ Lowe

Ds AJ Joubert
Cud) PB van der Westhuizen
Ds FH Botha
Cud) GJ Martinson
Ds JP Lessing
Cud) HP Botha

Ds JA du P)essis
Cud) FG De Vi))iers
Ds JP Robb
Cud) WA Grimes
Ds JSG Scheepers
Cud) RPH Ce)ofse
Ds A Roux
Cud) WHS Wolhuter
Ds AR Vivier
Cud) BA Kioppers
Cud) BC Mouton
Vakant
Oudi
Vakant

Ds JS van Dyk
Cud) BPJ De)port
Dr JH Blignaut
Cud) P de Beer
Ds PA Maiherbe
Cud) JG Ten Napel
Ds JJ Pienaar
Cud) GN Prinsloo
Ds CH Schutte
Cud) JO van Niekerk
Ds EH Muller
Cud) EB Ne)

Ds GFE Ge)denhuys
Cud) DG van der Merwe
Ds JJ Louw
Cud) TW van der Lingen
Ds AJ Botha
Cud) E Pheiffer
Ds HAJ Vi)joen
Cud) (prof) W Vos)oo

Ds GHP Dreyer
Cud) JJ Wolmarans
Dr NJ Hanekom
Cud) A Schwartz
Ds AC Swanepoe)
Cud) SR K)eynhans
Ds LF van Deventer
Diak W Appe)
Ds CW E)s
Cud) JHE de Vi))iers
Ds D van Zy)
Cud) PAS Lombard

31 9L
31 9R
32OL
32OR
321 L
321R
322L
322R

BLOK 3

323L
323R
324L
324R
325L
325R
326L

326R

327L
327R
328L
328R

BLOK 2

401L
4O1R
4O2L
402R
4O3L
4O3R
404L
404R
405L
4O5R
406L
406R

BLOK 6

4O7L
407R
408L
4O8R
409L
409R
41 OL
41 OR
411L
411R

Hartbeespoort

Hartbeespoort

Hartbeespoort

Koedoeskop

Kamee)drif

Kamee)drif

Kamee)drif

Kamee)drif

Meintjieskop

Meintjieskop

Koedoesrand

Krokodi)rivier

Krokodi)rivier

Krokodi)rivier

Kwaggasrand

Louis Trichardt

Louis Trichardt

Lugmaggimnasium

Lugmaggimnasium

Lugmaggimnasium

Maga)iesfort

Maga)iesfort

Levubu

Limpopo

Lynnwood

Harmonie

Hartbeeshoek

Hartbeeshoek
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Messina

Messina

Messina

Messina

Moreg!oed

Môreg!oed

3

Montana

Montana

Montana

Marken

Monumentpark

Monumentpark

Monumentpark

41 5L Lynnwood
415R
41 6L Lynnwood
416R
417L Lynnwood
41 7R
418L Lynnwood
41 8R
41 9L Maga!ieskruin
41 9R
420L Magalieskruin
420R
421 L Maga!ieskruin
421 R Diak (suster) C Lubbe

BLOK 7

422L
422R
423L
423R
424L

424R

425L
425R
426L
426R

BLOK

427L
427R
428L
428R
429L
429R
430L

430R

431L
431R
432L
432R

BLOK 4

8

Pietersburg

Pietersburg

Dr JT Jordaan
Cud! SP Botha
Ds PE Costhuizen
Cud! (dr) AM Hotmeyr
Ds JC Symington
Cud! HJ Ahiers
Ds JH Voges
Cud! HSJ du Preez
Ds GE Rautenbach
Cud! MM Grobbe!aar
Ds A Swart
Diak A Coetzer
Dr FJ O!!ewagen

Ds A du P Horn
Cud! Si de Jager
Ds GP Delport
Cud! EEJ Vi!joen
Ds JJF Vi!joen
Cud! — Afwesig
Ds HP Kotze
Cud! — Afwesig
Ds JNF van der Westhuizen
Cud! JP van den Berg
Ds HP Jansen
Cud! WR van Loggerenberg

Ds DJJ Dannhauser
Cud! FH Costhuysen
Ds JJ Krige
Cud! GJJ van Vuuren
Dr SF van Huyssteen
Cud! HLF de Wet
Cud! BB Smit
Vakant
Cud! JN Ne!
Vakant
Ds WF K!oppers
Cud! GMC Wassenaar
Ds AL Bart!ett
Cud! B Mu!!er

Ds L Hough
Cud! AJ Strydom
Ds WCS Swanepoe!
Cud! JH Schoeman
Ds WJ v G Knipe
Cud! (Ds CC Co!ijn)
Ds LU Visser
Cud! PK Roodt
Ds J van der V!oed
Cud! MH Le Cointre
Ds LH Boshoff,
Te!!er B!ok 4
Cud! RG Visagie

Ds BJ Piek, Te!!er B!ok 5
Cud! PB Pretorius
Ds MJP Grobler
Cud! WJ Van Co!!er
Ds CP Naude
Cud! JHB K!eynhans
Dr PR du Toit
Cud! DJS Enge!brecht

511 L Petrone!!a
511R
51 2L Petrone!!a

512 Pretoria-Dowes

BLOK 4

601 L Notham
601R
602L Cnderstepoort
602R
603L Cnderstepoort
603R
604L Cnderstepoort
604R
605L Pierneef
605R
606L Pierneef
606R

BLOK

607L

607R
608L
608R

609L
609R
610
61 OR
611
611R
612L
61 2R
61 3L
61 3R

BLOK 11
61 4L

61 4R
61 5L
615
61 6L
616R
61 7L
617R
61 8L
61 8R
61 9L
61 9R

BLOK
620L
62OR
621L
621R
622L
622R
623L
623R
624L
624R
625L

Pietersburg

Pietersburg

Pietersburg-Cos

Pietersburg-Cos

Pietersburg-Cos

Ds JA Sma!!
Cud! HLM Pienaar
Cud! A de V Cooks
Vakant
Ds JF van Heerden
Cud! — Afwesig

Ds JGM Coertze
Cud! J Diedericks
Ds CF Swan
Cud! MC Stenson
Ds LM Neet!ing
Cud! CJ Smit
Ds AHG Sto!tz
Cud! PJ Meiring
Ds MJ Lazenby
Cud! RP de !a Rey
Ds NC Ackermann
Cud! JP van der Wa!t

Ds GG Haumann,
Te!!er B!ok 8
Cud! H Ta!jaardt
Ds JH Louw
Diak (suster) CMS Enge!
breght
Ds PJ Smit
Cud! SC Bezuidenhout
Ds HM Horn
Cud! JH CiI!iers
Ds JDJ Bouwer
Cud! (ds) JAB Grobbe!aar
Ds !JM Vermeu!en
Cud! AA Louw
Ds TJH Meyer
Cud! BM van Wyngaard

Ds JJ van Deventer,
Te!!er B!ok 11
Cud! DJ van den Berg
Ds CJ van Niekerk
Cud! JDM van der Merwe
Ds PB Grob!er
Cud! JA Matthysen
Ds JJ Grob!er
Cud! (dr) JA Grey!ing
Ds JJ van Zittert
Cud! HP Steyn
Ds PDG Conradie
Cud! AJ van Wyk

Ds JNP Steenberg
Cud! HJ Venter
Ds AJ Bezuidenhout
Cud! JDC Kok
Ds MG Turck
Cud! HP Ve!dman
Ds AM Burger
Cud! JJ Badenhorst
Ds CF De!port
Cud! GS Burgers
Cud! CMA Niewenhuys
Ds JC Erasmus — Notu!e
tafe!)
Diak GP van der Lith
Vakant

Ny!stroom-Cos

Cverkruin

Cverkruin

Cverkruin

Cverkruin

Cverkruin

501 L Lug magbasis-Ptb
501R
502L Marikana
5O2R
503L Naboomspruit
503R
504L Naboomspruit
504R
505L Neder!andsta!igen
505R
506L Monavoni

506L

BLOK 5

507L Noordoos-Pretoria
507R
508L Noordoos-Pretoria
508R
5O9L Noordoos-Pretonia
509R
51 OL Noordoos- Pretoria
51 OR

12
Pierneefrant

Pierneefrant

Pietersburg-Noord

Pietersburg-Noord

Pietersburg-Noord

Pietersburg-Noord

625R Soekmekaar
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BLOK 9 BLOK 11

626L Pietpotgietersrus Ds B Rademeyer 71 5L Pretoria-Tuine Ds HF Witthuhn
626R Oudi JS Erlank 715R Cud! HG Maritz

~ 627L Pietpotgietersrus Ds GPE Stassen 71 6L Pretoria-Tuine Dr SW Theron
627R Cudi FW Brandt 71 6R CudI JJPA van Wyk
628L Potgietersrus-Cos Ds GJW Joubert 71 7L Queenswood Ds JA van den Berg
628R OudI WP Breytenbach 71 7R Cud! (ds) DJ Viljoen
629L Potgietersrus-Cos Diak (suster) ED Breyten- 71 8L Queenswood Dr DP van Zy!

bach 718R Cud! LD Nell
629R Ds AJH Buitendag 71 9L Queenswood Dr PA van der Merwe
630L Potgietersrus-Suid Ds R Opperman 71 9R Cud! N Venter
630R Cud! JJ Potgieter 720L Queenswood Dr PJC Loots
631 L Potgietersrus-Suid Ds JCF Harris 720R Cud! PA Myburg
631 R Cud! MP Prinsloo
632L Pretoria Kollegerand Cud! L van H Solms BLOK 12
632R Ds HM Horn, Teller Blok 9

721 L Quaggapoort Ds PG du P Bergh
721 R Cud! ER LombaardBLOK 5
722L Quaggapoort Ds FJ Grobler
722R Cud! HFB Nel633L Pretoria Ds CF Bekker
723L Raslouw Ds PJ Raubenheimer633R Cud! PB Bosch
723R Cud! lJ Dave!634L Pretoria Ds JS Dreyer 724L Ras!ouw Ds HJJ Yzelle

634R Cudl JP Botha
724R Cud! HJ Roux635L Pretoria Ds FN Huysamen 725L Ras!ouw Ds HF Grobler

6235R Cud! GN Enge!brecht 725R Cud!
636L Pretoria Ds AE de Ia Porte

726L Renosterpoort Cud! AJ de Jager636R Cud! JAC C!oete
726R Ds BJG Meyer,637L Pretoria Ds CJJ MUller

Teller Blok 12637R Cud! JI Costhuizen
638L Pretoria Ds EL Rischmul!er

BLOK 9
— Cud! — Atwesig
638R Tuinrand Cud! DC Black

727L Rietfontein-Noord Ds LB de Vi!!iers
— Ds GJ Costhuizen —

727R Cud! PF TheronNotuletafel) 728L Riettontein-Noord Ds WP de Vos

728R Cud! HJ du ToitBLOK 4
729L Rietfontein-Noord Cud! GMJ van Rensburg

701 L Pretoria-Noord Ds JJ van der Linde — Vakant
729R Rietfontejn-Suid Ds R Diener701 R Cud! AJ Rossouw
730L Cud! JE Badenhorst702L Pretoria-Noord Ds ZB Loots
730R Rietfontein-Suid Ds U van Heerden702R Cud! MF Nortje 731 L Cud! KP Minnaar

703L Pretoria-Noord Ds SW Naude
731 R Rietfontein-Suid Ds JG Swanepoe!703R Cud! PDF van den Berg 732L Cud! AE Prentice

704L Pretoria-Cos Ds APS Beetge 732R Rustenburg-Wes Ds JHP Serfontein
704R Cud! GJ Smith
705L Pretoria-Cos Ds NE Lampbrecht — Vakant

733L Rustenburg-Wes Cud PJA Haarhoff705R Cud! PR Botha
733R Cud!706L Pretoria-Cos Ds MJ Bosman
734L Rustenburg-Wes Ds HPW Groenewa!d706R Cud! BJP Pieterse
734R Cud! JP Ne!

BLOK 8
BLOK 5

707L Pretoria-Po!isieko!!ege Ds FJ van Eeden
707R Cud! MJ Koorsen 735L Riviera Ds JF Pienaar
708L Pretoria-Po!isieko!!ege Ds HL van Graan 735R Cud! CHF Chlhoff
708R Cud! L Pretorius 736L Riviera Ds ET Endres
709L Pretoria-Po!isieko!!ege Ds CJS Botha 736R Cud! SWJ Meintjies
709R Cud! HW Storm 737L Riviera Dr AGS Gous
71 OL Pretoria-Po!isieko!!ege Ds J C!ivier 737R Diak DW Marais
710R Cud! CS Ne! 738L Roedtan Ds GN Meyer
711 L Pretoria-Po!isieko!!ege Ds ADF van der Wart 738R Cud! GJD Pienaar
711 R Cud! 739L Rustenburg Ds JP Weyers
71 2L Pretoria-Po!isieko!!ege Cud! 739R Cud! (dr) TWN van Schalk
— DsCCo!yn— wyk

Moderatuurstafe!) 740L Rustenburg Cud! FA Cberholzer
71 2R Pretoria-Wes Cud! ~VA Ci!!iers 740R Ds JJR van Wyk
— Vakant
713L Pretoria-Wes Ds HB Geyer BLOK 4
713R Cud! JD de Bruin
714L Pretoria-Wes Cud! JJ du P!essis 801 L Rooihuiskraa! Ds CP Kruger
714R Ds JH Bjsschoff 801 R Cud! MAN Costhuizen

...~:

:...~

.•• ... ..~
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802L Roojhuiskraal Ds JJ Geyser BLOK 9
802R OudI GTM Prinsloo
803L Rooihuiskraal Ds EL Haarhoff 830L Tek Ds LN Boshoff
803R OudI LM Thomas 830R OudI AJ Botha
804L Rustenburg-Bergsig Ds M de Beer 831 L Tek Ds CJ Roets
804R OudI RG Rood 831 R OudI J Williamson
805L Rustenburg-Bergsig Ds AS Nel 832L Tek Ds JH Venter
805R OudI (dr) DJ Rossouw 832R OudI JHP Hattingh
806L Rustenburg-Bergsig Ds CC Swart 833L Thabazimbi Ds AJ de Clerk
806R OudI FT Saaiman 833R Oudi JLSteenekamp

834L Thabazimbi OudI MH Kirchner
BLOK 8 Vakant

834R Valhalla-Suid OudI JC van Loggerenberg
807L Rustenburg-Proteapark Ds GJ Koen 835L Ds AG Munnik
807R OudI GP Kruger 835R Valhalla-Suid OudI JJ Koen
808L Rustenburg-Proteapark Ds DJ Strauss 836L Ds FA Smit
808R OudI A Botha 836R Villieria OudI JP Jacobs
809L Rustenburg-Suid D~ JGM Richter — Ds JJ Gerber — Notuletafel)
809R OudI (dr) GA Robertson 837L Villieria Dr GJ Cloete
81 OL Rustenburg-Suid Ds CJP Roux 837R OudI GH du Plessis
81 OR OudI M Kapp 838L Waterberg-Noord Ds JL Reynecke
811 L Rustenburg-Voorspoed Ds PGJ Swart 838R OudI JCF Lourens
811 R OudI BJ van Aswegen
81 2L Sesmylspruit Ds PT Venter BLOK 5
812R OudI LP Dannhauser
813L Sesmylspruit Ds CJ van Vuuren 839L Villieria-Qos OudI WM Esterhuyzen
81 3R OudI GE Kruger 839R Ds NJ Coetzee
81 4L Sesmylspruit Ds JSD van der Merwe 840L Viliieria-Oos OudI LAD Roux
814R OudI CJ Moolman Ds EA Gaum — Afwesig
81 5L Sanddrif Ds HJ Jackman 840R Wespoort Ds PA Jooste
81 5R OudI GS Stapelberg — Vakant

841 L Wespoort OudI AG Wilson
BLOK 11 841 R Ds HJP Lampbrechts

842L Wespoort OudI DJ de Villiers
81 6L Skanskop Ds RP Jordaan 842R OudI GJP Pretorius
81 6R OudI DJ Hattingh 843L Waterkloofrif Ds E Olivier
817L Skanskop Ds GJ Hugo 843R OudI JJ Visagie
817R OudI PS Grobler 844L Waterkloofrif Ds JP Munnik
81 8L Skanskop Ds PL Gouws 844R OudI FJ Olivier
818R OudI AC Bothma
81 9R Sonop Ds AL van Heerden BLOK 4
819R OudI TASM Poolman
820L Springbokvlakte Ds RJD de Wet 91 OL Portugese
820R OudI JJM Thompson Johannesburg Ds S van Rensburg
821 L The Reeds Dr H Eagleton 901 R OudI D da C Martins
821 R OudI PJ Claassen 902L Portugese-Pretoria Ds H Taute
822L Vorentoe Ds NJ Behr 902R OudI AF Franco
822R OudI CM Meyer 9O3L Portugese-Pretoria OudI A da R TeixeiraVakant

903R Portugese
BLOK 12 Vanderbijlpark Ds KP du Preez

9O4L OudI J da S Valades
823L Soutpansberg Ds H Bonnema — Portugese-Kaapstad Ds JJZ Groenewald —

823R OudI HJ Lombard Afwesig
834L Soutpansberg Ds GA Cruywagen — Portugese-Kaapstad OudI — Afwesig
824R OudI JWR Kirsten 9O4R Waveley-Oos Ds Si du Preez
825L Soutpansberg Ds PA Venter (OudI AC Barnard —

— OudI — Atwesig Moderatuurstafel)
825R ‘Suidoos-Pretoria OudI CJ Swanepoel 905L Waverley-Oos Ds DW de Villiers
— Ds GJC Venter — Notule- 905R OudI CF Klopper

tafel) 906L Warmbad-Wes Ds WA Potgieter
826L Suidoos-Pretoria Ds PAJ Simpson 906R OudI (ds) MTS Fourie
826R OudI E le Roux
827L Suidoos-Pretoria Dr CJA Vos BLOK 8
827R OudI FC Lochner
— Ds PS Strumpfer — 907L Universiteitsoord Dr MC Botha

Moderatuurstafel) 9O7R OudI MJJ Boshoff
(OudI PB vd Watt — 908L Universiteitsoord Dr JC Muller
Moderatuurstafel) 908R OudI P van Z Boshoff

828L Valhalla OudI GS Ferreira 9O9L Universiteitsoord Dr W Nicol
828R Ds CC Maritz 909R OudI GPC de Vries
829L Valhalla Ds PJ Conradie 91OL Universiteitsoord Ds DJJ Oosthuizen
829R OudI HA van Zyl 91 OR OudI E Kruger
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Universiteitsoord

Universiteitsoord

Voortrekkerhoogte

Voortrekkerhoogte

Voortrekkerhoogte

‘— Voortrekkerhoogte

91 6L Wesmoot
916R

BLOK 11

917L

917R

91 8L

BLOK 12

925L Waterberg
925R
926L Waterberg
926R
927L
927R
928L
928R
929L
929R
930L

930

931L
931R
932L
932R

BLOK 9

933L Wierdapark-Suid
933R

Dr OSH Raubenheimer
OudI T Naude
Ds AB van der Merwe
OudI JWT Roux
Ds J Dill
Oudi SB Foster
Ds SJD Eygelaar
Oudi ABJ Brand
Ds WP van Niekerk
OudI lJ Naude
Ds JJ van Zyl — Afwesig
Oudl — Atwesig
Ds LB Saayman
OudI DS Arndt

OudI P van A Kapp
OudI AJ Fourie
OudI E Appel
Ds DFB Nelson
Ds JW Kok — Notuletafel)
OudI BD Leach
Vakant
Ds FW Ferreira
OudI (dr) D Louw
Ds AA van Niekerk
OudI PP de Jager

Ds JL Breedt
OudI JH Oberholzer
Dr AC du Toit
OudI PW Prinsloo
Ds WHS Wolhuter
OudI WJ Botha
Ds M van A Vermeulen
OudI (prof) JA Heyns
Ds DSR du Toit
OudI (dr) P Rossouw
OudI WP Steyn — Afwesig
Ds H Cronje — Afwesig
Ds CJ van den Berg
OudI — Afwesig
Ds JA Myburgh
OudI PL Liebenberg
Ds JJG Bester
Oudl CJW du Plooy

Ds MN van der Merwe
OudI SA Louw

BLOK 11

Wonderboom-Suid

Wonderboom-Suid

Wonderboom-Suid

Leeg
Prof WS Prinsloo
Ds WC Oosthuizen
Dr PW Marais
Mnr GJJ du Toit
Mnr HBK Maritz

1009 Besoekers
1010 Besoekers

BLOK 12

OudI HL van der West
huizen
(Ds JC Carstens — Notule
tafel)
OudI (ds) JS van der West
huizen
Vakant
Ds JJ Steyn
OudI G Mills
Ds JC Scholtz
OudI FW Kellerman
Ds GG Coetzee
Oudl DJA Lombard
Ds WF Rautenbach
OudI HMS Ferreira
Ds FJ Joubert
OudI CJ du Plessis
Ds Si Norval
OudI WPC Avenant
Dr J Greyvenstein
OudI FJJ Voges

Ds GJ Badenhorst
OudI HJ Olwage
Ds AE van Niekerk
OudI AM Ellis
Ds PM Schoeman
OudI AJ Oelofse

911L
911R
912L
912R
91 3L
91 3R
91 4L
91 4R
915L
915R

934L Wierdapark-Suid

934R Zebediela

935L Wonderboom
935R
936L Wonderboom
936R
937L Wonderboom
937R
938L Wonderboom
938R
940L Wonderboompoort
940R
941 L Wonderboompoort
941R
942L Wonderboompoort
942R

BLOK 5

Voortrekkerhoogte-Oos OudI C Oberholzer
Vakant

Voortrekkerhoogte-Oos Oudl JC du Preez
Vakant

Voortrekkerhoogte-Oos Ds CW du Plooy

918R OudI AS de Villiers
91 9L Voortrekkerhoogte-Wes Ds RMJ Britz

Oudl A van Breda
Voortrekkerhoogte-Wes Ds H Steyn

91 9R
920L

920R
921L
921
922L

922R

923L Waverley
923R
924L Waverley
924R

Warmbad

Warmbad

Waverley

943L
943R
944L
944R
945L
945R
946L
946R
947L
947R
948L
948R

BLOK 11

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers

Waterberg

Waterkloof

Waterkloof

Waterkloof

Wierdapark

Wierdapark

Wierdapark
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018

Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
Besoekers
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INDELING VAN GROEPE
BUITENGEWONE SINODEVERGADERING

GROEP 1

VOORSITTER:
SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Andrew Murray
2 Pred Capitalpark-Oos
3 Pred Florandia
4 Pred Levubu
5 Pred Messina
6 Pred Overkruin
7 Pred Pietpotgietersrus
8 Pred Pretoria-Oos
9 Pred Rietfontein-Suid
10 Pred Sanddrif
11 Pred Universiteitsoord
12 Pred Warmbad
13 Pred Wierdapark
14 Pred Wonderboom
15 OudI Akasia
16 OudI Bronberg
17 OudI Ebenhaezer
18 OudI Hartbeeshoek
19 OudI Kwaggasrand
20 Diak Meintjeskop
21 OudI Northam
22 OudI Pieterburg-Noord
23 OudI Pretoria
24 OudI Queenswood
25 OudI Rustenburg
26 OudI Rustenburg-Wes
27 OudI Sonop
28 OudI Valhalla
29 OudI Waterberg

GROEP 2

VOORSITrER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Arcadia
2 Pred Caprivi
3 Pred Florandia
4 Pred Krokodilrivier
5 Pred Messina
6 Pred Rietfontein-Suid
7 Pred Sesmylspruit
8 Pred Universiteitsoord

Prof JA Heyns, Waterkloof
Ds GJC Venter, Suidoos
Pretoria

Kommissiekamer nommer 1

BHS Cross
JH Venter
Ds CH Schutte
PJ Kriel
A du P Horn
PB Grobler
GPE Stassen
MJ Bosman
Li van Heerden
HJ Jackman
OSH Raubenheimer
JW Kok
JA Myburgh
JJ Steyn
HJ Redelinghuys
WR Hartman
HC Lamprecht
JHE de Villiers
SP Roos
FJ Brink
J Diedericks
JJ Badenhorst
JP Botha
LD Nell
TWN van Schalkwyk

TASM Poolman
HA van Zyl
JH Oberholzer

Ds FJ van Eeden, Pretoria
Polisiekollege
Dr DP van Zyl,
Queenswood

Saal voor links, Blok 2

MJ Swart
AJ Kok
EH Muller
MA Siebert
GP Delport
JG Swanepoel
PT Venter
AB van der Merwe

9 Pred Warmbad
10 Pred Wierdapark
11 Pred Wierdapark-Suid
12 Pred Waterberg
13 Diak Bronberg
14 OudI Derdepoort
15 OudI Eldoraigne
16 OudI Hartbeeshoek
17 OudI Levubu
18 OudI Nylstroom-Oos
19 OudI Pietersburg-Noord
20 OudI Pretoria-Noord
21 OudI Pretoria
22 OudI Rustenburg-Berg

sig
23 OudI Soutpansberg
24 OudI VaIhalla-Suid
25 OudI Voortrekkerhoogte

Oos
26 OudI Wonderboom

GROEP 3:

VOORSITTER:
SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Akasia
2 Pred Bergtuin
3 Pred Caprivi
4 Pred Dalunie
5 Pred Floraunapark
6 Pred Messina
7 Pred Overkruin
8 Pred Portugese

Johanne~burg
9 Pred Pretoria-Polisie

kollege
10 Pred Riviera
11 Pred Sesmylspruit
12 Pred Valhalla
13 Pred Warmbad-Wes
14 OudI Portugese

Pretoria
15 OudI Bronberg
16 OudI Eldoraigne
17 OudI Hartbeeshoek
18 OudI Kameeldrif
19 Diak Magalieskruip
20 OudI Montana
21 OudI Onderstepoort
22 OudI Pietersburg

Noord
23 OudI Pretoria-Oos
24 OudI Raslouw
25 OudI Rustenburg

Bersig
26 OudI Soutpansberg
27 OudI Valhalla-Suid
28 OudI Wonderboom
29 OudI Waterberg

DFB Nelson
JJG Bester
JC Carstens
WHS Wolhuter
HJ Cormack
FJ Lowe
GJ Martinson
PAS Lombard
JHP Koekemoer
DJ van de Berg
GS Burgers
PDF van den Berg
GN Engelbrecht

RG Rood
HJ Lombard
JJ Koen

AS de Villiers
G Mills

Ds JD Herholdt, Arcadia
Dr PR du Toit, Noordoos,
Pretoria

Saal voor regs, Blok 3

TH du B Gouws
AJ Olivier
FJ Viljoen
A du Toit
GFE Geldenhuys
JJF Viljoen
JJ van Zittert

S van Rensburg

CJS Botha
JF Pienaar
CJ van Vuuren
PJ Conradie
WA Potgieter

AG Franco
J Cronje
HP Botha
WJ Scheepers
FJ Richter
A Coetzer
FH Oosthuizen
PJ Meiring

CMA Niewenhuys
GJ Smith
HJ Roux

DJ Rossouw
JWR Kirsten
JC van Loggerenberg
FW Kellerman
PW Prinsloo

KOORDINERENDE VOORSITTER: Ds APS Beetge,
Pretoria-Oos

KOORDINERENDE SKRIBA: Ds JJ Gerber, Villieria
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GROEP 4

VOORSIflER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Arcadia
2 Pred Blouberg
3 Pred Daspoort
4 Pred Haakdoorn
5 Pred Kwaggasrand
6 Pred Monavoni
7 Pred Overkruin
8 Pred Portugese-Pretoria
9 Pred Pretoria-Polisie

kollege
10 Pred Riviera
11 Pred Sesmylspruit
12 Pred Waterberg
13 Pred Wonderboom
14 Cud! Akasia
15 Cud! Bronberg
16 Cud! Eldoraigne
17 Cud! Hartbeespoort
18 Cud! Louis Trichardt
19 OudI Messina
20 Cud! Pietersburg-Cos
21 Cud! Portugese

Vanderbijlpark
22 Cud! Pretoria-Cos
23 Cud! Rustenburg

Bergsig
24 Cud! Springbokv!akte
25 Cud! The Reeds
26 OudI Villieria
27 Cud! Waterk!oof

GROEP 5

VOORSFrTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

Ds DJJ Costhuizen,
Universiteitsoord
Ds WF K!oppers,
Monumentpark

Saal voor links bo, Blok 4

AK !e Roux
LA Badenhorst
GM Booy
GHP Dreyer
JA Theron
LH Boshoff
PDG Conradie
H Taute

J Clivier
ET Endres
JSD van der Merwe
JL Breedt
JC Scholtz
WS Botha
JA van Zy!
PB van der Westhuizen
FWJ Ke!!erman
CW Langeve!dt
SJ de Jager
JAB Grobbelaar

J da S Valadas
PR Botha

FT Saaiman
JJM Thompson
PJ Claassen
GH du Plessis
P Rossouw

Ds H Steyn, Voortrekker
hoogte-Wes
Ds A Roux, Eloffsda!

Saa! voor regs, Blok 5

23 Cud! Renosterpoort
24 Cud! Rustenburg

Proteapark
25 Cud! Suidoos-Pretoria
26 Cud! Wonderboompoort

GROEP 6

VOORSflTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:
Saal midde! links onder, B!ok 6

1 Pred Booysen
2 Pred Dendron
3 Pred Hartbeeshoek
4 Pred Lompopo
5 Pred Messina
6 Pred Montana
7 Pred Portugese

Vanderbijlpark
8 Pred Pretoria-Tuine
9 Pred Roedtan
10 Pred Skanskop
11 Pred VaIhalla-Suid
12 Pred Waterberg-Noord
13 Pred Wonderboom
14 Cud! Portugese-Pretoria
15 Cud! Burgerspark
16 Cud! E!lisras-Wes
17 Diak Harmonie
18 Cud! Hartbeespoort
19 OudI Lugmagbasis

Pietersburg
20 Cud! Onderstepoort
21 Cud! Pierneef
22 Cud! Pietersburg-Cos
23 Cud! Pretoria-Polisie

kollege
24 Cud! Rustenburg

Proteapark
25 Cud! Suidoos-Pretoria
26 Cud! Villieria-Cos
27 Cud! Waterk!oofrif
28 Cud! Wonderboompoort

AJ de Jager

GP Kruger
E le Roux
CJ du Plessis

Ds CJ van Niekerk,
Cverkruin
Ds C Ne!, Albertyn

AR Verwey
HJ Griese!
CW Els
SJ Bronmann
HP Kotze
SF van Huyssteen

KP du Preez
SW Theron
GN Meyer
GJ Hugo
FA Smit
JL Reyneke
GG Coetzee
A da R Teixeira
JAR Botes
RPH Oelofse
W Appe!
JM Swanepoel

AJ Strydom
MC Stenson
JP van der Walt
BM van Wyngaard

MJ Koorsen

A Botha
FC Lochner
WM Esterhuyzen
JJ Visagie
WPC Avenant

1 Pred Booysen
2 Pred Harmonie
3 Pred Montana
4 Pred Petronella
5 Pred Pierneef
6 Prèd Pretoria-Po!isie

kollege
7 Pred Pretoria-Tuine
8 Pred Riviera
9 Pred Va!halla-Suid
10 Pred Waterberg
11 Pred Wonderboom
12 Cud! Portugese

Johannesburg
13 Cud! Bronberg
14 Cud! Ellisras-Wes
15 OudI Hartbeespoort
16 Oud! Louis Trichardt
17 Cud! Monavoni
18 Cud! Cnderstepoort
19 Cud! Cverkruin
20 Cud! Pietersburg-Cos
21 Cud! Pretoria-Qos
22 Cud! Queenswood

12

CP Brand
LF van Deventer
JJ Krige
JA Small
NC Ackermann

HL van Graan
HF Witthuhn
AGS Gous
AG Munnik
AC du Toit
WF Rautenbach

D da C Martins
GRC de Vries
WS Grimes
DF le Roux
H Ia G Cronje
RG Visagie
CJ Smit
JDM van der Merwe
AA Louw
BJP Pieterse
PA Myburgh

Ds GJ Koen, Rustenburg
Proteapark
Ds MJP Grob!er,
Noordoos-Pretoria

VERGADERPLEK: Saa! midde! regs onder,
B!ok 7

1 Pred Brits JP Viljoen
2 Pred Derdepoort PJS Koekemoer
3 Pred Hartbeeshoek D van Zyl
4 Pred Pierneef MJ Lazenby
5 Pred Potgietersrus-Cos AJH Buitendag
6 Pred Rooihuiskraal CP Kruger
7 Pred Skanskop RP Jordaan
8 Pred Waterkloof MvA Vermeulen
9 Cud! Albertyn RPG Schoeman
10 Cud! Burgerspark SN Genis
11 Cud! E!offsda! WHS Wolhuter
12 Cud! Hartbeesspruit E Pheiffer
13 Cud! Lugmaggimnasium W Bohlmann
14 Cud! Montana GJJ van Vuuren

GROEP 7

VOORSITTER:

SKRIBA:
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15 Cud! Cverkruin
16 Cud! Pietpotgietersrus
17 Cud! Pretoria-Po!isie

ko!!ege
18 Cud! Rietfontein-Noord
19 Cud! Rustenburg-Suid
20 Cud! Suidoos-Pretoria
21 Cud! Vi!!ieria-Cos
22 Cud! Waterk!oofrif
23 Cud! Wonderboom-Suid
24 Cud! Wonderboom

JA Matthuysen
JS Er!ank

L Pretorius
PF Theron
GA Robertson
CJ ~wanepoe!
LAD Roux
FJ Clivier
HJ Ciwage
HMS Ferreira

16 Cud! Cverkruin
17 Cud! Potgietersrus-Cos
18 Cud! Pretoria-Po!isie

kollege
19 Cud! Rietfontein-Noord
20 Cud! Rustenburg

Voorspoed
21 Cud! Tek
22 Cud! Voortrekkerhoogte
23 Cud! Waverley
24 Cud! Wonderboom-Suid

HP Steyn
WP Breytenbach

CS Ne!
GMJ van Rensburg

BJ van Aswegen
JHP Hattingh
ABJ Brand
PP de Jager
AM E!!is

Ds PJ Smit, Pietersburg
Ds JS van Dyk, Erasmia

Saa! midde! !inks bo, B!ok 8

FE Jordaan
JA du P!essis
SJB van Heerden

HW Storm
HJ du Toit
M Kapp
AJ Botha
SB Forster
D Louw
AJ Celofse

GROEP 10

VOORS!TTER:

SKR!BA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Bronberg
2 Pred E!doraigne
3 Pred Hartbeespoort
4 Pred Lugmaggimnasium
5 Pred Môreg!oed
6 Pred Pietersburg
7 Pred Pretoria
8 Pred Quaggaspoort
9 Pred Rustenburg
10 Pred Sonop
11 Pred ViI!ieria-Cos
12 Pred Waterk!oofrif
13 Pred Wonderboom-Suid
14 Cud! Arcadia
15 Cud! Burgerspark
16 Cud! Erasmia
17 Cud! Jan Niemandpark
18 Cud! Lynnwood
19 Cud! Monumentpark
20 Cud! Cverkruin
21 Diak Potgietersrus-Cos
22 Cud! Rietfontein-Suid
23 Cud! Rustenburg-Wes
24 Cud! Tek
25 Cud! Voortrekkerhoogte
26 Cud! Waver!ey
27 Cud! Zebedie!a

Ds JF van Heerden, Pretoria
Dowes
Ds CA du P!essis,
Bendorpark-Pietersburg

Saa! midde! agter, B!ok 10

AJ Barnard
AJ Joubert
CJJ Joubert
A Kotze
HP Jansen
JH Louw
CF Bekker
PG du P Bergh
JP Weyers
AL van Heerden
NJ Coetzee
JP Munnik
GJ Badenhorst
GA Theron
H Theunissen
BPJ De!port
PJL C!ivier
JH Snyman
B MuI!er
AJ van Wyk
ED Breytenbach
JE Badenhorst
PJA Haarhoff
J Wi!!iason
!J Naude
BD Leach
JS van der Westhuizen

GROEP 9

VOORSITTER:
SKRIBA:

Dr PJC Loots, Queenswood
Ds AC Swanepoe!,
Harmonie

GROEP 11

VOORS!TTER:
SKRIBA:

Ds JJ Louw, Groenk!oof
Dr MC Botha,
Universiteitsoord

VERGADERPLEK:

1 Pred Bronberg
2 Pred Bartbeespoort
3 Pred Lugmaggimnasium
4 Pred MOreg!oed
5 Pred Pierneefrant
6 Pred Potgietersrus-Suid
7 Pred Pretoria-Wes
8 Pred Rooihuiskraa!
9 Pred Wonderboompoort
10 Diak Arcadia
11 Cud! Burgerspark
12 Cud! E!offsda!-Wes
13 Cud! Jakaranda
14 Cudi Lynnwood
15 Cud! Monumentpark

Saa! midde! regs bo, B!ok 9

AJ Prins!oo
JCK du P!ooy
CF Matthee
JNF van der Westhuizen
AJ Bezuidenhout
JCF Harris
JH Bisschoff
EL Haarhoff
Si Norva!
T van Heerden
JM Heyns
BC Mouton
FPJ Knouwds
AM Hofmeyr
GMC Wassenaar

VERGADERPLEK:

1 Pred Akasia PA Vi!joen
2 Pred Bronberg PJ !e Roux
3 Pred Hartbeespoort AC Vi!joen
4 Pred Lugmaggimnasium PF Marais
5 Pred Naboomspruit WJ v G Knipe
6 Pred Pieterburg GG Haumann
7 Pred Pretoria JS Dreyer
8 Pred Quaggapoort FJ Grob!er
9 Pred Rustenburg JJR van Wyk
10 Pred Soutpansberg H Bonnema
11 Pred Voortrekkerhoogte J Di!!
12 Pred Waver!ey FW Ferreira
13 Pred Wonderboom-Suid PM Schoeman
14 Diak Arcadia HHJ Theron

GROEP 8

VOORS!TTER:
SKR!BA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Brits
2 Pred Dwaa!boom
3 Pred Hartbeeshoek
4 Pred Lugmagbasis

Pietersburg L Hough
5 Pred Monumentpark AL Bart!ett
6 Pred Pierneefrant NJP Stape!berg
7 Pred Potgietersrus-Suid R Cpperman
8 Pred Pretoria-Wes HB Geyer
9 Pred Rooihuiskraa! JJ Geyser
10 Pred Skanskop PL Gouws
11 Pred Waterk!oof DSR du Toit
12 Pred Wonderboompoort FJ Joubert
13 Cud! Andrew Murray WW Steyn
14 Cud! Burgerspark GN Botes
15 Cud! E!offsda!-Wes BA K!oppers
16 Cud! Hartbeesspruit W Vos!oo
17 Cud! Lugmaggimnasium CPJ Clivier
18 Cud! Montana HLF de Wett
19 Cud! Cverkruin JA Grey!ing
20 Cud! Pietpotgietersrus FW Brandt
21 Cud! Pretoria-Po!isie

kol!ege
22 Cud! Rietfontein-Noord
23 CudI Rustenburg-Suid
24 Cud! Tek
25 Cud! Voortrekkerhoogte
26 Cud! Waver!ey
27 Cud! Wonderboom-Suid

Saa! Links agter bo,
B!ok 11
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15 Cud! Capita!park
16 Cud! Erasmia
17 Cud! Kameeldrif
18 Cud! Lynnwood
19 Cud! Monumentpark
20 Cud! Petrone!!a
21 Cud! Potgietersrus-Suid
22 Cud! Pretoria-Po!ko!!ege
23 Cud! Rietfontein-Suid
24 Cud! Rustenburg-Wes
25 Cud! Thabazimbi
26 Cud! Voortekkerhoogte

Cos
27 Cud! Waver!ey-Cos

GROEP 12

VOORS!TTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

C Kuhn
P de Beer
J!J Stimie
SP Botha
JN Ne!
HLM Pienaar
JJ Potgieter

KP Minnaar
JP Ne!
MH Kirchner

C Cb!erho!zer
CF K!opper

Ds WP de Vos,
Rietfontein-Noord
Ds E C!ivier, Waterk!oofrif

Saa! regs agter bo, BIok 12

12 Pred Voortrekkerhoogte
13 Pred Wierdapark-Suid
14 Cud! Bergtuin
15 Cud! Cap ita!park-Cos
16 Cud! F!orandia
17 Cud! Maga!iesfort
18 Cud! Môreg!oed
19 Cud! Pierneef
20 Cud! Pretoria-Tuine
21 Cud! Riviera
22 Cud! Sesmy!spuit
23 Cud! Tuinrand
24 Cud! Universiteitsoord
25 Cud! Voortrekkerhoogte

Cos
26 Cud! Wespoort
27 Cud! Wonderboom
28 Cud! Wonderboompoort
29 Cud! Waterberg
30 Cud! Waterberg-Noord

GROEP 14

WP van Niekerk
MN van der Merwe
JN Murray
!J E!s
GN Prins!oo
HC Honey
WR van Loggerenberg
RP de !a Rey
JJPA van Wyk
CHF Ch!hoff
LP Dannhauser
Ds B!~Dk
JWT Roux

JC du Preez
GJP Pretorius
DJA Lombard
FJJ Voges
WJ Botha
JCF Lourens

1 Pred Bronberg
2 Pred E!doraigne
3 Pred Hartbeesspruit
4 Pred Lynnwood
5 Pred Naboomspruit
6 Pred Pietersburg
7 Pred Pretoria
8 Pred Queenswood
9 Pred Rustenburg-Bersig
10 Pred Soutpansberg
11 Pred Voortekkerhoogte
12 Pred Waver!ey
13 Pred Wespoort
14 Pred Wonderboom-Suid
15 Cud! Bendorpark

Pietersburg
16 Cud! Capita!park-Cos
17 Cud! Erasmia
18 Cud! Kamee!drif
19 Cud! Lugmaggimnasium —

20 Cud! MOreg!oed
21 Cud! Petrone!!a
22 Cud! Potgietersrus-Suid
23 Cud! Pretoria-Tuine
24 Cud! Rietfontein-Suid
25 Cud! Sanddrif
26 Cud! Thabazimbi
27 Cud! Wierdapark-Suid
28 Cud! Wesmoot

GROEP 13

VOORSIT1ER:

SKRIBA

VERGADERPLEK:

Si Joubert
JP Lessing
AJ Botha
PE Costhuizen
LU Visser
HM Horn
FN Hysamen
PA van der Merwe
M de Beer
GA Cruywagen
SJD Eyge!aar
AA van Niekerk
HJP Lambrechts
AE van Niekerk

P Bo!ink
PSN Swart
JG ten Nape!
AL Van W Hanekom

JP van den Berg
A de V Cooks
MP Prins!oo
HG Maritz
AE Pretice
GS Stape!berg
JL Steenekamp
HL van der Westhuizen
Ds Arndt

Ds PAJ Simpson,
Suidoos-Pretoria
Ds GF van der Merwe,
Kamee!drift

Kommissiekamer nommer 2

VOORSITTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Burgerspark
2 Pred E!!isras-Wes
3 Pred Jakaranda
4 Pred Lynnwood
5 Pred Noordoos-Pretoria
6 Pred Pietersburg-Noord
7 Pred Pretoria
8 Pred Ras!ouw
9 Pred Rustenburg

Bergsig
10 Pred Springbokv!akte
11 Pred Waver!ey-Cos
12 Pred Wierdapark
13 Cud! B!ou berg
14 Cud! Caprivi
15 Cud! F!orandia
16 Cud! Kamee!drift
17 Cud! Maga!iesfort
18 Cud! Naboomspruit
19 Cud! Pierneefrant
20 Cud! Pretoria-Noord
21 Cud! Pretoria-Wes
22 Cud! Riviera
23 Cud! Sesmy!spruit
24 Cud! Universiteitsoord
25 Cud! Vi!!ieria
26 Cud! Voortekkerhoogte

Wes
27 Cud! Warmbad-Wes
28 Cud! Waterk!oof
29 Wespoort

GROEP 15

Dr J Greyvensteyn,
Wonderboompoort
Ds C Gericke, Krokodi!rivier

Kommissiekamer nommer 3

N Schreuder
JP Robb
ACJ van Niekerk
JH Voges
CP Naude
JC Erasmus
CJJ Mu!!er
HJJ Yze!!e

CC Swart
RJD de Wet
Si du Preez
CJ van den Berg
DC Uijs
H Stander
JC van Niekerk
JB Bester
PH du Preez
CC Co!ijn
HJ Venter
AJ Rossouw
JD de Bruin
SW Meintjies
GE Kruger
MJJ Boshoff
JP Jacobs

A van Breda
MTS Fourie
WP Steyn
DJ de Vi!!iers

1 Pred Bronberg
2 Pred E!doraigne
3 Pred Hartbeespruit
4 Pred Lynnwood
5 Pred Neder!andsta!igen
6 Pred Pietersburg-Noord
7 Pred Pretoria
8 Pred Ras!ouw
10 Pred Soutpansberg
11 PredVa!ha!!a

GG Havemann
FH Botha
HAJ Vi!joen
JC Symington
J van der V!oed
MG Turck
AE de !a Porte
PJ Raubenheimer
PA Venter
CC Maritz

VOORS!TTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Burgerspark
2 Pred E!!isras-Wes
3 Pred Maga!iesfort

Dr JA Lombard,
Louis Trichardt
Dr GJ C!oete, Vi!!ieria

Kommissiekamer nommer 4

WH de Vos
JSG Scheepers
AJB Deyse!
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4 Pred Noordoos-Pretoria
5 Pred Pietersburg-Noord
6 Pred Pretoria
7 Pred Rustenburg

Proteapark
8 Pred Tek
9 Pred The Reeds
10 Pred Waver!ey-Cos
11 Cud! Booysen
12 Cud! Dalunie
13 Cud! Fo!randia
14 Cud! Koedoeskop
15 Cud! Lynnwood
16 Cud! Naboomspruit
17 Cud! Puerneefrandt
18 Cud! Pretoria-Wes
19 Cud! Raslouw
20 Diak Riviera
21 Cud! Sesmy!spruit
22 Cud! Universiteitsoord
23 Cud! Voortrekkerhoogte

Wes
24 Cud! Wespoort

GROEP 16

BJ PieR
AM Burger
EL Rischmul!er

DJ Strauss
LN Boshoff
H Eag!eton
DW de Vi!!iers

JF du Toit
EB Ne!
JL Steenekamp
HJ Ah!ers
PK Roodt
JDC Kok
JJ du P!essis
!J Dave!
DW Marais
GJ Moo!man
P v Z Boshoff

P v A Kapp
AG Wi!son

2 Pred E!offsda!-Wes
3 Pred Kamee!drif
4 Pred Maga!ieskruin
5 Pred Ny!stroom-Cos
6 Pred Pietersburg-Cos
7 Pred Pretoria-Noord
8 Pred Renosterpoort
9 Pred Rustenburg-Suid
10 PredTek
11 Pred Wespoort
12 Cud! Brits
13 Cud! Daspoort
14 Cud! Haakdoorn
15 Cud! Krokodi!rivier
16 Cud! Limpopo
17 Cud! Noordoos-Pretoria
18 Diak Pietersburg
19 Cud! Pretoria
20 Cud! Quggapoort
21 Cud! Ras!ouw
22 Cud! Rooihuiskraa!
23 Cud! Skanskop
24 Cud! Universiteitsoord
25 Cud! Vorentoe
26 Cud! Wierdapark

AR Vivier
NWJ van Rensburg
A Swart
JJ van Deventer
JDJ Bouwer
JJ van der Linde
BJG Meyer
CJP Le Roux
JH Venter
PA Jooste
GAG Eh!ers
AJ Luus
JJ Wo!marans
JP Kirchner
GA Steenkamp
PR Pretorius
GMS Enge!brecht
J! Costhuizen
ER Lombaard

MAN Costhuizen
DJ Hattingh
E Kruger
GJ Meyer
GJW du P!ooy

VOORS!TTER:
SKRIBA:

VERGADERPLEK:

Dr CJ Jackson, Bronberg
Ds GE Rautenbach,
Maga!ieskruin

Kommissiekamer nommer 5

GROEP 18

VOORS!TTER:
SKRIBA:

Dr NJ Hanekom, Harmonie
Ds DJJ Dannhauser,
Montana

1 Pred Burgerspark
2 Pred Louis Trichardt
3 Maga!iestort
4 Pred Northam
5 Pred Pietersburg-Noord
6 Pred Pretoria-Ko!!ege

rand
7 Pred Pretoria-Po!isieko!
8 Pred Ras!ouw
9 Pred Rustenburg-Suid
10 PredTek
11 Pred Voortrekkerhoogte

Cos
12 Pred Vorentoe
13 Pred Wesmoot
14 Cud! Booysen
15 Cud! Daspoort
16 Cud! Harmonie
17 Cud! Koedoesrand
18 Cud! Lynnwood
19 Cud! Neder!andsta!igen
20 Cud! Pietersburg
21 Cud! Pretoria
22 Cud! Roedtan
23 Cud! Sesmy!spruit
24 Cud! Soekmekaar
25 Cud! Universiteitsoord
26 Cud! Va!ha!!a
27 Cud! Wierdapark
28 Cud! Wierdapark-Suid

GROEP 17

VOORSIT1tR:
SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Burgerspark

LP Gonradie
SS Saayman
EJ Bosch
JGM Goethe
GF De!port

HM Horn
ADF van der Wart
HF Grob!er
JGM Richter
CJ Roets

CW du P!ooy
NJ Behr
LB Saayman
SM Sonnenberg
PJ Fourie
A Schwartz
GAP Goetzee
HSJ du Preez
MH !e Gointre
H Ta!jaardt
JAG G!oete
GJD Pienaar
W Ci!!iers
GP van der Lith
GPG de Vries
GS Ferreira
PL Liebenberg
SA Louw

Dr JT Jordaan, Lynnwoord
Ds WGS Swanepoe!,
Marikana

Kommissiekamer nommer 6
5de Verdieping

JH Gronje

VERGADERPLEK:

1 Pred Burgerspark
2 Pred Erasmia
3 Pred Kamee!drif
4 Pred Cnderstepoort
5 Pred Pietersburg-Cos
6 Pred Pretoria-Noord
7 Pred Riettontein-Noord
8 Pred Rustenburg

Voorspoed
9 Pred Tuinrand
10 Pred Voortrekkerhoogte

Wes
11 Cud! Brits
12 Cud! Dendron
13 Cud! F!oraunapark
14 Cud! Krokodi!rivier
15 Cud! Maga!ieskruin
16 Cud! Noordoos-Pretoria
17 Cud! Pietersburg
18 Cud! Pretoria
19 Cud!Quggapoort
20 Cud! Queenswood
21 Cud! Rooihuiskraa!
22 Cud! Skanskop
23 Cud! Universiteitsoord
24 Cud! Warmbad

GROEP 19

VOORS!TTER:

SKRIBA:

VERGADERPLEK:

1 Pred Gapita!park

Kommissiekamer nommer 7
le Verdieping

JG Erasmus
JH B!ignaut
DM Kotze
GF Swart
!JM Vermeu!en
ZB Loots
LB de Vi!!iers

PGJ Swart
GJ Costhuizen

RMJ Britz
JS Wo!vaardt
JH Snyman
DG van der Merwe
JHG Richter
MM Grobbe!aar
WJ van Go!!er
JH Gi!!iers
PB Bosch
HFB Ne!
DJ Vi!joen
GTM Prins!oo
PS Grob!er
T Naude
AJ Fourie

Dr GJA Vos,
Suidoos-Pretoria
Ds JJ Grob!er, Cverkruin

Kommissiekamer SKDB,
Vierde Verdieping

AJ van Zy!
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2 Pred Capitalpark-Cos
3 Pred Erasmia
4 Pred Koedoeskop
5 Pred Krokodi!rivier
6 Pred Meintjeskop
7 Pred Onderstepoort
8 Pred Pietersburg-Oos
9 Pred Pretoria-Noord
10 Pred Rustenburg-Wes
11 Pred Universiteitsoord
12 Cud! Arcadia
13 Cud! Bronberg
14 Cud! Harmonie
15 Diak Maga!ieskruin
16 Cud! Marken
17 Cud! Messina
18 Cud! Noordoos-Pretoria
19 Cud! Pietersburg
20 Cud! Pretoria-Ko!!ege

rand
21 Cud! Queenswood
22 Cud! Rooihuiskraa!
23 Cud! Skanskop
24 Cud! Warmbad

GROEP 20

VOORSITTER:

SKRIBA:

16

PJ Botha
PA Ma!herbe
HG de !a Guerre
TD Schutte
GFM Beetge
LM Neeth!ing
TJH Meyer
SW Naude
JHP Serfontein
JO Mü!!er
GJ Roets
L Myburgh
SR K!eynhans
C Lubbe
BB Smit
EEJ Viljoen
JHB K!eynhans
SC Bezuidenhout

Van H von So!ms
N Venter
LM Thomas
AC Bothma
E Appe!

Ds GJW Joubert,
Potgietersrus-Cos
Ds AJ de C!erk, Thabazimbi

VERGADERPLEK:

1 Pred Arcadia
2 Pred F!orandia
3 Pred Koedoesrand
4 Pred Lynnwood
5 Pred Maga!ieskruin
6 Pred Meintjeskop
7 Pred Cnderstepoort
8 Pred Pietpotgietersrus
9 Pred Pretoria-Cos
10 Pred Queenswood
11 Pred Rietfontein-Suid
12 Pred Rustenburg-Wes
13 Pred Universiteitsoord
14 Cud! Dwaa!boom
15 Cud! E!andsrand
16 Cud! Groenk!oof
17 Cud! Krokodi!rivier
18 Cud! Marikana
19 Cud! Noordoos-Pretoria
20 Cud! Pietersburg-Noord
21 Cud! Pretoria-Noord
22 Cud! Pretoria-Polisje

ko!!ege
23 CudI Pretoria-Wes
24 Cud! Rustenburg

Studie!okaa! Argief,
Eerste Verdieping

CJ Swarts
JJ Pienaar
OH Badenhorst
Si Ooetzer
FJ C!!ewagen
!P du P!ooy
AHG Sto!tz
B Rademeyr
NE Lamprecht
JA van den Berg
R Diener
HPW Groenewa!d
W Nico!
FG de Vi!!iers

TW van der Lingen
RJ Nienian
JH Schoeman
DJS Enge!brecht
HP Ve!dman
MF Nortje

WA Oi!!iers
FA Cberho!zer
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NEDERDU~TSE GEREFORMEERDE KERK

NOTULE
BU~TENGEWONE VERGADER~NG

SINODE NOORD~TRANSVAAL
SINODALE SENTRUM : PRETORIA

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1988 EN VERDERE DAE

EERSTE S~TT~NGSDAG : DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1988

Die vergadering neem om 09h30 in die kerkgebou van die
gemeente Burgerspark ‘n aanvang.

OPENING

Die Moderator van die Sinode van 1987, oudl (prof) PB van der
Watt, gaan voor en lees uit Efesiërs 6:1 0-20 (Die Christen se
wapenrusting).Hy doen daarna ‘n gebed.

Hy heet almal teenwoordig voorlopig welkom:

* Die lede van die 1 987-sinode.
* Die nuwe afgevaardigdes, in besonder die 26 predikante
waaronder 17 proponente.
* Die besoekers.
* Die sprekers wat reeds teenwoordig is.

Hy bedank die kerkraad en gemeente van B’jrgerspark vir die
gebruik van hulle kerkgebou en -fasiliteite vir die duur van
die oggend.

Hy wys die vergadering daarop dat die Sinodale Kommissie
(vergadering 28 Junie 1988) die sinode tot hierdie vergadering
opgeroep het volgens Bepaling 32.1.2 (Noord-Transvaal
1987, bI 45). Al die nodige vereistes en kennisgewings in hier
die verband is nagekom.

KONSTITUERING

Ds PJ Kriel (Levubu) maakop hierdie stadium beswaarteen die

voorgenome konstituering van die sinode as sodanig om die
volgende redes:

1. Daar is nie voldoen aan Bep 32.1.2 nie; daar bestaan
geen “dringende geval wat nie voorsien is nie”

2. Die kennisgewing tot die vergadering en die agenda is
vaag en onduidelik.

3. Die sinode is geprejudiseer omdat daar nie geleentheid is
vir die bespreking van die uitgangspunte wat tot die sinode
aanleiding gegee het nie.

Die Moderator noem dat’n skrywe van ds Kriel in hierdie ver
band ontvang is en dat die Sinodale Regskommissie (SRK)
daaraan aandag geskenk het. Die advies van die SRK is dat
alles ten opsigte van die byeenroeping van die sinode in
orde is.

Op voorstel van oudl (prof) JA Heyns/oudl (prof) AC Barnard
besluit die persone teenwoordig met’n oorweldigende meer
derheid om wel te konstitueer as buitengewone vergadering
van die Sinode van Noord-Transvaal.

Die Skriba van die Sinode van 1987, ds PS Strumpfer, hanteer
die presensielys.

Die volgende persone is op hierdie stadium teenwoordig (vol
gens sitplekke in die sinodesaal).

SITPLEK GEMEENTE LERAAR OUDERLING/DIAKEN

Moderatuurstafel

1 Suidoos-Pretoria
2 Pretoria-Polisiekollege
3 Waverley-Oos
4 Suidoos-Pretoria Ds PS Strümpfer

Oudl (prof) PB van der Watt

Oudl (prof) AC Barnard

1 Wierdapark-Suid
2 Hartbeeshoek
3 Villieria
4 Tuinrand
8 Burgerspark
9 Pietersburg-Noord

* 10 Suidoos-Pretoria
11 Warmbad

Ds JC Carstens
Ds SJB van Heerden
Ds JJ Gerber
Ds GJ Oosthuizen
Ds N Schreuder

Ds GJC Venter
Ds JW Kok

Ds JC Erasmus

101 Albertyn
102. Andrew Murray

Ds C Ne!
Afwesig

Cud! RPG Schoeman
Diak(suster) JS Whitmore

Notuletafel

Ds C Colyn
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SITPLEK GEMEENTE LERAAR OUDERUNG/DIAKEN

103 Arcadia Ds CJ Swarts Afwesig
104 Arcadia Os JD Herho!dt Cud! GA Theron
105 Arcadia Atwesig Diak (suster) HHJ Theron
106 Arcadia Ds AK le Roux Diak GJ Roets
107 Akasia Ds PA Vi!joen Cud! HJ Rede!inghuys
108 Akasia Ds TH du B Gouws Cud! WS Botha
109 Bendorpark-Pietersburg Ds CA du P!essis Cud! (prof) P Bolink
1 10 Bergtuin Ds AJ O!ivier Cud! JN Murray
111 Booysen Ds CP Brand Afwesig
1 12 Booysen Ds R Verwey Diak JT Meyer
113 Brits Os JP Vi!joen Cud! GAC Eh!ers
114 Brits Os FE Jordaan Cud! JS Wo!vaardt
115 Bronberg Ds SJ Joubert Atwesig
1 16 Bronberg Os AJ Barnard Diak (suster) HJ Cormack
1 17 Bronberg Dr CJ Jackson Diak JN Grey!ing
118 Bronberg Ds PJ Le Roux Cud! JA van Zyl
119 Bronberg Ds AJ Prins!oo Cud! GRC de Vries
120 Bronberg Os GG Havemann Oiak (suster) L Myburgh
201 Burgerspark Os JO Erasmus Cud! JAR Botes
202 Burgerspark Afwesig Oiak SN Genis
203 Burgerspark Os LP Conradie Cud! NJ van Zy!
204 Burgerspark Os JH Cronje Cud! JM Heyns
205 Burgerspark Sitp!ek 8 Cud! PC Cronjé
205 Caprivi Os AJ Kok Atwesig
206 Caprivi Os FJ Vi!joen Afwesig
207 B!ouberg Os LA Badenhorst Cud! DC Uijs
208 Capita! Park-Cos Os PJ Botha Cud! PSN Swart

~ 209 Capita! Park-Cos Os JH Venter Cud! IJ E!s
210 Capita!park Os AJ van Zy! Cud! C Kuhn
211 Oa!unie Os A du Toit Cud! JF du Toit
212 Oaspoort Os GM Booy Cud! PJ Fourie
213 Oaspoort Atwesig Cud! AJ Luus
213 Ebenhaeser Vakant Cud! HO Lamprecht
214 Oendron Os HJ Griesel Atwesig
215 Oerdepoort Os PJS Koekemoer Cud! FJ Lowe
216 E!doraigne Os AJ Joubert Cud! PB van der Westhuizen
217 E!doraigne Os FH Botha Cud! GJ Martinson
218 E!doraigne Os JP Lessing Cud! HP Botha
219 Owaa!boom Os JA du P!essis Atwesig
220 E!!isras-Wes Os JP Robb Cud! JvdM Grimes
221 EHisras-Wes Os JSG Scheepers Cud! H! Gerber
222 E!offsda! Os A Roux Cud! TS Botha
223 E!offsda!-Wes Os AR Vivier Cud! BA K!oppers
224 E!offsda!-Wes Vakant Cud! BC Mouton
224 E!andsrand Vakant Cud! S Kruger
301 Erasmia Os JS van Oyk Cud! MSB Cairncross
302 Erasmia Or JH B!ignaut Cud! P de Beer
303 Erasmia Os PA Ma!herbe Cud! JG ten Nape!
304 F!orandia Os JJ Pienaar Cud! NJ Louw
305 F!orandia Os CH Schutte Cud! JC van Niekerk
306 F!orandia Os EH Mu!!er Cud! EB Ne!
307 F!oraunapark Os GFE Ge!denhuys Cud! F Ne!
308 Groenk!oof Os JJ Louw Cud! TW van der Lingen
309 Hartbeesspruit Os AJ Botha Cud! E Pheiffer
310 Hartbeesspruit Os HAJ Vi!joen Cud! (prof) W Vos!oo
311 Haakdoorn Os GHP Oreyer Cud! JJ Wo!marans
312 Harmonie Or NJ Hanekom Cud! A Schwartz
313 Harmonie Os AC Swanepoe! Afwesig
314 Harmonie Os LF van Oeventer Atwesig
315 Hartbeeshoek Os OW E!s Cud! JHE de Vi!!iers
316 Hartbeeshoek Os 0 van Zy! Cud! PAS Lombard
317 Hartbeeshoek Sitp!ek 2 Afwesig
317 Jan Niemandpark Vakant Cud! PJL C!ivier
318 Jakaranda Os ACJ van Niekerk Cud! FPJ Knouwds
319 Hartbeespoort Os JCK du P!ooy Cud! FWJ Ke!!erman
320 Hartbeespoort Os CJJ Joubert Oud! (dr) WB du Preez
321 Hartbeespoort Os AC Vi!joen Cud! (ds) JM Swanepoe!
322 Koedoeskop Os HG de La Guerre Cud! JL Steenkamp
323 Kamee!drif Os GF van der Merwe Cud! JB Bester
324 Kamee!drif Os OM Kotze Oud! J!J Stimie
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Kameeldrif
Meintjeskop
Meintjeskop
Koedoesrand
Krokodilrivier
Krokodilrivier
Krokodilrivier
Kwaggasrand
Louis Trichardt
Louis Trichardt
Lugmaggimnasium
Lugmaggimnasium
Lugmaggimnasium
Magaliesfort
Magaliesfort
Levubu
Limpopo
Lynnwood
Lynnwood
Lynnwood
Lynnwood
Lynnwood
Magalieskruin
Magalieskruin
Magalieskruin
Messina
Messina
Messina
Messina
Mregloed
Mregloed
Montana
Montana
Montana
Marken
Monumentpark
Monumentpark
Monumentpark
Lugmagbasis-Pietersburg
Marikana
Naboomspruit
Naboomspruit
Nederlandstaligen-Pretoria
Monavoni
Noordoos- Pretoria
Noordoos-Pretoria
Noordoos-Pretoria
Noordoos-Pretoria
Petronella
Petronella
Pretoria-Dowes
Northam
Onderstepoort
Onderstepoort
Onderstepoort
Pierneef
Pierneef
Pietersburg
Pietersburg
Pietersburg
Pietersburg
Pietersburg-Oos
Pietersburg-Oos
Pietersburg-Oos
Nylstroom-Qos
Overkruin
Overkruin
Overkruin
Overkruin
Overkruin

Ds NWJ van Rensburg
Ds GFM Beetge
Ds IP du Plooy
Ds OH Badenhorst
Ds TD Schutte
Ds MA Siebert
Ds 0 Gericke
Afwesig
Dr JA Lombard
Ds SS Saayman
Ds OF Matthee
Afwesig
Ds PF Marais
Ds AJB Deysel
Ds EJ Bosch
Ds PJ Kriel
Ds SJ Bornmann
Ds SJ Ooetzer
Dr JT Jordaan
Ds PE Oosthuizen
Atwesig
Atwesig
Ds GE Rautenbach
Ds A Swart
Dr FJ Ollewagen
Ds A du P Horn
Ds GP Delport
Ds JJF Viljoen
Ds HP Kotze
Atwesig
Ds HP Jansen
Ds DJJ Dannhauser
Ds JJ Krige
Dr SF van Huyssteen
Vakant
Vakant
Ds WF Kloppers
Ds AL Bartlett
Ds L Hough
Ds WOS Swanepoel
Ds WJ v G Knipe
Ds LU Visser
Ds J van der Vloed
Ds LH Boshoff
Ds BJ Piek
Ds MJP Grobler
Ds OP Naude
Dr PR du Toit
Ds JA Small
Vakant
Ds JF van Heerden
Ds JGM Ooertze
Afwesig
Ds LM Neethling
Ds AHG Stoltz
Ds MJ Lazenby
Ds NO Ackermann
Ds GG Haumann
Ds JH Louw
Ds PJ Smit
Ds HM Horn
Ds JDJ Bouwer
Ds IJM Vermeulen
Ds TJH Meyer
Ds JJ van Deventer
Ds OJ du P van Niekerk
Ds PB Grobler
Ds JJ Grobler
Ds JJ van Zittert
Ds PDG Oonradie

Oudl AL v W Hanekom
Atwesig
Diak (suster) FJ Brink
Oudi GAP Ooetzee
Oudl PJ Venter
Oudl JG Louw
Oudl FJ Snyman
Oudl JvD Joubert
Oudi OW Langeveldt
Oudi JJ Smith
Oudl TO de Wet
Oudl L de Bruyne
Afwesig
Oudl HO Honey
OudL PH du Preez
Oudl JHP Koekemoer
Oudl GA Steenkamp
Atwesig
Oudl SP Botha
Atwesig
Oudl HG Malan
Oudl HSJ du Preez
Oudl MM Grobbelaar
Oudl FA Grobler
Diak (suster) 0 Lubbe
OudI Si de Jager
Oudl EEJ Viljoen
Afwesig
Afwesig
Oudl WB de Bruin
Oudl WR van Loggerenberg
OudI GJ vd Merwe
OudI GJJ van Vuuren
OudI HLF de Wet
OudI BB Smit
Oudl JN Nel
Oudl GMO Wassenaar
OudI B Muller
OudI AD Sans
Oudl JH Schoeman
Oudl (ds) 00 Oolijn
Oudl HJ vd Merwe
OudI JJGB Selier
OudI RG Visagie
OudI PR Pretorius
Afwesig
OudI JHB Kleynhans
Atwesig
OudI HLM Pienaar
OudI A de V Oooks
Afwesig
Diak J Diedericks
Oudl MO Stenson
OudI OJ Smit
OudI PJ Meiring
OudI RP de Ia Rey
OudI JP van der Walt
Oudl FJ Niemand
Diak (suster) OMS Engelbrecht
OudI SO Bezuidenhout
OudI JH Oilliers
OudI (ds) JAB Grobbelaar
OudI SJ Bezuidenhout
Oudi WJ Bezuidenhout
OudI DJ van den Berg
Oudi JDM van der Merwe
OudI JA Matthysen
Oudl (dr) JA Greyling
OudI HP Steyn
Oudi AJ van Wyk

325
326
327
328
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
424
425
426
427
428
429
430
430
431
432
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
512
601
602
603
604
605
606
607
608
609
110
611
612
613
614
615
616
617
618
619
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Pierneefrant
Pierneefrant
Pietersburg-Noord
Pietersburg-Noord
Pietersburg-Noord
Pietersburg-Noord
Soekmekaar
Pietpotgietersrus
Pietpotgietersrus
Potgietersrus-Cos
Potgietersrus-Cos
Potgietersrus-Suid
Potgietersrus-Suid
Pretoria-Kollegerand
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Tuinrand
Pretoria-Noord
Pretoria-Noord
Pretoria-Noord
Pretoria-Cos
Pretoria-Cos
Pretoria-Cos
Pretoria-Polisiekollege
Pretoria-Polisiekollege
Pretoria-PolisiekoHege
Pretoria-Polisiekollege
Pretoria-Polisiekollege
Pretoria-Polisiekollege
Pretoria-Wes
Pretoria-Wes
Pretoria-Wes
Pretoria-Tuine
Pretoria-Tuine
Queenswood
Queenswood
Queenswood
Queenswood
Quaggapoort
Quaggapoort
Raslouw
Raslouw
Raslouw
Renosterpoort
Rietfontein-Noord
Rietfontein-Noord
Riettontein-Noord
Rietfontein-Suid
Rietfontein-Suid
Rietfontein-Suid
Rustenburg-Wes
Rustenburg-Wes
Riviera
Riviera
Riviera
Roedtan
Rustenburg
Rustenburg
Rooihuiskraa!
Rooihuiskraal
Rooihuiskraal
Rustenburg-Bergsig
Rustenburg-Bergsig
Rustenburg-Bergsig
Rustenburg-Proteapark
Rustenburg-Proteapark

Ds NJP Steenberg
Ds AJ Bezuidenhout
Ds MG Turck
Ds AM Burger
Ds CF Delport
Sitp!ek 9
Vakant
Ds B Rademeyer
Ds GPE Stassen
Ds GJW Joubert
Ds AJH Buitendag
Ds R Cpperman
Ds JCF Harris
Ds HM Horn
Afwesig
Afwesig
Ds FN Huysamen
Ds AE de Ia Porte
Ds CJJ Muller
Ds EL Rischmüller
Sitp!ek 4
Ds JJ van der Linde
Ds ZB Loots
Ds SW Naude
Ds APS Beetge
Ds NE Lamprecht
Ds MJ Bosman
Ds FJ van Eeden
Ds HL van Graan
Ds CJS Botha
Ds J Clivier
Ds ADF ~~an der Wart
Sitp!ek 2 (Moderatuur)
Vakant
Ds HB Geyer
Ds JH Bisschoff
Ds HF Witthuhn
Dr SW Theron
Ds~ JA van den Berg
Dr DP van Zyl
Dr PA van der Merwe
Dr PJC Loots
Ds PG du P Bergh
Ds FJ Grobler
Ds PJ Raubenheimer
Ds HJJ Yzelle
Ds HF Grobler
Ds BJG Meyer
Ds LB de Villiers
Ds WP de Vos
Vakant
Ds R Diener
Ds U van Heerden
Ds JG Swanepoel
Ds JHP Serfontein
Ds HPW Groenewald
Ds JF Pienaar
Ds ET Endres
Dr AGS Gous
Ds GN Meyer
Ds JP Weyers
Ds JJR van Wyk
Ds CP Kruger
Ds JJ Geyser
Ds EL Haarhoff
Ds M de Beer
Ds AS Ne!
Ds CC Swart
Ds GJ Koen
Ds DJ Strauss

Cud! HF Burger
Cud! PB van Nieuwenhuizen
Cud! HP Veldman
Cud! JJ Badenhorst
Oud!(dr)GS Burgers
Cud! WJH Viviers
Diak GP van der Lith
Cud! JS Er!ank
Cud! FW Brandt
Cud! JHC de Beer
Diak GJ Joubert
Cud! JJ Potgieter
Cud! MP Prinsloo
Afwesig
Cud! PB Bosch
Cud! JP Botha
Afwesig
Cud! JAG Cloete
Afwesig
Afwesig
Cud! FJ Viljoen
Cud! AJ Rossouw
Cud! MF Nortje
Cud! CH Groenewald
Cud! GJ Smith
Cud! WA Steyn
Cud! BJP Pieterse
Cud! MJ Korsen
Cud! L Pretorius
Cud! HW Storm
Cud! CS Ne!
Cud! A C!ivier
Cud! PJ Both ma
Cud! WA Ci!!iers
Cud! JD de Bruin
Cud! JJ du P!essis
Cud! HG Maritz
Cud! HJ Smit
Cud! (ds) DJ Vi!joen
Cud! LD Ne!!
Cud! N Venter
Cud! AJ Burger
Cud! LA Kapp
Cud! HFB Ne!
Cud! !J Dave!
Cud! HJ Roux
Cud! CJE vd Merwe
Cud! AJ de Jager
Diak (suster) IHJ Meintjes
Cud! HJ du Toit
Cud! GMJ van Rensburg
Cud! JE Badenhorst
Cud! KP Minnaar
Cud! AE Prentice
Cud! PJA Haarhoff
Afwesig
Cud! CHF Ch!hoff
Cud! CJ Botha
Diak DW Marais
Cud! GJD Pienaar
Cudi G Smook
Cud! FA Cberho!zer
Cud! JMA Kiopper
Cud! BJ du Preez
Cud! LM Thomas
Cud! NF A!berts
Cud! (dr) DJ Rossouw
Cud! FT Saaiman
Cud! JFJ de Wet
Cud! A Botha

620
621
622
623
624
625
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
638
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
731
732
734
735
736
737
738
739
740
801
802
803
804
805
806
807
808
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809 Rustenburg-Suid Dr JGM Richter Cud! (dr) GA Robertson
810 Rustenburg-Suid Ds CJP Roux Cud! M Kapp
811 Rustenburg-Voorspoed Ds PGJ Swart Cud! BJ van Aswegen
812 Sesmy!spruit Ds PT Venter Cud! LP Dan nhauser
813 Sesmy!spruit Ds CJ van Vuuren Cud! GE Kruger
814 Sesmy!spruit Ds JSD van der Merwe Cud! CJ Moo!man
815 Sanddnf Ds HJ Jackman Cud! GS Stape!berg
816 Skanskop Ds RP Jordaan Cud! DJ Hattingh
817 Skanskop Ds GJ Hugo Cud! PS Grob!er
818 Skanskop Ds PL Gouws Cud! CT Jordaan
819 Sonop Ds AL van Heerden Cud! TASM Poo!man
820 Springbokv!akte Ds RJD de Wet Cud! JJM Thompson
821 The Reeds Dr H Eag!eton Cud! PJ C!aassen
822 Vorentoe Ds NJ Behr Cud! CJ Meyer
823 Soutpansberg Ds H Bonnema Cud! HJ Lombard
824 Soutpansberg Ds GA Cruywagen Afwesig
825 Soutpansberg Ds PA Venter Afwesig
825 Suidoos-Pretoria Sitp!ek 10 Cud! CJ Swanepoe!
826 Suidoos-Pretoria Ds PAJ Simpson Cud! PB Naudé
827 Suidoos-Pretoria Dr CJA Vos Cud! FC Lochner

Suidoos-Pretoria Sitp!ek 4 (Moderatuur) Sitp!ek 1 (Moderatuur)
828 Va!ha!!a Ds CC Maritz Cud! GJ Ferreira
829 Va!ha!!s Ds PJ Conradie Cud! HA van Zy!
830 Tek Ds LN Boshoff Cud! JF van Graan
831 Tek Ds CJ Roets Cud! J Wi!!iamson
832 Tek Ds JH Venter Afwesig
833 Thabazimbi Ds AJ de C!erk Cud! GSJ Herho!dt
834 Thabazimbi Vakant Cud! MH Kirchner
834 Va!ha!!a-Suid Ds AG Munnik Oud! JC van Loggerenberg
835 Va!haNa-Suid Ds FA Smit Cud! JJ Koen
836 Vi!heria Sitp!ek 3 Cud! JP Jacobs
837 Vi!!ieria Dr GJ C!oete Cud! GH du P!essis
838 Waterberg-Noord Ds JL Reynecke Afwesig
839 Vi!heria-Cos Ds NJ Coetzee Oud! PH Scho!tz
840 Vi!!iena-Cos Atwesig Cud! LAD Roux
840 Wespoort Ds PA Jooste Cud! DJ de Vi!!iers
841 Wespoort Ds HJP Lambrechts Afwesig
842 Wespoort Vakant Cud! GJP Pretorius
843 Waterk!oofrif Ds E C!ivier Cud! JJ Visa ié

a er 00 ri Ds JP Munnik Cud! FJ C!ivier
901 Portugese-Johannesburg Ds S van Rensburg Afwesig
902 Portugese-Pretoria Ds H Taute Oud! AF Franco
903 Portugese-Pretoria Vakant Cud! A da R Teixeira
903 Portugese-Vanderbij!park Ds KP du Preez Cud! M de CR Guerreiro
— Portugese-Kaapstad Afwesig Afwesig

904 Waver!ey-Cos Afwesig Sitp!ek 3 (Moderatuur)
905 Waverley-Cos Ds DW de Vi!!iers Cud! FJ Beyte!!
906 Warmbad-Wes Ds WA Potgieter Cud! HJ van der Hoven
907 Universiteitsoord Dr MC Botha Cud! PR Bosman
908 Universiteitsoord Dr JC Mü!!er Cud! BB Keet
909 Universiteitsoord Dr W Nico! Cud! LG Minnaar
910 IJniversiteitsoord Ds DJJ Costhuizen Cud! E Kruger
911 Universiteitsoord Dr CSH Raubenheimer Cud! T Naude
912 Universiteitsoord Ds AB van der Merwe Cud! JWT Roux
913 Voortrekkerhoogte Ds J Di!! Diak SB Foster
914 Voortrekkerhoogte Ds SJD Eyge!aar Cud! A~J Brand
915 Voortrekkerhoogte Ds WP van Niekerk Cud! !J le Roux
— Voortrekkerhoogte Afwesig Afwesig

916 Wes moot Ds LB Saayman Cud! DS Arndt
917 Voortrekkerhoogte-Cos Vakant Cud! C Cberho!zer
917 Voortrekkerhoogte-Cos Vakant Oud! JC du Preez
918 Voortrekkerhoogte-Cos Ds CW du P!ooy Cud! GF C!aassen
919 Voortrekkerhoogte-wes Ds RMJ Britz Cud! MB Brink
920 Voortrekkerhoogte-wes Ds H Steyn Cud! P van A Kapp
92.1 Warmbad Sitp!ek 11 Cud! DM Steyn
922 Warmbad Ds DFB Ne!son Cud! DH Jordaan
922 Waver!ey Wicant Cud! CAS Vorster
923 Waver!ey Ds FW Ferreira Cud! (dr) FD Louw
924 Waver!ey Ds M van Niekerk Cud! PP de Jager
925 Waterberg Ds JL Breedt Cud! JH Cberho!zer

22



SITPLEK G EMEENTE LERAAR OUDERUNG/DIAKEN

Vakant
Wonderboom
Wonderboom
Wonderboom
Wonderboom

Wonderboompoort
Wonderboompoort
Wonderboompoort
Wonderboom-Suid
Wonderboom-Suid
Wonderboom-Suid
Teologiese Fakulteit

Ds JJ Steyn
Ds JC Scholtz
Ds GG Coetzee
Ds WF Rautenbach

Ds FJ Joubert
Ds SJ Norval
Dr J Greyvensteyn
Ds GJ Badenhorst
Ds AE van Niekerk
Ds PM Schoeman
Prof WS Prinsloo

Oudi PW Prinsloo
Oudi WJ Botha
OudI (prof) JA Heyns
OudI (dr) P Rossouw
OudI WP Steyn
Afwesig
Oudl PL Liebenberg
Afwesig
Diak (suster) HMSE Fourie
OudI HL van der Westhuizen
OudI (ds) JS van der West
huizen

Oudi G Mills
Oudi JH Potgieter
OudI DJA Lombard
OudI HMS Ferreira

Oudi CJ du Plessis
OudI WPC Avenant
OudI R Malan
Oudi HJ Qlwage
OudI AM Ellis
Oudl AJ Oelofse

Predikante in Sinodale Diens:

Dr PW Marais (Ampsbediening en Evangelisasie)
Ds WC Oosthuizen (Diens van Barmhartigheid)
Dr JP Theron (Emeritus: waarnemend) (Sending)

Die Saakgelastigde:

Mnr GJJ du Toit

Die kworum is 289. Die Moderator verklaar die buitengewone
vergadering van die Sinode van Noord-Transvaal as wettig
saamgestel met 552 afgevaardigdes.

VERLOF

1. Ds GM Booy (Daspoort): 1 1 hOO — 1 9h00 (begrafnis)

2. Ouderling PJ Fourie(Daspoort): 14h00— 19h00(begraf-
nis)

3. Ouderling AJ Luus (Daspoort): 1 4h00 — 1 9h00 (begraf
nis)

4. Ds MJ Lazenby (Pierneef): 1 4h00 — 1 6h00 (begraf
nis)

5. Ds ET Endres (Riviera): 1 6h00 — 1 9h00

OPENINGSREDE

Die Moderator versoek die Assessor, ds C Colyn, om die voor
sitterstoel in te neem. Die Assessor skets die aanloop tot die
vergadering en motiveer waarom dit ‘n sinodesitting in plaas
van ‘n gewone konferensie is. Die Sinodale Kommissie het die
klimaat rondom die geestelike toestand van die kerk reg ge
lees.

Hy stel vervolgens die Moderator aan die woord met sy ope
ningsrede onder die opskrif:

DIE GELOOFS-, BEDIENINGS- EN SEDELIKE KRISIS VAN
ONS TYD

(Die volledige teks van die openingsrede word as bylae tot die
notule bygevoeg.)

Die Assessor bedank die Moderator vir sy besielende en aan
grypende openingsrede.

Die sinode verdaag vir verversings

PERSONEEL: Ouderling JH Snyman (Lynnwood) is ter verga
dering.

ONDERWERP 1

Die Assessor stel dr PW Marais (predikant in sinodale diens
met opdrag Ampsbediening en Evangelisasie, Noord-Trans
vaal) aan die woord met Onderwerp 1 onder die opskrif:

VEROOTMOEDIGING, SKULDBELYDENIS EN VOLLE
OORGAWE AAN CHRISTUS

(Die volledige teks van die voordrag word as bylae tot die notule
bygevoeg).

Die Assessor rig ‘n innige gebed tot die Here God. Hy spreek
vervolgens ‘n woord van hartlike dank tot dr Willie Marais: “Ek
dank God elke keer as ek aan iou dink” (Fil 1:3).

Na enkele aankondigings, doen ouderling (prof) Johan Heyns
die tafelgebed en verdaag die sinode vir middagete in die
Sinodale Sentrum.

M~DDAGSrr11NG:
22 SEPTEMBER 1988

Die afgevaardigdes vergader vervolgens in die Sinodale Saal

Waterberg
Waterberg
Waterkloof
Waterkloof
Waterkloof
Wierdapark
Wierdapark
Wierdapark
Wierdapark-Suid
Wierdapark-Suid
Zebediela

Dr AC du Toit
Ds WHS Woihuter
Ds M van A Vermeulen
Ds DSR du Toit
Afwesig
Ds CJ van den Berg
Ds JA Myburgh
Ds JJG Bester
Ds MN van der Merwe
Sitplek 1
Vakant

926
927
928
929
930
930
931
932
933
934
934

935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
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van die Sinodale Sentrum. Die verrigtinge neem om 14h00
‘n aanvang.

Die Moderator is weer in die voorsitterstoel.

VERWELKOMING

Die vo!gende persone word in die besonder verwelkom: Dr
Japie Greeff (Voorsitter Sinodale Kommissie, Sinode van Cos
Kaapland), ds Eben Louw (gemeente Suidkus), ds Philip Botha
en ‘n ouder!ing (gemeente Bethlehem-Panorama) en ds
George Murray (emeritus Zimbabwe).

PERSONEEL

1. Pretoria-Wes: Cud!e WA Cil!iers en JD de Bruin is a!
bei afwesig.

2. Overkrujn: Cud! HP Steyn is afwesig vir die res van die
sitting weens siekte.

IN MEMORIAM

Die Moderator noem dat die vo!gende !eraars sedert die vorige
Sinode (1987) oor!ede is: Ds JFP (Hannes) Ebersöhn, emeri
tus, vroeër van Tek; ds HD (Hedley) Smith, Voortrekkerhoogte
Wes; dr JH (Manie) Ma!an, Kamee!drif; en ds GJ (Gerrie) Sny
man, Monumentpark.

Die vergadering betuig staande sy eerbetoon aan die afgestor
wenes en sy meegevoel met hu! agtergeblewe gesinne.

ONDERWERP 2

Die Moderator ste! prof JJ de K!erk (Teo!ogiese Fakulteit, Uni
versiteit van die Cranje-Vrystaat) aan die woord met onderwerp
2 onder die opskrif:

DIE GEHE!LIGDE LEWE: DIE RCEPINGSBEWUSTHE!D,
-GEHCCRSAAMHE!D EN -VREUGDE

(Die vo!!edige teks van die voordrag word as by!ae tot die notule
bygevoeg).

Die Moderator bedank die spreker vir sy referaat. Enke!e per
sone neem hardop dee! aan die geleentheid vir gebed.

Die vergadering verdee! in groepe met die oog op die besprek
ing van die openingsrede en onderwerpe 1 en 2.

Vanaf 15h30-16h00 word verversings genuttig waarna die
groepbesprekings voortgesit word tot en met die verdaging vir
aandete om 1 7h30.

PERSONEEL — oud! Van H von Solms (Pretoria-Ko!!egerand)
is sedert 1 4h00 ter vergadering.

TELEGRAMME — ontvang van Geopende Deure; dr Jan
Langerman, Hoofsekretaris AGS; ds JAC Weidemann (emeri
tus).

VERLOF

Don derdag 22 September1988

1. Florandja: Cud! NJ Louw: 1 6h00—0O (werksverp!ig
tinge).

2. Hartbeeshoek: Ds SJB van Heerden : 19h00—
21h00.

3. Hartbeespoort:Cud! FWJ Ke!!erman: 1 5h30—21 hOO.
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4. Voortrekkerhoogte: Ds J Di!! : 1 6h00—1 9h00 (ge
meentesake).

5. Northam: Ds JGM Coertze: 18h30—2lhOo (ge
meentesake).

6. Hartbeespooort: Ds JCK du P!ooy: 17h00—21h00
(gemeenteverpligtjnge).

7. Warmbad-Wes: Ds WA Potgieter: 14h00—21 hOO (ge
meenteverp!igtinge).

8. Universiteitsoord: Dr W Nico!: 1 4h00—21 hOO (huis!i
ke omstandighede).

9. Bronberg: Ds GG Havemann: 1 7h00—1 9h00 (gemeen
teverp!igtinge).

10. Pretoria-Polisiekonege: Cud! MJ Koorsen: 19h00—
21 hOO (werksomstandighede).

11. Northam: Diak J Diedericks : 1 9h45—21 hOO (per
soon!ike omstandighede).

12. Petronella:Cud! HLM Pienaar: 1 9h00—21 hOO (boer
dery omstandighede).

Vrydag 23 September 1988

13. Wonderboom: Cud! JH Potgieter: 1 9h00—21 hOO (af
spraak).

14. TuinrancJ: Ds GJ Costhuizen : 20h00—21 hOO.

15. Bergtuin: Ds AJ C!ivier: 1 9h00—21 hOO (gemeente
basaar).

16. Warmbacl-Wes: Ds WA Potgieter: 09h00—1 3h00 (ge
meente verp!igtinge).

17. Pretoria-PolisiekolIege: Cud! MJ Koorsen: 1 9h00—
21 hOO (werksomstandighede).

18. Voortrekkerhoogte-Wes: Ds RMJ Britz : 09h00—
1 3h00 (begrafnis).

19. VaIhalla-Suid: Cud! JJ Koen : hee!dag (werksverp!ig
tinge).

20.Pretoria-Poljsiekollege: Ds ADF van der Wart (huis!ike
omstandighede).

21. Petronella: Cud! HLM Pienaar : oggend (boerderyom
standighede).

22. Daspoort: Ds GM Booy : lOhOO—12h00 (begraf
nis).

23. Quaggapoort: Ds FJ Grob!er: oggend (begrafnis).

24. Hartbeespoort: Cud! FWJ Ke!!erman : oggend (be
grafnis).

Saterdag 24 September 1988

25. Pretoria-Polisiekollege: Ds ADF van der Wart : og
gend (huis!ike omstandighede).

26. Bergtuin: Ds AJ C!ivier: 08h00—1 3h00 (gemeente
sake).

Die sinode nuttig aandete: 1 7h30—1 9h00



2. Capital Park-Oos : Cud! AJ Vi!joen (sek) is ter vergader
AANDSflrnNG: ing.

22 SEPTEMBER 1 988 4. Hartbeesspruit: Cud! J E!s (sek) is vir die oggendsitting
in die p!ek van oud! (prof) W Vosloo.

Na samesang begin die aand sitting om 1 9h00. 5. Riviera: Ds JF Pienaar is afwesig weens ongesteld
heid.

PERSONEEL — Cud! PR Botha (Pretoria-Cos) verskyn in die
p!ek van oud! WA Steyn; diak (suster) T van Heerden (Arcadia) 6. Riviera:Cud! SWJ Meintjies (prim) is in die p!ek van oud!
en oud! JCF Lourens is tervergadering. cj Botha (sek).

Die Assessor is in die voorsitterstoe!. 7. Waterkloof : Cud! GA Lombard in die p!ek van oud!
(dr) P Rossouw.

ONDERWERP 3
8. Dwaalboom: Cud! FG de Vi!!iers ter vergadering.

Die Assessor ste! ds MJ Smuts Sr (Hoofsekretaris ACSV) aan
die woord met Cnderwerp 3 onder die opskrif: 9. Lynnwood : Ds JH Voges afwesig weens siekte.

DIE GEHE!L!GDE LEWE: D!E HUWEL!K EN GES!NSLEWE ONDERWERP 4
ONDER D!E SOEKLIG VAN GCD SE WCCRD

Die Moderator ste! prof JJ de K!erk aan die woord met Cnder
(Die vo!!edige teks van die voordrag word as by!ae tot die notu!e werp 4 onder die opskrit:
bygevoeg.)

DIE LEWE VAN GEMEENSKAP,DIENS EN GETU!EN!S.
Ds Smuts s!uit sy voordrag af met ‘n gebed.

(Die vo!!edige teks van die voordrag word as by!ae tot die
Die Assessor spreek ‘n woord van opregte en gewaardeerde Notu!e bygevoeg).
dank teenoor ds Smuts. Hy verwe!kom mev Margie Smuts ter
vergadering en bid haar en ds Mike Smuts die seen van die Die Moderator bedank prof De K!erk vir sy referaat
Here toe op hu!!e huwe!ikspad vorentoe.

Die sinode verdee! weer in groepe met die oog op bespreking
Die Assessor gee ge!eentheid vir bespreking van die onder- van die onderwerp. Dit duur tot 10h30 waarna verversings
werp. (voorsien deur Price Forbes Make!aars) genuttig word.

Ds AL Bart!ett (Monumentpark) doen ‘n gebed waarna die Die sinode gaan om 11 hOO voort met sy werk na samesang
vergadering verdee! vir groepbespreking tot by verdaging onder !eiding van ds Abré Roux. Enke!e aankondigings
om 21 h00. word gedoen.

Reiskoste — ds StrQmpfer tref die nodige ree!ings. Ds AJ
TWEEDE S~TT~NGSDAG: C!ivier (Bergtuin) doen ‘n beroep op die afgevaardigdes om, ter

VRYDAG 23 SEPTEMBER 1 988 wi!!e van die finansie!e posisie van die sinode, nie reiskoste te
eis nie. Die Moderator ree! dat e!ke afgevaardigde vo!gens eie
diskresie aan hierdie versoek gehoor kan gee.

Biduur
Personeel — ds JC Symington (Lynnwood) is ter vergade

Die sinode begin die dag se werksaamhede om 08h30 met ‘n ring.
biduur ge!ei deur ds C Co!yn (Assessor).

Spreekbeurt : Verbond
Hy doen ‘n gebed en !aat die vergadering Gesang 10:1-3 sing.
Hy !ees vervo!gens Efesiërs 3:14-21 en spreek enke!e gedag- Die Moderator versoek oud! (prof) JA Heyns om sekere kne!
tes daaroor uit. Enke!e persone neem hardop dee! aan die punte rondom die verbond, 5005 wat dit gisteraand tydens die
geleentheid vir gebed waarna ds Co!yn afs!uit. Die vergadering gesament!ike bespreking na yore gekom het, op te k!aar.
sing die Cns Vader (Gesang 294).

Die Moderatuur bedank hom van harte vir sy verhe!derende
Die Moderator is in die voorsitterstoe! en hy verwe!kom a!ma! verduide!iking.
by die tweede sittingsdag. Hy bedank ds C Co!yn vir die gepas
te !eiding van die biduur. Enke!e be!angrike aankondigings Prof PA Verhoef is ter vergadering en word deur die Mod
geniet aandag. erator verwe!kom.

SINODE VAN NGKA NOORDTRANSVAAL Die sinode gaan oor in ‘n gesament!ike bespreking oor onder
werp 4 asook van die ander onderwerpe wat reeds afge

Die sinode neem kennis dat die Sinode van die NGKA Noord- hande! is.
Transvaa! tans ook in Pretoria in sitting is. Die skriba word ver
soek om ‘n te!egram van seënwense namens die sinode aan Ds Jan Mett!er (NGSK) word verwe!kom.
hu!!e te stuur.

PERSONEEL EERSTE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE
VAN GROEPLEUERS

1. Rustenburg : Cud! TWN van Scha!kwyk in die plek van
1. BESKRYWINGSPUNTEoud! G Smook.

2. Wierdapark: Cud! CWJ du P!ooy is ter vergadering. Kennisgeneem van punte 1.2 en 1.3. Die aanbeve!ing (pt 1.4)
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word goedgekeur, naamlik die sinode neem beskrywings
punte 1—3 in behandeling. Die beskrywingspunte (pt 1.1)
word gestel:

1. Munisipale verkiesing — goedgekeur:

Met die oog op die komende munisipale verkiesing en die
onderlinge onmin wat dikwels met verkiesings gepaard
gaan, vra die sinode lidmate om steeds in gedagte te hou
dat geestelike verdieping gepaard gaan met wedersydse
respek en naasteliefde. Die sinode dra dit aan kerkrade
op om in die komende maand besondere aandag hieraan
te gee.

2. Suggestie rondom Buitengewone Sinode — goedge
keur:

Die sinode verwerp die suggestie wat gemaak word dat
die buitengewone sinode gehou word omdat die Ned
Geref Kerk geestelik dood is. Daar is genoeg tekens van
lewe om die teendeel te bewys.

Verder beskou die sinode die aanvaarding van die beleid
stuk Kerk en Samelewing juis as bewys van die vitaliteit
van die kerk en die moed wat die kerk het om op gerefor
meerde wyse standpunt in ooreenstemming met die Skrif
te formuleer.

3. Herlewing in die kerk en verhoudinge in ons land
— goedgekeur:

In Suid-Afrika se plurale bevolkingsamestelling is goeie
mense- en volkereverhoudings ‘n besondere roeping van
die kerk. Die sinode dra dit aan sy Moderatuur op om leid
ing te gee oor hoe “Herlewing in die Kerk” ook van toe-
passing gemaak kan word op die verhoudinge in ons
land.

2. SKRYWE VAN BR CTNEETHLING IN VERBAND MET
DIE HEILSORDE — kennis geneem van pt 2.1. Die aanbevel
ing (2.2) word goedgekeur:

Die sinode besluit om die skrywe na die Sinodale Kom
missie vir Leer en Aktuele Sake te verwys vir ‘n volledige
antwoord aan die betrokke broer.

3. AANBEVELINGS SOOS VAN DIE ONDERSKEIE
GROEPE ONTVANG EN VERWERK VIR VOORLEGGING
AAN DIE SINODE

3.1 Die Bedieningskrisis — die aanbevelings (3.1.1 en
3.1.2) staan oor tot na die voordragte van prof AC Barnard op
Saterdag 24 September 1988.

3.2 Die geloofwaardigheid van die Kerk — word in die
geheel terugverwys na die Tydelike Kommissie vir herfor
mulering.

3.3 Bedieningsvorme en -bestuur

3.3.1 Evaluering van bedieningsvorme — goedgekeur.

Die sinode besluit

1. dat elke kerkraad voor die einde van elke kerk
jaar:

1.1 die bedieningsvorme soos dit in die gemeente be
staan sal evalueer, en 1.2 ‘n sinvolle beplanning vanuit
hierdie evaluering sal doen;

2. dat die ring sal toesien dat die besluit uitgevoer
word.

Effektiewe bestuur —goedgekeur:

Die sinode besluit

1. dat ter wille van die doeltreffende bestuur van die
gemeente effektiewe bestuursbeginsels in elke gemeen
te toegepas behoort te word;

2. dat ‘n kursus in “bestuur” tydens die teologiese
opleiding in die leerplan ingesluit word;

3. dat elke kerkraad versoek word om aan Ieraars die
geleentheld te bled en die koste te betaai om ‘n kursus in
bestuurstegnieke, wat deur kundlges aangebied word, by
te woon.

3.3.3 Strukture In gemeentes — kennis geneem

3.4 Leraars

3.4.1 Ondersoek na verandering van die beroepstelsel
—goedgekeur:

Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Ampsbe
diening en Evangelisasie (SKAE) en Sinodale Regskom
missie (SRK) om ondersoek in te stel na:

1. Die vervanging van die huidige beroepstelsel met ‘n
ander stelsel.

2. Die moontlikheid dat omruiling van standplase nie
net om mediese redes nie kan plaasvind.

Die saak word ook verwys na die Algemene Kommissie vir
Ampsbediening en Evangelisasie (AKAE) en die Alge
mene Regskommissie (ARK).

3.4.2 Verdiepingsgeleentheid vir Ieraars — nie goedge
keur nie.

Die volgende amendement (oudi AC Barnard/ds C Colyn)
word goedgekeur:

Vir geestelike vernuwing, en om te verhinder dat daar
geestelike uitbranding plaasvind, word dit aan ringe ter
oorweging gegee om jaarliks aan Ieraars ‘n geleentheid te
bied vir afsondering en toerusting.

3.4.3 Opleiding van Ieraars —goedgekeur:

Die sinode besluit dat die Kuratorium versoek word om in
samewerking met die dosente besondere aandag aan die
volgende sake te gee:

1. Strenger keuring by die toelating van voornemen
de kandidate.

2. Meer klem op die praktiese opleiding van Ieraars
deur praktiese werk in gemeentes onder leiding van
plaaslike leraars.

3.4.4 Krisis rondom Predikantsamp —goedgekeur:

Die sinode versoek die teologiese fakulteit om nagraadse stu
dente aan te moedig om navorsing te doen oor die volgen
de sake:

1. Rolverwagting van die leraar soos gesien deur die lid-
mate.

2. Prioriteitsbepaling van leraars.

3. Spanningsfaktore in die huweliks- en gesinslewe van die
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predikant, met besondere verwysing na die spanning van
die predikantsvrou.

Die Moderator doen enkele aankondigings waarna ds APS
Beetge die tafelgebed bid. Die sinode verdaag vir middagete:
13h00 —14h00.

VERLOF: Vrydag 23 September

1. Bergtuin: Oudi JN Murray: Vrydag 1 3h00 tot einde van
die sinode (gemeentebasaar).

2. Groenkloof: Ds JJ Louw : lOhOO — 13h00 (begraf
nis).

3. Universiteitsoord: Dr MC Botha: 1 OhOO — 1 3h00
(klasgee by Teologiese Fakulteit).

4. Rustenburg-Suid: Ds CJP le Roux: 13h00 — 19h00
(gemeenteverpligtinge).

5. Kameeldrif: Ds DM Kotze: 1 6h00 — 21 hOO (huislike
omstandighede).

6. Kameeldrif: OudI AL v W Hanekom: heeldag (siekte).

7. Pietersburg: Ds HM Horn: 19h00 — 21h00 (huislike
omstandighede).

8. Pretoria-Noord: Ds SW Naude: 1 2h00 — 1 5h00 (be
grafnis).

9. Rustenburg-Suid: Dr JGM Richter: heeldag (gemeen
telike verpligtinge).

10. Pretoria-Tuine: Dr SW Theron: 11 hOO —21 hOO (siek
te).

M~DDAGS~T1iNG:
23 SEPTEMBER 1988

Die sinode hervat sy werksaamhede om 14h00 na samesang
onder leiding van oudl(prof) AC Barnard.

PERSONEEL — oudl(prof) W Vosloo (Hartbeesspruit) is weer
ter vergadering asook ds JF Pienaar (Riviera).

NOTULE — die getikte notule (bIl 1—16) dien voor die verga
dering. Daar is geen inhoudelike verbeterings nie en die notule
word so goedgekeur vir ondertekening deur die Modera
tuur.

Die Assessor is in die voorsitterstoel; hy verwelkom prof PA
Verhoef van harte as spreker by die vergadering.

ONDERWERP 5

Die Assessor stel prof PA Verhoef (emeritus-professor, Kweek
skool Stellenbosch) aan die woord met Onderwerp 5 onder
die opskrif:

DIE OMGANG MET EN GEHOORSAMING VAN DIE BYBEL
VANDAG : WOORD EN REFORMASIE.

Die volledige teks van die voordrag word as bylae tot die
Notule bygevoeg.)

Die Assessor reel dat die sinode nie in groepe verdeel nie maar
dat die onderwerp in ‘n gesamentlike sessie bespreek word.
Verskeie persone neem deel aan die bespreking.

Die Assessor bedank prof Verhoef vir sy referaat.

Die Moderator neem weer die voorsitterstoel in.

Verversings: 15h45 — 16h15.

VERLOF: 23 September

1. Arcadia: ds AK le Roux : 08h00 — 1 3h00 en 1 8h00 —

21 hOO (verpligtinge).

2. Rustenburg-Suid: oudi (dr) GA Robertson : heeldag
(werkverpligtinge).

3. Sesmylspruit: di PT Venter, CJ van Vuuren, JSD van der
Merwe, oudle LP Dannhauser, GE Kruger en CJ Moolman
1 9h00 — 21 hOO (gemeenteverpligtinge).

4. Rietfontein-Noord: diak(suster) IHJ Meintjes:1 6h00 —

21h00.

5. Naboomspruit: ds WJvG Knipe: 1 5h40 tot einde van
aandsitting (siekte).

6. Pietersburg-Noord: ds CF Delport: 17h00 — 17h30
(gemeenteverpligtinge).

7. VaIhalla-Suid: Ds FA Smit: 1 9h00 — 21 hOO (vergade
ring).

8. Bendorpark-Pietersburg: oudl (prof) P Bolink: 1 9h00
— 21 hOO (siekte).

9. Pierneef: oudl JP van der WaIt: 1 9h00 — 21 hOO.

EERSTE VERSLAG TYDEUKE KOMMISSIE (vervolg)

3.4.5 Die Predikant en sy gesin

1. —goedgekeur:

Die sinode versoek Ieraars om:

1.1 ruimte vir sy gesin en vir mekaar te skep asook
ruimte vir onderlinge verkeer met kollegas en gesinne,
veral ten opsigte van medeleraarskap;

1.2 tyd te maak vir studeerkamerwerk waar die Woord
vóôr die prediking deurleef kan word ten einde dit ver
staanbaar te kan oordra;

1.3 buite-kerklike betrokkenheid tot die minimum te
beperk.

2. — goedgekeur 5005 volg:

Die sinode versoek kerkrade om:

2.1 opdrag aan ‘n wyksouderiing te gee om die pas
torale versorging van die pastorie vir sy verantwoor
delikheid te neem;

2.2 jaarliks die werkslading van die Ieraar(s) te eva
Iueer.

3. — goedgekeur 5005 volg:

Die sinode versoek ringe om:

3.1 jaarliks ‘n samekoms vir Ieraars en gesinne van die
ring te beplan om kerklike vernuwing te bespreek en
te beplan;
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3.2 die ringsvisitasiekommissie te vra om besondere
aandag aan die pastoriegesin te gee.

4.— 4.1 word verwerp en pt 4.2 word goedgekeur:

Die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir Amps
bediening en Evangelisasie op om ondersoek in te stel na
‘n stelsel van onderlinge geestelike pastoraat.

5. — kennis geneem.

3.4.6
goedgekeur:

Pastorale begeleiding van teologiese studente —

Die sinode beklemtoon die pastorale verantwoor
delikheid van die dosente teenoor hulle studente asook
van die betrokke kerkrade waar teologiese studente lid-
mate is.

3.4.7 Pastorale begeleiding van teologiese studente —

geamendeer (PS Strurnpfer/JJ Gerber) en goedgekeur soos
volg:

1. Die sinode keur die benoeming van ‘n pastorale be
geleier van die teologiese studente woonagtig in die sino
dale gebied van Noord-Transvaal in beginsel goed.

2. Die sinode dra dit aan die Sinodale Begrotingskom
missie op om so gou doenlik fondse te vind vir hierdie
saak en verslag te doen aan die Sinodale Kommissie.

3.4.8 Keuring van teologiese studente — word onder
yang deur pt 3.4.3.

3.4.9 Spesialisasie binne die ampte — goedgekeur:

Die sinode gee opdrag aan die Sinodale Kommissie vir
Ampsbediening en Evangelisasie (SKAE) om in same
werking met die Sinodale Regskommissie (SRK) onder
soek in te stel in hoeverre die bedieningspatrone in groot
stadsgemeentes aangepas kan word om die besondere
bekwaamheid/gawes van verskillende persone binne die
ampte beter te benut.

3.5 Prediking — soos voig goedgekeur:

3.5.1 Die sinode oordeel dat die prediking in die kerk
steeds die voIle Raad van God aan die hand van die Woord
van God moet verkondig sodat lidmate in hulle allerheilig
ste geloof toegerus kan word.

3.5.2 Die sinode versoek Ieraars om steeds ems te
maak met hul pastorale arbeid en veral die prediking,
sodat die Woord van God die lidmate in hul behoeftes sal
lei. Die prediking moet ook baie meer gerig word op prak
tiese aangeleenthede soos liefde; hoe bring ek my son-
des na die Here toe?; my praktiese verhouding met die
Here, ensovoorts. Dus: Aktuele prediking.

3.5.3 Die sinode oordeel dat dit die primêre taak van
die kerk is om deur middel van die prediking lidmate te lei
tot verhoudingsverryking ten opsigte van die verhouding
tot God en tot die naaste.

3.5.4 Daar bestaan onkunde by die lidmate oor die per-
soon en werk van die Heilige Gec.s. Omdat Hy nie altyd tot
Sy reg kom in die prediking nie, doen die sinode ‘n beroep
op sy leraars om baie meer plek te gee aan trinitariese
prediking.

3.5.5 In die prediking behoort die gemeentes altyd
weer opnuut uitgedaag te word om hulle totale lewe te

Ieef in die krag van die opgestane en lewende Here. Ons
moet opnuut leer dat ons ‘n gekruisigde Here dien wat
opgestaan het en wat lewe. Hy moet die krag wees wat
ons lewenstyl opnuut stempel.

3.5.6 Die sinode bring dit onder die aandag van ge
meentes dat daar ‘n wetenskaplik-gefundeerde evalua
sievorm in verband met die prediking opgestel is by die
Teologiese Fakulteit van die Universiteit van die Oranje
Vrystaat (UOVS). Die sinode beveel die gebruik daarvan
aan by gemeentes. Die evaluering van die prediking kan
ook by geleentheid na die erediens deur byvoorbeeld ‘n
groep gemeentelede gedoen word. Die vorms is beskik
baar by die NG Kerkboekhandel.

3.5.7 By die aktuele prediking beskou die sinode dit
ook van die grootste belang dat liturgiese vernuwing
voortdurende aandag moet kry.

3.5.8 Die sinode beklemtoon die belangrikheid van
gebed met die oog op die prediking, en dat leraars, kerk
rade en lidmate dit voortdurend as ‘n belangrike voor
bereiding vir elke erediens moet beskou.

3.5.9 Die sinode versoek SEVTO om ondersoek in te
stel na en te beplan met die oog op die totstandkoming
van ‘n sentrum vir analise (eksegeties, hermeneuties,
kommunikatief en psigologies) van preke as hulpmiddel
om leraars (wat vrywillig inskakel) te help tot meer effek
tiewe oordrag van die evangelieboodskap.

3.6 Erediens

3.6.1 Sang in die erediens — goedgekeur soos voig:

Die sinode besluit dat gemeentes ernstig aandag moet
gee aan die sang in die erediens, veral ten opsigte van die
singbaarheid van liedere, aangesien die moeilike aanleer
bare melodieë van talle Psalms en Gesange ‘n demper op
die gemeentesang plaas.

3.7 Kategese

3.7.1 Doopbelofte en kategese — soos voig goedge
keur:

1. Die sinode doen ‘n ernstige beroep op ouers om die
doopbelofte biddend in oënskou te neem en toe te sien
dat hulle as gesin gereeld die eredienste bywoon om
sodoende ‘n liefde vir die erediens aan te kweek. Ouder
linge word versoek om tydens huisbesoek hierdie saak
sterk te beklemtoon.

2. Die sinode doen ‘n beroep op kerkrade om aandag
daaraan te gee dat die ouers van ‘n bepaalde kategese
klas, byvoorbeeld die van die belydeniskias, ‘n groep
vorm om dieselfde kategetiese leerstof onder leiding van
‘n geskoolde persoon te bestudeer — sodoende kan 00k
hulle kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte opge
knap word.

3. Die sinode doen ‘n beroep op kerkrade om hulle
jeugarbeid so te verrig dat jongmense ook na belydenis
aflegging getroue lidmate van die kerk sal wees wat be
tref erediensbywoning, meelewing, offergawes, enso
voorts.

3.7.2 Kategese (Algemeen) — goedgekeur:

Die sinode versoek alle kategete om in hulle kategetiese
onderrig in besonder op die volgende sake klem te lê:

1. Op die toerusting van kinders tot geestelike verryk
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ing en groei.

2. Kinders moet waarlik gelei word tot marturia (getuie
nis) — kategese moet nie verskraal word tot didaché leer
aileenlik nie.

3. Liefde vir die Woord, die Belydenisskrifte en die
Kerk moet gekweek word.

3.8 Amp van die gelowige

3.8.1 Amp van die gelowige — goedgekeur:

Die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir Amps
bediening en Evangelisasie op om ondersoek te doen na
en moontlike bedieningspatrone uit te werk waarin die
lidmate onder leiding van die ampte begelei kan word om
die vaardighede te bemeester om die amp van gelowige
ten voile uit te leef, byvoorbeeld om die inhoud van huis
besoek so aan te pas dat lidmate self ook praktiese (ty
dens huisbesoek) oefening kry in huisgodsdiens.

3.8.2 Kerkvernuwing deur Skrifkennis en aktivering en
toerusting van gelowiges — goedgekeur soos voig en pt
4 bygevoeg:

1. Die sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat kerk
vernuwing slegs moontlik is wanneer die Bybel as Woord
van God intensief bestudeer word in die huis, in die kate
gese, in die erediens en in Bybeistudiegroepe.

2. Die sinode doen ‘n beroep op leraars en kerkrade
om alles in werking te stel sodat doop- en belydendelid
mate deeglik Bybelkennis opdoen wat insluit die inhoud
van die Skrif, die gebruik van die Skrif en die memoriseer
van sleutelgedeeltes in konteks.

3. Verder beklemtoon die sinode die pug van die be
sondere ampte om lidmate toe te rus en te aktiveer om
hulle plek en funksie as lidmate in die Iiggaam van Chris
tus te aanvaar sodat die liggaam homself kan versorg
(Kerkorde art 55). Kerkrade kan die kursus “Ontdek iou
gawes” hiervoor gebruik.

4. Die sinode versoek gemeentes om gemeentelike
bedieningstrukture sodanig te struktureer dat dit (binne
die ordere
Is van die kerk) die amp van die gelowige prakties laat
funksioneer in die benutting van die spesifieke gawes wat
ontdek is.

3.9 Visitasie — goedgekeur:

Die sinode doen ‘n ernstige beroep op ringe en gemeen
tes om voliedig ems te maak met die sinodebesluit ten
opsigte van persoonlike visitasie.

3.10 Huisbesoek/Pastorale Sorg

Die aanbevelings word bespreek. Die volgende voorstel (ds AJ
Barnard/dr CJ Jackson) word goedgekeur:

Diagnose van die pastorale behoeftes van lidmate

Die sinode besluit om die Kuratorium van die Teologiese
Fakulteit en die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening
en Evangelisasie te vra om by die toerusting van pre
dikante en teologiese studente nog meer aandag te gee
aan die voigende:

1. Opleiding in die diagnosering van die pastorale be
hoeftes en probieme van lidmate;

2. skoling in die gebruik van die Bybel in die pasta
raat; en

3. meting van die vaardigheid en bekwaamheid van
studente en predikante om te kan diagnoseer en die
Bybel in die pastoraat sinvol en in verband te kan ge
bruik.

Die versiag word onderbreek vir aandete : 17h30 —

19h00.

AANDS~TTlNG:
23 SEPTEMBER 1988

Na samesang onder leiding van ds Abré Roux neem die aand
sitting om 19h00 ‘n aanvang.

Die Moderator is in die voorsitterstoel.

PERSONEEL — oudi AS Engelbrecht (Jakaranda) vervang
oudi (ds) FPJ Knouwds op Vrydagaand en Saterdag.

EERSTE VERSLAG VAN TYDEUKE KOMMISSIE (ver
volg)

3.10 Huisbesoek/Pastorale Sorg (Vervoig)

3.10.1 Huisbesoek — goedgekeur:

Die sinode doen ‘n ernstige beroep op elke ampsdraer om
nie huisbesoek te verwaarloos nie.

3.10.2 Bearbeiding deur ouderlinge — goedgekeur:

Die sinode besluit:

1. Dat ouderlinge, indien moontlik, maandeliks daardie
lidmate moet besoek wat nie meer betrokke is by werk
saamhede van die gemeente en nie meer eredienste by
woon nie, ten einde vas te stel wat die oorsaak van sulke
onbetrokkenheid is.

2. Dat ouderlinge in hierdie verband versiag sal doen
aan die ouderlingebestuur sodat daar by die kerkraad
gerapporteer kan word en moontlike regstellende en/of
kerkregtelike stappe geneem kan word.

3. Dat ouderlinge wat nie hul pligte nakom nie deur die
kerkraad bearbei word.

3.11 Toerusting van die ampte — goedgekeur:

Die sinode beklemtoon opnuut dat:

1. die amp van die gelowige die fundamentele amp in
die gemeente is;

2. die ampte van leraar, ouderling en diaken gelyk
waardig is, alhoewel die werksaamhede onderskei
word; en

3. ringe en kerkrade moet toesien dat al die ampte
toegerus word vir hulle dienswerk in die kerk van die Here
Jesus ten einde hulle taak doeltreffend te kan uitvoer.

3.12 Kerkraad en sy funksionering

3.12.1 Intensiewer geestelike ampsbediening en die
wykskerkraad —goedgekeur 5005 volg:
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Die sinode beveel met die oog op intensiewer ampsbe
diening aan om die kleiner groep van die wykskerkraad
ten beste te benut.

3.12.2 Verkiesing van kerkraadslede — goedgekeur:

Die sinode versoek die Sinodale Regskommissie om
rondom die verkiesing van kerkraadslede ondersoek te
doen of daar nie in die verkiesing een of ander vorm van
inspraak van die wyk se kant kan wees nie.

3.12.3 Die leraar en kommissiewerk van die kerkraad
— goedgekeur:

Ten einde die leraar daartoe in staat te stel om meer tyd
aan primêre take toe te ken, oordeel die sinode dat:

1. Dit wenslik is dat bekwame lede van die kerkraad in
toenemende mate as voorsitters van kerkraadskom
missies sal dien en dat die leraar adviserend betrokke kan
wees.

2. Die kerkraad in die uitvoering hiervan die nodige
leiding voorsien.

3.13 Opsig en Tug

3.13.1 Egskeiding — goedgekeur as beskrywingspunt vir
die Algemene Sinode 1990:

Un die Hg van bepaling 1.7.3.2.9 van die Reglement vir die
status van predikante en proponente (Kerkorde 1987 bI
166) besluit die sinode om die Algemene Sinode te ver
soek om te besluit:

1. Wanneer ‘n predikant of proponent van sy vrou skei,
verbeur hy sonder meer sy status as predikant behaiwe in
die geval waar die persoon skei omdat sy vrou owerspel
gepleeg het, en dit bo redelike twyfel bewys kan word dat
fly die onskuldige party is. In so ‘n geval tree die ring op
met inagneming van die heil van die kerk en die beson
dere omstandighede in die gemeente.

2. Herstel van status kan alleen plaasvind deur die Al
gemene Regskommissie na Colloquium Doctum volgens
artikel 66.3.2.

3. Wanneer teologiese studente aan die fakulteite van
ons kerk vanweë oortreding van die sewende gebod skei
of ‘n gedwonge huwelik moet sluit, word flulle reg om
gelegitimeer te word opgeskort totdat die Algemene
Regskommissie op aanbeveling van die kuratorium be
sluit dat so ‘n pèrsoon gelegitimeer mag word.

Die saak word 00k verwys na die Algemene Regskom
missie vir aandag.

3.13.2 Uitoefening van Tug — goedgekeur:

Dit is met diepe verootmoediging dat die sinode erken dat
die regte uitvoering van opsig en tug in ‘n groot mate nie
tot sy reg kom nie. Elke kerkraad word derhalwe opnuut
opgeroep om groot ems te maak met die uitoefening van
hierdie kenmerk van die ware kerk.

3.14.3 Leiding in verband met die humanistiese lewens- en
wêreld-beskouing — kennis geneem

3.14.4 Die sosio-ekonomiese en politieke druk op lid-
mate — goedgekeur:

Die sinode doen ‘n beroep op kerkrade om in die moeilike
ekonomiese en politieke omstandighede begrip aan die
dag te lê vir die angs en vertwyfeling wat lidmate beleef en
moeite te doen om lidmate pastoraal by te staan.

3.15 Voorbidding — goedgekeur:

Die sinode doen ‘n beroep op alle lidmate om voortdu
rend vir hulle Ieraars, ouderlinge en diakens ernstige
voorbidding te doen vir hulle persoonlike lewe en die uit
voering van hulle pligte ten einde die aanslae van die
satan te weerstaan.

3.16 Getuienis — geamendeer (drr JO Muller/MO Botha)
en soos volg goedgekeur:

Die sinode is van oortuiging dat getuienislewering spon
taan in persoonlike verhoudinge en in die kleingroep
moet plaasvind. Wanneer daar wel behoefte aan ‘n per
soonlike getuienis in ‘n erediens bestaan, moet dit litur
gies verantwoord en in ooreenstemming met die riglyne
van die Algemene Sinode geskied.

3.17 Kommunikasie in die gemeente — goedgekeur:

Kerkrade word opgeroep om met nuwe ywer aandag te
gee aan die kommunikasie- en terugvoeraspek in ge
meentes. Kennis en inligting (met die kiem op “koninkryk
suksesse” wat in wyks- en gemeenteverband behaal
word) werk mee tot ‘n positiewe klimaat in ‘n gemeente. ‘n
Tydige dankwoord verrig 00k wondere met die oog op
toekomstige meelewing.

Hiermee is die Eerste Verslag van die Tydelike Kommissie
afgehandel.

Die Assessor neem die voorsitterstoel in en tref enkele reelings
rondom die gebedsgeleentheid later vanaand asook die opstel
van ‘n Herderlike Brief in dievorm van ‘n toewydingsondernem
ing vanuit elkegroep.

ONDERWERP 6

Die Assessor stel ds MJ Smuts (Sr) aan die woord met Onder
werp 6 onder die opskrif:

DIE AARD, KRAG, WAARDE EN INHOUD VAN GEBED.

(Die volledige teks van die voordrag word as Bylae tot die
Notule bygevoeg).

Ds Smuts sluit sy voordrag met ‘n gebed af.

Die Moderator bedank ds Smuts vir sy referaat.

Die sinode verdeel in groepe vir gebed en dan bespreking tot
verdaging om 21h00.

3.14 Leiding ten opsigte van sedelike sake

3.14.1 Onduidelike riglyne oor sedelikheid — kennis
geneem

DERDE S~TT~NGSDAG:
SATERDAG 24 SEPTEMBER 1988

3.14.2 Duidelike onderrig oor die tien gebooie — kennis
geneem

Na samesang onder leiding van ds GJ Oosthuizen (Tuinrand)
begin die werksaamhede om 08h00.



B~DUUR

Ds PS StrUmpfer (Suidoos-Pretoria) lei die biduur. Hy doen ‘n
gebed en laat die vergadering Psalm 33:1 en 6 saamsing.
Daarna lees hy Efesiërs 5:6—20 en spreek enkele gedagtes
daaroor uit. ‘n Hele aantal persone neem hardop deel aan die
geleentheid vir gebed, waarnna ds Strumpfer afsluit. Die verga
dering sing Gesang 275:1 en 5.

Die Moderator bedank ds Strumpfer vir die leiding van die
biduur. Hy ‘ierwelkom almal teenwoordig.

Ds JA van den Berg (Queenswood) doen enkele aankon
digings rondom die saamtrekke wat more in die sinodale ge
bied gehou word.

PERSONEEL

1. Dalunie: oudl JH Smit (sek) in die plek van oudl J du
Toit (prim).

2. Lynnwood: ds JH Voges is ter vergadering.

3. Wierdapark-Suid: oudl TB Mollentze (sek) is ter verga
dering.

4. Pretoria-Wes: oudle WA Cilliers, JB de Bruin en JJ du
Plessis is afwesig.

5. Voortrekkerhoogte-Wes: oudle J de Clerk en FD Louw
(sekundi) is ter vergadering.

Die sinode neem met leedwese kennis dat dr Phil Meiring gis
teraand oorlede is.

VERLOF: 24 September

1. Waterkloofrif: oudl JJ Visage: heeldag.

2. Rustenburg-Suid: oudl(dr) GA Robertson : heeldag
(werksverpligtinge).

3. Valhalla-Suid: dr FA Smit: heeldag (gemeenteverplig
tinge).

4. Eloffsdal-Wes: ds AR Viviers, oudle BA Kloppers en BC
Mouton (gemeenteverpligtinge).

5. Pretoria-Tuine: ds HF Witthuhn: lOhOO — 13h00 (be
grafnisdiens).

6. Soutpansberg: ds H Bonnema: heeldag (huweliksbe
vestiging).

7. Magaliesfort: ds AJB Deysel : 09h30 — 1 0h30 (begraf
nis).

8. Pretoria-Polisiekollege: diak L Pretorius : heeldag (ge
meenteverpligtinge).

9. Pietersburg: oudl FJ Niemand : heeldag (huislike om
standighede).

10. Vorentoe: ds NJ Behr : heeldag (gemeenteverplig
tinge).

11. Waverley: oudl PP de Jager: heeldag (huislike omstan
dighede).

12. Kameeldrif: ds DM Kotzé: heeldag (huislike omstan
dighede).

13. Wonderboom-Suid: oudl AJ Oelofse: heeldag (werks
verpligtinge).

14. Monumentpark: ds WF Kloppers : 08h00 — 09h30
(huweliksbevestiging).

15. Rustenburg-Suid: dr JGM Richter: heeldag (gemeen
teverpligtinge).

16. Pretoria-Polisiekollege: ds J Olivier : 08h00 —

09h00 (gemeenteverpligtinge).

17. Hartbeespoort: ds AC Viljoen : 08h30 — 11 hOO (ge
meenteverpligtinge).

18. Noordoos-Pretoria: ds CP Naudé: heeldag (werkver
pligtinge).

19. Monumentpark: ds AL Bartlett: heeldag (huweliksbe
vestiging).

20. Renosterpoort: oudl AJ de Jager : 09h00 — 11 hOO
(persoonlik).

21. Tek: ds CJ Roets : 09h00 — 1 3h00 (persoonlik).

22. Raslouw: oudl HJ Roux: 1 2h00 — 1 3h00 (persoon
lik).

ONDERWERP 7

Die Moderator stel prof AC Barnard (Teologiese Fakulteit, Uni
versiteit van Pretoria) aan die woord met Onderwerp 7 onder
die opskrif:

DIE LEWE EN WERK IN DIE KRAG VAN DIE HEILIGE
GEES

(Die volledige teks van die voordrag word as bylae tot die
Notule bygevoeg.)

Die Moderator bedank prof Barnard vir sy voordrag.

Verversings word genuttig : 09h00 — lOhOO (geborg deur
Volkskas).

TELEGRAM — ontvang van Sinodale Kommissie Oos-Trans
vaal.

ONDERWERP 8

Die Moderator stel prof AC Barnard aan die woord met die
laaste onderwerp onder die opskrif:

WAT NOU VORENTOE?

(Die volledige teks van die voordrag word as bylae tot die
Notule bygevoeg).

Die Moderator bedank prof Barnard vir sy voordrag.

Die volgende voorstelle dien voor die vergadering:

1.
Referaat : Wat nou vorentoe? (di GJ Koen/DJ Strauss)
— goedgekeur:

Die sinode besluit:

1.1 dat die referaat van prof AC Barnard (Onderwerp 8:
Wat nou vorentoe?) na elke kerkraad deurgegee word as
‘n basis vir bespreking om al die fasette van die gemeente
se werksaamhede te evalueer, en
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1.2 dat kerkrade opgeroep word om vanuit die referaat
besluite to neem en to implimenteer wat tot kerkvernuw
ing kan lei.

2. Die kerkraad en die Woord van God (audi HFB Nel/ds
FJ Grobier) —goedgekeur:

Die sinode versoek elke kerkraad om per gedokumen
teerde spesifieke doelwit homself ten doel te stel dat
minstens 75% van dienende kerkraadslede teen 30 No
vember 1989 ingeteken op of in besit sal woes van eon of
ander geskikte Bybelkormateriaal aan die hand waarvan
die Woord van God bestudeer word.

3. Spesi&o dankwoord (JA Greyiing/AJ van Wyk) —

goedgekeur:

3.1 Die Sinode van Noord-Transvaal dank God die
Vader in die Naam van ons Here Jesus Christus vir die
baie geesvervulde predikante wat:

(1) deur Skrifgetroue prediking die Woord van God tot
die gemeentes laat spreek;

(2) deur hul huisbesoek, siekebesoek en ander be
soeke die gemeentelede geleide doon dour hul lewens
krisisse in ‘n goddelose tyd (Efes 5:16);

(3) dour die vervulling van hul ampspligte by kerk
raadsvergaderings, kommissies van die ring en sinode,
huweliksbevestigings, ensovoorts die kerk van Chris
tus dien;

(4) deur hul persoonlike en gesinslewens voorbeelde
van toegewyde diensknegte van die Allerhoogste God in
sy koninkryk is.

3.2 Die sinode vorbly horn eweneens oor die duisende
kerkraadslede, jeugaksieleiers, vroudiensleidsters, kate
gete en toegewyde lidrnate wat dour rniddel van God die
visioene gegee word dat die wat by ons is baie moor is as
die wat teen ons is — huNe lewer hul getuienis op hul
werkterrein en verheerlik die Here in hul aktiewe aandeel
aan kerklike werksaarnhede.

3.3 Terwyl die sinode oak die nood aanvoel van die
predikante, kerkraadslede en lidmate wat onder ‘n neer
drukkende skuldgevoel gebuk gaan orndat hulle dour die
Satan aangekla word oor die “liederlike vuil klere” wat
hulle aan het, spreek die sinode in die Naam van die
Verlosser Jesus Christus die heilswoord: “Ek hot iou iou
oortredings vergewe en Ek gaan vir iou skoon klere aan
trek” (Sag 3:1—10).

3.4 Aan die bale leiers en lidrnate van die Ned Geref
Kerk wat die toekoms intrek teen die baie versoekinge,
verwarringe en gevare in, gee die sinode die bemoedigen
do woord uit Josua 1:7—9, naarnlik “Wees veral stork en
baie vasberade in die uitvoering van die wet (Woord) wat
my dienaar Moses iou beveol het. Moot daarvan nie links
of regs afwyk nie. Dan sal iy voorspoedig woes, waar iy
ookal gaan. Hierdie wetboek (Woord van God) rnoet die
rigsnoer woes vir alles wat jy se. Oordink dit dag en nag en
sorg dat jyalles uitvoerwat daarin geskryf staan. Dan saijy
slaag in wat jy moot doen, jy sal voorspoedig woes. Ek self
gee jou die opdrag. Woes, stork, wees vasberade. Moenie
skrik nie, moonie bang woes nie, want Ek, die Here iou
God, is by iou oral waar iy gaan”
3.5 Teen hierdie agtergrond roep die sinode elke lid
maat in die Nod Geref Kerk op om in gebod laag voor die
Here Jesus Christus en sy Woord to buig en Horn in blyd
skap te dank vir wat Hy vir ons doen, maar Horn ook

ernstig to bid dat Hy die vonk van die Goes in die hart van
sy kerk sal aansteek wat ons in staat sal stel om voort to
trek die tookoms in en mense vir sy koninkryk te vor
ower.

4. SKULDGEVOELENS EN SELFBEELD (AJ Barnard/CJ
Jackson) — goedgekeur:

Die sinode vorsoek die ringe om aandag to gee aan die
ontlading en verwerking van skuldgevoelens dour 10-
raars, asook aan die vorbetering van die selfbeeld van
die predikant.

TWEEDE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE
VAN GROEPLEIERS

1. SAKE UIT DIE EERSTE VERSLAG DEUR DIE SINO
DE TERUGVERWYS

1.1 Die Boclieningskrisis (punt 3.1 bi 2) — die aan
beverngs word goedgekeur:

1. Die sinode roioer punt 3.1.1.

2. Die sinode kour punt 3.1.2 good soos gowysig:

Die sinode besluit orn die Sinodalo Komrnissie vir Amps
bediening en Evangolisasie (SKAE) opdrag to gee orn ‘n
omvattondo studio to rnaak van behoeftes en problemo
van lidmate wat eie is aan die era waarin ons lowe sodat
praktiose riglyno getrok kan word om, binne die raam
work van die prinsipiële, die bediening by die huidigo
situasie aan to pas.

Sake wat aangespreok moot word as eietydse bohoeftes
en probleme, wat moontlike veranderde en aangepasde
bedieningsmetodes vereis, is die volgende:

* die saamwoonverskynsel;

* hornoseksualisrne;

* porsoonlikhoidsproblerne by leraars;

* gobruikrnaking van bekwaamhede van lidmate in die
amp van golowige;

* porsoonliko pastoraat in die studeerkarner;

* poliklinioke vir stadsgernoentes met panole van des
kundiges waarby 00k predikante ingoskakol is;

* godifferonsieerde huisbesoek; en

* professionele kundighede van prodikante wat in
ringe oor en weer uitgoruil word.

3. Die sinodo kour die volgonde bykornende voor
stel good:

Die sinode neem konnis dat die Tydelike Komrnissie van
Groepleiers ‘n omvangryke stuk van dr Andries Gous
ontvang hot waarin die nood van die moderne mens
oflder sewe hoofpunte behandel word.

Die sinode besluit orn die stuk aan die sinodale Korn
nliissie vir Ampsbediening en Evangelisasie to gee vir
mioontlike gebruik by die implementering van punt 3.1.2
w’aar ‘n ondersoek gedoen word na die behoeftes van lid
mate in die huidige era.
1.2 Die geloofwaardigheid van die kerk (punt 3.2.1 bI 3)
—- kennis geneem van 1.2.1. Die aanbeveiings (1.2.2) word
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goedgekeur:

Die saak word meer positief benader en gestel in die
referaat van prof AC Barnard ,~“Wat nou vorentoe” bI 2
punt 3.1 —3.4 en die amendement van dr Greyhng kan in
die Hg hiervan verval.

2. VOORSTELLE VAN GROEPE ONTVANG WAT NOG
ME ELDERS VERREKEN IS ME

2.1 VoorsteHe ten opsigte van huweliks- en gesinslewe
— kennis geneem van 2.1.1. Die aanbeveling (2.1.2) word
goedgekeur:

Die sinode bring die besluite en riglyne van die Algemene
Sinode (1986) asook ander besluite in die verband weer
eens onder die aandag van ringe, kerkrade, ampsdraers
en lidmate.

2.2 Bedieningspatrone — die aanbeveling (2.2.2) word
goedgekeur, naamlik dat die volgende voorstel (2.2.1) goedge
keur word:

Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Ampsbe
diening en Evangelisasie (SKAE) om ‘n inligtingstuk be
skikbaarte stel ten opsigte van huisbesoek, wyksgroepe,
belangegroepe, ander kleingroepe, besondere gawes,
ensovoorts as bedieningspatrone binne die Gerefor
meerde kerkbegrip.

2.3 Opleiding/toerusting van ouderilnge en diakens —

kennis geneem van 2.3.1 en 2.3.2.

Die sinode verwys die hele saak vir besinning na die Sino
dale Kommissie en die Sinodale Regskommissie.

2.4 Profiel van die moderne mens — die voorstel (2.4.1)
word per aanbeveling (2.4.2) goedgekeur:

Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Ampsbe
diening en Evangelisasie (SKAE) om in ‘ii wetenskaplik
verantwoorde studiestuk ‘n profiel van die moderne
mens te teken teen die agtergrond van navorsingsresul
tate ten opsigte van die van die bedieningsbehoeftes van
die lidmate, die samelewingstendense in ‘n veranderde
RSA en die invloed daarvan op die lidmate, en moontlike
riglyne vir toekomstige bedieningstrukture.

2.5 HuIp in middestad — kennis geneem van 2.5.1 en
2.5.2:

26 Kommentaar op die proefsangbundel — dievoorstel
(2.6.1) word geammendeer (CJ Vos/JC Muller) en goedge
keur:

Die sinode versoek die Sinodale Eredienskommissie om
toe te sien dat gemeentes voile geleentheid kry om kom
mentaar te lewer oor die tekste en die singbaarheid van
die melodieë van die liedere na die verskyning van die
Proefsangbundel.

2.7 Eerbied vir God in die erediens — die voorstel (2.7.1)
word per aanbeveling (2.7.2) goedgekeur:

Hoewel ‘n hartlike en ontspanne atmosfeer in die ere
diens wenslik is, doen die sinode ‘n beroep op kerkrade
om toe te sien dat die eerbied vir die heiligheid van God te
aile tye gehandhaaf sal word.

2.8 Mema — die voorstel (2.8.1) word per aanbeveling
(2.8.2) goedgekeur:

Die sinode bring opnuut die positiewe en opbouende

waarde van die videos wat deur Mema beskikbaar gestel
word onder die aandag van kerkrade, aksies en lidmate.
Kerkrade en lidmate word aangemoedig om die nuwe
kantoor en ateljee van Mema by die kerkgebou van Meint
jeskop te besoek.

2.9 Oproep tot groter offervaardigheid — die voorstel
(2.9.1) word per aanbeveling (2.9.2) goedgekeur en verwys na
die Moderatuur vir hantering saam met die toewydings
ondernemings:

Die sinode roep aile lidmate op om huileself opnuut aan
die Here te te wy met huile hele hart en siel. Hierdie toewy
ding moet 00k beteken dat elke lidmaat voor God sal
rekenskap gee van sy diensbaarheid en offervaardigheid.
Lidmate moet dit opnuut voor die Here uitmaak of huile
offergawes werklik hulle dankbaarheid teenoor die
Here vertolk.

Bykomende voorstel : Rentmeesterskap (OSH Rauben
heimer/AB van der Merwe) — goedgekeur:

1. Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake (SKLAS) om prinsipiële en praktiese
riglyne aan kerkrade en gemeentes beskikbaar te stel ten
opsigte van die rentmeesterskap van lidmate. Die volgen
de sake moet onder andere aan die orde gestel word:

1.1 Die verhouding tussen die OT-tiendes en NT-dank-
offers.

t2. Bybelse riglyne ten opsigte van die hoeveelheid,
gesindheid en wyse waarop dankoffers gegee moet
word.

1.3 Riglyne ten opsigte van waar en waarvoor die offers
in die kerk en gemeentes aangewend word.

2. Die riglyne moet so opgestel word met die oog op
implimentering in die erediens en prediking; afkon
digings en gemeenteblad; huisbesoek, Bybelstudie en
gemeentekonferensies.

2.10 Spesiale ringsittings — die voorstel (2.10.1) word
per aanbeveling (2.10—2.1) nie goedgekeur nie . Aanbeveling
2.10.2.2 word goedgekeur:

Aangesien alle kerkrade by die sinode verteenwoordig is,
versoek die sinode huile om die besluite van die sinode so
gou as moontlik in behandeling te neem.

Bykomende voorstel (GJ Koen/DJ Strauss) — goedge
keur:

Die sinode besluit dat ringe deeglike aandag moet gee
aan die sake en besluite van die buitengewone sinode.

2.12 Dank aan moderatuur — die voorstel (2.12.1) word
per aanbeveling (2.12.2) goedgekeur:

Die sinode bedank die moderatuur vir die nougesetheid
waarmee hulle die reelings vir die sinode getref het in die
kort tyd tot hulle beskikking.

Hiermee is die Tweede Verslag van die Tydelike Kommissie
afgehandel. Die moderator bedank di APS Beetge en JJ Ger
ber vir hul leiding by die kommissie.

Voorstel : Vergadering in camera — die voorstel van di PJ
Kriel/GF van der Merwe dat die sinode in camera moet gaan
om die doel van die buitengewone sinode te bespreek, word
verwerp.
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Die Moderator gee vervolgens geleentheid aan enkele persone
om te reageer oor hul belewing en indrukke van die sinode.

BYKOMENDE VOORSTELLE EN MOSIES

1. Geestelike onclerwerp tydens sinodesitting (C Co
Iyn/PS Strumpfer) —goedgekeur:

Die sinode besluit om aan die Kommissie vir Orde wat die
volgende gewone sitting van die sinode moet reel, opdrag
te gee om ‘n dag at te sonder wanneer die sinode spesi
fiek besig sal wees met ‘n geestelike onderwerp.

2. Partypolitieke-betrokkenheid van predikante — op
versoek van ds HB Geyer (Pretoria-Wes) doen die sinode
opnuut ‘n beroep op preclikante om huile te weerhou van
party politieke optrede wat aanleiding gee tot verdeeld
heid

3. Sedelike agteruitgang (L Hough/AD Sans) — goedge
keur:

Die sinode is bekommerd oor die tekens van sedelike
agteruitgang in ons land en besluit:

3.1 Om die Pubiikasieraadte bedank vir die belangrike
werk wat hulle verrig;

3.2 om die Publikasie- en Appèiraad te versoek om ons
christelike waardes en norme altyd in ag te neem;

3.3 om elke lidmaat ernstig te versoek om met voile
toewyding aan God nougeset voigens sy wil en tot sy eer
te leef.

BEDANKINGS

Die Assessor bedank die volgende persone:

1. Mev Johannie Maritz vir blommerangskikkings;

2. Sentrumpersoneel: Mnr Hennie Maritz; mev Rina Herbst
en Marianne Robbertse (operateurs); mev Hilda van Rensburg
en personeel (etes); mev Saartjie Theron en ander tiksters;
produksiepersoneei;

3. Tydelike Kommissie van Groepleiers onder leiding van di
Attie Beetge en Kobus Gerber;

4. Notulekommissies onder leiding van ds Cassie Car
stens;

5. Verlofkommissie onder leiding van ds Nico Schreuder;

6. Almal wat organisatories meegewerk het om die sinode
moóntlik te maak;

7. Die referente: Proff PB van der Watt, JJ de Klerk, PA
Verhoef, AC Barnard, dr PW Marais ends MJ Smuts— “dankie
vir u optrede en boodskap”

8. Personeel van die Kerkkantoor en die Sinodale sen
tru m

9. Stemopnemers

10. Die skriba, ds PS Strumpfer, vir uitstekende dienslewer
ing.

11. Die voorsitter van die vergadering, ouderling (professor)
PB van der Watt, vir knap en doelgerigte leiding.

12. Almal wat teenwoordig was.

Ten slotte bring die Assesor ook namens die sinode sy dank
aan die Here God vir al die sorg en leiding wat ons kon er
vaar.

NOTULE — blI 17—29 van die getikte notule word aan die
orde gestel en goedgekeur.

Die notule van Saterdag 24 September 1988 word na die
Moderatuur verwys vir goedkeuring.

VERKLARING VAN MODERATUUR

Die Moderatuur lees die volgende toewydingsverklaring aan
die sinode voor:

Enkele maande gelede het die Moderatuur en die Sino
dale Kommissie op aandrang van vele leraars en baie lid-
mate besluit om ‘n buitengewone sinode byeen te
roep.

Die enigste motivering daartoe was die skreiende behoef
te aan geestelike vernuwing dwarsdeur ons kerk, óôk in
Noord-Transvaal, want so weinig word ervaar van die
kragtige dade en oorvloedige lewe wat kenmerkend is
van die Here Jesus se kerk!

Hierdie oorwinningskrag is van niks anders afhanklik nie
as alleen maar van die Heilige Gees en daarom het ons
onder sy leiding hier vergader, besin, besluit en gebid.

Andermaal is beset dat ons kerk — lidmate en amps
draers — weer moet kniel by die Woord van God en soos
ook verwoord in die beiydenisskrifte. Ja, in die feile stryd
teen die Bose is die Woord van God die magtige instru
ment, die kragtige swaard van die Heilige Gees om Refor
masie, of as u wil, Geestelike verdieping of Herlewing te
weeg te bring.

Daarom verbind ons ons as Moderatuur by hierdie sinode
tot ‘n nuwe toewyding aan die Here God. Ons roep u op as
vergadering maar 00k elke lidmaat van ons kerk om ons in
hierdie toewydingsonderneming te volg — gedagtig aan
en na die voorbeeld van 2 Konings 23:3:

“Toe het die koning op sy piek gaan staan en ‘n verbond
met die Here gesluit en beloof om die Here te volg en sy
gebooie, verordeninge en voorskrifte met sy hele hart en
siel te gehoorsaam en om die bepalings van die verbond
soos dit in hierdie boek vasgeie is, nate kom. Die hele yolk
het die verbond aanvaar”

Die vergadering spreek die Apostoliese Geloofsbelydenis
saam hardop uit en sing Gesang 194:5 as slotsang. Die Mod
eratuur spreek die seënbede uit.

Hiermee is die ~werksaamhede van die buitengewone sinode
van Noord-Transvaal aigehandel. Die vergadering verdaag om
1 2h45 vir middagete en gaan dan uiteen.

SAAMTREKKE: SONDAG 25 SEPTEMBER 1988

As uitvloeisel van die buitengewone sinode het die Sinodale
Kommissie besluit dat verskeie saamtrekke op Sondag 25
September 1988 gehou moet word.

Die plek, tyd en prediker is soos voig:

Loftus Versfeld: 1 OH 00: prof PB van der Watt en
dr PW Marais

Brits: 1 6H00: ds C Colyn
Ellisras: 1 OHOO: ds DJJ Oosthuizen
Louis Trichardt: 09H30: ds PAJ Simpson
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Nylstroom: 1 OHOO: prof JJ de Kierk Die preke van die leraars wat voorgaan word as bylae in die
Pietersburg: 08H00: prof AC Barnard Notule gevoeg.
Potgietersrus: 09H30: ds PS Strumpfer
Rustenburg: 1 8H30: prof PB van der Watt en

dr PW Marais
Thabazimbi: 1 0H30: ds MJ Smuts Sr SOLft DEO GLORUA
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OPENINGSREDE

DIE GELOOFS~ BEDIENINGS~ EN SEDEUKE KRISIS
VAN ONS TYD

OUDL (PROF) PB VAN DER WATT

1. INLEIDUNG

1.1 Die kerkgeskiedenis wys duidelik uit dat die Christelike
kerk meermale ontaarding, vervlakking en stagnasie ervaar
het. Ja, die werklikheid en mag van sonde laat horn wel deeglik
ken en geld Oók op die kerklike ert.

1.2 So vroeg as die eerste eeu rnoet die apostel Johannes
op Patrnos die sewe gerneentes aanspreek en oproep tot beke
ring vanweë hulle godsdienstige agteruitgang en wêreldgelyk
vormigheid. En toe die christendorn onder Konstantyn tot
staatsgodsdiens verhef word, is die kerkdeure OOk oopgegooi
vir ‘n wêreldse gees van eindelose twiste en verdeeldheid. Die
ontaarding het ulteindelik kulmineer in die Middeleeue waar
dwaling, bygeloof en sedeloosheid aangeteken staan in die
naarn van die kerk. Oor hierdie nag van duisternis het gelukkig
die daeraad van die Reformasie aangebreek — en onnoern
baar groot en heerlik was hierdie daad van bevryding toe die
rnens volkorne gewerp is op die sola gratia, sola tide,
sola scriptura~

En tog sou die protestantse kerkwêreld sedertdien ervaar dat
die suiwere leer skynbaar nie altyd die waarborg vir ‘n vrugbare
godsdienstige lewe bled nie. Na die bloeitydperk van die Her
vorrning het daar dwarsdeur Europa weer ‘n geestelike insink
ing gekorn en het die gloed en warmte van die Reforrnasie
gestol in ‘n dorre ortodoksie en later het dit weggekrurnrnel
voor die aanslae van die liberalisme en rnoderne ongeloof.

1.3 As reaksie op hierdie en derglike situasies het sternrne
opgegaan teen die insinking en ‘n verlange het wakker geword
na ‘n nuwe lewe. Godsdienstige bewegings soos die Puriteine,
die Nadere Reforrnasie, die Piêtisrne, die Metodisrne en dies
meer het vernuwing gebring in die geestelike lewe van kerke,
wat deur verstarring of vrysinnigheid of wêreldgelykvor
rnigheid feitlik betekenisloos geword het. Oprnerklik was in
hierdie herlewingsbewegings die groot klern op die geloof,
bekering en lewensheiliging. En inderdaad kan ook geboek
staaf word talle groot herlewings, waar ‘n buitengewone
werking van die Heilige Gees ervaar is orn die kerk van Christus
wakker te skud en die dinge na yore te bring wat deur die kerk
vergeet is. Ook in ons ele kerk sou dit alles gebeur. Die gees van
gerustheid, selfingenornenheid, verslapping en veruiterliking
het ook gedurende die vorige eeu aan die Kaap geheers en
daarteen het klagies opgegaan. Die groot herlewingsgebeure
rondom die sestigerjare en die Paarl het rneegebring dat veel
gebid, geskryt, en gepreek is oor “die uitstorting van die
Heilige Gees”

1.4 Dikwels was die aksente skeef: (a) bekering en heilig
rnaking is sodanig benadruk rnet agterstelling van die voIle
raad van God; (b) ‘n geringskatting van die leer en die waarde
van die kerk as instituut volg; (c) die buitengewone werking van
die Heilige Gees het sy normale werking in die skadu gestel; (d)
die regte verhouding tussen die Heilige Gees en Christus en
die Heilige Gees en die Woord is rnisgekyk; en (e) die rnenslike
ervaring het byna groter nadruk as die geloof gekry.

1.5 Die feit bly dat God telkens deur hierdie herlewingsge
beure getoon het dat Hy sy kerk bewaar en onrniskenbaar deur
sy Gees kan ingryp en kan verrnag wat al die menslike pogings
en prestasies nie kan doen nie, naarnlik orn die hart van die
rnens te verander en weer die lewende geloofsverbondenheid
rnet God te bewerk.

2. DIE HUIDUGE TOESTAND

2.1 En vandag, wat ons kerk betref? Onteenseglik staan ons
weer by ‘n krisisrnornent, ‘n krui~pad! Hoe daar ook al geoor
deel word, die roepende nood van die kerk — ook hier in
Noord-Transvaal — kan en mag ons nie ontgaan nie.

Daarorn hierdie buitengewone sinode. Hartroerend was die
pleit van predikante en lidrnate orn sodanige byeenkorns. Oor
weldigend was die reaksie — ook van buite ons sinodale ge
bied — toe die beplanning van 22—25 Septernber bekend
geword het. Heelwat verwagtinge — sornrnige rniskien ten
onregte — word gekoester. Die feit bly, bale baie arnpsdraers
en lidmate beleef nie rnaar net ten opsigte van hule eie gees
telike lewe nie, rnaar ook ten aansien van talle gerneentes ‘n
godsdienstige koudheid en traagheid. Trouens, lernand rnoet
doof en blind wees as hy nie besef dat die kerk in ‘n krisis
verkeer nie. ‘n Groot aantal predikante het al die kansel verlaat
orn by buite-kerklike groepe aan te sluit of sekulêre betrekkings
te vul, Duisende lidrnate stroorn na die byeenkomste van Pink
sterkerke en bale verlaat selfs die kerk. lewers rnoet daar ‘n
groot tout wees!

2.2 Natuurlik is dit nie vir die rnens rnoontlik orn hornself of
ander te beoordeel soos wat God dit doen nie, want Hy alleen is
die hartekenner. En tog staan die geloof ook nie los van die
werklikheid nie sodat lidrnate se betrokkenheid by kerksake ‘n
goeie aanduiding van die situasie bled. Statistiese syfers vertel
nie altyd die voIle verhaal nie, rnaar ek tabuleer enkeles orn tog
lets van die nood van die kerk te dernonstreer.
* Ult ernpiriese navorsing in 1981 en weer in 1985 by 96%
van Ned Geref gerneentes blyk dat hierdie kerk van 345 200
lidrnate nie eers weet nie. 16,8% van lidrnate woon geen
erediens meer by nie. Hierdie getalle wys onteenseglik ‘n leern
te in die kerk se arbeid wat arnpsbediening en evangelisa
sie betref.

Dieselfde ondersoek dul aan dat die groel in die Ned Geref Kerk
hoofsaaklik deur natuurlike aanwas plaasvind, terwyl uitbreid
ing deur rnissionêre aktiwiteit tog kenmerkend is van ‘n lewens
kragtige kerk. In die verband lyk die betrokke kerk se be
dieningspatroon nie bale eftektief by byvoorbeeld “die lae wit
kraag beroepe” nie, alhoewel dit ook blyk datvan die professlo
neel-behorende groep slegs 20% die teenwoordigheid van
God beleef in hul gebedslewe en slegs 8% by die erediens. Dit
wil dus voorkorn asof godsdienstige handelinge soos gebed
en kerkbesoek nie veal aansluiting vind nie.

* Nog ‘n navraag — meer beperk in ornvang — het aan die

37



hg gebring dat lidmaatskap van die Ned Geref Kerk nie nood
wendig in terme van geloofsake verklaar word nie, want 2,5%
van die ondersoekgroep gb nie dat Christus uit die dood
opgestaan het nie; 21% gb nie aan ‘n lewe na die dood nie;
27,7% verwerp die leer van die erfsonde; en 85,2% die leer van
die uitverkiesing.

* ‘n Derde resente opname toon aan dat slegs 62,5% van die
lidmate geboofsekerheid het; 7% ervaar die prediking as bete
kenisloos vir die daaghikse lewe; 75% twyfel aan die betrou
baarheid van die predikant se vertolking van Bybelse gege
wens; en bykans 60% betwytel die seggenskap of kritiese
funksie van die kerk oor die wyse waarop hulle as lidmate
lewe.

2.3 Op sedehik-maatskapbike gebied het die Ned Geref kerk
eweneens te worsteb met geweldig probleme. So byvoorbeeld
is vasgestel dat 8,3% van die babas wat in 1984 gebore is, die
kinders van ongetroude vroue is. Voeg hierby dat een derde
van huwebike onder blankes binne vyl jaar in die egskeidings
hof beland en dat in 1987 albeen 24 673 minderjarige kinders
byegskeidings betrokke is, dan kan die kerk wat hierdie smart
en ellende betref, nie onbewoë en onbetrokke bly nie. Die uiters
verontrustende verskynsel is dat ongehude-saamwoonprak
tyke volgens sensusopname tussen 1970 en 1980 toegeneem
het met ‘n astronomiese syfer van 336% tot 53 260 pare in
Suid-Afrika se blanke bevolking! By hierdie euwels kan elle
lange berigte en syfers genoem word van ander verskynsels
soos drank- en dwelmmisbruik, seksuelé vergrype, gesins- en
selfmoorde. Uit alles spreek 00k ‘n moraliteitskrisis ons duide
lik aan en is dit ‘n beshiste simptoom van ons mense se gees
tebike en sedelike nood.

2.4 Die sinodabe agenda verteb ook die verhaal van sen
dingbebangstelbing wat kwyn, van sendingroeping en -bydraes
wat afneem, terwyb die Here Jesus se baaste opdrag ons gewe
tens aanspreek wat betref ons verantwoordelikheid ten opsigte
van die onvobtooide sendingtaak. Daar is nog verskeie swak
bereikte groepe: in ons sinodale gebied — die bevolking van
Venda; sekere distrikte van Lebowa; en die Moslems. Die arm
oede en onderontwikkebing van baie swartgemeenskappe in
eie midde kan geen bidmaat onbewoë baat nie — en tog is die
uitreiking na diesulkes skraal.

2.5 Die kerk in Noord-Transvaal se taak ten opsigte van
diens van barmhartigheid vertoon ‘n ontsteblende prentjie wat
die onmiddebbike toekoms betref. Die tekort aan finansies bring
die voortbestaan van table inrigtings vir mense in diverse nood
bydende situasies in gedrang. Die offervaardigheid van Iidmate
teenoor ‘n naaste-in-nood moet bevraagteken word.

2.6 Hierdie feitebike situasie kan aangevul word met table
verontrustende aspekte, wat elk die intensiteit van ons kerklike
nood in huidige tye demonstreer. ‘n Woord van dr Willie Marais
is hier meer as van pas. “Daar is diegene wat meen dat die pre
ntjie darem nie so donker is nie. Almal wat tot selfondersoek
maan en tot bekering oproep, word pretbederwers of doem
profete genoem. Hubbe waarskuwing word met blinde optimis
me doodgesmoor. Maar sé kan daar geen kerkvernuwing
plaasvind nie. ‘n Eerlike selfondersoek is broodnodig. Eers dan
kan genesing verwag word! En dit raak ons almal. Die kerk
moet ook bereid wees om na die oorsake vir die vervab en na
oplossings te soek! Daar is table vrae wat roep om ‘n antwoord.
Is dit die vrug van die modernisme waardeur die gesag van die
Woord afgekraak is? Is dit sekularisme waardeur die mens
dink dat hy onafhanklik van God geword het? Is dit materialis
me waardeur die mens hoe hanger hoe meer aardsgebonde en
wêrebdsgesind geword het? Is dit nihilisme waardeur niks
meer vir die mens eintbjk saak maak nie? Lé die foutop die kan
sels, by die kategese, by verouderde bedieningspatrone,
by die teologiese fakulteite, by die ringe, by die kerkrade of
gemeentes? Is almal vrae waarop geantwoord moet word! Of
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is abbes eenvoudig uitvboeisebs van die sonde waaraan die mens
homsebf oorgegee het? Wie kan met sekerheid antwoord?”

Oor een saak kan ons egter seker wees. Die kwaad in die kerk
het kronies geword. Daar moet iets gedoen word! Nooit mag
die woord van die profeet van die kerk gesê word nie: “Hubbe het
‘n goedkoop raatvir die wonde van my yolk. Hubbe sê net: Abbes is
reg! Albes is reg! Maar niks is reg nie” (Jer 6:14).

In ‘n bespreking van die bedieningsnood van ons dag kom die
amp van die predikant inderdaad feb onder die soekbig. Ons wil
‘n drieërlei verhouding waarin die predikant staan saakbik aan
raak. Dit is: ten opsigte van homsebf, sy gemeente en sy huwe
hiksbewe.

3. DIE PREDIK~NT TEN OPSIGTE VAN HOMSELF

Ableen drie aspekte word hier onder die boep geneem, te
wete:

3.1 Die predikant as geroepene

3.1.1 Die aposteb Paulus praat in geen onduidehike taal ashy
in Rom 10:15 vra: “En hoe kan iemand preek ashy nie gestuur
is nie?” en die Hebreërs-skrywer verklaar met groot stelbigheid:
“Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie, hy word
deur God daartoe geroep..” (Rom 5:14).

3.1.2 Dit is op grond van hierdie en ander Skrifuitsprake dat
die groot Hervormer Johannes Calvyn — en op sy voetspoor
ook die Nederlandse Geboofsbebydenis, die Kerkorde en die
Bevestigingsformulier van ampsdraers — die inwendige
roeping as abbernoodsaakbikste voorwaarde vir die evangebie
bedienaar gestel het. Naas die roeping wat eventueeb van die
gemeente moet uitgaan, moet daar éérs die roeping van Gods-
wee wees. Hierdie intieme, persoonbike en sebfs subjektiewe
saak mag nooit, maar nooit uit die oog verboor word nie.

3.1.3 Trouens, hierdie besondere roeping moet ons vul met
blydskap — God moet geboof word omdat Hy swakke en
nietige mense soos ons waardig ag vir die evangehiebediening!
Die gemeente en gemeenskap moet uit predikante se lewens
bewus word dat hubbe werk vreugdewerk is, omdat dit gedoen
word vir die Koning van die kerk. Is daar iets van hierdie vreug
desgboed in ons bediening te bespeur?

Meer nog, hierdie besondere roeping moet op ons knieë ver
troeteb en beskerm word — die satan met sy helse magte is 00k
daarop toegespits om die predikant in sy taak te vernietig. Te
midde van abbe omstandighede moet die vlam van hierdie roep
ing brandend bly en daarom moet die Here God gevra word dat
die ideabisme en entoesiasme vir hierdie roeping steeds deur sy
Gees gewerk sal word — ja, selfs wanneer bedieningsdae
gevub is met teenkanting en terugslae.

3.1.4 Helaas! Hierdie r~e~ingsbesef word so maklik verdof,
verdring en sebfs verdryf. Die jongste Kerkjaarboek van die
Ned Geref Kerk vertel die ontstellende verhaab van predikante
wat nie meer in die gemeentehike bediening staan nie. Dan is
daar die droewige berigte van~beraars wat hub status as bedie
naars van die Woord verboor he~ — en ontsettend in die verband
is dat baie hiervan die gevolg is van sedebike misstappe. Ja, die
openbare media Iaat dikwels die kerkmense steier met groot
opskrifte oor predikante wie se huwebikslewe op die rotse
beland het en daarmee meteens die roeping in gedrang ge
bring het.

Dit is maar waarvan ons weet. Hoeveel anonieme gevalbe is
daar nie van predikante wat die vreugde van die bediening
verboor het, wat frustrerend die taak voortsit en sebfs heimhik



hunker en soek na ‘n ander staat van die lewe nie. Die roepings
beset het gesterwe

3.1.5 Waarom hierdie onrusbarende noodtoestand? is dit
dalk die druk van ‘n oorvol gemeenteprogram, of ‘n blotesug na
beter materiële voordele, of ‘n soeke na meer beroepsaansien,
of ‘n gebrek aan geestelikevitaliteit — in elk geval, wat het van
Paulus se versugting geword: “Ek verkondig die evangelie
omdat ek mOét. En wee my as ek dit nie doen nie!” (1 Kor
9:16).

3.2 Die predikant as gelowige

3.2.1 In die uitvoering van sy taak moet die predikant feitlik
voortdurend met mense oor godsdiens praat. Daartoe is hy
geroep — om vir mense neergeslaan, stukkend en geboe
onder die sondemag te vertel van die oorwinnende lewe in
Christus Jesus deur die Heilige Gees.

Dit is op hierdie punt dat daar geen teenstrydigheid mag be
staan tussen wat hy praat en wat hy Ileef nie! Nooit mag hy
woorde uitspreek, sonder dat hyseif daaragter staan nie. Die
godsdiens waarmee fly ander konfronteer, moet selt-deurleef
de godsdiens wees. Kortom: die werklike amp van die pre
dikant staan in noue verband met die egtheid en deurleefdheid
van dit wat hy verkondig. Ja, dit gaan om die kardinale saak van
leer en lewe, belydenis en getuienis.

3.2.2 Tereg moet daarom gevra word — en dit is ‘n saak nie
van beskuldiging nie, maar van seltondersoek — wat beleef
ons as predikante van die godsdiens. Die antwoord bepaai ons
bedieningsukses. Die woord van die gevierde godsman, wyle
prof Kolie Kotzé, is hier sekerlik van pas: dit is onmoontlik vir ‘n
predikant om ‘n gemeente op te voed tot ‘n geestelike peil, hoer
as die waarop hyself beweeg. Wat is daardie peil as ons van
dag eeriike selfondersoek instel?

Ons gebedsiewe? Indien dit as ‘n barometer van die gees
telike lewe moet dien, wat is die resultaat? Die kerkgeskiedenis
wys uit dat geestelike diepgang en verryking aityd hand aan
hand gaan met knieëwerk. Daar is talle voorbeelde van gees
telike reuse — juis omdat hulle bidders van formaat was. Inder
daad is daar ook besorgdheid oor ons predikante se Bybel
studie. Leef ons in die klimaat van die Bybel? Word die Bybel
nie maar net meesal gelees en bestudeer met die oog op preek
maak nie? Wat kom tereg meditasie? En dan nie maar as ‘n
stukkie sieklike emosionele pietistiese handeling nie, maar as
‘n bepeinsing, ‘n rustigheid en kalmte wat oordie siel toesak om
as’t ware die ontmoeting met God voelbaar maak! Ons baie
besig-wees met die teologie, het dit dalk nie ailes ‘n saak van
die verstand geword nie — geloofsake mooi en suiwer-gerefor
meerd geformuleer, wat ons formeel-korrek agterna sé, maar in
die hart self het hierdie ewige waarhede weinig verandering
gebring. John Murray, die eerste teologiese professor se waar
skuwende woord by die opening van die profete-skool, die
Teologiese Seminarium op Stellenbosch in 1859, moet ter
harte geneem word deur elke predikant: Waak teen Godsge
leerdheid ten koste van Godsaligheid!

Ten diepste kan dit alles gereduseer word tot die vraag na die
heiligmakingsproses in die lewe van elke predikant — die
vraag na die ervaring en vrug van die Heilige Gees in ons
lewens.

3.3 Die predikant as pastor

3.3.1 ‘n Treffende beeld word in die Heilige Skrif gebruik om
die besondere taak van die bedienaar van die Woord te teken.
Paulus roep die ouderlinge van Efese toe: “Pas julie self op en
die hele kudde wat die Heilige Gees onder julie sorg gestel het
Soos wagters ‘n kudde versorg, so moet julie die gemeente van
God versorg, wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy
Seun” (Hand 20:28). Let wel, julie self eers en dan die

kudde!

3.3.2 Paulus self is ‘n pragtige voorbeeld van hierdie pastor
(Latyn ~ herder). Ons wil slegs met enkele grepe volstaan —

heeltemal genoeg om by die aanhoor van die Bybeiwoorde U
en myself as pastores te dwing tot eerlike selfondersoek. Wat
motiveer ons herderskap? By Paulus was dit duidelik:

3.3.2.1 Daar is sy passie vir Christus: Dit is die liefde van
Christus wat hom gedwing het sodat fly vir die gerneente kon
skryf: “Ek flet my voorgeneem om met Julie oor niks anders te
praat nie as oor Jesus as die Christus, en wei oor Hom as die
gekruisigde” (1 Kor 2:2).

3.3.2.2 Daar is sy passie vir siele: “(ek) het my aan almal
diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te
wen” (1 Kor 9:19) en dan volg ‘n uitvoerige relaas van hoe hy
Jode, diegene sonder die wet en ook swakkes gewen het — Ja,
“Vir almal het ek alies geword om in elk geval sommige te red”
(1 Kor 9:22). Die nood van ‘n mensdom, van ‘n gerneentelid
gryp dit ons nog aan?

3.3.2.3 Daar is sy passie vir die taak: niks — nie die werk
likheid van lyding of dat fly populariteit en aansien sou moes
inboet — het horn laat huiwer nie. Trouens in 2 Kor 11:23—28
vertel hy iets van sy lyding vir die evangelie en in Kol 2:24
verklaar fly: “Ek verduur my deel daarvan ( lyding) ter wille van
sy liggaam, die kerk, waarvan ek ‘n dienaar geword het” Geen
rnateriële oorweging of ‘n sug na ander persoonlike bates sou
flom verlei nie. Helder klink sy aiier-oorfleersende belydenis en
getuienis uit die Filippense-brief: “Maar wat eers vir my ‘n bate
was, beskou ek nou as waardeioos ter wille van Christus, Ja,
nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus
Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van
Horn het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerpiik
sodat ek Christus as enigste bate kan verkry ..“ (3:7—8).

3.3.3 Tot watter selfbeeld het die hedendaagse pastores
gekorn? Het die selfondersoek gelei tot skuldbelydenis, want
die simptome van die bedieningskrisis wys onteenseglik uit dat
die “passie” by baie predikante verflou het. Het ander sake
belangriker geword as ons bediening. Is dit dalk sonde wat ons
kniehalter sodat daar nie voluit as herders gewerk word nie. Dit
mag nie, want hoor die oordeelswoord van God by rnonde van
die profeet Esegiel — skerp en duidelik: “Die woord van die
Here het tot my gekom: “Mens, tree op as profeet teen die her
ders van Israel, tree op as profeet en sé vir hulle, vir die herders:
So sê die Here my God: Ellende wag vir die herders van Israel
wat net vir hulleself sorg! Moet herders dan nie vir die kleinvee
sorg nie? Julie drink die melk, julie rnaak vir julie klere van wol,
julie slag die vetste kleinvee, rnaarjulle sorg nie vir die kleinvee
nie. Julie het nie die swakkes geheip nie, julie het nie die siekes
gedokter nie, julie het nie die wonde van die wat seergekry het,
versorg nie, julie het nie die wat weggedwaal het teruggebring
nie, julie flet nie die wat weggeraak flet, gesoek nie. Julie was
harde en wrede regeerders. Die kleinvee was sonder herder en
het verstrooi geraak, en toe hulle verstrooi raak, word hulle ‘n
prooi vir roofdiere. My kleinvee het rondgedwaal oor al die
berge en oor al die hoe fleuwels, hulle het verstrooi geraak oor
die hele aarde en niernand het hulle gesoek of na flulie ge
vra nie”

Daarorn, herders, floor die woord van die Here: “My kleinvee is
uitgelewer en het die prooi van enige wilde dier geword; hulle is
sonder herder, sonder iemand wat na hulie soek; die herders
het vir hulleseif gesorg en nie vir my kleinvee nie. So seker as Ek
leef,” sê die Here my God, “Ek sal die herders straf” Hoor die
woord van die Here, herders! So sé die Here my God: “Ek gaan
optree teen die herder: Ek eis my kleinvee van huile terug, Ek
maak ‘n end daaraan dat hulle die kleinvee se herders is, hulle
sal nie herders bly net om vir hulleself te sorg nie. Ek sal my
kleinvee red en hulle nie deur die herders laat opeet nie” (Eseg
33:1—1 0; vgl Jer 23:1—2).
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4. Die predikant ten opsigte van sy gemeente

4.1 By die opleiding van teologiese studente, rnaar ook wat
die bediening van predikante betref, word ‘n hoe prernie ge
plaas op die suiwere leer en ooreensternmende lewe van die
betrokkenes. As noodsaaklike voorwaardes vir suksesvolle
arbeid in die kerk spreek hierdie sake vanself. Trouens, dit is
wanneer dit skeef gaan met die leer en/of lewe van ‘n bedienaar
van die Woord datdieverhoudingtussen horn en die gerneente
in die gedrang korn — en rneer dikwels is die ornvang van sulke
afwykings in leer en veral in lewe sodanig dat die gevolge daar
van tot skade en skande vir en amp en gerneente word.

4.2 Tog word menigrnaal die verhouding tussen ‘n pre
dikant en sy gerneente versteur nie vanweë leerdwaling of
lewensafwykinge nie, maar as gevolg van ampsgeskiktheid.
Dit het absoluut dringend n dwingend geword dat by die keur
ing van teologiese studente en selfs by die beroeping van pre
dikante ‘n evaluering van die arnpsbedrewenheid van s.oda
nige persone aangevra rnoet word. Sodanige rnasjinerie moet
in die kerklike organisasie geskep word, want te dikwels is dit
die persoonlikheidseienskappeen -gebreke van sornrnige pre
dikante wat hulle ongeskik vir die amp rnaak en dus allerlei frus
trasies, spanning en selfs verwydering binne hulle gerneentes
wek en sO die saak van die Here skaad.

4.3 ‘n Gesonde leer, ‘n vrorne lewe en voortreflike amps
hoedanighede waarborg egter nog geen sukses vir die pre
dikant nie. Ewe belangrik is sy ampsbeoefening in die kon
krete situasie van die gemeentelike bediening. Vir die optimale
ontplooiing van sy taak is daar kardinale sake wat steeds in
berekening gebring moet word ten einde die geloofwaar
digheid van die amp en ampstaak in die gemeente te verseker.
Ons wil van hierdie belangrikste sake slegs aanraak.

4.3.1 Gesag. Alhoewel die dienende karakter van ook die
predikantsamp voorop staan, gebeur dit tog dat predikante in
‘n gesagsposisie beland. Tradisie en usansie verwag van horn
orn op meer as een gebied in die gemeente en gerneenskap
leiding te neern en daardeur verower hy tog ‘n sekere mate van
gesag. Hierdie gesagsposisie lei rnaklik tot oorskatting van eie
vermo
ns en wat op sy beurt outoritêre optrede en ‘n hooghartige
houding voed. Deur sodanige houding en optrede belernmer
die predikant nie slegs die effektiwiteit van sy eie bediening nie,
rnaar verduister hy ook die beeld van die Here Jesus. Wat is van
die dienskneggestalte in ons optrede te bespeur?

Nog iets: in elke gerneente vandag — in teenstelling met
vroeère tye — is daar talle bekwame lidmate wat op diverse
terreine leiding kan neern. Die amp van die gelowige moet
inderdaad op sodanige wyse gebruik word. Daardeur word die
dorninee vrygestel orn s~’ eintlike ampswerk te verrig en word
hy sodoende geplaas in ‘n nuwe soort leierskaprol deurdat
gemeentelede horn eer vir sy deeglike preke, vir die getrouheid
waarrnee hy mense besoek, vir sy hantering van die verskillen
de tipes van lidmate met hulle diverse behoeftes en dies
rneer!

4.3.2 Tyd. Die predikant het byna geen voorgeskrewe
werksure nie en gevolglik moet hy self besluit oor die wyse
waarop hy sy tyd gebruik. Tyd is inderdaad ook ‘n gawe van
God en die goeie gebruik daarvan is dus deel van ons rent
meesterskap. Dit bly ook ‘n feit dat die predikant wat dit betref,
verantwoordelik staan teenoor die gemeente, want hierdie tyd
kos geld! Orn tyd vrugbaar te gebruik, vereis beplanning en dis
sipline. ‘n Onbeplande en ongedissiplineerde lewe kan na een
van twee kante verkeerd gaan. Aan die een kant kan dit lei tot
traagheid en luiheid; aan die ander kant tot ooreising en oor
spanning. ‘n Qorvol tydskedule, geprograrneer met alles en
nog wat, kan ‘n sinvolle bediening ten gronde rig. In albei
gevalle is die gerneente die lydende party.
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Per slot van sake is die vraag nie na die kwantiteit van die arbeid
nie, maar na die kwaliteit van die werk wat gelewer is. Sy
wydlopende arnpstaak en die verwagtinge wat die gerneente
stel, rnoet ‘n Ieidraad aan die predikant verskaf omtrent hoe hy
sy tyd behoort in te rig. Ten alle koste moet die indruk wat pre
dikante sorns op hulle lidrnate laat van afskeep-prediking en -

huisbesoek of wat ook al, verrny word. Is die indruk wat baie
maal gelaat word nie die van iemand wat heeldag werskaf,
maar nooit werk nie.

3.3 Studeerkamer. Die predikant se totale werk kring van
uit sy studeerkamer uit.

Hierdie plek is ‘n studeerkamer. Ja, studeer! Die harde werk
Iikheid is dat dit wat hier eerste gestel word, vir meer as een pre
dikant heel Iaaste korn. Menigeen is so geokkupeerd met
kerk-en ander werksaamhede dat studie agterwee bly. Die
gevolge hiervan is noodlottig vir die gemeente — orn met ‘n
enkele voorbeeld te volstaan: Sondae sit die gerneente gefrus
treerd onder prediking wat rnank gaan aan werklike gehalte
orndat daar geen teologiese onderbou is nie. Hierdie plek is sy
werkkamer. Dit is nie maar net ‘n appendiks, waarsonder des
noods klaargekom kan word nie. Dit is die sentrurn waar hy sy
werksprogram beplan en grootliks verrig. Die werk wat hier
verrig word bepaal die kwaliteit van sy kanselwerk, die diep
gang van sy pastorale besoeke, die volwassenheid van sy eie
vroornheid en die sukses vir sovele fasette van sy gerneente
werk.

Hierdie plek is ook die spreekkamer. In die rustigheid en pri
vaatheid en netheid van die studeerkamer rnoet die persoon-in
nood tuisvoel en pastorale medikasie ontvang uit die hand van
die herder wat werklik orngee vir die kudde.

Hierdie plek rnoet wees die binnekamer. Daar gaan die pre
dikant met die Woord en gebed orn — nie slegs orn iets te kry
waarrnee hyander kan bedien nie, rnaar orn sy eie siel daaruitte
voed n rnet priesterlike bewoentheid sy gerneente te dra in
voorbidding. Daar put hy die krag by God en wysheid om sy
dagtaak aan te pak.

Tereg mag ons vra: watter plek het hierdie vertrek nog in die
ewe van Ned Geref Kerk-predikante? As die bedrywighede in
die gerneente geskied ten koste van die werksaarnhede in die
studeerkamer, is die bediening tot oppervlakkigheid en daar
om tot ‘n krisis gedoem.

5. DIE PREDIKANT TEN OPSIGTE VAN SY HUWEUK

5.1 Wanneer oor die huwelik en gesinslewe van die pre
dikant nagedink word, word bynavanselfsprekend aanvaar dat
hier ‘n voorbeeld van Christelike huweliks- en gesinslewe uit
gestal word. SO ‘n verwagting is sekerlik nie ongegrond nie —

irnrners, wat die dorninee omtrent ‘n Christelike lewenswyse,
en meer bepaald die huwelik preek, moet hy immers ook aan
die gemeente voorleef

5.2 Ongelukkig is dit nie altyd so nie. Kort-kort gebeur dit dat
gemeentes en die gerneenskap geskok word met nuusberigte
vol onthullende feite van ‘n predikant se huwelikslewe. Ja,
dieselfde ontwrigtende rnagte wat tot die skipbreuk van sovele
huwelike bygedra het, Iaat hulle ook binne sommige pastorieë
geld — dikwels met sodanige konfliksintensiteit dat huweliks
ontbinding die dure prys word. Tugondersoeke na aanleiding
van klagtes of gerugte oor huweliksproblerne van Ieraars is
meer as net ‘n verleentheid — dit is rneesal van onherroepbare
skade in die gerneent€~like bediening van die betrokke pre
dikant. Hierdie verskynsel dring ook deur na ons Teologiese
Fakulteit, want daar is byna gereeld etlike voornemende pre
dikante wat onder die kuratorium se aandag is vanwee huwe
liksproblerne.

5.3 Natuurlik mag nie veralgemeen word nie. Daar is die



oorgrote meerderheid van predikante wie se huwelikslewe
inderdaad voorbeeldig is en daar is ook diegene wie se huwe
liksbootjie in stormagtige vaarwater beland het, maar genade
ontvang het om sodanige krisis te oorleef. Hiervoor moet God
gedank word, terwyl ernstig en doelbewus gestreef moet word
orn daardie huwelike te beskerm en te verryk.

5.4 Die belangrike plek wat die pastorie n huwelik van die
predikant beklee, word opvallend wanneer na die stroom van
literatuur in die verband gekyk word. Publikasies onderstreep
enersyds die omvang van hierdie sedelike krisis in die bedien
ing en andersyds die belangrikheid van die predikant se voor
beeld ten opsigte van hierdie aktuele saak. “Die pastorie as
terrein van probleme” is die veelseggende opskrif in een so ‘n
artikel en die skrywer (prof AJ Smuts) wys op allerlei oorsake
wat spanning, frustrasies en verwydering in die hand werk. Dit
is almal faktore wat bekend klink in die ore van die moderne
tydgenote: finansiële kwellinge, ‘n oorvolwerksprogram metsy
uitwerking op die kommunikasie tussen egliede, die rolver
wagting wat geskep word rondom die predikantsvrou enso
voorts. Predikante, hul eggenotes en kinders beleef soms die
werklikheid dat hulle in ‘n soort van “glashuis” is, waarin almal
inkyk. Hulle optrede moet dus sodanig wees dat dit nie blyk dat
daar enige probleme binne die pastoriegesin bestaan nie. Die
groot gevaar hieraan verbonde is onegtheid. Wanneer pro
bleme ontstaan, word dit dikwels nie opgelos nie, maar een
voudig dood geswyg. Deur ‘n uiterlike front van harmonie voor
te hou en die skyn van ‘n modelhuwelik ten alle kostete hand
haaf, word probleme onderdruk. Wanneer die situasie dan
breekpunt bereik, is die uitbarsting meesal traumaties en dra
maties in gevolge. Dan word nie eers gepraat van depressie en
selfs psigomatiese siektes as gevolg van opgeknopte span
ning en frustrasies by sommige pastoriebewoners nie.

5.5 Daar is ook nog ‘n ander toenemende verskynsel, wat
verontrus en waaraan die kerk sy ernstige aandag onverwyld
sal moet gee. Een van die dinge wat in die samelewing veran
der het, is die feit dat die stigma wat vroeër aan egskeidings
gekleef het, baie verminder het, met die gevolg dat dit ook vir
predikante nie meer sulke ingrypende gevolge inhou as hulle
tot egskeiding sou oorgaan nie. Tans is daar gevalle waar sulke
leraars toegelaat word om nie slegs sy status te behou nie,
maar ook in dieselfde gemeente aan te bly. Hierdie gang van
gebeure rondom ‘n predikant het ongetwyfeld ‘n verwarrende
uitwerking op sy gemeente.

5.6 Ek wil volstaan, want die tema gaan later selfstandige
aandag geniet. Wat wel vir ons almal van belang is, is dat
sodanige verskynsels ‘n nood in die ewe van baie predikante
uitwys en ongetwyfeld ‘n bedieningskrisis in gemeentever
band laat ontstaan.

5.6.1 In hierdie verband ‘n paar slotopmerkings — moontlik
stellinge. As daaraan gedink word dat die predikant en sy gesin
eintlik geen pastorale sorg ontvang nie, ontstaan die vraag of
die kerk nie hierdie saak as hoogste prioriteit op sy agenda
moet neem nie.

5.6.2 Die plaaslike Teologiese Fakulteit se herhaalde, maar
tot dusver mislukte, aandrang op die aanstelling van ‘n “pas
torale raadgewer” of wat u dit ook al wil noem, vir die studente
moet tot sinodale vlak deurdring. So ‘n persoon kan baie latente
probleme opvang.

5.6.3 Gedagtig aan die feit dat die klassikale vergadering in
vervloee tye ook op sy agenda gehad die “kerkvisitasie” by sy
leraars en hul gesinne, is dit nie te veel gevra nie wanneer ons

ringsvergaderinge en -kollegas opgeroep word om meer aan
dag te gee aan die toesig en versorging van ampsgenote in
nood nie. Tydige broederlike optrede kan veel leed en skade
verhinder.

5.6.4 Prof J Plomp, eertydse professor in die Kerkreg aan
die Vrije Universiteit van Amsterdam, het iewers genoem dat
die presbiteriale kerkregeringstelsel die predikant op kritieke
punte van sy bediening alléén laat — byvoorbeeld in sy gees
telike versorging. As oplossing het hy bepleit ‘n sogenaamde
pastor pastorum. Dit mag na ‘n eksperiment klink, selfs dat ‘n
hierargiese beginsel — ‘n soort van episkopaat — om die hoek
loer, maar dit bly myns insiens ‘n prikkelende stelling om aan te
dink en te werk in die bedieningsnood van ons dag.

6. SLOT

Simptome is uitgewys. Meer kan sekerlik genoem word. ‘n
Siektetoestand heers — al kan oor die intensiteit daarvan ver
skil word. Die vraag na medikasie is daarom relevant en
tydig.

Die kerkgeskiedenis het aangetoon dat meermale in sulke tye
daar by die kerk ‘n verwagting was op ‘n buitengewone ingryp
ing van die almagtige God deur sy Heilige Gees. Talle sulke
herlewings staan geboekstaaf. Of dit ook die geval sal wees in
die Ned Geref Kerk van Noord-Transvaal, is God se saak. Laat
u en ek in ons verwagting op die buitengewone nie die
gewone vergeet nie. Wat bedoel ek?

* Die Christelike kerk is wat die leerstuk van die Heilige
Gees aanbetref sui generis teenoor ander godsdienste. Dit is
juis hierdie geloofswaarheid wat wil tuisbring dat die oorwin
ningslewe waarvan die evangelie skryf uitsluitlik afhanklik is
van die werking van die Heilige Gees. Hiersonder is alle po
gings tot redding yan sondaars, tot die prediking van die
Woord, en tot ‘n vrugbare lewe absoluut onmoontlik. Sonder
die Heilige Gees is die bevele van die evangelie hard, die kruis
onverstaanbaar en die ewe van die Here Jesus ‘n model so
onbereikbaar dat dit ons nie inspireer nie, maar tot wan-
hoop drywe.

Helaas, daar is dikwels ‘n baie groot onderskeid tussen die
belydenis van ‘n leerstuk en die ondervinding daarvan in die
lewe. Die verstand kan dit op suiwere wyse toestem en huldig,
terwyl die hart en lewe daar tog weinig of niks van bevat nie.
Hoe jammer dat die kerk — lidmate en ampsdraers — nie kan of
wil besef dat nie talente, organisasie, getalle en inspanning, die
antwoord is vir ‘n kerk in krisis nie, maar dat die relevante vraag
na die welstand van die kerklike lewe eintlik die vraag is na die
krag, werking en vrug van die Heilige Gees in eie midde.

* Dit gaan nie om ‘n nuwe “uitstorting van die Heilige Gees”
nie, want dit was ‘n eenmalige gebeurtenis. Dit gaan om die
vervulling met die Heflige Gees en dit is ‘n voortdurende pro
ses. Dit is ook geen bysaak in ons godsdiens nie, maar ‘n god
delike bevel. Die weg daartoe is nie die van selfverontskul
diging of selfverheffing oor ons toestand nie, maar ‘n voortdu
rende selfondersoek en selfkruisiging. En wat baie belangrik is
— in hierdie proses speel die Woord van God ‘n deurslagge
wende rol. Die eenheid van Woord en Gees moet vasgehou
word. Ook in die heiligmaking maak die Heilige Gees van die
Woord gebruik. Die oproep is dus: terug na die Skrif en die
Heilige Gees. Hiermee sal u, onder die seënende hand van
God, deur die ander sprekers en die bespreking op die sino
dale vloer gekonfronteer word.
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ONDERWERP 1

VEROOTMOEDIGING, SKULDBELYDENIS
EN VOLLE OORGAWE AAN CHRISTUS

DR PW MARAIS

Broer voorsitter, die tema van my opdrag is: Verootmoediging,
skuldbelydenis en vofle oorgawe aan Christus.

In die verband wil ek beleefd die aandag van die sinode vra vir
sake soos, ontwykende lidmate, tekort aan ouderlinge en dia~
kens, erediensbywoning, gebrek aan fondse, groei van ons
kerk, gebed, kerk-sekte migrasie, die huwelik en die sedelike
lewe van ons ampsdraers en lidmate, die geestelike stand van
ons kerk, tekens van hoop, ‘ri groot versoeking, die oproep om
heilig te lewe, die imperatief van die wet, die werke van die wet
en goeie dade, die samehang tussen regverdiging en heiliging
en tussen geloof en regverdiging, die antinomianisme, die tyd
van ons redding, die waarde van ons geloof, die getuienis van
ons belydenisskrifte, en eindig met die vrae, wat dit alles vir ons
kerk beteken vandag en wat nou vorentoe?

1. ONTWYKENDE UDMATE

Volgens die Iandwye kerksensus van 1985 is daar 345 200 lid-
mate van wie ons kerk amptelik nie weet nie. Gedurende hier
die sensusopname het die ouderlinge nog ongeveer 50 000
lidmate opgespoor van wie die kerk nie geweet het nie.

Hierdie getaHe dui op ‘n ernstige leemte in die kerk se arbeid en
ewe. Dit is ‘n saak wat die dringende aandag van die kerk

vereis.

2. TEKORT AAN OUDERUNGE EN DIAKENS

In veraI die stadsgemeentes word ‘n groot tekort aan ouder
linge en diakens ondervind. Daar is blykbaar nie genoeg lid-
mate wat oor die tyd, die gewiNigheid of die vermoe beskik om
in die kerkraad te dien nie. Dit skep ernstige probleme.

3. EREDIENSBYWONING

Sedert 1981 het daar ‘n verbetering in die bywoning van die
eredienste gekom terwyl die opkoms na die aanddienste ver
der verswak het.

Al kan die erediensbywoningsyfers as aanduider vir die gees
telike stand van ‘n kerk oorskat word bly dit nietemin een van
die mm meetbare kriteria vir die evaluering van die lewe van die
gemeente. Dit kan aanvaar word dat die erediens die sentrale
fokuspunt van die gemeentelike lewe uitmaak. En ons kerk kan
glad nie gerus voel oor die feit dat 16,8% van sy lidmate nie
meer die eredienste bywoon nie.

4. GEBREK AAN DIE NODIGE FONDSE

Gebreic aan die nodige fondse het daartoe aanleiding gegee
dat verskeie vakatures in gemeentes en in sinodale kom
missies nie gevul is nie, dat geen nuwe poste vir nuwe werk
saamhede geskep is nie en dat verskeie gemeentes nie hulle
plaashke verpligtjnge en in breère verband kan nakom nie.

klimaat hiertoe ‘n belangrike bydra gelewer. Maar ongelukkig
is dit nie die voile verhaal nie.

Onder die Cu Verbond het God ook in tye van droogte en
swaarkry sy yolk verwyt dat sy huis in puin lê, terwyl elkeen
hard besig is om aan sy eie huis te werk (Hag 1:9). Toe die
Leviete en die sangers nie hulle aandeel aan onderhoud ont
yang het nie, en hulle wat die dienswerk moes doen elkeen na
sy eie grond weg was, het Nehemia die yolk aangespreek en
gesé: “Waarom is die tempel verwaarloos?” (Neh 13:11). Die
hele Juda is toe opgeroep om die tiendes na die voorraad
kamers te bring. (Neh 13:12).

Die Skrif sien die offeraar en sy offer as ‘n eenheid. Abel en sy
offer is aangeneem, maar Kain en sy offer is verwerp (Gen 4:2-
4).

Al verwag die Here onder die Nuwe Verbond nie van ons wat
ons nie het nie (2 Kor 8:12), is daar tog genoeg lidmate van ons
kerk met wie dit finansieel sO goed gaan dat as al ons lidmate in
hul bydraes minstens soos die gelowiges onder die Cu Ver
bond sou presteer, ons in die Ned Geref Kerk oor meer as
genoeg fondse sou beskik, en in alle opsigte altyd van alles
genoeg sal he om volop te kan bydra vir elke goeie werk (2 Kor
9:8,11).

5. GROEI VAN DIE KERK
Die data toon aan dat groei in die Ned Geref Kerk hoofsaaklik
deur middel van natuurlike aanwas plaasvind. Groei deur mis
sionêre aktiwiteit is ‘n kenmerk van ‘n Iewenskragtige kerk.
Hieraan hetons kerk ‘n dringende nood. Die Here het ons gered
en geroep om vissers van mense te wees (vgl Matt 4 : 19).

6. GEBED

Behalwe vir gemeentes waar wyksbidure gehou word, word
die gemeentelike bidure oor die algemeen deur klein groepies

voorbidders b
ewoon. Dit gee rede tot groot kommer.

7. KERK-SEKTE MIGRASIE

In 1982—1983 het die kerk 2 340 lidmate vanaf sektes b
ekry, maar ongeveer 1 000 lidmate aan sektes afgestaan.

Dit is ‘n wins van 1 340, maar neem diefeit nie weg nie, dat ons
kerk jaar vir jaar ongeveer 1 000 lidmate aan sektes af
staan.

Die redes wat gewoonlik aangegee word, is dat hulle nie in die
kerk nie, maar deur mense buite die Ned Geref Kerk vir die
eerste keer tot bekering uitgedaag is, dat hulle daar ‘n warmte
en hartlikheid gevind het wat hulle voorheen nie binne die kerk
ervaar het nie, en dat hulle nou geleentheid tot getuienis kry wat
in die kerk nie aan hulle gegee is nie.

Sonder twyfel het die droogte en die algemene ekonomiese
Dit is ‘n feit dat dit nogal dikwels gebeur dat passiewe en onbe



trokke lidmate by buitekerklike geleenthede tot bekering kom
en dan ewe skielik hulle tiendes begin gee en aktief met die
groep begin saamlewe. Dit is ‘n verskynsel wat nb deur ons
kerk ignoreer mag word nie.

Evangelisasie- en ander diensreekse is~nie ‘n kitsoplossing vir
al die probleme van ‘n gemeente nie, en kan ook nooit die ge
reelde bediening vervang nie. Dit kan egter as ‘n deel van die
gewone bediening gesien word. Ons hoef dit nie aan die sektes
oorte aat om die alleenreg op hierdie soon van bediening te kry
nie, en om dit tot skade vir die kerk te beoefen nie. Sulke diens
reekse kan op ‘n gereelde basis in al ons gemeentes plaasvind.
Daar moot veral ook aan kinderevangelisasie gedink word. Die
gemeentes moet egter daarvoor gereed wees. Die nodige voor
bereiding en opvolgwerk is onontbeerlik. Dat sulke byeen
komste in ‘n noodsaaklike behoefte voorsien, is onteenseglik
bewys. Die buitekerklike groepe het op hierdie manier al baie
van ons lidmate van ons at weggeneem.

Wat sake vererger, is dat daar in die laaste tyd verskeie pre
dikante van ons kerk hulle predikantstatus afgelê het om in eon
of ander sekulêre werk opgeneem te word, terwyl sommige
selfs by sektes aansluiting gevind het. Ook het verskeie kerk
raadslede hulle lidmaatskap van die kerk opgese om by sektes
in te skakel.

Intussen het die Atrikaanse Protestante Kerk (APK) tot stand
gekom en hot verskeie predikante, ouderlinge, diakens en lid-
mate die kerk verlaat om by die nuwe kerk aan to sluit.

Enige bestuur van enige organisasie of kerk sou onverant
woordelik optree, indien hy ‘n sodanige verskynsel Iigtelik sou
afmaak of ignoreer. Qok ons kerk sal moet nadink oor die
Woord wat sê: “Sorg datjy weet watlou kleinvee nodig hot, gee
aandag aan iou veetroppe” (Spr 27:23) Ons is gedwing om te
vra: Weet ons nog wat ons mense nodig het? Kan ons in bulb
behoeftes voorsien?

8. DIE HUWELIK EN DIE SEDELIKE LEWE VAN DIE
UDMATE

Die aantal lid mate wat geskei of verlaat is, hot sedert 1981 stork
toegenoom. Dit dui daarop dat ampsdraers en lidmate in ‘n
groeiende mate probleme ondorvind om in hulle huwelik ver
vulling to vind.

In 1 984 is 8,3 van elke 100 babas van die Ned Geref Kerk se lid-
mate gebore uit vroue wat ongetroud was. Indien hierdie syfers
betroubaar is, het dit ernstige etiese implikasies waaraan die
kerk aandag sal moet gee.

9. DIE GEESTELIKE STAND VAN ONS KERK

9.1 In 1972 is uit ‘n ondersoek, deur CJ Alant, in ‘n aantal
gemeentes in die middestad van Pretoria die volgende be
vind:

80,7% besoek minstens een keer per maand die erediens.
18,3% vind weinig of geen baat by die prediking nie.
65,4% hou nog binnekamer-godsdiens.
2,5% lidmate gb nie dat Christus uit die dood opgestaan
het nie.
2,0% gb nie aan ‘n ewe na die dood nie.
27,7% verwerp die leer van die orisonde.
85,2% verwerp die leer van die uitvorkiesing.

9.2 In ‘n ondersoek in 1977, deur JK Coetzee, in 54 go
meentos in Transvaal is soos volg be~iind:

38,5% lidmate sé dat niemand van sy verlossing seker kan
wees nb.
75,3% twyfel aan die botroubaarheid van die predikant sever
tolking van die beginsels in die Skrif.

24,4% verklaar dat ‘n mens godsdienstig kan lewo sonder om
aan ‘n kerk to moot behoort.
1 uit elke 6(1 uit elke 5 manlike lidmate) sé dat huble maklik die
bande met die kerk kan verbroek.
45,7% sé dat ‘n Iidmaat van die leer van sy kerk mag af
wyk.
46,2% ervaar nie ‘n sterk betrokkenheid by die gebeure van die
kerk nie.
67,7% orvaar medelidmate as vreemdelinge.
34,4% staan onverskilbig teenoor kritiek op die kerk.
25,2% groet niomand op pad kerk toe nie.
26,7% gesebs nie met medekerkgangers nie.
58,2% het goon vriende deur middel van die kerk gemaak
nb.
59,9% betwyfol die seggenskap van die kerk oor die wyse
waarop hulbe ewe.
80,7% is nie bereid om hulle ebe standpunte te verander ten
bate van kerklike uitsprake nie.
40,9% hou nooit huisgodsdiens nie.

Hierdie prentjie van ons kerk byk nb so moob nie.

10. TEKENSVAN HOOP

Gelukkig is daar tekens van hoop; is daar gemeentes met wie
dit boter of solfs baie goed gaan, is daar lidmate wat die knieë
nog nie voor Baal gebuig het nie, is daar baie kinders van die
Here wat hulle kwel oor die onverskbblighoid by so baie lidmate
en wat innig verlang dat God weer die lewe vir syvolk nuutsal
maak (vgl Ps 85:7). Dit is tekens van hoop.

11. ‘N GROOT VERSOEKING

Die versoeking bestaan egter dat ‘n mens iou oë toemaak vir
die werklbke nood van die kerk. Die Woord sé : “Die wat oor my
yolk moot waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal
stom honde, hulle kan nie blat nie, hulbe lé net, hulle wil net
slaap” (Jes 56:10). “Huble hot goedkoop raat vir die wonde van
my yolk. Hul:e sé net: Albes is reg! Albes is reg! Maar niks is reg
nie” (Jor 6:14). “Die visioene van iou profete was vals en misleb
dend: Hulle het nie iou sondes blootgebe sodat iou ballingskap
afgeweer kon word nie; die openbaringe wat hulle vir iou gegee
hot, was vals en het tot iou verwerping gelei” (Klaagl 2:14). Wie
weet en stilbly, is skubdig!

12. OPROEP OM HEILUG TE LEWE

Nee, daar moet oor sonde gepreek word, Dit is die wil van God
dat ons heilig moet ewe (1 Tess 4:3). Die imperatief om heilig to
lowe (Hebr 12:14; 1 Petr 1:16) voei voort uit die barmhartbghoid
van God. Christus is ons heibigmaking (1 Kor 1:30).

Toenoor die wat sê dat ons aanhou sonde moot doen sodat die
genade kan toeneem, sé Paubus: “Beslis nie. Hoe kan ons wat
dood is vir die sonde, nog daarin voortbewe?” (Rom 6:1, 2).

Teenoor die dreigende seksuele bosbandigheid in die gemeen
te, sé Paulus: “JulIe moot niks met seksuele bosbandighoid to
doen he nio” (1 Kor 6:18). Dio kinders van dio hg, word opge
roep: “Loot dan as mense van die big” (Ef 5:8).

Die moontlikheid van ‘n versoening van ‘n goddolose lowe en
die sahighoid word deur die Heidelbergse Kategismus (87), met
‘n beroep op die Skrbf, sondor moor afgewys: “Noe, glad nio.
Want die Skrit sé dat goon onkuise, atgododionaar, egbrekor,
dief, giorigaard, dronkaard, lasteraar, rower on sulkes die Ko
ninkryk van God sal beêrwe nie” (1 Kor 6:9, 10; Ef 5:5, 6;
1 Joh 3:14).

Ons moot onthou dat ons briewe is wat dour monse goboos
word (2 Kor 3:2). Daarom moet ons lowe bo alle verdenking
staan (Fib 2:15). Veral onder die hoidone moet ons ons altyd

43



goed gedra (1 Petr 2:12). In alles moet ons vir almal “n voor
beeld stel van goeie werk, suiwerheid in leer, waardigheid in
gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke
teenstander in verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal
kan sO nie” (Tit 2:7, 8).

13. DIE IMPERA11EF VAN DIE WET

Om dieselfde redes word die imperatief van die wet gehand
haaf (vgl Heidelbergse Kategismus 94, 103, 111, 106, 107,
109, 110, 115). Die evangelie is nOrens teen die wet nie, maar
wel teen die nomistiese interpretasie daarvan, teen die abstrak
sie van die wet waardeur dit vir die Jodendom tot verlossings
weg geword het.

Hef ons dan deur die geloof die wet op? “Beslis nie” sO Paulus:
“Ons laat die wet juis tot sy reg kom” (Rom 3:31). Hy sO dat die
wet heilig is, en sy voorskrifte heilig is en reg en goed (Rom
7:12). Daarom praat die Nuwe Testament van die wet wat
vrymaak (Jak 1:25; 2:12).

Wanneer die tien geboole aangekondig word, sO die Here: “Ek
is die Here iou God wat iou uit Egipte, uit die plek van slawerny,
bevry het” Hier vind ons eers die genade en dan die oproep om
daaruit te lewe. Die wet beteken dus om vanuit die genade te
ewe. Omdat God my verbs het, mag ek sy voorskrifte nie oor
tree nie. Dit is altyd: Omdat ... daarom. Omdat God ons sy yolk
gemaak het, daarom word ons opgeroep om sy verordeninge
te onderhou (vgl Deut 27:9, 10). Dit is nooit andersom nie. Die
onverbreekbare samehang tussen wet en heiliging is alleen
sinvol te verstaan in die woorde van die Herder self: “My skape
luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg my” (Joh
10:27).

Wanneer die psalmdigter in Psalm 119 sy liefde en vrees vir die
wet besing (Ps 119:97, 171), dan praat hy van niks anders nie
as van sy liefde vir die Here (Ps 119:120, 161). Daarom is die
liefde die hartklop van die wet (Deut 6:5; Lev 19:18; Matt
22:37—40).

Die verhouding tussen wet en evangelie kan na een van twee
kante omgebuig word. Die evangelie word Of as ‘n nuwe wet
gesien, Of able verbintenis tussen wet en evangelie word ver
breek.

Die prediking van die evangelie kan egter nooit van die wet
losgemaak word nie. Wet en evangelie hoort bymekaar. Deur
die wet leer ‘n mens wat sonde is (Rom 3:20; 7:7).

Ons kan dus voluit van die imperatief van die wet praat. Die
Heidelbergse Kategismus (115) vra: “Waarom laat God die
Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit
tog in hierdie lewe kan onderhou nie?, en antwoord: “Eerstens
sodat ons gedurende ons hebe lewe ons sondige natuur hoe
langer hoe beter kan leer ken (Rom 3:20; 1 Joh 1:9 Ps 32:5), en
met groter verlange na die vergewing van sondes en na die ge
regtigheid in Christus kan soek (Mail 5:6; Rom 7:24,25), Twee
dens moet ons ons sonder ophou beywer en God om die
genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer
na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na
hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik” (1 Kor 9:24; Fib
3:12—14).

14. DIE WERKE VAN DIE WET EN GOEIE DADE

Dit is opvalbend dat die werke van die wet en goeie dade in die
Skrif voorkom in ‘n verband waarin alles op die soewereine
genade van God in Christus Jesus afgestem is. Daar staan ge
skrywe: “Julie is inderdaad uit genade gered, deur geboof. Hier
die redding kom nie uit julbeseif nie; dit is ‘n gawe van God. Dit
kom nie deur julie eie verdienste nie, en daarom het niemand
enige rede om op homseif trots te wees nie. Nee, God het ons
gemaak wat ons nou is: In Christus Jesus het Hy ons geskep
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om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem
het” (Ef 2:8—10).

Hierdie goeie werke geld nie vir ons regverdiging nie, want ons
is geregverdig deur die geboof in Christus voordat ons goeie
werke doen (vgi Nederbandse Geboofsbelydenis 24). Die goeie
werke wat ons doen, is ons aan God verskuidig, terwyl Hy aan
ons niks verskuidig is nie. Jesus het gesO: “So is dit 00k met
julie — as julie ailes gedoen het wat aan hulle opgedra is, sO
dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons
verpbig was om te doen” (Luk 17:10).

So word ons deur God midde in hierdie wOreld geplaas as die
sout van die aarde en die big vir die wOreld (Matt 5:13, 14). Dit
bring ons in aanraking met ons naaste (Luk 10:29—37; Rom
13:3—10), met die arm broer en suster (Jak 2:14—16), met die
wat honger, dors, naak, siek, ‘n vreemdebing of in die gevang
enis is (Matt 25:35, 36), met die aardse goedere (Mail 6:24;
Hebr 13:4), met die owerheid (Rom 13:1—7; 1 Tim 2:1—4).

15. SAMEHANG TUSSEN REGVERDIGDNG EN
HEILIGING

Die ernstige voorneme waarmee die gebowige na ab die gebooie
van God begin ewe (vgl Heidelbergse Kategismus 114), is ‘n
begin wat in die regverdiging deur die geloof gefundeer is. Die
regverdiging word nie deur die heiliging buite werking gesteb
nie, maar bevestig (Nederlandse Geboofsbeiydenis 24). Ons
kan nie die regverdiging agterbaat nie, maar beef deur die heilig
ing uit die regverdiging.

Daar bestaan dus ‘n noue samehang tussen die regverdiging
en die heiliging. Die twee begrippe kan onderskei, maar nie
geskei word nie. Abbei vind hub besbag in Christus, aangesien
Christus ons regverdiging en heiliging is (1 Kor 1:30) en Chris
tus nie verdeel kan word nie.

Die afwassing van ons sondes, ons heibiging en ons regverdig
ing geskied in die Naam van die Here Jesus Christus en deur
die Gees van God (1 Kor 6:11). Jesus Christus het ons verbs
sing vir ons ‘n werkiikheid gemaak (Rom 4:25), en die Heibige
Gees bring dit tot voile verwesenliking in die lewe van die
gebowige (1 Kor 6:11).

Dit is die Here wat ons met die Heibige Gees toerus en kragtig
onder ons werk (Gal 3:5), deur lewe (2 Tess 2:13), gebed
(Judas vers 20) en getuienis (Hand 1: 8). Die Heilige Gees werk
in elke gebowige die negevoudige vrug van iiefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, ne
derigheid en selfbeheersing (Gal 5:22). Hierin verskil die gebo
wiges nie van mekaar nie.

Maar daar is ook ‘n verskeidenheid van genadegawes. Aan
elkeen afsonderbik word ‘n werking van die Gees gegee tot
voordeel van almab (1 Kor 12:7). Al hierdie dinge is die werk van
een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderbik ‘n gawe uit
deel soos Hy wil (1 Kor 12:11).

Ons het baie bede in een iiggaam, en die lede het nie abmal
dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus
een biggaam, en aimab afsonderiik bede van mekaar. Ons het
genadegawes wat van mekaar verskii volgens die genade wat
God aan elkeen van ons gegee het (Rom 12:4—6). God het die
lede, elkeen van hulie afsonderiik, in die biggaam gevoeg SOOS
Hydit wou hO (1 Kor 12:18). En ons word in die Skrif beveel: “As
goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet
elkeen, namate by ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien”
(1 Petr 4:10).

Dit is ook dieseifde Gees wat ons vir God afsonder (2 Tess
2:13), en wat ons gedrag bepaai (Gab 5:25).

Dit is deur die Gees dat ons ‘n einde aan ons sondige praktyke



maak (Rom 8:13) Dit is deur die Here wat die Gees is, dat ons al
meer verander word om aan die beeld van Christus gelyk te
word en dat die heerlikheid wat van ons uitstraal, steeds toe
neern (2 Kor 3:18).

Die feit dat ons almal in baie opsigte struikel, 5005 Jakobus ook
getuig (Jak 3:2), is dus geen verskoning nie, maar ‘n skuldbely
denis wat ons moet bring by die uitroep van Paulus: “Ek ellen
dige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verbs?”
(Porn 7:24).

Natuurlik sal ons die volrnaaktheid in hierdie lewe, voor ons
sterwe, nie bereik nie. Tog word ons steeds tot die volmaakt
heid opgeroep (Matt 5:48; Fib 3:12), en word die ewe van die
gelowige deur baie vermaninge omring (1 Kor 6:18; 10:14; Ef
4:27; Jak 4:7).

Die Heidelbergse Kategismus verklaar dat al die sondes van
die gebowiges “waarlik deur God ter wille van die verdienste
van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van
die evangelie met ‘n ware geboof aanneern” (84). Die woorde
“so dikwels” wys op die voortdurende aktualiteit van die korre
lasie tussen geboof en regverdiging.

16. GELOOF EN REGVERDIGING

Daarmee het ons nou gekorn by die vraag na die aard van die
verhouding tussen geboof en regverdiging?

Die vraag is of die regverdiging geheel en al in die tyd plaasvind
en dus volledig saamgevat kan word as ‘n regverdiging deur
die geboof, en of die regverdiging aan die geboof voorafgaan en
as sodanig van ‘n ewige regverdiging gepraat kan word?

Die antwoord op die vraag is nie so eenvoudig nie orndat hulle
wat van ‘n ewige regverdiging wil praat, meestal sterk klem
daarop be dat die ewige regverdiging hoegenaarnd nie die
regverdiging deur die geboof in die tyd uitsluit nie. En daarrnee
word ook die vraag na die plek, betekenis en funksie van die
geboof aan die orde gestel.

Dit is duidelik dat die telkens opvlarnrnende stryd oor die ewige
regverdiging vandag nog nie sy aktualiteit verboor het nie. Dit is
net jammer dat die verskil in standpunte meerrnale tot ‘n feile
stryd oorgaan, in plaas daarvan dat daar gepoog word om
mekaar se diepste rnotiewe te probeer verstaan, en saam ge
worsteb word orn beter uitdrukking aan hulle gemeenskapbike
standpunte te gee, ten einde eensternmigheid in formulering te
probeer vind.

Die voorstanders van die ewige regverdiging wil teen elke prys
aan die prioriteit van die genade van God vashou teenoor elke
vermensliking van die genade van God. Hulle wil op hulie
hoede bly vir elke produserende of kreatiewe funksie van
die geloof.

Die bestryders van die ewige regverdiging weer, hou vol dat die
regverdiging nie in die tyd kan plaasvind as dit nie in die besluit
van God in die ewigheid vasgelé het nie (vgl Ef 1:11). Die geboof
self is nie die oorsaak van ons regverdiging nie, rnaar slegs ‘n
middeb waardeur Christus, ons Geregtigheid, omhels word
(Nederlandse Geboofsbelydenis 22). Hierdie standpunt hand
haaf dus die prioriteit van die genade van God en verwerp die
kreatiewe betekenis van die geboof sonder om van ‘n ewige
regverdiging te praat.

In nie een van die twee standpunte is die uitverkiesing in dis
puut nie. Die regverdiging is egter ‘n uitvloeisel van die uit
verkiesing (Porn 8:30; Dordt 2.8) en kan dus nie met die uitver
kiesing geIdentifiseer word nie. Ons kan dus in elk geval nie
van ‘n ewige regverdiging praat nie.

‘n Ewige regverdiging en ‘n regverdiging deur die geboof in die

tyd, is botsende begrippe wat nie met rnekaar versoenbaar is
nie. Die een sbuit die ander uit.

In hierdie debat word van ‘n analitiese en van ‘n sintetiese
regverdiging gepraat.

Die analitiese regverdiging beteken dat God iemand regverdig
verklaar op grond van wat hy reeds is, terwyl die sintetiese
regverdiging beteken dat God my regverdig verklaar op grond
van die geregtigheid van Christus Jesus wat Hy my toege
reken het.

Die stryd het steeds gewentel om die vraag of die geboof aan die
regverdiging voorafgaan of daarop voig?

Wanneer die geboof voor die regverdiging geplaas word, kan
ons van ‘n analitiese regverdiging praat. Hoeseer die geboof
ook al in hierdie standpunt nie as ‘n werk of as ‘n oorsaak van
die regverdiging nie, maar slegs as ‘n middeb wat die regverdig
ing aanneem, gesien word, kan die verwyt moeilik ontkom
word dat die regverdiging hier gesien word as ‘n regverdiging
van die gebowige. Dit korn daarop neer dat die regverdiging in
feite ‘n Goddelike konstatering van ‘n reeds aanwesige gereg
tigheid is, eerder as ‘n regverdig-verklaring. Sodoende word
die forensiese karakter van die regverdiging bedreig, terwyb die
Skrif leer dat dit die goddebose is wat deur God vrygespreek
word (Porn 4:5). Op die wyse kan nie meer aan die greep van
die Arminianisme ontkorn word nie, terwyl dit hoort tot die siel
van die Rernonstrante wat leer dat ons deur die daad van die
geboof as sodanig, dit wil sé, op grond van ons geboof geregver
dig word.

Direk hier teenoor kry ons die standpunt dat die regverdiging
aan die geboof voorafgaan waardeur van ‘n ewige regverdiging
gepraat word. Die bedoebing is om die regverdiging as ‘n gena
dedaad van God nie van die subjektiwiteit van die menslike
geboof afhanklik te maak nie. Die regverdiging hoef dus nie te
wag op wat in die tyd aan geboof, bekering of bewussyn open
baar kan word nie. Die veronderstelling is dat die regverdiging
reeds bestaan, nog voordat dit in ons bewussyn ingaan. Goed
bekyk, kan sodoende alleen gepraat word van ‘n bewusword
ing in die tyd van ons regverdiging. Die mens ontdek dan slegs
dat hy reeds ‘n regverdigde mens is. Dit is die bewuswording
van iets wat reeds ‘n feit is.

Met so ‘n standpunt sal uiters moeibik nog van ‘n werkbike
regverdiging deur die geboof gepraat kan word. Dit gaan in ons
regverdiging orn meer as net die verbigting van ons verstand of
bewussyn. Dit gaan orn ‘n regverdiging wat deur die geboof
plaasvind (Porn 3:28; 4:5; 5:1) en wat ons ewe nuut rnaak (2
Kor 5:17, 21; Tit 3:3—7). Van ‘n ewige regverdi~ing, waarvan
ons net rnaar op een of ander stadium van ons lewe bewus
word, weet die Skrif niks nie.

In Gab 3:8 staan geskrywe: “Die Skrif het vooruit geweet dat
God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle gb.
Daarorn het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham
gebring: “In iou sal ab die nasies geseën word” Die nasies was
nog nie geregverdig nie; hubbe sou dit nog word. Van ‘n ewige
regverdiging is hier geen sprake nie.

Dit is duidelik dat die uitverkorenes voor hulbe wedergeboorte
kinders van die toorn (Ef 2:3) en vyande van God was (Rorn
5:10). En in daardie tyd van huble lewe kan dit nie wees, en kan
nie gesé word dat hulbe alreeds geregverdig is nie. Ook hier kan
nie van ‘n ewige regverdiging gepraat word nie.

In 1 Kor 6:9—11 word na die goddebose rnense wat geen deel
aan die Koninkryk van God sal kry nie, verwys en gese: “En so
was party van julie juis ook. Maarjulle het julie sonde laat afwas,
julie is geheilig, julIe is vrygespreek in die Naarn van die Here
Jesus Christus en deur die Gees van ons God” Die was en die
is, dui op iets wat in hulle leeftyd pIaasgevind het toe hulbe ge
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regverdig is. Hulle was vantevore nie regverdig nie. nb, maar ook van die geloof.

In 1 Tim 1:16 praat Paulus van mense wat in Christus gb “om
die ewige lewe te verkry” Die owige lowe word ontvang deur die
geboof, dit wil Se, eers wanneer daar gegbo word (vgl Joh 3:15,
16, 36; 5:24; 20:31).

Dit is so dat Christus vanweë ons oortredinge oorgelewer is en
dat Hy opgewek is sodat ons vrygespreek kan word (Rom
4:25). Maar hierdie feit staan in die nouste verband met Rom
5:1 wat lees: ‘God het ons dan nou vrygespreek omdat ons
gb” Daar is nie twee maniere waarop ons die vryspraak deeb
agtig kan word nie, met of sonder geboof nie. Dit is diosebfde
mense van wie in Rom 4:25 en in Rom 5:1 gepraat word. In
huble leeftyd het daar iets met hubbe gebeur (vgl Tit 3:3—7), op
die oombbik toe hubbe gegbo hot (Rom 5:1).

So het dit 00k met Saggeus gebeur. Onmiddebbik nadat hy vir
Jesus sy huis en sy hart oopgemaak het, het Jesus van hom
gese: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom” (Luk
19:9). Hy is op daardie dag gered.

Die Bebydenisskrifte leer dat hierdie ware geboof in ons voorige
bring word deur die hoor van die Woord van God en deur die
werking van die Hoibige Goes, die geboof wat ons weergebore
baat word en tot nuwe mense maak, ons ‘n nuwe ewe baat bei en
ons van die versbawing aan die sonde bevry (Nederbandse
Geboofsbebydenis 24).

Dit is dus die Heilige Gees wat ons uit kinders van die toorn (vgb
Ef 2:3) tot kinders van God weergobore baat word (Nederbandse
Geboofsbebydenis 34).

God skenk in die tyd aan ons geboof en bekering, en nadat Hy
ons verbs hot uit die mag van die duisternis, bring Hyons oor in
die ryk van sy Seun (Dordt 3 en 4 paragraaf 10).

Ons kan dus sé dat ons geheel en al en vobbedig in die tyd dour
ons geboof geregverdig word (Rom 3:28; 4:5).

Wie die versoening en die regverdiging uit die tyd in die ewig
heid ophef, kan nie meer aan die fatabe konsekwensie ontkom
nie, dat albes wat in die tyd geskiod foitbik niks anders meer as
redupbikasie en ibbustrasie is van wat reeds in die stibte van die
ewigheid plaasgevind hot nie. Werkbike besbissinge sal dus
00k nie meer in die tyd kan pbaasvind nie, ook nie die kruisdood
en opstanding van Christus of die uitstorting van die Heilige
Goes nie. En dan hot ons op die weg van die antinomianis
me gokom.

17. DIE ANTINOMIANISME

Die antinomianismo wib van ‘n regverdiging in die tyd niks weet
nio en vorvang die standpunt met die bokendmaking van die
ewige rogverdiging. Die antinomianisme wys onvermoeid op
die vobbragte work van Christus aan die kruis, waarin die ver
sooning tot stand gekom het on konkbudeer, dat daar na hierdie
work van Christus vir die gobowige niks moor to doen is nie, en
dat elke poging om aan die gebowige tog weer jets toe to
skrywe, niks anders is nie as ‘n verbynde vorm van werkgereg
tigheid.

Op die oog af byk dit asof ons in die antinomianisme ‘n gbood
voile herhabing vind van die Bybebse gotuienis aangaande die
volkome goregtighejd van Christus wat geen bohoefte hot om
aangevub te word nie. In die vorwysing na die vobbragte werk
van Christus (vgb Joh 19:30; Hand 20:28) be dan ook nb die fout
van die antinomianisme nie. Jesus hot self aan sy Vader gesO:
“Ek hot U op die aardo vorhoerbik dour die work to vobbring wat
U My gegee hot om te doen” (Joh 17:4).

Die antinomianisme staan teenoor abbe Arminianisme on neo
nomianisme, teenoor ebke oorskatting, nie abbeen van die werke

Die antinomianjsmo is sebfs to vorkies bo die nomisn,e omdat
dit ten minste die soeweroiniteit van die genado eor, torwyl die
nomisme nie vir die genado van God nie maar vir die waar
digheid van die mens opkom, vir sy aktiwiteit en vir sy verant
woordobikhojd.

Die antinomianisme kan egter ook nie die genade van God ten
voile eor nie, omdat dit nb sion nie, dat God in sy gonade die
mens in sy diens roop nio. Dat dit nie ‘n tweede (wet) naas die
genade is nie, maar die rykdom van die genade self, is dit wat
die antinomianisme nie verstaan hot nie.

Aan die eon kant is dit duidebik dat die waarde van die geboof in
die uitsbuiting van abbe eie waardigheid bestaan (Heid Kat 61).
Die geboof word vobkome dour sy inhoud en aard bepaab. Die eie
aanneem van die verbossing is nooit ‘n eio aandeel in die tot
standkoming van die verbossing nie, want die geboof is volbedig
op die genade gong (Ef 2:8—10). Aan die ander kant kom die
heib van die evangebie na ons in die wonder van die versooning.
En hierdie soeworeine genado moot dour die geboof aanvaar
word (2 Kor 5:18—21). Die heilsweg is ‘n weg van die geboof
(Dordt 1.4, 2.5, 8).

Dit is duidebik dat die boodskap van vorbossing steeds van twee
kante bedreig word. Eerstens dour ‘n oorskatting van die go
boofsaksie, waardeur die bosbissingskarakter van die genade
afhankbik gemaabc word van mensbike vermoOns, en twoedons,
‘n vorbreking van die wedersydse betrokking tussen geboof en
regverdiging dour ‘n objoktivering van die verbossing, waardeur
die pbok van die geboof in die korrebasie, so nie wegvab nie, dan
tog moeibik gehandhaaf kan word. Tussen die twoo dwaabwoO
moot die kerk sy weg vind.

Die kerk moot onwrikbaar aan onder andere die vobgende vyf
waarhede vashou:

1. Aan die soowereino gonade van God (Heid Kat 60, 61).
Ons is dour die dood van sySeun met God versoen toe ons nog
vyande was (Rom 5:10).

2. Die ware geboof word in die mens voortgebring dour die
hoor van die Woord van God en die working van die Heibige
Goes (Ned Gob Beb 24).

3. Die geboof self is nie ‘n bykomende faktor wat die verbs-
sing konstitueer nio. Die goboof self maak ons nie regvordig nie.
Dit is sbegs die middeb waardeur ons Christus, ons Geregtig
heid, omhebs (Nod Gel Beb 22).

4. Sbegs dour ‘n ware goboof in Jesus Christus is ons voor
God regverdig (Heid Kat 60).

5. Die eis tot geboof en bekering, waardeur ons goregverdig
word, mag in die kerk nie vorwaarboos word nie (Dordt 2:5,
8).

18 DIE TYD WANNEER ONS GERED WORD

Dit bring ons by die bebangrike vraag: Wanneer word ons
gerod? Die strydvraag Of die regverdiging die geboof vooraf
gaan Of op die geboof vobg, hot ons baat sien dat nio eon van die
tweo standpunte daarin sbaag en aan die regvordiging dour die
geboof (Rom 3:28) rog to baat geskiod nie. Abbei standpunte
moet dour ons afgewys word.

Ons hot 00k gosien dat die soba gratia en die soba fide vanuit
twee kante bedreig word, Of van die Armonianisme en neono
mianismo aan die eon kant Of van die antinomianjsme aan die
ander kant. Tussen die twee dwaalweO moot die kerk sy
pad vind.

Ons hot 00k gosien dat die geboof geen kreatiewe funksie besit
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nie, rnaar juis geheel en al op die Goddelike genade gerig is.
Intussen het dit ook duidelik geword dat ons die instrumentele
karakter van die geloof nie mag ontken nie, en dat die oproep
tot geloof en bekering nie verwaarloos mag word nie.

Verder vereis die aard van die geloof dat die uitverkiesing ten
voile erken en bely word. Die korrelasie tussen geloof en reg
verdiging is sonder hierdie erkenning nie denkbaar nie. Immers
in die Skrif word gesien dat die geloof ‘n vrug van die uitverkies
ing is (Hand 13:48; Dordt 1.12) en dat die uitverkorenes gered
word (2 Tess 2:13).

Die oplossing vir die vraag van wat in die tyd en wat in die
ewigheid piaasvind, moet dus nie gesoek word in ‘n standpunt
waarin die tyd in die ewigheid opgelos word nie, want dan kan
daar geen sprake meer wees van ‘n regverdiging in die tyd nie
en kom die getuienis van die Skrif nie tot sy reg nie (Rom 3:28;
4:5; 5:1). Die oplossing moet eerder gesoek word in die feit dat
God juis die tyd gebruik om sy ewige gedagtes en deugde tot
openbaring te bring.

Kragtens die uitverkiesing (vgl 2 Tess 2:13) skenk God aan ons
in die Tyd (Dordt 3 en 4 par 10) geloof (Hand 13:48) en bekering
(Hand 5:31), sodat ons die verlossing wat daar in Christus
Jesus is, en die ewige heerlikheid in ons eie leeftyd kan ontvang
(2 Tim 2:10). So maak God die tyd aan die”ewigheid diensbaar
en openbaar Hy Horn as die Een wat vir ewig Koning is (1
Tim 1:17).

So staan daar geskrywe: “Hy Se: Op die regte tyd het Ek iou
gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek iou gehelp.
Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2
Kor 6:2). Ons regverdiging vind dus geheel en al in dietyd plaas
op die oornblik wanneer ons deur die geloof geregverdig word
(Rom 4:25—5:1); op dieselfde oomblik gaan ons onherroeplik
oor uit die dood na die lewe (Joh 5:24). Op die oomblik wanneer
ons Christus Jesus deur ‘n opregte geloof as ons Saligmaker
aanneem, gebeur dit. Op daardie selfde oornblik ontvang ons
die reg om kinders van God te word (Joh 1:12; Dordt 1.4). Maar
hoe neem ons Jesus as ons Verlosser aan?

Daar bestaan geen vaste resep nie. Natuurlik is die wederge
boorte ‘n geboorte wat in die tyd plaasvind. Die Leerreëls van
Dordt noem die wedergeboorte “die nuwe skepping, die op
wekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die Skrif so
heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk ... Dit is ‘n
volkome bonatuuriike, baie kragtige en tegelyk baie aange
name, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God
Die gevoig is dat almal in wie se harte God op hierdie won
derlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weerge
bore word en daadwerklik gb. Dan word die wil, wat nou
vernuwe is, nie aileen deur God gedryf en beweeg nie, maar
omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom
word ook tereg gesé dat die mens, deur die genade wat hy
ontvang het, gb en horn bekeer” (3 en 4 par 12).

Die eerste prinsipiele bekering bring God op verskillende wyse
in verskillende mense tot stand. Dit kan of op ‘n drastiese wyse
plaasvind, soos in die geval van Paulus (Hand 9:1—19; 22:16)
Of dit kan op ‘n meer stille wyse gebeur, soos in die geval van
Timoteus, wat in ‘n Godvresende huis grootgeword het (2 Tim
1:5) en wat onder die prediking van Paulus tot geboof gekorn het
(1 Tim 1:2; 1 Kor 4:15—17).

Die eis tot geboot en bekering moet aan able mense, wat tot hulle
bewuste leeftyd gekom het, gestel word (Dordt 2.5). By elkeen,
Of hy nou ‘n verbondskind is Of nie, moet by die eerste prin
sipiele bekering ‘n oornbiik aanbreek waarin hy tot ‘n besliste
keuse kom.

Omdat die verbondskind meestal vroeg in sy ewe tot bekering
kom en omdat hy gewoonlik ‘n hele aantab geestelike ervaringe
voor die gees kan roep, is dit nie altyd so maklik om presies uit

te rnaak watter ervaring die eerste ware bekering was nie. Dit is
dan ook nie ‘n vereiste dat ons rnoet weet wat die dag en datum
van ons veriossing is nie.

Dit is egter belangrik om to onthou dat my regverdiging of vry
spraak pas in die tyd begin, naamlik van die oomblik af dat ek
deur ‘n ware geloof Christus as my Verlosser aanneem (Ned
Gel Bel 22; Heid Kat6O; Dordtl.4). Die besef daarvan kaneers
dateer sedert die moment van my aanname van Christus (1 Joh
5:12, 13), en word steeds helderder namate die geboof krag
tiger word in die voortgesette bekering.

As ons van die Here af weggedwaal het (Jer 2:13), dan mag ons
na Horn toe terugkeer (Jer 3:22) deur ons sondes te bely en
daarvan at te sien (Spr 28:13). En die Here sal ons sondes
vergewe (1 Joh 1:7—2:2), en daaraan nooit meerdink nie (Hebr
8:12).

As ons twyfel of ons al tot bekering gekom het, of twyfel of ons
op die regte wyse geglo het (vgl 1 Kor 15:1, 2), dan is dit
verstandig om hewer dubbel seker te maak. Ons hoef nie lank
met die twyfel te worstel nie. Jesus het klaar die prys vir ons
betaal (Jes 53:4—6; Rom 4:25; 2 Kor 5:21; 1 Petr 2:24, 25).
Ons kan dadelik (2 Kor 6:2) met ons twyfel na Jesus toe kom
(Matt 11:28—30), asof ons dit vir die eerste keer doen (Heid Kat
84; Dordt 5.7). Ons kan bid soos die tollenaar gebid het: “0
God, wees my, sondaar, genadig” (Luk 18:13). En dan mag
ons gb dat ons saak met God reg is (Luk 18:14).

Die Bybel maak gebruik van modelle wat duidelik genoeg is
sodat selfs kinders dit kan verstaan. In Openbaring 3:17—22)
staan geskrywe: “Julie sé: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks
meer nodig nie,” en julie weet nie dat julie ellendig en beklaens
waardig is nie, arm, blink en kaal. Daarom raai Ek julie aan om
by My goud te koop wat deur vuur gebouter is, sodat julie ryk
kan word; en koop wit klere sodat jullejulle kan aantrek en julie
skande, julie naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf
om aan julie oë te smeer sodat julie kan sien. Ek bestraf en tug
elkeen watek liefhet. Laatditdan vir julie ems wees en bekeer
julie. Kyk, Ek staan by die deur en Ek kiop. As iemand my stem
hoor en die deur oopmaak, sal Ek by horn ingaan en saarn met
horn die feesmaai hou, en hy saam met My. Elkeen wat die oor
winning behaal sal Ek saam met My op my troon laat sit, net
soos Ek ook die oorwinning behaai het en saam met my Vader
op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na
wat die Gees vir die gemeentes se’ Hierdie woorde geld nie net
vir Laodisea nie, maar viral die gemeentes (Openb 3:22), en vir
abbe tye (Openb 14:6). In Openbaring 22:17 lees ons: “Die Gees
en die bruid sé: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet Se:
“Kom!” En ebkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water
van die lewe wib he, moet dit kom kry, verniet!”

Die Here praat met ons deur sy Woord. Ons hoor dit met ons
ore. Ons dink met ons verstand. Ons besiuit met ons hart. Ons
reageer met ons wil. Ons antwoord met ons rnond. Ons sé:
Kom in, Here! En ons gb dat Hy ons gebed verhoor het, want
Hy sê dit in sy Woord (Openb 3:20; 1 Joh 5:9—13). Hy doen
wat Hy beloof het om te doen (vgl Hebr 10:23); Hy kom in
(Openb 3: 20), want Hy hou sy woord (Tit 1:1—3).

Dit bring ons natuurhik by ‘n baie persoonlike vraag: Het almab
van ons aI vir Jesus Christus as ons Verbosser aangeneem?
(Vgl Kob 2:6). Kan elkeen van ons, met beskeidenheid en met
eerbied vir God, aan elkeen wat van ons ‘n verduidebiking eis,
rekenskap gee van die hoop wat in ons lewe? (1 Pet 3:15, 16).
Kan elkeen van ons al met vrymoedigheid sê: “Ek behoort aan
die Here” (Jes 44:5; Rom 8:16, 17).

19. DIE WAARDE VAN ONS GELOOF

As ons siegs deur ‘n ware geboof in Jesus Christus regverdig
voor God is (Heid Kat 60) en as siegs die wat Jesus met ‘n ware
geboofaanneem, in Horn ailes hetwatvir hulbe saligheid nodig is
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(Heid Kat 30), bring dit ons by ‘n belangrike vraag: Wat is die
waarde van ons geloof?

Ons moet antwoord: Die sola fide sluit die werke van die wet,
alle verdienste, alle selfroern en alle eiegeregtigheid uit.

Die geloof is eeg orndat die geloof geheel en al leef van die
genade en horn op die genade rig. Ons stel dus nie ons vertroue
in ons geloof as sodanig nie; in feit dat ons gb nie. Ons is nie
gered orndat ons gb dat ons gered is nie, rnaar orndat ons in die
Here Jesus gb (Hand 16: 30, 31).

Die feit dat Christus ons vryspraak is (1 Kor 1:30), sluit nie uit
nie, rnaar in, dat die geloof Horn aanneern (Joh 1:12) en dat ons
vanuit hierdie aanñarne uit Horn leef (Kol 2:6, 7). Die geloof is
die as waarorn dit alles draai; nie orndat die geboof self kreatie
we waarde het nie, rnaar orndat dit die werktuig is orn die vry
spraak te verkry (Rorn 4:5). Dit is nie die geboof self wat ons
regverdig rnaak nie, aangesien die geloof slegs die rniddel is
waardeur ons Christus , ons Geregtigheid, ornhels (Ned Gel
Bel 22).

Dit beteken egter nie dat ons die geboof rnag geringskat nie. Die
leerreëls van Dordt wat so skerp teen die Rernonstrante gekant
is, praat tog probleernboos van “die saligmakende geboof”
(1.15) en van “die regverdigende geboof” (2.8).

Die Skrif praat van die werk van öns geboof (1 Tes 1:3) en van
die geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan (Gal 5:6). Aan
die vrou wat aan bboedvboeiing gely het, het Jesus gesê: “Jou
geloof hetjou gered” (Mat 9:22). En aan die twee blindes het Hy
gesê: “Wat julie gb, sal gebeur” (Matt 9:29).

Ons geboof rnag nie as rnenslike daad ontken word nie. Dit is nie
‘n Goddelike geboof nie, rnaar ‘n rnenslike geboof waarorn dit
gaan. Die Skrif praat van die geboof as van ons geboof (vgl Rorn
4:5). En hierdie geboof word eers sigbaar wanneer dit op die
werklikheid van die rnenslike eksistensie betrek word. Die
rnenslike lewe word nie uitgeskakeb nie, want dit gaan orn die
konkrete rnensbewe in sy geboofsverhouding tot die genadevan
God. Die Here open die hartvan Lidia, en sy gee ag op wat gese
word (Hand 16:14); sygbo(Hand 16:15). Die Here rnaak ons
betrokke. Hy werk in en deur ons. Die Here werk die geboof (Joh
6:29) en Hy skenk die geboof (Ef 2:8), rnaar ons hanteer die
geboof. Sodoende is ook die oproep orn te gb (Hand 20:21) in
die sola gratia gefundeer (Ef 2:8—10). Ons rnoet gb in die Here
Jesus sod at ons gered kan word (Hand 16:30, 31).

Daarrnee word 00k die noodsaaklikheid van ons geboof ge
handhaaf (Mark 16:15, 16). Die soewereinde genade van God
rnoet deur die geboof aangeneern word, of anders bly die straf
van God op ons (Dordt 1.4; Joh 3:36). Daarorn word die rnens’
tot gehoorsaarnheid aan die geboof opgeroep (Rorn 1:5; 10:16;
Hand 6:7) en daarorn word ongeboof en sonde sterk veroordeel
in die Skrif (Rorn 6:23; 14: 23; Jak 1:5—8).

Daar bestaan voorts ‘n noue verband tussen geloof en veroot
rnoediging, want dit is nie die onskuldige nie, rnaar juis die
skubdige wat vrygespreek word (Rorn 4:5). Geboof erken die reg
van die oordeei oor ons sondes (Luk 15:21).

Daarorn word ons in die Skrif opgeroep orn ons voor God te
verootrnoedig. Dit beteken orn ons in nederigheid aan die
kragtige hand van die Here te onderwerp (1 Petr 5:6), orn berou
te toon, en orn weg te draai van ons sondige wee at (2 Kron
7:13—15).

Verootrnoediging kan die geboof voorafgaan of daarop volg.
Verootrnoediging wat uit die geboof voortspruit, kry ‘n piek in die
Christelike lewe. Eers nadat Saggeus besbuit het orn sy huis en
hart vir Jesus oop te rnaak, het hy sy sonde beby en laat staan
(Luk 19:5—10).
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Ons rnoet steeds kan praat van die ems van die geboof. Juis
vanuit die noodsaakbikheid van die geboof (Joh 3:36), rnag die
ems nooit in die prediking ontbreek nie. Paulus kon Se: “Ek het
sowel die Jode as die Grieke ernstig verrnaan orn hulle tot God
te bekeer en in ons Here Jesus te gbo” (Hand 20: 21; vgb 20:31;
28:23). Ons rnerk dieselfde ems by Paubus as by die Spreuke
digter, wat sé: “Red die wat na hulle dood toe gesleep word, die
watval-val op pad is orn doodgernaak te word as jy nie keer nie”
(Spr 24:11). Daarorn kon hy ook Se: “Vir abrnab het ek alles
geword orn in elk gevab sornrnige te red (1 Kor 9:22). Die gevaar
is nie denkbeebdig nie, dat ons juis vanuit die erkenning van die
soewereine genade aan die ems in dir ~rediking afbreek kan
doen. En dit rnag nie! Die feit dat daar in Ikoniurn ‘n groot aantal
Jode en Grieke gebowig geword het, word toegeskryl aan die
wyse waarop Paulus en Barnabas die evangebie verkondig het.
Letterlik vertaab, word gesê: “Hulle het so gespreek, dan ‘n
rnenigte Jode soweb as Grieke gebowig geword het” (Hand
14:1). Kragtens die feit dat die boodskap van die versoening
daarin bestaan dat God deur Christus die wêrebd rnet Hornsebf
versoen het en die rnense hulle oortredinge nie toereken nie,
word ‘n dringende oproep deur Paulus selfs binne die gerneen
te gedoen: “Ons srneek julie narnens Christus: Aanvaar die ver
soening rnet God wat Hy bewerk het” (2 Kor 5:19, 20).

Op diesebfde wyse rnoet die oproep tot geboof en bekering
steeds in die rnidde van die gerneente van Jesus Christus
uitgaan (vgl Openb 2:5, 16, 21, 22; 3:3, 19), want nie alrnab het
kennis van God nie (1 Kor 15:34). En daar is die rnense vir wie
die koninkryk bedoel is wat in die diepste duisternis gegooi
word (Maff 8:12) en ‘n swaar straf sal kry (Luk 12:47). Daar is
die rneisies wat geen olie in hulle larnpe het nie (Matt 25:1—13).
Daar is die bote wat gevaar loop orn afgesny en in die vuur
gegooi te word (Joh 15:1—6).

Orn hierdie rede kan ons verstaan waarorn Paulus aan die
gerneente sé: “Wie rneen dat hy staan, rnoet oppas dat hy nie
val nie” (1 Kor 10:12), en later aan diesebfde gerneente skrywe;
“Stel julleself op die proef en ondersoek jublesebf of julIe in die
geboof lewe” (2 Kor 13:5). So ‘n ondersoek kan ableen deur
elkeen van ons self onderneern word. Elkeen van ons moet
eendag vir hornself aan God rekenskap gee (Rorn 14:10,
12).

20. WAT LEER ONS BELYDENISSKRIFTE?

Op hierdie punt is dit belangrik orn te vra: Wat leer ons belyde
nisskrifte oor ons geboof en regverdiging? In artikeb 22 van die
Nederlandse Geboofsbelydenis staan geskrywe: “Ons gb
dat die Heilige Gees ‘n opregte geboof in ons hart laat ontvlarn
Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes.
Dit maak Hom ons eie .. en dan het hy wat Jesus Christus
deur die geboof besit, sy voIle saligheid ... Ons sé dus tereg
saarn rnet Paulus dat ons deur die geboof alleen of deur die
geloof sonder die werke geregverdig is (Rorn 3:28). Orn
presies te wees: Ons bedoel nie dat die geboof self ons
regverdig maak nie, want die geboof is slegs die middeb
waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhebs ... ter
wyb die geboof die middeb is wat ons, in die gemeenskap
aan sy webdade, aan Hom verbind”

In artikel 23 word gesê: “Ons gb dat ons gebuksaligheid gelee
is in die vergewing van ons sondes orn Jesus Christus ontwil en
dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Ons ... rnaak
staat en steun op die gehoorsaarnheid van die gekruisigde
Christüs ableen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons
in Horn gb”

In artikeb 24 lees ons: “Ons gb dat hierdie ware geboof in die
rnens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God
en deur die werking van die Heilige Gees; dat die geloof horn
weergebore laat word en tot ‘n nuwe rnens maak, horn ‘n
nuwe lewe laat lei en horn van die verslawing van die sonde



bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regver
digende geloof die mens vir ‘n vroom en heilige lewe onver
skillig sou maak nie”

In die Heidelbergse Kategismus word geantwoord dat die
nut van my geloof daarin bestaan “dat ek in Christus voor
God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe
is: (59).

Op die vraag hoe ek voor God geregverdig is, word geant
woord: “Stegs deur ‘n ware geloof in Jesus Christus ... en
dat ... God ... aan my sonder enige verd~nste van my kant, uit
loutere genade, die geregtigheid ... van Christus skenk ... Aan
hierdie we!daad het ek dee! vir saver ek dit met ‘n gelowi
ge hart aanneern”: (60).

As antwoord op die vraag waarorn ek slegs deur die geloof
regverdig is, word gesé: “Nie dat ek op grond van die
waarde van my geloof vir God aanneem!ik is nie, rnaar
omdat slegs die ... geregtigheid ... van Christus my geregtigheid
voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die
geloof aanneem en my ele maak nie”: (61).

Die regverdiging deur die geloof word ook in allerlei ander ver
bande in die Kategismus aangedui: “Slegs die wat deur ‘n
ware geloof in Horn ingelyf word en al sy weldade aan
neem,” word deur Christus salig: (20).

“Wie hierdie Verlosser (Jesus) met ‘n ware geloof aan
neern, het in Horn alles wat vir hulle saligheid nodig is:”
(30).

Ek word ‘n Christen genoern “orndat ek deur die geloof ‘n lid
van Christus is”: (32).

Die Heilige Gees Iaat rny “deur ‘n ware geloof dee! kry aan
Christus en al sy weldade”: (53).

Ons is “deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant”: (64).

In die Dordtse Leerreëls word ons soos volg geleer: “Die
toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie gb nie.
HuNe wat die evangelie egter aanneem en die Verlosser, Jesus,
met ‘n ware geloot omhels, word deur Horn van die toorn van
God en van die verdert verbs en Hyskenk huble die ewige lewe”
(1.4 vgl Joh 3:36; Mark 16:16).

Hoofstuk 1 paragraaf 15 praat van “die saligmakende geloof en
van die genade van die bekering”

In hoofstuk 2 paragraaf Sword gesé “Verder is dit die belofte
van die evangelie dat elkeen watin die gekruisigde Christus gb,
nie verlore sal gaan nie, maar die ewige ewe sal he. Hierdie
belofte moet aan alle volke en mense, aan wie God na sy
welbehae die evangelie stuur, sonder enige onderskeid ver
kondig en bekend gestel word, met die eis tot bekering en
geloof”.

‘n Bietjie verder in paragraaf 8 staan geskrywe : “So het God
slegs aan die uitverkorenes die regverdigende geloof geskenk
orn hulle daardeur onfeilbaar salig te maak”

In hoofstukke 3 en 4 paragraaf 10 word verklaar dat dit aan God
toegeskryf moet word wanneer mense wat deur die evangelie
geroep is, kom en bekeer word. Ons lees: “Hy het huble van
ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep almal
kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat
hulle uit die mag van die duisternis verbs is, bring Hy hulle oor
in die ryk van sySeun, orn die deugde van Horn, wat hulle uit die
duisternis tot sy wonderbare hg geroep het, te verkondig en om
nie in huhieseif nie, rnaar in die Here te roem”

En in paragraaf 17 lees ons: “Die almagtige werking van God

waardeur Hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit nie
die gebruik ult van die middele waardeur God na sy oneindige
wysheid en goedheid hierdie krag van Horn wib uitoefen nie,
maar eis dat hulle gebruik sal word.

Net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God, waardeur Hy
ons weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die
evangehie uit en werp dit ook nie ornver nie. Inteendeel, die
alwyse God het dit tot ‘n saad van die wedergeboorte en tot
voedsel vir die siel bestern ... Deur die vermanings word die
genade immers gegee, en hoe gewihiger ons ons amp uitoeten,
des te heerliker word die weldaad, wat God in ons werk, open
baar. So vorder God se werk op die allerbeste manier. Aan die
God alleen horn toe, vanweë die middebe sowel as vanweë die
verlossende vrug en krag daarvan, able heerbikheid tot in ewig
heid. Amen”

Die belydenisskrifte onderskryI~ dus vobbedig die regverdiging
deur die geloof in die tyd.

21. WAT BETEKEN DIT ALLES VIR ONS KERK
VANDAG?

Ons kan 15 dinge noern:

1. Die oorgrote rneerderheid van ons hidmate het nog nie die
knie voor Baäl gebuig nie.

2. Die groot getal ontwykende hidmate dui op ‘n ernstige
beernte in ons kerk se arbeid en ewe.

3. Die tekort aan ouderhinge en diakens skep in veral ons
stadsgemeentes ernstige probberne.

4. Ons kan glad nie gerus voeb oor die 16,8% hidrnate wat nie
die eredienste besoek nie.

5. Daar is ‘n tekort aan die nodige fondse om die werk van
die kerk na behore te doen.

6. Die groei van ons kerk is nie na wense nie.

7.
te kwyn.

Die deebnarne aan gerneenskaphike gebed is besig om

8. Die getal bidmate wat die kerk verbaat, toon ‘n stygen
de tendens.

9. Die huwehik en sedehike lewe van verskeie van ons amps
draers en bidrnate het in die brandpunt gekom.

10. Gebrekkige kerkbike betrokkenheid is by table hidmate
aanwesig, veral by die manlike hidmate.

11. ‘n Atwyking van die duidebike getuienis van die Skrif en
van die leer van ons kerk, word by table bidmate ondervind.

12. ‘n Aansienlike persentasie hidmate erken nie die moont
hikheid om geboofsekerheid te besit nie.

13. Die houding van table bidmate teenoor die prediking, die
kerkbike leiding en die besbuite van die kerk dui op ‘n gesags
krisis in ons kerk.

14. Die kerk sbaag nie daarin om sosiabe kontak tussen bid-
mate onderhing suksesvob te bevorder nie.

15. Daar is oral by table bidmate ‘n vurige verbange dat die
Here weer die ewe vir ons nuut moet maak (Ps 85:7). Dit is ‘n
teken van hoop.

22. WAT NOU VORENTOE?

Ons kan 24 dinge noem:
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1. Die gemeentes en lidmate moet steeds met klem daaraan
herinner word om die Here sonder ophou te dank vir al die
weldade aan ons bewys, (Ps 1 16:12), en Horn ook te dank vir
hulle wat die knie voor Baäi nie gebuig het nie. Die lidmate rnoet
opgeroep word tot ‘n lewe van dankbaarheid.

2. ‘n Daadwerklike poging rnoet aangewend word orn die
talle ontwykende lidrnate op te spoor en in te skakel. Spesiale
aandag moet aan nuwe intrekkers gegee word. Lidrnate kan as
helpers opgelei word om die kerkraad hierin behulpsaam te
wees (Luk 15).

3. Lid mate moet doelgerig toegerus word om as lede van die
kerkraad en as leiers in die gemeentelike aktiwiteite gebruik te
word (2 Tim 2:2).

4. Die prediking en die inrigting van ons eredienste moet
met die nodige verantwoordelikheid, die behoeftes van ons lid-
mate ontmoet (Spreuke 27:23—27). Die aanddiens hoef nie ‘n
replika van die oggenddiens te wees nie.

5. Lidmate rnoet doelbewus onderrig ontvang in die gee van
hulie offergawes (1 Kor 16:1—4). Hulle moet geleer word om
stelselmatig, na eie vermoë, vrywiliig, vrygewig, blymoedig en
uit dankbaarheid te gee (2 Kor 8 en 9). Debietorders kan pro
pageer word.

6. Daar moet doelgerig met die oog op die opbou (Ef 4:1 1—
16) en die groei (Hand 2:47) van die gerneente beplan en
gewerk word (vergelyk Hand 9:31). Die ‘ITO, Bybeikor, Mema,
Radiokansel, die LTP, Doelgerigte gemeentebou, die rekenaar
en kerklike tydskrifte kan met groot krag ingespan word.

7. Die lidmate moet in persoonlike werk opgelei word orn
met die evangelisasie- en sendingaktwiteite van die kerkraad
behulpsaam te kan wees (Matt 4:19).

8. Die noodsaak, krag en waarde van gebed moet onder
streep word. Toegespitste geleenthede vir gemeenskapiike
gebed moet geskep word (Hand 12:5, 12). Dit rnoet die gereel
de byeenkornste vir gebed nie vervang nie. Wyksbidure kan
gereel word.

9. Die kerkraad en ring moet aan bepaalde negatiewe ten-
dense en leerntes, BOOS dit van tyd tot tyd geidentifiseer word,
noulettend aandag gee (Jos 7). Kerkvisitasie kan ‘n belangrike
bydra lewer (Hand 15:36).

10. Huweliksvoorligting, huweliksverryking en huweliksbe
raad moet ‘n hoe prioriteit in die gemeentelike aktiwiteite verkry
(Hebr 13:4).

11. Groter geleentheid vir deelnarne aan die erediens en
ander gemeentelike verpligtinge rnoet doelbewus vir iidrnate
geskep word. Die lidmate rnoet gelei word orn hulle gawes te
ontdek (1 Kor 1:6, 7) en te gebruik (1 Petr 4:10, 11).

12. Die gesag van die Woord van God rnoet onverwaterd
aan die lidmate voorgehou word (2 Tim 3:16, 17). Die Skrif rnoet
as die Woord van God verkondig word (1 Tess 2:13).

13. ‘n Liefde vir die leer van ons kerk moet by ons lidmate
gekweek word. Die Belydenisskrifte moet voortdurend die no
dige aandag kry. Die prediking, die kategese, en selts na
kategetiese onderrig vir volwasse lidrnate kan vir hierdie doel
gebruik word.

14. Die behoefte aan geloofsekerheid moet ontmoet word.
(2 Kor 13:5).

15. Die ems van die verkondiging en van die geloof (Hand
20:21; Joh 3:36) mag in die prediking en werk van die pre
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dikant nie ontbreek nie (Dordt 3 en 4 par 17). ‘n VIam op die kan
sel bring ‘n vlam in die hart van die gemeente!

16. Die eis van bekering, van geloof en van ‘n geheiligde
lewe rnag in die prediking nie verwaarloos word nie (Hand
20:21; 1 Tess 4:3).

17. Van tyd tot tyd moet in die kategese, in die erediens, in
diensreekse of andersins geleentheid tot voile oorgawe aan en
‘n beslissing vir die Here geskep word (Jos 24:15).

18. Die nodige voorbereiding en nasorg vir sodanige ge
leenthede moet steeds gedoen word (Joh 21:15—17).

19. Broederlike onderhoude, konferensies, kampe en ander
geleenthede vir geestelike verdieping kan op gereelde grond
slag gereel word (1 Petr 2:2, 3).

20. Vir manlike lidmate kan geleenthede geskep word om,
vOOr die dagtaak begin, vir gerneenskaplike gebed en Bybel
studie saarn te kom.

21. Geleenthede vir sosiale kontak tussen iidrnate moet ge
reel word. Tee na eredienste, gerneente-etes, wyksbyeen
kornste, basaars, projekte, ensovoorts. ‘n Werkbare weg moet
gevind word.

22. Die kerklike dissipline oor die leer en lewe van amps
draers en lidmate moet met iankmoedigheid rnaar tog met
beslistheid en onbevrees toegepas word (Hebr 13:17). Wilie
keur in leer en ewe mag nie eindloos geduld word nie. Die eer
van God, die heiliging van die gerneente en die redding van die
sondaar vereis dat opgetree word.

23. Die kerk rnoet doelerig toekomstige tendense probeer
vasstel ten einde in staat te wees om probleme pro-aktief te
ontmoet (Mail 16:1—3).

24. Die kerk moet besef dat al hierdie pogings nie kan slaag,
as die Here die huis nie bou nie (Ps 127:1). Daarorn rnoet die
hele kerk opgeroep word om in die Woorde van die psalm
digter die Here aan te roep en te Se: “Ontferm U weer oor
ons, 0 God, ons Verlosser, rnoettog nie langer op ons toornig
wees nie! Sal U dan altyd vir ons kwaad bly? Sal U dan U toorn
van geslag tot geslag laat voortduur? Wil U nie weer die lewe
vir ons vir ons nuut maak sodat u yolk hulle vreugde in U
kan vind nie? Laat ons U troue liefde belewe, skenk ons u red
dende huip, Here” (Ps 85:5—8). Mag die Here hierdie gebed
ook vir ons verhoor!
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ONDERWERP 2

DIE GEHEILIGDE LEWE:
ROEPINGSBEWUSTHEID, ~GEHOOR~

SAAMHEID EN ~VREUGDE

PROF JJ DE KLERK

Met die aanvaarding van en die bevestiging in die amp word
twee dinge veronderstel. Allereers beteken dit dat ons deur
God opgeeis word vir die bediening wat vir ons duidelik uitge
spel word in die Woord en in ons Kerkorde. Tweedens veron
derstel dit ook dat ons ons volledig toewy aan die werk en diens
van die Here, om as werktuie van sy geregtigheid in hierdie
wéreld op te tree. (Rm 6:13) Omdat hierdie roepingsvervullir,g
ten diepste te make het met hierdie toewyding en omdat dit ook
ten diepste te make het met die geheiligde lewe gaan ons nou
daaroor handel. Die onderwerp word vanuit vier punte of hoeke
benader.

1. Die geheiligde lewe en enkele misvattinge met die oog op
die roepingsvervulling.

2. Die geheiligde lewe en die voorwaardes vir die roepings
vervulling.

3. Die geheiligde lewe en die uitvloeisels vir die roepings
vervulling.

4. Die geheiligde ewe en die maatstaf vir die roepingsver
vulling.

1. DIE GEHEIUGDE LEWE EN ENKELE MISVAT11NGE
MET DIE OOG OP DIE ROEPINGSVERVULLING

1.1 Aktivisme

In die aktivisme gaan dit daarom dat die geheiligde lewe totaal
afhanklik gemaak word van die werk van die mens. Die mens in
hierdie geval dan nie gelowige ampsdraer word volledige ver
antwoordelik gemaak vir alles wat met die lewensheiliging en
met die toename in vroomheid gepaard gaan. Die eensydig
heid van hierdie benadering lê daarin dat die mens weer in die
greep kom van ‘n werkheiligheid waarin hyseif op die gebeds
meule alles moet doen om innerlik te verander. Sy werke is die
enigste ~vat tel en daarmee verval hy in ‘n soon van nuwe
slawerny. Wat flier gebeur is dat ons die ongelukkige situasie
het dat die skriftuurlike orde van die heilsweg, verander het. Die
regverdigmaking en die heiligmaking word omgeruil, met
ander woorde die heiligmaking word voor die regverdigmaking
gestel. Ek moet deur my goeie werke in die sin van ver
dienstelike werke, my regverdigmaking voor God bewerk. Dit
kan tog nie. Daarom is hierdie opvatting in stryd met wat die
Woord vir ons daaroor leer. Ongelukkig is daar baie mense wat
in die greep van hierdie slawerny verkeer.

1.2 Passiwiteit

Teenoor die aktivisme wat alles van die mens verwag, kry ‘n
mens 00k weer die ander opvatting naamlik dat alles van God
afkom. Hy is ons Verlosseren Heiligmakeren ons kan maar net
dryf op wat Hy gedoen het. In hierdie geval word daar vergeet

dat in die heiligmaking daar ‘n tweekantigheid is. Allereers
moet ons weet dat alle heiligmaking die vrug is van die werk wat
onse Here Jesus Christus gedoen het. Hy word nie verniet in 1
Kor 1:30 die wysheid van God en ons heiligmaking genoem
nie. Want sonder Christus en sonder sy verdienste kan dit tog
nie maar, daarmee saam moet ons ook onthou dat wanneer die
verlossing in ons deurbreek, wanneer die geloof wakker ge
word het, daar ook die ander kant is naamlik die van die diene
en oorgawe aan God. Die mens word ook nou verantwoordelik
gemaak en dit kan nieanders nie. Wantsoos dit in Fil 2:12 en 13
staan, is dit duidelik dat ons ons eie verlossing moet uitwerk
met vrees en bewing omdat dit God is wat in ons werk om te wil
sowel as om te werk soos die ou vertaling dit nog gestel het. Met
ander woorde dit is duidelik dat ons ook ‘n verantwoordelikfleid
het. Die passiwiteit mag dus nie oorheers nie. Dit is interessant
dat in verband met die begrip vroomheid, wat in die nouste ver
band staan met die geheiligde lewe en met heiligmaking, daar
00k hierdie tweesydigheid is. Barclay wys in een van sy wer
kies daarop.

Dat die vroomheid, Godsvrug (eusebeia), of toewyding aan
God allereers die vrug is van die genadewerk van die opge
stane Here in ons lewe (vgl. 2 Pet 1:3) en tog word in die
tweede plek ook gesé dat ons ons moet oefen in die vroom
heid of godsaligheid en dat ons ons moet besighou om steeds
toe te neem daarin (1 Tim 4:7). Dis daarom nie snaaks dat die
apostel 00k rondom die opdrag tot die vroomheid in 1 Tim 6:11
dit so duidelik stel dat ons moet ‘streef na die opregtheid en
toewyding aan God” met ander woorde dat ons self aktief ‘n
verantwoordelikheid het rondom die heiligmaking. Daarom sal
ons omgang met Gods Woord en in die gebed nie agterwee
mag bly nie.

1.3 Spiritualisme

Met die spiritualisme bedoel ons dit naamlik dat die geheiligde
lewe of die heiligmaking gesien word as iets wat lewensvreemd
is, wat ons as’t ware in ‘n hoek onder ‘n beswymende atmosfeer
en gees toekom of waarna ons moet soek. Natuurlik is dit waar
dat ons die heiligmaking ons met die wêreld van Gods genade
in verbinding is. Maar dit maak die hele saak van die lewenshei
liging nie los van die daaglikse werklikheid nie. Dit beteken nie
dat ons lewensvreemcj word nie maar dat ons sondevreemd
word. Dit is interessant dat wanneer ons in 1 Tes 4:2 en 3vv na
die Here se Woord luister as dit oor die heiligmaking praat of
oor die toewyding aan God praat, dit baie duidelik in verband
gebring word met die daaglikse lewe met die verhouding tot
ons medemense, met die seksualiteit en met die arbeid van
elke dag. Dit is daarom van belang dat ons altyd sal onthou dat
ons nooit wanneer ons in ‘n geheiligde ewe praat moet dink
aan die sensasionele, aan ‘n soort van ‘n mistiese kultus en dat
ons sal vergeet dat dit in die lewe van elke dag die veranderinge
bring ten opsigte van dit wat ons daagliks doen en sê en praat.
God verwag dat ons as Geesvervulde mense in hierdie lewe en
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in hierdie wéreld as sy eiendom sal optree en werk en daarom
dat ons ook ons gewone ampsdiens op ‘n gesonde geestelike
wyse sonder om lewensvreemd te wees sal beoefen. Die ge
heiligde ewe omsluit al ons lewensuitinge op alle plekke en te
alle tye.

2. DIE GEHEILIGDE LEWE EN DIE VOORWAARDES
VIR DIE ROEPINGSVERVULLING

Daar is vier sulke voorwaardes.

2.1 Die gesig op die Troonheerlikheid

Alle lewensheiliging begin met ‘n buig voor die Here, die heilige
Here van die hemele. As daar ooit een behoefte in die kerk is,
dan is dit om weer te weet wie God is en om weerte buig voor sy
heerlikheid. Daarrnee leer ons ons eie kleinheid en ons son
digheid ken en daar begin die ware en nuwe lewe in die kerk.
Daarom is die gesig OP die troon voorwaarde vir die roepings
vervulling met ‘n geheiligde lewe (vgl Jes 6).

2.2 Die gemeenskap met die heilige Troonvors

Die tweede voorwaarde vir die geheiligde ewe op die pad van
roepingsvervulling is om in gemeenskap met die heilige Troon
vors te lewe. Ons weet dat hierdie gemeenskap met die Here ‘n
gemeenskap in Christus Jesus is en ‘n gemeenskap is wat deur
die Heilige Gees gestig en onderhou word. Daarom is ditso dat
ons altyd weer na Hom wat op die troon sit moet kom. Ons moet
kom op die nuwe en lewende weg wat ons Here Jesus Christus
deur sy bloed vir ons ingewy het. In die gemeenskap met Hom
groei die lewensheiliging en word dit ‘n werklikheid. Dit is in
hierdie gemeenskap met Hom dat ons, 5005 wat beskryf word
met die neerdaling van die wolk van heerlikheid in Eks 40 en 1
Kon 7, ons klein gemaak word. Ons moet oorweldig word deur
sy heerlikheid. Ons het as die Nuwe Testamentiese gemeente
volgens die Hebreër brief, by die lewende God sy heilige berg
met al die geestelike werklikhede gekom. Daarom moet ons
Hom dien met eerbied en vrees. Voorwaarde vir die geheiligde
ewe is dus ook die gemeenskap, die lewende verkeer, met die
heilige en heerlike God wat ons in Christus Jesus en deur die
Heilige Gees daartoe geroep het.

2.3 Die voortdurende verandering op die weg van
voortgaande bekering

Die lewensheiliging is nie ‘n proses wat eenmaal afgehandel is
nie. Op die weg van lewensheiliging moet ons almeer word wat
ons in Christus Jesus is. Met ander woorde ons toestand en
ons status moet almeer gelyk word. Daarorn is daar ook op
hierdie weg sprake van ‘n voortgaande bekering. Dit is iets wat
voortgaan tot die einde toe. Wanneer hierdie gemeenskap met
die Here ‘n voortgaande bekering is en elke dag opnuut plaas
vind, dan verstaan ons wat in 2 Kor 3 geskry~ word oor die
verandering wat daar plaasvind in die lewe van die gelowige.
Ons lees daar dat die sluier voor Gods heerlikheid weggeneem
word deur Christus en dat ‘n mens dan na die lewende heerlik
heid in die geloof kan kyk om dan verander te word. 2 Kor 3:18
sê “ons word almeer verander om aan die beeld van Christus
gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem
steeds toe, dit doen die Here wat die Gees is” Wafter betekenis
het dit vir ons? Die betekenis dat ons op die weg van voort
gaande bekering deur die Gees gebring word om in Christus
Jesus die heerlikheid te sien, dat ons verander word, en dat
daar ‘n toename in heiligmaking is. Die belangrikheid om ver
ander te word soos wat onse Here Christus is, word uitgespel.
Daarom is die voorgaande bekering die gedurige gelowige
opkyk na Hom waardeur die sluier op die heerlikheid wegge
neem word, ‘n noodsaaklikheid. Daarsonder kan dit nie.

2.4 Die verwagting van die wederkoms

Met die oog op die komende Here moet ons steeds verander

word. Dit is nie verniet dat ons in 1 Jh 3:3 lees “elkeen wat hier
die verwagting in verband met Hom koester, (dit is die verwag
ting dat onse Here Jesus sal kom en dat ons dan gelyk aan Horn
sal wees) hou homself rein soos Jesus rein is” Die verwagting
van die wederkoms is ‘n belangrike voorwaarde vir die heilig
making. Dit is ook ‘ri belangrike aansporing om gedurig veran
der te word soos Hy is. Daardie blik wat in die verte soek na die
groot en heerlike wolk waarop die Here sal kom, bring ‘n nuwe
dimensie in ons lewensheiliging. ‘n Kerk, ‘n ampsdraer wat nie
hieruit ewe nie, nie lewe uit hierdie verwagting nie, sal ook nie
na lewensheiliging soek nie.

Die lewe voor die troon met die uitsig op die groot koninkryks
gebeure van die wederkoms, toon ‘n koninklike lewenstyl. Die
adeldom van die hemelse paleis word nou gesien in ‘n nuwe
patroon wat vreernd is aan die wéreld (vgl Ef 4:17 ew.).

3. DIE GEHEILIGDE LEWE EN DIE UITVLOEISELS VIR
DIE ROEPINGSVERVULLING

Wanneer daar in die werklike lewensheiliging ‘n gesig is op die
troon van die Here; wanneer daar in gemeenskap met Horn
gelewe word; wanneer daar voortgaande bekering is; en wan
neer daar ‘n verwagting op die wederkoms is dan is die vrugte
baie duidelik. Daardie vrugte of daardie uitvloeisels word ge
vind in roepingsbewustheid, roepingsgehoorsaamheid en
roepingsvreugde.

3.1 Roepingsbewustheid

Roepingsbewustheid beteken dat ek terdeê besef dat ek op ‘n
amptelike wyse deur die Here vir ‘n bepaalde taak afgesonder
en uitgestuur word. Wanneer ek by ‘n deur aanklop dan gaan
ek as die verteenwoordiger van Christus. Ek gaan nie in my eie
naam en in my eie krag nie. Dit is hier dat die betekenis van die
grondwoord (presbus-ambassadeur) waaruit ons woord pres
biter of ouderling afgelei is, so betekenisvol. Ek gaan as God se
gevolgmagtigde om ‘n taak in sy naarn te verrig. Ek gaan as
God se gevolgrnagtige, as die keruks om as ‘n herout te gaan
uitroep en te sê die Koning is hier. Met so ‘n roepingsbewust
heid val die huiwering weg om amptelik op te tree te werk en te
praat. Dit beteken dat roepingsbewustheid vir ons ‘n vrymoe
digheid gee orn op te tree. Dit beteken soos Van Ruler sê dat
ons met ‘n geloofsdurf (exousia) teen die wéreld in en teen my
eie swakheid in, die moed en, die durf het om te kan praat en te
kan proklameer dat onse God reg het om ons lewe. Die roep
ingsbewushteid groei op uit die ware lewensheiliging.

3.2 Roepingsgehoorsaamheid

Wie amp sé, se diens en sê daarmee roeping. Maar die roeping
kan alleen werklikwaar betekenis he as dit in gehoorsaamheid
vervul word. Kuyper het gesê dat die roeping twee kenmerke
het en as dit nie daardie kenmerke het nie vernietig dit homself.
Die eerste is dat dit ‘n geloofsoorgawe vra waar in gemeenskap
met die Here voortgegaan word. Dit eis die geloof waardeur
daar die opening kom en die deurvloei korn vir die wil van God
in my lewe as kanaal vir sy diens. Daarom kan roepingsgehoor
saamheid nooit losgernaak word van die gelowige omgaan met
die Here nie. Tweedens beteken die gehoorsaamheid gebon
denheid aan die Woord van die Here. Die Heilige Gees bind ons
altyd weer in ons roepingsvervulling aan die geopenbaarde wil
van God vir ons lewe en vir die kerk. Daarom is dit so dat ons
nooit buite ons belydenis omen sonder die uitdruklike gegewe
van die Godsopenbaring as geheiligde mense kan lewe en kan
werk nie. Dit is nie die vraag, hoe ons met allerlei tegnieke en
met allerlei aangeleerde ou dingetjies die werk verrig nie, maar
hoe gehoorsaam ons is aan die Woord. Die Heilige Gees wat
die Woord gegee het, wat die Woord verklaar en wat die Woord
toepas eer sy eie werk. Daarom eer Hy ook die wat ems rnaak
met sy woord. Daarom moet ‘n geheiligde mens wat deur die
Gees vervul is in hierdie gebondenheid aan die Woord ewe en
werk (Vgl Kuyper). Dit is natuurlik veeleisend en rnoeitevol rnaar
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dit is die nou en smal weg wat ons moet bewandel. Dit is die nou
poort waardeur ons in die bediening moet deurgaan.

3.3 Roepirigsvreugcle

Die werkilke geheiligde mens wat in die roeping van die Here
staan, is ‘n mens wat aityd weer met biydskap die werk verrig.
Dit is die gees en gesindheid wat ons kry by die apostel in die
Filippense-brief. Hy skryf uit die tronk met, die gedurige “verbly
julie” So soek die Here na mense vir wie die bediening arbeids
vreugde is. Dis mense wat in die roepingsvervuiiing huiie
vreugde vind. Dit is om te verstaan wat die apostel bedoel ashy
sy moeilike stryd in die bediening beskrywe, en hom nogtans
Iaat uitroep in 2 Kor 6:10 “as bedroefdes en tog is ons aityd
opgeruimd” in die tyd waarin ons ewe is daar ‘n moegheid, is
daar so ‘n gees van spanning en van gedurige bejammering
van die ampsdraers oor die eise van die bediening. Maar die
Here wii in die ewe van sy geroepenes wanneer huile in gebon
denheid aan horn lewe, vir huiie ‘n gees van vreugde en blyd
skap skenk. Daar moot iets wees van die triornf van die Here
Jesus in die bediening. Dit is die besef dat ons saam met horn in
die triomftog van sy Evangelie wandei. (2 Kor 2:1 4)So word die
roepingsvervuiling en daardie werk wat ons doen eon van
blydskap. Ons verstaan iets vanwat die Psalrndigter in die
beryming Se: “hul sal hui in u diens waaraan hul toegewy is, die
ganse dag verheug, orndat hul in U bly is” (Ps 89:6)

4. DIE GEHEILIGDE LEWE EN DIE TOETS VIR DIE
ROEPINGSVERVULLING

Dit is waar dat ons in die bediening te worstei het met die eise en
met die moeilike toetse wat aangeiê word vir die uitoefening en
vervuiling van die bediening. Ons rnoet weet dat daar iets van
waar is en die apostel Pauius in 1 Kor4:9 geskryf het. “Dit lyk vir
my God het aan ons die apostels, die iaaste piek in die ry gegee,
asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is.
Ons het ‘n skouspel geword vir die wéreld, vir engele sowei as
vir mense” Ja, die apostoliese bediening is ‘n bediening wat in
‘n arena afgespeei word. Dit is asof hierdie bediening hierdie
apostoiiese bediening plaasvind in ‘n teater waarin die rnense
en die engeie en die wêreid maar ook God toekyk. Ons wat bou
op die apostoilese bediening en met hulle getuienis voortgaan,
staan en tree ook op in ‘n teater waarin ons beproef word ten
opsigte van ‘n geheiiigde bediening. Hierdie toekyk beteken
voorfdurende aanlê van die toets of die bediening siaag. En dit
is aiieen wanneer dit met ‘n geheiiigde lowe geskied, wat dit kan
siaag. Daarom moot ons vir ‘n oornblik kyk na hulie oor wie die
toets afgele rnoet word.

4.1 Beproefdheid voor God

Hy is in eerste en iaaste instansie die een voor wie ons die toets
moet slaag. Roepingsvervuiiing het aiieen betekenis as dit ten
diepste siaag voor Horn wat ailes en alrnai beoordeel. Wanneer
die apostei aan Tirnotheus skrywe, lees ons in 2 Tim 2:15 die
volgende woorde. “Lêjou daarop toe orn iou tot beskikking van
God te stel as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra,
‘n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaarn nie” Dit gaan
dus orn die geheiligde lewe en roepingsvervuliing wat voor die
oog van God die goedkeuring wegdra. Ons kan rnaar alleen die
toets siaag wanneor ons in ons arbeid en ai die uitinge van ons
iewe as geheiiigde mense optree. Ons moet weet dat dit die
hoogste maatstaaf is en die belangrikste is dat ons by God
moot siaag (1 Kor 4:4). Daarorn rnoet ons aityd weer voor Horn
gaan kniei in die gebed en in die hg van sy heerlike wil onsself
beproef. Kom ons bid ook gedurig weer Ps 25:2 van die be
ryrning.

4.2 Beproefdhejd voor die gemeente

Die gemeente kyk na die iewe van die predikant. Die gerneente
soek na die waarheid en die egtheid en soek na die integriteit in
sy lowe. Dit is alieen in ‘n geheiiigde lewe waarin die roepings

bewustheid in ai sy uitinge na yore kom dat die gerneente
bewus kan word dat daar ‘n man van God onder hulie in en
uitgegaan het. Dit is so beiangrik dat ons sal onthou dat die
arnpsdraer vir die gerneente ‘n simbooi is van wat God se werk
beteken en van wat die Woord Se. Daarorn is dit so belangrik
dat die optrede van die ampsdraer in ooreenstemrning sal
woes rnet die roeping wat God neergele hot. Wanneer die
geheiiigde lowe ontbreek, wannoer die waarheid en die eer
baarheid en die reinhold ontbreek en wanneer die gemeente dit
agterkom dan gaan daar ‘n skok dour die gelowiges en dour die
kleintjies van die koninkryk. Dan word daar ‘n struikolblok
gewerp voor geiowiges en dan is dit dat die simbooi van God so
heerlikheid vir hulie skeet getrek word en dat hulle aan die be
troubaarheid van God begin twyfel. Lewensheiligheid is vir die
gemeente beiangrik. Huile sien dit in die optrede en work van
die ampsdraers.

Hot daar nie ‘n vertrouenskrisis gekorn, on bostaan daar nio ‘n
geloofswaardigheidskrjsis by die kerk orndat die geheiiigde
lowe in die lowe van die arnpsdraors so swak on so mm werklik
gesien word nie? Daar rnoet, en dan dink ek aan watTotius eon
rnaal gese het oor Moses wat van die berg at gokorn het, daar
rnoet aan die ampsdraers iets van die glans van die heeriikheid
gesien word soos wat dit by Moses was. Die glans van heeriik
heid wat hulie gesien hot, rnaar wat hy nie gesien hot nie, moot
uit die lewe van die geroepenes uitstraal. Ja, ook voor die
gemeonte moet ons as beproofdos staan. Die gemeonte iê ‘n
toets aan in vorband met die geheiligde iewe van die amps
draers.

4.3 Beproefdheid voor die wêreld

Dit is waar dat God on die gerneente en die engele die be
proefdheid van die ampsdraer raaksien en dat daar ‘n maatstaf
aangeie word. Maar sal ons vergeet dat die ongelowigo wéreid
on hulle wat deur die rnagte van die duistornis beweeg word
00k kyk na die lewe van die Kerk? Dit is daarom dat die apostel
gesé hot, dat jy vir niemand ‘n struikelbiok wil woes nie on dit is
daarorn dat jyjou altyd rnoet beywerorn iou rein on onberispolik
voor God voor to stoi. Daar gaan dour die wéreld diovraag of die
Evangelie die rnoeite werd is as hy kyk na die lowe van die kerk
en sy mense, na die arnpsdraers in die besondero en aigemene
sin. Laat ons tog onthou dat ons as die kork on die ampsdraers
God so brief is wat in hierdie wéreld gelees word. Die brief wat
getuionis gee van die genade en die brief wat getuienis gee van
die work van die Goes in ons lewens. Laat ons dink aan 2 Kor 3
en in besonder aan die tweede vers waar daar staan dat “julie ‘n
brief is van Christus geskrywe nie met ink nie maar met die
Gees van die iowonde God” Daar moot ‘n getuionis uitgaan in
die wereld. Deur hulle geheiiigdo lewens rnoet die ampsdraors
die wêreld oortuig van die krag van die gonade.

4.4 Beproefdheicl voor die eie gewete

‘n Mens moet aityd weer aan jousoif rokenskap gee. Jy moot
altyd weer self voor die troon van God staan en se: “Here wys
my wat is verkeerd in my lewe” ‘n Mons moot altyd weer klein en
noderig word om in die hg van die Woord, in die iig van die Gees
to kan buig. Is daar nie juis miskien vanweë ons gobrek aan
selfbeproewing, van seiftoetsingen van ‘n onderwerping aan
die Woord en aan die vermaning van mekaar, so ‘n tekort aan
lewensheiligheici nie? Kan ons werkiikwaar, 5005 die Psalm
digter uitroep, “deurgrond my o God, deurgrond my hart onder
soek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde
pad is nie, en lei my op die beproefde pad” (Ps 139:23,
24)

Ek is oortuig dat dit vir onsseif die belangrikste is orn eeriik die
maatstawwe van God en sy Woord en in sy kerk vir ons aan te ie
teneinde ‘n roeping to kan vervul met ‘n geheiiigde lowe. Hierdie
gebrek aan die geheiiigde lowe moot ons steeds iaat roep:
“Veni Creator Spiritus”! (Korn Skepper Gees!).
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ONDERWERP 3

DIE GEHEILIGDE LEWE
DIE HUWEUK EN GESINSLEWE ONDER DIE

SOEKLIG VAN GOD SE WOORD

Ds MJ Smuts (Sr.)

Geagte Voorsitter en Mede-sinodegangers

Dankie vir die onverdiende voorreg om te mag deelneem aan
hierdie geskiedkundige buitengewone sinodesitting, te meer
nog omdat ek van my eie onbekwaamheid terdeë bewus is.

Verder waardeer ek u uitnodiging omdat ek nie ‘n outoriteit oor
hierdie, of enige ander onderwerp wat aan die orde kom, is nie.
Cm saam met u te mag besin oor die geheiligde ewe te midde
van die geestelike nood van ons dag is werklik ‘n groot voor
reg.

Gelukkig het ons almal ‘n wonderlike troos in die Woord: “Uit
onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself
kom nie. Ons bekwaamheid kom van God,..” (2 Kor 3:5). Saam
met u sien ek biddend op na die Here om ons in hierdie aktuele
en moeilike saak te leer en te lei en te bekwaam, sodat die Here
se Naam grootgemaak kan word.

WOORD VOORAF

Na oorlegpleging met die Skriba van die Sinode het ek dit goed
gedink om die bewoording van die onderwerp wat aan my op
gedra is te wysig om te lees: “Die huwelik en die gesinslewe
onder die soeklig van God se Woord” Ek vertrou u neem
genoee daarmee. Die rede hiervoor is dat ons die huwelik nie
los van ons gesinslewe kan bespreek nie.

INLEIDING

Geen regdenkende persoon sal dit kan ontken dat die gees
telike nood in ons eie land, yolk en kerk in die besonder ook in
ons gesinslewe weerspieel word nie. Daar is ‘n snelle toename
in huweliksontbinding, gesinsverbrokkeling, kinderver
waarlosing en selfs rnishandeling, gesins-moorde en selfs kin
derselfmoorde. Die prentjie is baie donker. Die steeds styg
ende egskeidingsyIer is kommerwekkend. Selfs bedienaars
van die Woord, kerkraadslede en ander toegewyde lidmate
word die hartverskeurende ervaring nie gespaar nie.

ASSEBLIEF: Voordat ons weens onlangse gebeure egter met
groothartseerverdereaandag aan hierdieonderwerp gee, pas
dit ons om hand in eie boesem te steek, onsself voor God te
verootmoedig, ons onder die soeklig van die Heiligheid te stel
en ons eie sondigheid te bely.

Oor hierdie teer saak van huweliksontbinding pas dit ons nie
om na ander ‘n vinger te wys nie, ons eie skuld voor die Here is
te groot. Mag die Here ons self weerhou om mense wat hierby
betrokke geraak het vanaand in die geheue op te roep.

Waarskuwing: In die tye waarin ons leef en die hartseer ge
beure rondom ons kom die waarskuwende Woord van die
Here met groot nadruk by ons op: “Daarom wie meen dat hy

staan, moet oppas dat hy nie val nie” (1 Kor 10:12), of”... Laat
die een van julIe wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar
gooi” (Joh 8:7).

Aan die anderkant mag ons geensins ons oë sluit vir die
naakte werklikheid van ons dag nie. Ons sal nie ‘n volledi
ge prentjie van die geestelike nood van ons dag kry nie as
ons oar hierdie hartseersaak nie ootmoediglik ons em
stige en indringende aandag gee nie. Die gesinslewe raak
ons almal en Iê ons almal en vir God, na aan die hart.

1. DIE HEILIGHEID VAN DIE HUWELIK (Die geheilig
de lewe)

1.1 God se insteving

Die huwelik is nie ‘n instelling wat deur sosioloë so langs die
pad ingestel is nie. Dit is uit en uit ‘n “skeppingsordinansie” van
God self. God het self gesê dat dit nie goed is dat die mens
alleen is nie en toe vir Eva gemaak en na Adam gebring (Gen
2:18-22).

1.2 Adam se menswees was nie kompleet sonder die skone
Eva nie. So, was Eva ook nie kompleet-mens sonder haar
man nie.

1.3 Huweliksluiting is permanent — tot die dood skeiding
bring. Van die begin af was huweliksluiting tussen man en vrou
bestem om ‘n heilige (van alle ander afgesonder) volmaakte,
heerlike, vreugdevolle, verhetfende, lewenslange en in
tieme verhouding tussen man en vrou te wees.

1.4 God ag die huwelik baie hoog

Die huwelik van gelowiges ag God so hoog dat hy dit vergelyk
met die verhouding tussen sy Seun en sy gemeente. Christus,
die Bruidegom en sy gemeente die Bruid (Matt 25:6; Ef 5:25,
32; Op 22:17).

In hierdie hg beskou, behoort daar geen einde aan die witte
broodsdae te wees nie en behoort die christelike huwelik ‘n
daaghikse avontuur te wees.

1.5 Egskeiding tussen Christus en sy Bruid is ondenk
baar

Net so ondenkbaar as wat dit is dat Christus sy Bruid aan die
Duiwel sou afstaan, net so ondenkbaar behoort dit te wees dat
‘n christenman sy christenvrou aan ‘n ander sal afstaan of ‘n
ander vrou vir homself opeis.

“Wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie”
(Mark 10:9). Permanensie in die huwelik is God se voor
skrif.
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1.6 Me vervreemding, maar groeiende eenheid

Die teendeel behoort waar te wees. Mense wat smoorverlief is
op mekaar en aanmekaar woord gegee het, behoort steeds
nader aan mekaar te beweeg. Die liefde moet at hoe dieper
vloei; die één moet die ander één se geluk al hoe meer soek en
nie sy eie nie.

So het God dit van die begin af georden. “Daarom sal ‘n man sy
pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een
word” (Gen 2:24). Word, kan vertolk word as ‘n proses van een
wording en steeds toeneem. Man en vrou in die heilige huwelik
moet at hoe nader aan mekaar groei sodat hulle at hoe meer die
heerlike eenheid belewe.

Waar hierdie “groei-proses” vreugde vol ervaar word, is daar
geen sprake van vervreemding en skeiding nie.

1.7 Die Bruid van Christus begeer geen ander Bruide
gom nie

Net so ondenkbaar dit is dat die Ned Geref Kerk ooit sal besluit
dat hy ‘n ander hoof van die Kerk as Christus wil he, net so
ondenkbaar behoort dit vir ‘n bruid (vrou) te wees om ‘n ander
man in plek van haar man te bekom. So, sien God die hu
welik.

1.8 God se werk mag geen mens ongedaan maak nie

Hierdie stelling klink Godslasteriik. Hoe kan ‘n mens God die
almagtige se werk ongedaan maak? Onmoontlik wil u uitroep.
En tog stel God hierdie onmoontlike moontlikheid as moontlik.
“Hulle is dus nie meer twee nie maar een. Wat God saamge
voeg het, mag ‘n mens nie skei nie” (Matt 19:6). Daar is dus so
‘n moontiiicheid.

In die Huweliksformulier word daar duidelik aan die bruid en
die bruidegom gevra om te belowe dat huile mekaar nooit sal
verlaat nie. En beide doen dit baie plegtig voor God en die
gemeente.

1.9 Daar mag nie eers ‘n gedagte aan omgang met ‘n
ander vrou wees nie. Hierdie huwelikstrou ag Christus so eg
dat Hy verklaar: “Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg” (Matt 5:28). Nie
eens die gedagte aan egskeiding behoort nie by ‘n christen-
man of -vrou op te kom nie. En wanneer hierdie woord gebreek
word, is daar nie meer ‘n woord vir die tweede huwelik oor
nie.

1.10 God eis die hoogste graad van huweliksliefde

Huwelikstrou moet uit die hoogste Iiefde vioei. By die huwelik
sluiting belowe beide bruid en bruidegom om die ander een Iief
te he.

Christus het hierdie liefde so hoog geag dat Hy verklaar: “Mans
julie moet julie vrouens Iiefhê soos Christus die kerk (Bruid
MJS) liefgehad het en sy lewe daarvoor afgele het” (Ef 5:25). Is
daar ‘n hoer iiefde? Hierdie alles-opofferende liefde van
Christus behoort kenmerkend van die heilige christelike huwe
uk te wees. God sé so! Wie mag daarmee verskil? Daar behoort
dus geen moontIikheid of plek vir ‘n liefde teenoor ‘n derde per-
soon buite die christelike huwelik te wees nie. ‘n Vrou wat so ‘n
liefde van haar lewensmaat ontvang, het geen probleem met
die eise van onderdanigheid aan haar man soos die Woord dit
stel nie (Ef 5:24). in so ‘n ervaring van die “top” liefde kom sy nie
eers agter dat sy onderdanig is nie want hierdie iiefde van haar
man soek altyd haar hoogste geluk. Hierdie graad van liefde
iaat Christus die hoogste offer vir sy Bruid bring.

1.11 In die “heilige” christelike huwelik soek mens
altyd iou maat se hoogste geluk
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Ware iiefde werk so. Jy soek iou maat se hoogste geluk en nie
jou eie nie. Indien albei huweliksmaats hulle hierop toelê vind
daar ‘n positiewe huweliks-ontploffing plaas. Juis dit doen die
Bruidegom, Christus, teenoor sy bruid.

“Ditsé Ek vir Julie sodat my blydskap in julie kan wees en julie
blydskap volkome kan wees” (Joh 15:11).

Hierdie Bruidegom bid in Joh 17:13:”.. sodat Julie my blydskap
in al syvoiheid in hulie kan he” Hoe nader ‘n man en syvrou na
mekaar groei tot ‘n heerlike heilige liefdevoile eenheid, hoe
groter word die blydskap en vreugde wat die een vir die ander
meebring —‘n biydskap tot al sy voiheid.

1.12 Die verhewe gawe van seks

Ek wil dit waag om te sê dat seks, soos God dit bedoel het, die
tweede hoogste drang (begeerte) is wat in ‘n christen se lewe is.
Die hoogste begeerte is om God te ken. Sonder hierdie gawe
van die Here is geen mens (behaiwe Adam, Eva en die “mens”
Jesus) geskape nie. Hierdie drang lei tot die eenwording nie net
van twee liggame nie, maar twee persone in hulie totaliteit. Die
drang (begeerte) vioei voort uit ‘n heilige liefde vir mekaar en is
volkome uitdrukking daarvan.

in die hg van die heihigheid van die huwelik, het God die bevre
diging van seks uitsluitiik tot die huwelik beperk.

1.13 Huwelikstrou staan voorop in die huweilk
Huweiiksluiting word trou en nie iiefde genoem nie. Die trou
vloei natuurlik uit die hiefde. Wyle prof AB du Preez het dit vir sy
studente baie sterk ingeskerp dat die huwelik op twee pilare
staan, te wete liefde en trou. Beide dra die “balk” van die
huwehik. Wanneer vervreemding dreig vul die een die ander
een aan.

2. GEWELDIGE EN VOLGEHOUE AANSLAG OP DIE
HEILUGHEID VAN DIE CHRISTELIKE HUWEUK

2.1 Ahles wat God mooi maak word deur die Duiwel aange
val om dit af te breek. Lelik te maak en te vernietig, en hy siaan
niemand oor nie. Hy het Christus ook versoek (Matt 4:1-11).

2.2 Dit wil voorkom asof die Duiwel hom in ons dag veral toe-
spits om seks te verlaag tot ‘n sondige selfsugtige, roekelose,
aftakelende en vernederende begeerte en hierdeur het hy die
houvas sehfs op duisende gelowiges gekry.

2.3 Met hierdie histigheid kom die Duiwel ‘n baie lang pad.
Die Jonge, eensame, deur sy broers verstote, vreemdeling in
Egipte, te wete Josef moes vir ‘n tydlank ervaar dat Potifar se
vrou hom dag vir dag gesmeek het (seker ook veriei het) om met
haar gemeenskap te he totdat sy hom eendag wou “verkrag”
het (Gen 39:12). Deur God se genade het die jongman die vrou
en ook die Duiwel se histe weerstaan. Hy het van die versoeking
daadwerklik weggehardloop, geviug. Wie nie viug nie speel
met vuur. (Vgi 1 Tim 6:11).

2.4 Godvresende Koning Dawid was nie gespaar nie

Sterk mense — fisies en in die geloof — kan ook swig voor die
listige aanvalie van die Duiwel. Die Duiwel stuit vir niks of nie
mand nie. Hy lé soos ‘n bruliende ieeu en ioer op ons (1 Pet
5:8).

Dawid kon die bekke van wilde diere oopskeur; hy kon as jong
man, man aileen, ‘n ooriog wen toe hy die reusagtige Goliat ver
nietig het — maar dieseifde Godsman swig voor Batseba en hy
pleeg seifs moord om sygoeie naam te beskerm. Die vrou in die
bad was vir die Godsvresende koning een te veel. (Vandag kry
die Duiwel dit reg om die openbare mening so aan sy kantte kry
dat die vertoning van byna naakte vroue deur die massa media
geduld word).



2.5 Toegewyde christene word in ons dag nie oorge
slaan nie

Soms wil dit voorkom asof die Duiwel vandag in ‘n toenemende
mate, op Godsvresende manne en vroue toeslaan. Hoe meer
toegewyde christene struikel, hoe meer aanleiding word aan
ander christene gegee om huweliks-ontrou en -ontbinding te
pleeg. Dit word al hoe meer ‘n aanvaarbare verskynsel al staan
dit direk teen God se Woord.

2.6 Egskeidings word ‘n byna alledaagse verskynsel

So ailedaags, so aanvaarbaar, het egskeidings geword dat al
hoe meer bedienaars van die Woord, kerkraadslede en ander
toegewyde gelowiges die prooi van die verskynsei geword het.
(Likeen van ons moet waak en bid dat ons staande kan
bly).

2.7 Christelike Suid-Afrika het een van die hoogste eg
skeidingsyfers in die westerse wêreld

Vir elke 1 000 huwelike wat in ‘n jaar voltrek word, is daar 400
egskeidings in dieselfde jaar. Hierdie syfer neem steeds toe ten
spyte van die saamwoonverskynsel. So dertig-, veertigjaar
gelede was die hele gemeente in rou gedompel as christene
skei. Vandag word dit byna as alledaags aanvaar, so asof dit
onvermydelik is. Daar is gevalle waar ‘n persoon al drie maal
geskei het.

2.8 Vervreemding loop nie altyd op egskeiding uit
nie

Sosioloë het bevind dat daar ‘n baie groot aantal huwelike is
waar vervreemding al lankal duur, maar die betrokkenes leef
maar so voort sonder om regtelik te skei. Huweliksverbrokkei
ing is dus baie groter as wat die egskeidingsyfer aandui.

2.9 Duisende verkies dit om in ontug te lewe as om
te trou

In ‘n baie groot woonsteikompleks in een van ons grootste
stede het ‘n eraar, wat nuwe intrekkers wou opspoor, 200
paartjies gekry wat saamwoon. Hulle leef lynreg teen die
Woord wat seks tot die huwelik beperk (1 Kor 7:9).

2.10 Buitehuwelikse seks algemeen

Dit wat die Here tot die huwelik beperk het, vind vandag al hoe
meer daar buite plaas al is dit in die oe van die Here n gruwel
Toe Josef deur Potifar se vrou verlei is, het fly openlik verkiaar:
“Hoe kan ek so ‘n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God
sondig” (Gen 39:9). Huweliksontrou is ‘n sonde teen God.

2.11 Christus is nog strenger as die Ou Testament teen
seks buite die huwelik

“Julie het gefloor dat daar gesê is: Jy mag nie ekbreuk pleeg
nie. Maar Ek se vir julie: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar
begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg” (Matt
5:27, 28).

2.12 Homoseksualisme neem vinnig toe

Daar is seits kerke in die buiteland wat homoseksualisme nie
as sonde beskou nie. Dit word al hoe meer goedgepraat. Daar
gaan in ons land teologiese stemme op wat beweer dat sekere
vorme van homoseksualisme onveranderlik is — dan ontken ‘n
mens die almag van God. God kan enige homoseksualis veran
der. Hierdie sondige vorm van seks is hoofsaaklik die oorsaak
van Vigs — sal Vigs die mens op pad na die een-en-twintigste
eeu se oë oopmaak vir seksuele losbandigheid?

‘n Paar weke gelede is in een van ons stede 58 mans in hegte

nis geneem wat met seuns onsedelike dade gepleeg het — van
die seuns was net 7 jaar oud!

2.13 Die openbare mening lê aan skerwe

In vroeër jare was die openbare mening ‘n behoudende faktor
in die samelewing. Vandag word dit al hoe meer ‘n aftakelende
faktor. Vroeër was die openbare mening soos floe mure wat die
samelewing en veral ons jeug beskerm flet. Nou iê die mure
byna gelyk met die grond en ioop die sondige wêreld vrylik bo
oor die platgesiane mure om ook gelowiges te indoktrineer, te
kondisioneer en te verslind.

2.14 Die Duiwel manipuleer die openbare mening op ‘n
slinkse wyse

Hy doen dit onder andere deur aan sonde ‘n eufemistiese naam
te gee en baie mense val daarvoor. Die woord owerspel of om in
ontug te leef is nou bloot net saamwoon, en die Bybel se dit is
goed as broers saam woon (Ps 133:1).

Dit kan mos nie sonde wees om saam te woon nie? Mense wat
ontug pleeg siaap deesdae net saam, daar is mos nie sonde in
slaap nie (beflaiwe as jy te veel slaap).

Hierdie moderne benaming van owerspel is hier en daar ook in
die Nuwe Afrikaanse Bybel opgeneem. Potifar se vrou se nou
aan Josef ‘Kom siaap by my” (Gen 39:7).

Van Dawid en Batseba lees ons nou: “Sy het na hom toe
gekom, en fly flet by haar geslaap” (2 Sam 11:4). (Geiukkig is
die opskrif van die floofstuk nog “Dawid pieeg owerspei”)

2.15 Die Duiwel versprei leuens

Onder die tieners word daar etiike leuens deur die Bose ver
sprei en baie gb die leuens, byvoorbeeld:

“Almai doen dit tog” — dit is ‘n gruwelike leuen.

“As jy flom iiefhet sal jy saam met hom bed toe gaan” — dit is
ailes behalwe die Skrif se siening van liefde. Liefde beroof ‘n
meisie en man nie van alie eer nie!

“Jy moet jou manlikheid bewys deur met flaar bed toe te
gaan”

“Hoe sal jy weet of jy in die fluwelik by flaar pas as jy nie eers
met flaar bed toe gaan nie”

“Meisies wat nie met die ouens seks het nie, sal nie ‘n ou kry
nie” ens, ens.

Alles leuens, maar tog gee baie flieraan toe.

2.16 Die rol van die massa media

Die massa media speel in die samelewing ‘n geweidige rol,
soms ten goede of andersom. Aan die eenkant vorm die massa
media die openbare mening en aan die anderkant weerspieei
die massa media net die openbare mening. As die publiek van
pornografie flou — nou ja, dan moet huile nie die deel van die
massa media daarvoor verkwaiik wat dit vir flulie aanbied nie.
Ongelukkig flet pornografie ook die uitwerking dat die per
missiwiteit steeds tot ondergang van ‘n toenemende deel van
die samelewing toeneem. Dit knak en vernietig ons kinders se
sedelike ewe.

2.17 Wat is nuuswaardig?

Ongeiukkig word, in die algemeen gesproke, deur die massa
media die indruk gewek dat die lelike en sondigeverskynseis in
die samelewing meer nuuswaardig is as die mooi gebeure in
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die christelike ewe van duisende mense. Byvoorbeeld as ‘n
kiompie matrieks na die eindeksamen by ‘n strandoord moles
te maak, is dit voorbladnuus! Maar as 150 of meer, leerlinge by
‘n strandoord ‘n christelike kamp bywoon, bereik dit selde of
ooit die nuusblad.

Ons voel dit byvoorbeeld vandag aan ons eie bas — die pers,
radio en die TV in die buiteland haal net die negatiewe dinge
van Suid-Afrika aan. Terwyl die wonderlike, positiewe dinge
verswyg word. Nou gb die buiteland dat ons sleg is.

2.18 Sonde uitgestal

So word die sonde, al is dit nie doelbewus nie, uitgestel in die
“vertoonvenster” van die massa media. Die kamerlewe van
gehudes (dikwels ongehudes) word deur twee of drie kameras
op TV uitgebeeld, met baie nadelige gevolge ook vir die tieners.
Sommige TV helde gaan dan met die een vrou en dan met die
ander bedtoe. Wat deur God as heilig bedoel is, word goed
koop gemaak. Dit word as alledaagse gedrag beskou.

2.19 Deels ons eie skuld

Al keur ons hierdie toedrag van sake hoe sterk af, maar ons pro
testeer nie daarteen nie, is ons net so aandadig aan die vaslé in
beeld van sodanige praktyke.

Nie minder nie as 70% van die inwoners van ons land ag hulself
as mense wat gb in God Drie-enig. Waarom swyg ons dan?
Ons skuld dit aan ons kinders en die Here om op ‘n deurbopen
de basis te protesteer. Ons kort vandag ‘n paar ds Dan de
Seers — met respek bedoel. (Van die ouermanne in die sinode
sal weet wat ek bedoel.)

3. SEKSAANSLAG OP ONS TUENERS

3.1 Deur ‘n biberale openbare mening is ons besig om die
sedelike graf van ons kinders te grawe. Sommige gaan sover
om die kinders in die sedelike graf in te stamp.

3.2 Bloedskande neem vinnig toe

Onlangs is ‘n vader in die hof verbied om met sy blinde sewe
jarige dogter seks te he. Dit is web ‘n uiterse geval, maar is tog
veelseggend van die seksuele afvalligheid van ons dag. ‘n St
agt dogter op ‘n plattelandse dorpie moes, van sy in standerd
twee was, vind dat haar pa by haar kom “slaap”

3.3 Hierdie aanhoudende seksuele druk waaronder ons
tieners in ‘n toenemende mate gepiaas word, het vir baie prag
tige seuns en dogters net te veel geword. Hoe ver moet dit nog
gaan voordat ons halt roep teen video’s, films, sommigeTV pro
gramme en artikels in tydskrifte oor seks en boeke wat seks
dade in detail beskryt?

“Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My gb, van My
afvablig baat word, vir hom is dit baie beter as ‘n groot meulsteen
aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word” (Mark
9:42). Kleintjies in die teks wys nie net op kinders nie, maar OOk
op huble.

3.4 Tienerswangerskappe neem steeds toe

Cok hier moet ons nie vingers wys nie — net trane stort. Tog is
dit waar dat tienerswangerskappe steeds toeneem. Dit, ten
spyte van die pu. Cm met so ‘n dogter te praat is hartverskeur
end. ‘n St sewe dogter vra: “Com hoe sê mens vir iou ma dat jy
swanger is?” Van die tieners wat ven~’agtend is, het al hul eie
ewe geneem.

Opmerking: Elke tienerswangerskap staan op die rekening
van ‘n permissiewe gemeenskap. Vir ebke vinger wat na hulle
gewys word, wys drie terug na ons.
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3.5 Us daar twee norme

‘n Vyftienjaar oue seun vra: “Qom is daar twee sedelike norme
in die Bybel, een vir kinders en een vir volwassenes?” Waarom
vra jy? “Nee, sien Oom sommige TV programme is vir volwas
senes en ander nie” Ons kan die tieners nie bluf nie. Onsedelik
heid vir volwassenes is net so ‘n sonde as in die geval van
kinders. God het net een sedelike norm vir almal. Kan volwas
senes maar saamwoon, maar kinders kan nie saamslaap nie?
Die tieners sien dwarsdeur ons dubbele maatstawwe. Die
vraag is natuurlik waarin is volwassenes wat na seksfilms of
video’s mag kyk, voiwasse?

3.6 Seksuele aanslag reeds op Iaerskoolkinders ge
rig

Hierdie druk op ons pragtige kinders het nou afgeskuif na die
baerskole ook. ‘n St 5 dogter vertel aan my dat toe sy inst 3 was
het ‘n st 6 seun met haar seks gehad. Dit was ‘n dogter op ‘n
bale klein plattelandse dorpie.

Opmerking: Noudat die TV programme ook in die platteland
gesien kan word en groot aantal tydskrifte waarvan sommige
pornografies is, gelees word, het die ou verskil tussen die “be
skermende plattebandse kind” en die stadskind verdwyn.

3.7 Wie het hierdie liberale openbare mening vir ons
kinders geskep?

Beslis nie die tieners nie.

Tieners skryf nie draaiboeke virTV programme, video’s en films
nie; hulle skryf nie oor seks in tydskrifte nie. Dit is mense wat
hullesebf volwasse noem en bedrewe is in die saak.

Die tieners het nie gevra om juis nou tieners te wees nie. Be
skerm ons hulle genoegsaam? Begelei ons hulle genoeg
saam?

Die Bybelse begrip vir vobwassenheid is totaal anders as hier
die liberale voiwassenheid (Ef 4:13). Ons staan skuldig voor die
Here.

3.8 Die Publikasie Raad

‘n Gemeenskap verdien nie ‘n Pubbikasie Raad wat meer be
houdend as die gemeenskap self is nie. Die vraag wat elkeen
van ons vanaand moet antwoord is hoeveel keer — indien ooit
— het elkeen van ons al die pen opgeneem om by die Raad
beswaar te maak teen sekere films, ensovoorts wat huibe goed
gekeur het. As ons swyg skuld ons ‘n verskoning aan kin
ders.

Hierdie Raad be bbykbaar groot kbem op die kunswaarde van ‘n
film, ensovoorts. Die vraag word nie sterk genoeg gevra wat
verbang die Here nie (Ef 5:10)? Die kunstenaar moet bbykbaar
vry wees om die sonde kunstig voor te stel. Is dit die Here
welbehaaglik? Solank die grondwet bepaal dat ons land vol
gens Christelike beginsels regeer word, kan gebowiges eis dat
die Pubbikasie Raad ook moet vra wat sou Jesus deurlaat. Nie
wat verbang die gemiddelde kyker nie?

Vraag: Die vraag watelkeen in able eerbikheid moetantwoord is
of sinodes, ringe, kerkrade, diensaksies en gebowiges as indivi
due werkbik gereeld en sterk genoeg vertoë aan die betrokke
instansies rig wat sedelik bederwende artikels in boeke,
video’s ensovoorts die wéreld instuur. So nie, het ons ‘n skubd te
bely.

3.9 Hoe is dit met die prediking gestel

Gedagtig daaraan dat mens nie Sondag vir Sondag oor die
sedelike lewe kan preek nie, maar die voile raad van God moet



verkondig bly die vraag flog: “Of die dinge wat ons chris
tenskap vandag bedreig en OfiS kinders laat struikel (volwasse
nes 00k) genoegsaarn die aandag kry?

Paulus wy nogal heelwat tyd aan hierdie sedelose sake in die
briewe aan die gemeentes. Rom 1:24-32, 1 Kor 5:1-13, 1 Kor
6:15-18, Gal 6:17-21, Ef 4:17-24, Kol 3:5-10, 1 Tess 4:3-8.
Sedeloosheid moet aan die kaak gestel word — so eis God se
woord dit. Ef 5:10-13.

3.10 Hoe is dit gesteld met handhawing van die tug in
die kerk

3.10.1 Kenmerke van die ware kerk

Ons bely dat die kenmerke van ‘n ware kerk die suiwer verkon
diging van die Woord, die suiwer bediening van die sakrament
en die handhawing van die tug is. Met die suiwer verkondiging
van die Woord en die bediening van die sakramente rnaak ons
kerkrade groot ems.

3.10.2 Dit is ‘n ope vraag of ons dieselfde van die tug
kan Se?

Hierdie vraag kan ons flue vir mekaar antwoord nie. Elke leraar
en eike ouderling moet self diep oor die saak nadink en self oor
deel hoe getrou hul eie gerneente se kerkraad met die uitoefen
ing van tug is.

Die vraag is of ons regtig bereid, en seifs gretig is om hierdie
ernstige saak eeriik en opreg in oënskou te neem. is dit nie so
dat mens al te geneig is orn van hierdie onderwerp weg te
skram juis omdat dit nie in aile gemeentes so goed gaan met die
toepassing van tug nie?

Kan ons in diepte oor die geestelike nood van ons dag, ‘n nood
wat flue net buite die kerke bestaan file, besin as ons flue aan
hierdie saak die nodige aandag gee nie? Dit raak die huweliks
ewe baie direk.

3.10.3 God stel vir ons die voorbeeld

Heb 12:5,6 “My kind, moet dit flue gering ag as die Here jou tug
flue en moenie mismoedig word as Hy iou teregwys nie, want
die Here tug horn wat Hy liefhet, ..“ Die Here het dikweis sy yolk
Israel getugtig en dit ook herhaaideiik gedoen. Vgi by Jes
1:5-7.

3.10.4 Ware liefde en tugtiging is onafskeidbaar van
mekaar

Omdat God sy rnense liefhet, tugtig Hy huile. Heb 12:7, 8 “Is
daar miskien ‘n kind wat file deur sy vader getug word nie? As
julie file getug word ... dan is julie flue werkhk sy kinders
file”

‘ii Vader wat werkiik vir sy kinders iiefhet, sal hulie uit Fefde
tugtig. Net ouers wat file omgee vir hul kinders deins terug vir
tug. God gee wel orn vir sy kinders.

Tugtiging in die gerneente gaan juis ook om die behoud van die
sondaar. Indien ons die tug verwaarioos dan is die kerkraad
rnede aandagtig aan die afdwaai van die lidmaat.

3.10.5 Gemeentelike (kerkraad) se liefde in die weeg
skaal

indien ons aanvaar dat die beoefening van tug onafskeidbaar
van ware iiefde is dan piaas ons die iiefde dadeiik in die weeg
skaai indien die tug verwaarioos word.

Beleef ons werkiik die opregte dissipeiiiefde in ons gerneente?
Die Here Jesus stei bale hoe else aan die iiefde tussen sy dis

sipeis onderling: “Dit is my opdrag: Julie moet mekaar iiefhê
5005 Ek julie iiefhet” (Joh 15:12). Dit is die hoogste kwali
teit iiefde.

Waar hierdie liefde gereeld deur die lidmate beoefen word,
daar loop die kerk oor. Dit is deel van die geestelike flood in die
kerk. Heriewing hetjuis as gevoig dat gelowiges mekaar ai hoe
meer met hierdie “Christusiiefde” liefkry. Dan sal die tug ook sy
regmatige piek kry.

3.10.6 Dit gaan om die heiligheid van die gemeente

in die tug gaan dit flue net om die behoud van die sondaar file,
maar ook om die heuiigheid van die gemeente. Dit is wat ons
kerk beiy.

Gevolgtrekking: Waar die tug flue toegepas word file, word
die heiiigheid van die gemeente aangeraak en dit is ‘n em
stige saak.

3.10.7 Nie tug verwar met straf nie

“Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julie as sy
kinders” (Heb 12:7). Vgl Spr 3:11; 6:23; 8:33 ensovoorts. Tug
trek die iidmaat minsaam terug in die boesern van die gemeen
te. Tug is om die iidmaat wat struikei op te heip, file verder af te
druk nie. (Tug is soos ‘n sieepboot wat ‘n skip wat in moeiiikheid
is op die diep see, terug te sleep na die veilige hawe).

3.10.8 Verband tussen tug deur die kerk en die open-
bare mening

Ons het reeds gewys op die nadelige uitwerking van die iibera
le openbare mening. indien die kerk die tug verwaarioos, is ons
mede aandadig aan die aftakeling van die openbare mening.
Het dit flue in ‘n mate ‘n roi gespeel in die toename in egskei
dings nie? Word tug toegepas op iidmate wat saamwoon?
Ongehoorsaamheid moet aan die kaak gestei word (Ef 5:10-
13).

Vraag aan ons alma!: Indien ons wel die tug verwaarloos het
— wie kan dit ontken — en by implikasie dan te kenne gee dat
die behoud van die afgedwaalde iidmaat en die heuliging van
die gemeente file die regmatige piek in die gemeente gekry het
flue, korn ‘n vraag na yore. is ons bereid orn dit teenoor ons
gemeentes te bely en dafi aigaande groter ems te maak om ‘n
ware Iiefdesgemeenskap sal die tug ‘n aanvaarbare piek kry. Is
dit te veei gevra? Langs hierdie weg sal geesteiike vernuwing
bevorder word.

4. DIE AFTAKEUNG VAN DIE GESINSLEWE

4.1 God hetsyverbond primêras’fi gesinsverbond ingestei.
Hy sluit sy verbond met Abraham en sy gesin, sy geslag in hui
geslagte (Gen 17:7).

4.2 Dit is die verbondsouers wat die verbondskind na die
doop bring.

4.3 Die is ondenkbaar dat herlewing file ook ‘n ingrypende
vernuwing in ons gesinslewe sal bring file. Meeste gelowiges
wat geesteiike vernuwing ervaar, is deei van ‘n gesifi en die ver
nuwing sal ‘n direkte uitwerking in die gesin he. Vandaar ver
sprel dit na die gemeente.

4.4 Waar die geestelikevernuwing in die gesifi plaasvind sal
daar oor die linie van die gesinsiewe nuutheid ervaar word,
byvoorbeeld:
* Huweiiksgenote sal mekaar her-ontdek;
* Hui iiefde sal ‘n nuwe diepte en warmte as gevoig he;
* Elkeen sal die ander een se beiange bo sy eie stei;
* Die ouers sal hul kinders her-ontdek en die regrnatige piek
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in die gesin kry;
* Die kinders sal graag die leiding van hul ouers aan~
vaar;
* Die Here en sy Woord sal weer die regmatige aandag aan
hulle gee;
* Daar sal so ‘n mooi atmosfeer van Iiefde ontstaan dat elke
lid van die gesin elke dag haastig sal wees om huistoe te
gaan;
* Die gesin sal weer as gesin die eredienste bywoon en be
trokke raak by die opbou van die gemeente.

4.5 Die Duiwel wil dit ten alle koste verhoed

Dit wil my voorkom of die Duiwel juis al sy en sy Bose geeste
inspan om die verbondsgesin af te takel. In die mate wat by die
verbondsgesin kan verbrokkel, verbrokkei die verbondsge
meente ook.

4.6 Talle verbondsgesinne is reeds stukkend geruk. Elke
jaar word die geboortereg van 20 000 kinders om by beide
ouers te woon ontsê en dit deur die genoemde egskeidings.
Voeg hierdie duisende by die duisende aan wie die reg in vorige
jare reeds ontsê is.

4.7 Uit die aard van my werk voer ek onderhoude met let
terlik honderde kinders jaarliks, Vier uit elke tien onderhoude is
met kinders wie hartseer en teneergedruk is omdat hulle nie by
hul eie pa of ma kan woon nie. Sodra hierdie kinders in hul
tienerjare kom, mis hulle hul eie pa of ma meer as ooit. In flul
krisisjare wil hulle beide ouers se bystand beleef.

‘n Matriekseun op ‘n klein Vrystaatse dorpie sé met ‘n bewende
stem: “Oom my Pa woon in Windhoek. Hy sien my noolt ‘n drie
druk nie. Oom, ek kan nooit my rapport aan hom wys nie. Wat
kan ek doen, Oom?”

Op ‘n ander klein dorpie in Noordwes-Kaap sit driest 7 dogters
op ‘n bankie voor my. “Oom ons drie wil net vir oom sê dat ons
baie veriang na ons eie pa Ons nuwe Pa het ons gladnie lief nie.
Hy gee voorkeur aan sy eie kinders. Help ons asseblief!”

4.8 Gebrek aan kommunikasie

Selfs in huise waar daar albei ouers is en op die oog af gelukkig
is, is daar kinders wat van mening is dat huile nie meer die liefde
kry as wat hulle voorheen ervaar het nie. ‘n Professor se dogter
sê: “Oom, ek het ‘n goeie Pa maar weet Oom hy kom my nooit
meer ‘n nagsoentjie gee nie en hy kom nie meervra floe dit met
my tuiswerk gaan nie. Hy sit Of met sy boeke, Of fly lees die
koerant Of fly kyk TV.

Waar kommunikasie ontbreek soek die tieners mense buite die
gesin wat wel wil luister en kry flulle soms verkeerde ad-
vies.

4.9 Ander mis die Here in die huis

Baie se huile pa en ma lees nie meer vir flulle uit die Bybel nie.
Hulie word by die kerk afgelaai, maar hul ouers gaan nie meer
self kerktoe nie. Ander kinders kan by flul ouers sit, flulie wat
sonder ouers kerktoe gaan voel dan vreemd in die kerk. ‘n Mat
riekdogter sê dat sy nog nooit langs flaar pa in die kerk ge
sit flet nie.

Op die 24ste Januarie 1986 staan die volgende opskrif in die
koerant: “Seun (15 jaar oud) skiet flomself weens druk” Hy laat
‘n briefie by sy lyk: “Jammer om Julie so te verlaat. Pa sorg goed
vir ma. Julie moet die Here terugbring in die fluis. Die druk fletvir
my te groot geword”

‘n Seun neem sy lewe met die bede dat sy ouers weer die Here
in flulle huis moet inlaat. Dit ruk ‘n mens!

4.10 Herprogrammering dringend nodig

Om aan ons kinders hui regmatige aandag te gee, aandag wat
nie deur duur geskenke vervang kan word nie, sal ons ernstig
moet besin oor’n flerprogrammering van die fluislike lewe. Ons
flet die kinders net agtienjaar by ons en verai die jare tussen
twaaif en agtien flet fluile ons begeieiding en meelewing dring
end nodig.

5. TEKENS VAN HERLEWING IS REEDS DAAR

in alle deie van ons land merk ek flier en daar duidelike tekens
van ‘n daadwerklike veriange na geestelike vernuwing. In etlike
skoie en gemeentes is daar reeds ‘n oplewing. Ook in univer
siteite is daar tekens daarvan.

6. SLOT

Waar sal ons begin met geestelike vernuwing?

Dalk is flierdie vraag reeds deur vorige sprekers beantwoord.
Dan is hierdie slot oorbodig.

* Is ons oortuig dat daar daadwerlik ‘n groot behoefte aan
geestelike vernuwing is. So nie, sal die status quo voortduur en
afval groter word.
* Indien iemand op die vraag ja antwoord sal fly sy eie gees
telike lewe onder die soeklig van God se Heiiigfleid moet on
dersoek. Grondige selfondersoek is die eerste tree na fler
lewing.
* Hy sal gewillig moet wees om sy skuld voor die Here te
bely en groot ems te maak met by Ef 4:22-24 “Hou dan op om
te lewe soos julie vroeOr gelewe flet; breek met die ou sondige
mens in Julie wat deur sondige begeertes verteer word. Julie
gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as
die beeld van God geskep is: iewe voikome volgens die wil van
God en wees heilig” ‘So iyk flerlewing. Vgi Ef 5:10, 17, 18.
* Hy sal bereid moet wees om elke dag ems met geestelike
vernuwing te maak, dit is nie net ‘n saak wat in een dag afgeflan
del word nie, dag vir dag.
* Is u gewillig om flierdie nuut ontdekte lewe te deel met die
mense in u fluis, u wyk en u gemeente en oral waar u
kom?
* Sal u eike dag bid dat die flerlewing oral sal versprei, ook in
ander kerke, voike en nasies, want Cflristus flet net een hg
gaam?
* Sal u daagiiks ‘n getuie van Cflristus wees deur die Heilige
Gees wat in u woon?
* Sal u in flierdie nuwe gefleiiigde iewe daagliks bou aan u
fluwehk en u gesin? Lees 1 Pet 1:14, 15.

U mag flierdie gefleiiigde lewe vir u toe-eien want God die
Vader het dit aan u belowe, Cflristus het dit vir u verkry; die
Heilige Gees flet gekom om dit in u lewe toe te pas.
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ONDERWERP 4

DIE LEWE VAN GEMEENSKAP, DIENS EN
GETUIENIS

Prof JJ De Kierk

Dit is baie belangrik am voardat ‘n mens oar die bediening van
die kerk praat, eers baie duidelik te kyk na die wesenstrekke
van die kerk self. Maar dit is oak baie belangrik am na die hele
profiel van die bediening en al sy vorme dit duidelik uit die
Woard van Gad af te lees. Dit na te trek. Allereers moet ans
onthau dat om waarlik kerk te wees, die kerk in sy verbon
denheid met Jesus Christus en deur die inwoning van die
Heilige Gees sy eie karakter ontvang. Daarmee saam moet ‘n
mens tweedens onthou dat die kerk met sy eiesoortige be
diening en met sy eiesoortige wesentrekke in ‘n wêreld optree
wat vreemd staan teenoor die kerk se wese en arbeid. Dit is net
so dat die kerk in ‘n sekere sin ‘n vreemde verskynsel vir die
mense in die wêreld is. Die kerk word oak so deur die wêreld
belewe. In 1 Pet 4:4 lees ons selts dat die ongelowige wéreld dit
vreemd vind dat die kerk nie saam met die stroom van losban
digheid met ‘n gees van wetteloosheid met die wéreld saam
beweeg nie. Dit is waar dat die kerk in baie opsigte juis vir die
wéreld ‘n struikelblok is. Daarom is dit belangrik dat die kerk
getrou aan die feit dat hy ‘n besondere gemeenskap is, die
duidelike wesentrekke van sy wese en diens moet kan onder
skei. Ek meen daarom dat die drie aangewese begrippe goed
gekies is am die breê buitelyne van die kerk se profiel weer
te gee.

Ons gaan dan nou na die drie begrippe kyk en dit agtereen
valgens bespreek: Die eerste handel oar gemeenskap, die
tweede oar diens en die derde oar getuienis.

1. GEMEENSKAP (koinonia)

Die begrip gemeenskap (koinania) in die Bybel en in die Nuwe
Testamentiese taal is ‘n baie ryk en ‘n baie veelkantige begrip.
Ons sou good daarmee kon doen am na die Waard van Gad te
gaan en te kyk hoedat dit beskryf ward en am dan veral te
antdek dat dit ‘n drie dimensianele karakter het. Met ander
woorde dat dit soos ‘n driehoek drie Iyne het met die haagste
spits wat die hemele raak en met die tweede wat myself raak en
die derde wat my naaste raak. Dit is die gemeenskap met die
Vader in Jesus Christus deur die Heilige Gees en met me
kaar.

1.1 Gemeenskap met God in Christus Jesus

Die haogste spits van hierdie gemeenskap in die Woard is die
gemeenskap met God in Christus Jesus. Sou ons na die drie
hoekvorm kyk dan varm dit die boonste haek. Die Here sê vir
ons in sy Woard as ons kyk na 1 Jah 1:3 en 7, dat ons gemeen
skap met Gad het. Die woord wat gebruik word koinonia,
beteken dit dat ons gemeenskap met God het en “hierdie
gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus”
Daar is in die Bybel nooit sprake van werklike gemeenskap met
God en met mekaar buite Jesus Christus om nie. Ons moet dit
altyd baie sterk vashou, want hier is die waterskeiding. Ons
belydenis dat Jesus die Here is, bring altyd weer die skeiding
binne die kerk en binne die verhoudinge met ander kerke en
met die wéreld. Ons gemeenskap is in Christus Jesus die Here.
Daaram is dit een van die belangrikste vrae voordat ons kan
praat oar die gemeenskap met mekaar: Wat is ans verhouding
tot Jesus Christus? Trouens die belydenis dat Jesus die Here

is, is die enigste vaste fandament waarop die kerk van die Here
gebou ward (vgl Matt 16). Daarom moet ons altyd oppas dat
ons nie ‘n skeefgetrekte gemeenskap het wanneer ons maar
met ‘n onderlinge samesyn het van mense met mekaar as dii
nie die is wat ons met Gad in Christus Jesus het nie.

1.2 Die gemeenskap deur die Heilige Gees

In 2 Kor 13:13 word die Heilige Gees die Gees van gemeen
skap genoem. Met hierdie heerlike traos en waarheid word die
gemeente elke Sondag weer huistae gestuur wanneer die seen
oar die gemeente uitgespreek word. Daarmee word die ver
sekering gegee dat die gemeenskap met die Vader in Christus
Jesus die gemeenskap is wat deur die Heilige Gees gewerk
word. Dit kan oak nie anders nie omdat die Drie-Enige God juis
in en deur die Heilige Gees die hoagste en heerlikste ervaring
gee van die verbintenis met Ham. Die Heilige Gees is die Gees
van gemeenskap. Maar dan moet ans onthou dat die Heilige
Gees hierdie gemeenskap oak op ‘n middellike wyse onder
hou. In die onderhouding van die gemeenskap met die Vader
en die Seun gebruik die Heilige Gees oak die genademiddels
van Woord en Sakrament en gebed. Wanneer ons werklik die
gemeenskap met die ewige en die heerlike God soek en wan
neer ons die gemeenskap met mekaar soek dan moet ons dit
oak altyd deursoek in die steer van Gad se geopenbaarde
Woord en van die athanklike oopstetling deur die gebed aan
Ham. Die Heilige Gees wat in ans woon bind ons aan die Woord
wat Hyselt gegee, wat Hy uitlê en wat Hy taepas (Kuyper). Die
Heilige Gees verag naoit sy eie werk en daarom is die betekenis
van die Woard van God deur niks te vervang nie. Maar laat ons
nie die betekenis van die sakramente onderskat of vergeet nie,
want op hierdie wyse kom die Gees juis am die Woord en die
belofte te verseël en wit hy juis hierdie gemeenskap wat na bo
uitstrek en wat na die wêreld am ons gryp, versterk, verryk en vir
ons daardeur bind. Dit is net so dat ons voordat ons gemeen
skap (koinonia) werklik kan verstaan, ons deur die Heilige Gees
gegryp en gelei word.

1.3 Die gemeenskap van die heillges

Dit is net so dat am die gemeenskap van die heiliges werklik te
verstaan ons wins kan maak am na die Kategismus by vraag 55
te blaai en die antwoard te kry op wat daar staan: Wat verstaan
jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die antwoard lui so
pragtig. “Eerstens dat die gelowiges almal saam en etkeen
afsonderlik as lede gemeenskap met die Here Christus het en
deel dii aan at sy skatte en sy gawes. Tweedens dat elkeen ver
plig isom sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid
van die ander lede aan te wend”

Daarmee word reeds vir ons twee dinge gesê dat eerstens die
ware gemeenskap van die gelowiges atteen verstaan kan word
as ‘n gemeenskap wat almat saam en afsonderlik met die Here
Jesus Christus en sy gawes het, en tweedens dat hulle hierdie
gawes en hierdie skatte gewillig en met vreugde tat mekaar se
saligheid en nut maet aanwend. Hierdie gedagtes sluit natuur
lik baie sterk aan by wat ans reeds gelees hot in 1 Pet 4:10 waar
die gelowiges opgeroep word am saam aan mekaar diensbaar
te woes. Dii staan letterlik “as goeie bedienaars van die veal-
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voudige genade van God moet elkeen namate hy genadegawe
ontvang het die ander dien” Hierdie liefdesgemeenskap met
die Vader in Christus en met mekaar, hierdie gemeenskap,
hierdie verbintenis wat deur die geloof en liefde instand gehou
word, beteken nie ‘n goedkoop soetsappigheid waar ‘n mens
maar ter wille van almal en aHes goedgesind is nie. So word die
iefde van God nie beskryf nie, en so word die gemeenskap nie
gestig nie. Want by God gaan dit om die waarheid en om die
heiligheid. Daarom in die groot hoofstuk wat net volg na 1 Kor
12 rondom die liggaam en die gawes kon die apostel ook in 1
Kor 13:6 uitroep dat “die liefde hom verbly met die waarheid”
Daar is dus ook in die gemeenskap van die gelowige met die
Here en met mekaar altyd die sprake van waarheid en van die
heerlike trou aan die Here. Nou is dit juis so dat wanneer ‘n
mens in ons dag na die kerk van die Here kyk, hierdie gemeen
skap in sy driekantige betekenis seker die swaarste getref is.
Daar is ‘n geloofsverhouding wat skeef loop. Daar is ‘n Skrifver
bintenis en omgaan wat nie die is wat deur die Gees geInspi
reer is nie. Dan is daar ‘n koue afsydigheid waarin die gelowi
ges nie op mekaar ag gee nie. Die kerk en sy ampsdraers lei te
veel aan ‘n supermarkmentaliteit. Elkeen soek maar net na sy
eie belang en koop maar net sy eie artikel sonder om op mekaar
ag te gee. Nie hulle gebondenheid as broers en susters van die
een huisgesin, nie die lewe van die een liggaam word ervaar
nie. Daarom kan ons verstaan dat die voormalige sekretaris van
die Wéreld Raad van Kerke, Visser’t Hoof gesê het dat as die
kerk werklik wil soek na herstel, hy by die gemeenskap (koino
nia) moet begin.

2. DIENS (Diakonia)

2.1 Voortgesette bediening van Christus

Om oor diens te praat, sal ons nooit die werklike betekenis
begryp as ons nie gaan kyk na die diens of die werk van die
groot Ampsdraer Jesus Christus nie. Hy was en is die groot
Diakonos van God wat gekom het om in die nederige gestalte
van ‘n dienskneg die diens van die genade hier op aarde te kom
vervul. Soos wat ‘n tafelkneg in alle nederigheid in ‘n eertydse
huishouding die gaste moes bedien, so het Hy gekom om te
dien. Hiervan is die beskrywing van die voetwassing van sy
dissipels in Joh 13 met die boodskap en opdrag daaraan ver
bonde ‘n treffende voorbeeld. Dit is van hierdie diensknegge
stalte en hierdie diepe vernedering wat Fil 2:7 en w. praat. Maar
nou is dit waar dat die verheertikte Christus hierdie bediening
wat hy op aarde verrig het, voortsit in en deur sy kerk op aarde.
As gelowiges kom ons, soos wat Pop sê, in dieselfde stroom
van bediening tereg as die waarin Christus gestaan het. Trou
ens, in ons lewe en in ons werk wil Hy sy bediening voortsit, wil
Hy dit gestalte Iaat kry deur ons hande, voete en lippe te ge
bruik. Dit is die wonderlike betekenis vir ‘n kerk wat in die geloof
staan, dat dit nie hulle diens is wat in die eerste plek na yore kom
nie maar dat dit Christus se diens in en deur hulle is wat ter
sprake is. Hierin is ons anders as Rome met sy apostoliese suk
sessie. Ons gb Christus wil persoonbik in en deur ons tot die
diens kom.

2.2. Charismaties-verrykte bediening deur die
HeHige Gees

Die vraag kon hom voordoen, hoe is dit moontlik dat Christus sy
bediening in en deur die kerk kan voortsit? Die antwoord is: dat
die geheim daaragter die koms van die Heilige Gees op Pink
sterdag is. Deur die Heilige Gees maak Christus sy kerk en sy
ampsdraers tot organe vir sy bediening. Deur die Heibige Gees
verryk Hy sy kerk en die gebowiges vir die bediening. Hy gee
aan die kerk die geestesgawes (charismata) wat nodig is vir die
bediening. Daarmee word die kerk instaat gestel en toegerus
om werklikwaar die diens te kan verrig op aarde. En nou is dit
waar dat hierdie gawes altyd weer verband hou met die per-
soon en die werk van Jesus as die Gesabfde. Daar is met ander
woorde die trekke van die profetiese, die priesterlike en die

koninklike in die diens te sien. Daar is die Woord wat gespreek
word, daar is die offers wat gebring word, daar is die septer wat
gedra word. Ons moet preek, ons moet regeer, ons moet dien,
al die gestaltes moet na yore kom en so wil die Here die lewen
de Here deur die Heilige Gees in hierdie wéreld deur sy kerk
diens verrig.

2.3 Nederige bediening as tafelknegte

Hierdie bediening wat Jesus Christus in en deur sy kerk voort
sit, die bediening waaraan u en ek deel gekry het, is ‘n bedien
ing waarin nederigheid aan die woord is. Ons is besig met
diens en nie met ‘n heerskappy uit die hoogte nie. Ons is na die
gereformeerde en skriftuurlike opvatting van die ampsdiens
besig om in die Naam van die Here maarook met die gesag van
die Here te werk en besig te wees. Maar nooit mag ons uit die
hoogte hierdie werk verrig nie. Ons bly tafebknegte van Hom
wat ons geroep het. Dit is die gevaar vir die bedienaar om so op
sy eie vermoëns te let en te vertrou, om so te soek na die eer en
die roem van mense, dat hy koning speel en nie meer tafelkneg
is nie. Hoogmoed in al sy verskillende vorme pas nooit by die
bedienaar in die kerk van die Here nie. Na die voorbeeld van die
Meester moet ons altyd weer aan tafel gaan en die voete van
ander was. Dan beweeg ons soos “n net in die wind” soos prof
Jonker dit gestel het.

2.4 Vee~eisende bediening

Die bediening wat in die Naam van die Here en deur die Heilige
Gees op so ‘n wyse verrig moet word en soveel verskillende
kante het, is veeleisend. Ons bots teen ons eie vlees wat nie wil
buig nie. Ons bots teen ‘n wêreld wat dit nie wil aanvaar nie. Ons
bots ook dikwels teen ‘n gemeente wat hierdie dinge nie in
geestelike perspektief sien nie. Behalwe dit alles word ons so
moeg onder die juk wat ons moet dra en word die bediening vir
ons dikwels ‘n veeleisende inspanning. Ek dink hier aan die
treffende woorde in 1 Tess 1:4 waar die apostel praat van
“voiharding van julIe hoop” op ons Here Jesus Christus. Van
hierdie volharding waarvan in die Nuwe Testament gepraat
word, het ‘n baie ryke betekenis. Hupomone beteken om as’t
ware onder die juk in te gaan en te bly. Dis geen grap om dag in
en dag uit in die bediening metal sy eise te volhard nie. Geluk
kig is dit na alles nie ons bediening in die eerste plek nie, maar is
dit ‘n bediening wat die Here Jesus Christus deur die Heilige
Gees in ons wil verrig. Daarom as ons wil praat oor kerklike
dienswerk moet ons oë altyd gerig wees op die heerlike Hoof
en moet ons altyd weer dit verwag van die Heilige Gees want in
en deur Hom word alles moontlik.

3. GETUIEN~S (Marturia)

3.1 Eiesoortige karakter van die getuienis

Die begrip getuienis is ‘n baie ryke begrip wat veral in die Nuwe
Testamentiese gemeente ter sprake kom. Daarom is dit goed
as ons gaan kyk na wat eintlik met getuienis bedoel word. In sy
baie voortrefbike proefskrif het Schippers oor die getuienis in
die Nuwe Testament ‘n paar baie belangrike sake uitgelig, Hy
het daarop gewys dat dit in hierdie getuienis gegaan het om die
oog- en oor-getuienis wat kon verklaar dat Jesus Christus die
Gekruisigde opgestaan en ten hemel gevaar het. Die inhoud
van die getuienis het dus te make gehad met die genadewerk
van God in Christus Jesus. Vir hierdie waarheid het die apostels
soos die getuies in ‘n regbank voor die wéreld verklaar dat
Jesus die Here is. Natuurlik is hierdie getuienis ‘n getuienis wat
deur die Heilige Gees geInspireer is, daarom het ons altyd
gelees dat die apostels en dissipels met vrymoedigheid en
deur die Gees getuienis gelewer het. Hierdie getuienis as die
eerste getuienis is, soos wat Ridderbos in sy werkie “Heilsge
schiedenis en Heibige Skrift” aantoon, het die betekenis gedra
van ‘n kanoniese getuienis. Daarom is dit ook opgeteken in die
Heilige Skrif. Maar, met hierdie kanoniese getuienis as rigsnoer
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en as grondslag roep dit die kerk en roep dit ons in ons bedien
ing altyd weer op om voor die wéreld en voor die regbank van
almal te verklaar, dat Jesus Christus ons Here is.

Wat ons in ons dag nodig het, is om weer te verstaan dat dit nie
ons getuienis is waarom dit gaan, dat dit nie ons verhaal is wat
van belang is nie, maar dat dit God se verhaal in en deur Jesus
Christus in hierdie wéreld is wat van betekenis is. Dit is nie ‘n
getuienis van Jesus as ‘n soetsappige priestertjie wat ‘n offer
gebring het nie. Dit is baie meer as dit. Dit is die getuienis dat
Jesus Christus die tweede persoon in die goddelike drie
eenheid in die gestalte van ‘n mens gekom het en dat hy nie
afleen versoening bewerk het nie maar dat hy ook gekom het
om oorwinning te gee oor sonde en oor die ellende van die
mens. Met hierdie soort getuienis kan ons die wéreld ingaan. In
die krag en die oorwinning van die Gees kan ons die lewe met
sy smarte en sorge tegernoet gaan en het ons ‘n antwoord vir
die nood van ons tyd en vir die nood van ons kerk. Die diepste
vraag is: Het die getuienis so deurgekom dat die kerk en ons
mense, ja, onsself weet dat ons met ‘n lewende en heerlike
Christus, die Kurios, die Seun van God te make het?

3.2 Veelvoudige aard van die getuienis

As dit die kerk se roeping en taak is om getuienis at te lé van
Jesus Christus as die Here, dan is dit ook waar dat hierdie
getuienis op baie wyses kan plaasvind.

Daar is die getuienis wat kom in die woordverkondiging, die
prediking (kerugma). Want in die prediking gaan dit om in die
regbank te gaan staan en dit vir die saak van God op te neem
om soos wat ‘n teoloog dit gestel het, te weet dat ook in Cu
Israel wanneer die yolk uitgedaag word om voor God in ‘n
regsaak te staan, die profeet as die geroepene dit vir God
opneem om te wys op die ontrou van die verbond. Dit is belang
rik dat die prediking altyd weer as met een vingerwysing na
horn sal wys wat in Christus Hom met die wéreld bernoei het en
wat deur die Heilige Gees in die wéreld voortgaan met hier
die bernoeienis.

Maar hierdie getuienis moet hom ook voortsit in die pastoraat,
in die pastorale gesprek van die predikant, die ouderling en die
diaken. Dit is nie maar net ‘n gesprekkie wat gevoer word nie.
Dit is nie maar net ‘n onderonsie waaroor dit gaan nie. Dit is nie
net rnaar net ‘n kontak nie. Dit is om in die krag van die pas
toraat te kom met die getuienis dat die lewende Here in al sy
grootheid en majesteit by ons as die oorwinnaar kom staan. Dit
is om die gemeente te laat leef uit die beset van wat in die Open
baringboek geteken word dat onse Here Jesus Christus die
boek geopen het, dat hy die hele wéreldgeskeidenis ontvou
het, dat hy ons boek geopen het, dat hy ons oorwinnaar is, dat
hy ons hoop is in ‘n stukkende wéreld. Maar ook in die katege
se is daar ‘n stuk getuienis wat saam met die lering gebring
moet word. Want dit gaan nie maar net om die didaktiese
leerstof nie. Dit gaan om deur die leerstof te kom by die eerste
en heerlikste boodskap, die boodskap dat Jesus die Here
is.

Maar ons maak dikwels die tout, orn ook wat die kerkregering
betref te vergeet dat ook dit ‘n getuienis is. Ons rnaak die tout
dat ons maak asof persoonlike werk atgespits word op die
mens-tot-mens aksie in een of ander evangelisasiepoging en
ons vergeet dat ons juis in die opsig en tug met getuienis in die
diepste sin van die Woord te make het. Dat dit daar gaan om die
felt dat ons soek om die erkenning en belydenis, dat Jesus die
Here is.

So ons sou ook kon wys op die diakonaat waarin ook in die
diens van barmhartigheid en al sy gestaltes, dit altyd deur rnoet
gaan om die heerskap van onse Verlosser Jesus die Here. Die
veelvoudige aard van die getuienis wil maar net een ding en dit
is dat ons daar sal korn waar ons voor God en Christus sal buig
en dit is waartoe die Heilige Gees ons in staat wil stel.

3.3 Tweërlei uitwerking van die getuienis

Die getuienis dat Jesus die Here is, het ‘n baie ryke en baie
ingrypende betekenis. In hierdie getuienis is die kerk besig om
die sleutelmag van die koninkryk uit te oefen. Daarrnee word
die hemelpoorte geopen maar ook gesluit. Vir die wat gb in die
getuienis word die ryke en heerlike ewigheid ontsluit. Vir die
wat horn erger en aanstoot neem aan die getuienis word die
hemelpoort gesluit. Ons beleef altyd weer iets van wat gebeur
het op Golgota toe die groot en heerlike Sleuteldraer deur die
moordenaar in geloot aangegryp is en die hemelpoorte vir horn
oopgemaak is, maar ook toe die ander moordenaar horn ver
werp het en die hernelpoorte vir horn gesluit is. Dit is met hierdie
getuienis in al sy gestaltes wat die kerk besig isom die sleutel
rnag van die koninkryk te hanteer. So word die werfkrag van die
kerk geopenbaar en so word die oordeel uitgeoeten. Dit is met
hierdie getuienis wat die woord van die Here Jesus waar word
dat “wat ons op aarde bind sal in die hemel gebind wees en wat
ons op aarde ontbind sal in die hernel ontbonde wees” Omdat
dit so ‘n ernstige saak is, het die Here Jesus ook onmiddellik
nadat hy hierdie belofte in Matt 18 gegee het, opgeroep tot
gebed. So lees ons dat Hy sé, en dit staan in die konteks van
hierdie bindende krag dat die uitoefening van die sleutelmag
gepaard gaan met gebed. Dit is daar waar twee of drie in sy
Naam vergader is dat Hy in hulle midde is en dat wat hulle in sy
Naam vir Horn vra, Hy dit sal gee (Matt 18:18,19).
Met die geweldige roeping op aarde waarin die grondtrekke
van ons kerkwees geopenbaar word, waarin die profiel van die
kerk geteken word, sal ons besig moet bly. Dit sal beteken dat
ons werklik in die ware gerneenskap met Hom in Christus en
deur die Heilige Gees sal moet voortgaan. Dat ons gewillig
moet wees om die diens metal die eise wat dit stel, te beoefen
en dit met die toerusting wat hy verskaf. Met dit alles sal die
groot getuienisaksie van die kerk moet voortgaan. En daarmee
sal ook die sleutelmag met die hantering van die sleutels van
die koninkryk gesien word. Die ernstige vraag wat aan ons ge
stel word is, is ons werklik besig met hierdie sleutelmagbedien
ing? Die Here het ons hierdie verantwoordelikheid gegee. Mag
ons in ‘n tyd 5005 hierdie nooit hierdie heilige roeping vergeet of
verag nie! Dit kan orndat die Heilige Gees op pinksterdag
uitgestort is.
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ONDERWERP 5

DIE OMGANG MET EN GEHOORSAMING
VAN DIE BYBEL VANDAG

(Woord en Reformasie)

PROF PA VERHOEF

Toe ds Strumpfer my bel om te vra of ek by hierdie geleentheid
sou wil praatoordiegesagen diegebruikvan dieSkrif,was my
eerste indruk dat van myverwag word om ‘n streng wetenskap
like referaat oor die onderwerp te lewer. In my gees het ek hulle
in ‘n rytjie gesien staan: Herman Bavinck se Gereformeerde
Dogmatiek, Berkhouer se tweeledige werk oor De Heilige
Schrift, prof Heyns se Brug tussen God en mens, profJonkerse
Die Woord as opdrag, prof Pieter Potgieter se Hier is die
Woord, ‘n mooi publikasie van Bybelkor oor die gesag en ver
staan van die Bybel, prof John Bright se Authority of the Old
Testament, Meredith Kline se The Structure of Biblical Authori
ty, en — om nie meerte noem nie — die uitmuntendestudiestuk
van die drie teologiese fakulteite van ons kerk oor die gesag en
die gebruik van die Skrif, in die Acta van die Algemene Sinode
1986, en in dieselfde Acta die onstuimige protes van die Wes
Transvaalse Sinode, as motivering van hulle beskrywingspunt
waarin hulle beswaar maak teen die hedendaagse ondermyn
ing van die gesag van die Skrif.

Al hierdie en soveel ander boeke sou ek vir die soveelste keer
moet lees om my wetenskaplike referaat vir hierdie geleentheid
voor te berei. My indruk was immers dat van my verwag word
om swaarde te kruis met ‘n hele klomp van ons jong turke, wie
se publikasies en uitsprake plek-plek rede tot besorgdheid
gee.

Dit was die eerste indruk van my taak. Maar toe beset ek dat so
‘n aanpak van die onderwerp geheel en al uit voeling sou wees
met die hele geestelike opset en bedoeling van hierdie byeen
koms. Dit gaan immers om geestelike vernuwing, en dit bete
ken dat u eintlik van my vra: Nie polemiek nie, maar kerugma;
nie om teologiese swaarde te kruis nie, maar om die aandag toe
te spits op die betekenis van die swaard van die Gees in en vir
die lewe van die kerk en van elke gelowige. Die amptelike for
mulering van die onderwerp is dan ook “Die omgang met en die
gehoorsaming van die Bybel vandag” met tussen hakies die
woorde “gesag, hantering en uitlewing”

Ek meen dat ons hierdie doel kan bereik as ons die aandag
toespits op die verhouding tussen Woord en Reformasie, of as
u wil: Tussen Woord en Geestelike Vernuwing of Herle
wing.

Die Bybel bevestig die waarheid en die ervaring van die kerk
beaam dit dat daar ‘n allerintiemste verband tussen Woord en
Reformasie bestaan. In twee opsigte: Die Woord is die kragtige
instrument van die Heilige Gees om ‘n reformasie te weeg te
bring, en as so ‘n reformasie tot standgekom het, vra mense na
die Woord. In hierdie verhouding het ons dus ‘n tweerigting
verkeer: Van die Woord af na die Reformasie toe, en omge
keerd van die Reformasie af na die Woord toe.

Ons vind hierdie waarheid dwarsdeur die Skrif en 00k in die
geskiedenisva~ die kerk. Die versoeking is grootom utevertel

van die verbondsluiting by Sinai en van die talle verbondsver
nuwings in die latere geskiedenis van Israel; van die betekenis
van Pinkster en van Petrus se verkondiging van die Woord by
daardie geleentheid; van die aangrypende verhaal van die
stigting van die Brits- en Buitelandse Bybelgenootskap, wat
die direkte gevolg was van ‘n herlewing in Wallis en die mense
se begeerte om die Woord te besit.

Ek sal hierdie versoeking moet weerstaan, en my net bepaal by
twee geleenthede waarin hierdie waarheid van die noue ver
band tussen Woord en Reformasie baie duidelik aan die hg
tree. Die een is die geskiedenis van die reformasie onder kon
ing Josia, en die ander een is die geskiedenis van die Refor
masie van die sestiende eeu.

Ons ken die geskiedenis van die Reformasie onder koning
Josia, soos dit in 2 Konings 22 en 23, en in 2 Kronieke 34 be
skryf word.

Die yolk van God het in diepe venial verkeer, veral as gevolg van
die optrede van die goddelose konings Manasse en Amon.
God laat vaar egter nie die werk van sy hande nie. Op sy tyd
roep Hy sy man, en handhaaf daarmee sy werk, die geestehike
karakter van sy yolk en die waarheid van sy Woord. Hy roep die
jong koning Josia, seun van ‘n goddelose vader en grootvader,
en he dit in sy hart om die land te reinig van afgodsdiens en om
die yolk tot hulle God te laat terugkeer. SO word Josia een van
die Hervormers in die geskiedenis van God se yolk.

‘n Paar gesigspunte in verband met Josia se reformasie is vir
ons van behang:

* Die tempel was in venial en Josia gee opdrag om dit te
herstel. Die hervormingsaksie begin dus presies hier: By die
tempel van die Here, ons sal sO: By die kerk van ons Here Jesus
Christus. Ons kan die kringetjie nog nouer trek en sO: Gees
telike vernuwing begin by die individuele kind van God, dus by
elkeen van ons wat hier teenwoordig is.
* In die proses van die herstel van die tempel word die wet
boek gevind. Soos ons straks sal sien was hierdie wetboek op
sy beurt ‘n kragtige middel om Josia se reformasie sy be-
slag te gee.
* Die resultaat van die reformasie was dat koning en yolk
hulle voor God verootmoedig het, die afgode afgesweer het en
die verbond met hulle God vernuwe het — die drievoudige
standaardreaksie van die yolk van God op die Woord van
God.

In aansluiting by die tema van ons onderwerp is dit veral be
langrik om te let op die verhouding tussen Woord en Reforma
sie.

Ons verbaas ons daaroor dat die Woord van God ‘n tyd lank in
die lewe van die yolk van God soek geraak het. Ons moet aan



neem dat die optrede van die goddelose konings Manasse en
Amon ook dit ingesluit het, dat hulle die Woord van God stelsel
matig uit die lewe van die verbondsvolk verban het. Net een
eksemplaarvan die wetboek van die Here is êrens in die tempel
versteek, en nou is dit gevind. Ons merk dat die ontdekking van
die wetboek alma! verras het. Die feit is net dat God se yolk ‘n
tyd lank sonder God se Woord was. Dit was erg. Paulus sé van
hierdie yolk: “Hulle is tog lsraeliete; vir hulle het God as sy kin
ders aangeneem en in sy heerlikheid laat dee!; met hulle het Hy
die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee,
asook die tempeldiens en die ‘beloftes; hulle stam van die
aartsvaders af en ult hulle is die Christus as mens gebore..”
(Rom 9:4-5).

En hierdie yolk is sonder die Woord van God! Ons verbaas ons
nie dat hulle in daardie tyd in so ‘n diepe geestelike verval
verkeer het nie. Erger nog. Hulle was bestem om die hg van
God se heilsopenbaring in hulle heidense omgewing te ver
sprel, en nou was hulle self sonder daardie hg. Hoe groot moes
die duisternis in daardie tyd nie gewees het nie?

Maar dan het ons die verrassende herontdekking van die wet
boek van die Here. Ons weet nie presies waaruit daardie wet
boek bestaan het nie. Sommige sê dat dit die boek Deuterono
mium was, of in elk geval ‘n dee! daarvan. Uit die reaksie van die
koning is dit duidelik dat die gedeelte wat gelees is, oordeels
verkondiging bevat. Ons weet dat vera! Deuteronomium 28
onder meer strawwe aankondig as die yolk die wee van God se
verbond sou verlaat.

Die feit is dat die verlore wetboek weer gevind is, en dat hierdie
wetboek Josia se reformasie kragtig bevorder het. Ons lees dat
toe die koning die inhoud van hierdie wetboek verneem, het hy
sy klere geskeur, en het fly ‘n afvaardiging gestuur om op een
punt sekerheid te kry: Is die inhoud van hierdie wetboek ook
flier en nou van toepassing?

Die antwoord isja, beslis! Die gesag van God se Woord geld in
en vir alle eeue. Dit is van toepassing nie net in die tyd van
Moses nie, maar ook ses eeue later in die dae van Josia, en ses
en twintig eeue later ook in ons tyd. God se Woord hou stand tot
in ewigheid!

Ook in wat verder gebeur, merk ons die verband tussen Woord
en Reformasie. Die koning roep die yolk bymekaar, hulle ver
ootmoedig hullevoor God, en doen dan drie dinge wat die stan
daardreaksie van die yolk van God op die Woord van God
genoem kan word: Hulle vernuwe die verbond, verwyder die
afgode, en wy hulle opnuut toe aan die diens van die Here.

Dit is die verhaal van die reformasie van koning Josia. Dit tref
ons dat die verhaal van die sestiende eeuse Hervorming in baie
opsigte hiermee ooreenstem.

00k in daardie tyd was die Woord van God soek. In verskillen
de opsigte:
* Die Bybel was nie in die volkstale vertaal nie en was daar
om ontoeganklik vir die gewone gelowiges. Die argument was
dat die Bybel te diep is vir die leke om te verstaan, en te verhewe
is om in die minderwaardige volkstale vertaal te word.
* Die Bybe! is ook nie versprei nie, omdat dit in die hande van
die leke ‘n duistere en gevaarlike Boek sou wees.
* Wat die verklaring van die Bybel betref, is ‘n viervoudige
betekenis aan tekste geheg, en het dit vir die gewone lidmaat
onmoontlik geword om die stem van sy hemelse Vader in die
verwarrende uit!eg van die kerk te ontdek.
* Wat sy beskouing van die Bybel betref, was die Bybel vir
die Roomse Kerk nie die enigste en genoegsame reel vir geloof
en lewe nie. Naas die Bybel is eweveel gewig aan die kerklike
tradisie, aan uitsprake van ekumeniese konsiles en van die
pous geheg. Vir Rome was die kerk belangriker as die By-
be!.

Die beeld van die Bybel aan ‘n ketting, was tiperend van die
posisie van die Skrif in die lewe van die kerk van daardie
tyd.

Die betekenis van die Hervorming het juis daarin bestaan dat
die Woord van God as’t ware herontdek is.

* In hulle beskouing van die Bybel het die Hervormers na
druk gelé op sy Goddelike gesag, as die enigste reel vir ons
geloof en lewe. Nie die kerk nie, maar die Woord is die belang
rikste. Teenoor die leergesag en tradisie van die Roomse Kerk
het hulle gesé: Sola Scriptura, die Woord alleen is die maatstaf
wat in die lewe van die kerk geld.
* Die Bybel is nie net die Boekvirdie priesterstand nie, maar
is bedoel vir kinders van God, en daarom het die Hervormers
hulle gewerp op die vertahing, die verspreiding en verklaring
van die Skrif. Luther se Bybelvertaling word selfs in ons tyd nog
gelees, en Calvyn se kommentare op byna a! die Bybe!boeke is
vandag nog ‘n bron van teohogiese en geestelike kennis.

Ek kan net noem dat ‘n mens verstom staan oor die aktiwiteit
rondom die Bybel in die tyd van die Hervorming. Aan die einde
van die vyftiende eeu was daar 14 Bybelvertalings wêreldwyd.
Aan die einde van die sestiende eeu was daar 41.

Aan die einde van die vyftiende eeu was daar geen Hebreeuse
en Griekse grammatikas noord van die Alpe nie. Navyttien hon
derd het die situasie plotseling verander. Verski!lende Heb
reeuse en Griekse grammatikas sien die hg; daar kom ‘n inten
siewe belangstelling in die grondta!e van die Bybe!; nuwe
uitgawes van die Bybel word onderneem. In hierdie hoogkon
jektuur van Bybelstudie het die Hervormers hulle taak van die
hervorming van die kerk onderneem, en het die Woord van God
self ‘n magtige faktor in die Reformasie geword. Wat ons opval
in hierdie boeiende gebeure is die wederkerigheid van die
verhouding tussen Woord en Reformasie: Die Skrifwoord, met
name die Brief aan die Romeine, verskaf die vonk vir die Refor
masie, en die Reformasie laat mense gryp na die Woord.

Hoe is dit in ons tyd met die verhouding tussen Woord en Refor
masie gesteld? U sal ongetwyfeld vir my sê dat die Bybe! nie in
ons tyd soek geraak het nie. Die Skrif en dele daarvan is in byna
2000 tale vertaal. Ons nuwe vertaling was die 383ste volledige
Bybel wat vertaal is. Die 1 933-verta!ing was die 281 ste. Dit
beteken dat daar die afgelope vyftig jaar iets meer as honderd
vertalings van die hele Bybel die hg gesien het, teenoor 280 in
die voorafgaande negentien eeue.

Ons is bevoorregte mense. Elke huisgesin, vader, moeder en
kind besit ‘n eie Bybel. Ons kan sé dat daar geen tyd in ons ge
skiedenis was waarin gehowiges so intens in die Bybel en sy
boodskap be!anggestel het as juis in ons tyd nie. Ons reeks
swan kommentare op die Nuwe Testament verkoop verras
send goed. Ons dink aan die suksesverhaa! van Bybelkor, aan
die gemeentebou-programme, aan die wyksbyeenkomste,
aan die talle Bybe!studiekringe, waar met die Bybel omgegaan
word. Nee, die Bybe! het nie onder ons soek geraak nie!

En tog kan die Bybel sy sentrale phek onder ons verhoor as ons
nie op ons hoede is nie. Ons grootste versoeking om die studie
van die Bybel te verwaarloos dreig van twee kante af: Van die
kant van ons vol programme, en van die kant van die elek
troniese media, met name van die televisie in ons huise. Ons is
so besig en ons word so besig gehou dat daar nie meer tyd of
plek vir die bestudering van die Bybel oorbly nie.

As die Bybel sy unieke rol in die geestelike vernuwing van die
kerkwil spee!, salons die Bybel moet gebruik, salons dit in ons
hart moet bêre, en sal ons dit moet toehaat om ons lewe te
vernuwe.

Ons is besig om die Bybeh te verhoor as ons sy boodskap net
se!ektief op ons lewens toepas. As ons net Sondag-Christene
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is, maar origens nie ons lewens skik voigens die else van God
se Woord nie. Ons verloor die Bybel as ons sy appél op ons
lewe misken, en as ons nie buig vir sy gesag nie. Mag ek dit
konkreet vir ons uitspel:

Gods Woord se vir ons dat ons geen ander gode naas God in
ons lewens mag stel nie. Korn hierdie eerste en beiangrikste
gebod in ons lewens tot sy reg, veral as ons rekening hou met
die wyse waarop die Heidelbergse Kategismus (94) hierdie
gebod verduidelik? Kan ons sé dat ons ter wille van ons siele
hell en saiigheid alle afgodery, towery, waarsêery, bygeloof en
dergelike dinge meer vermy, en dat ons ons beywer om die
enige ware God reg te leer ken, op Horn alleen te vertrou en ons
slegs aan Horn met alle nederigheid en geduid te onderwerp en
van Horn aileen alie goeie dinge te verwag? In een woord: Het
ons Horn met ons heie hart let?

As ons nie hierop van harte “ja” kan sê nie, het die Woord van
God nog nie in ons lewens tot sy reg gekorn nie, want as daar
die Woord een ding verkondig, is ditorn God bo alles liet te he
en met oorgawe te dien.

Die Woord van die Here sé ook vir ons dat ons die Naarn van die
Here ons God nie mag misbruik nie. Voigens die Kategismus
beteken dit onder andere dat ons die Naam van die God nie
rnag laster of mag misbruik deur te vioek, deurvaise eed of deur
onnodig te sweer nie, en dat ons ook nie rnag stiibly as ander
mense dit in ons teenwoordigheid so rnisbruik nie.

Kan ons met eeriikheid sê dat ons die heilige Naam van God nie
anders as met vrees en eerbied gebruik nie, en dat sy Naarn
deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke
geprys word?

As ons nie hierop “ja” kan sé nie, het ons nog nie goed geluister
na die verkondiging van God se Woord nie. Die eerste bede van
die Ons Vader-gebed is juis: “Laat u Naam geheilig word”

Die Woord van die Here sé vir ons dat ons die sabbatdag so
rnoet deurbring dat ons dit heilig hou. Hoe bring ons die dag
van die Here deur? Ons weet dat ons as Nuwe-Testamentiese
Christene nie gebonde is aan al die voorskrifte van die Cu
Testamentiese sabbat nie, tog is die kern van die Sab
batsgebod ook op ons van toepassing: Dat ons die dag in
sonderheid tot eer van die Here sal deurbring, onder andere
deur ywerig met die gerneente van God saam te kom orn die
Woord van God te hoor en om die Here openlik aan te
roep.

Hoe beantwoord die praktyk van ons lewe in hierdie opsig rnet
dit wat God se Woord van ons verwag?

God se Woord se “jy mag nie egbreuk pleeg nie” en voigens
die verduideliking van die Kategisrnus beteken dit dat aile
onkuisheid deur God vervioek is, en dat ons dit daarorn hart-

grondig moet haat. Hoe gedra ons ons in hierdie permissiewe
samelewing? Leef ons kuis en ingetoë sowel binne as buite
die huwelik?

Wafter verband is daar tussen die Woord van God en u per
sooniike lewe in hierdie opsig?

Ons Here Jesus Christus het die voile inhoud van God se wet in
die enkeie woord “liefde” saarngevat: Liefde vir God en liefde
vir ons rnedemens.

Kan ons met ons hand op ons hart verkiaar dat ons die gesag
van God se Woord vir ons ewe aanvaar, as ons Horn nie van
harte iiefhet, en as ons ook nie ons naaste liefhet nie?

Die intierne verband tussen Woord en Reforrnasie, tussen
Woord en Geestelike Vernuwing, gaan nie buite ons reaksie
orn nie. Dit kom juis tot openbaring in die wyse waarop ons ons
aan daardie Woord onderwerp.

Dit is irnrners die treffende les van die twee retormasies waarop
ons gelet het, sowel die van Josia as die van die sestiende eeu,
dat die Woord sy gesag gedemonstreer het in die wyse waarop
dit die lewe van mense verander het, geestelik vernuwe het. As
u en ek wil weet of die Bybel GOd se Woord is, moenie daaroor
teoretiseer nie, kyk net na wat dit in die lewe van God se kinders
uitrig. Dit is die getuienis van ons twee reformasies, en dit is pre
sies die argument wat die apostel Paulus in 1 Tess 2:13 gebruik
as hy se “Ons dank God ook gedurig daarvoor dat julie die
boodskap van God wat julie van ons gehoor het, ontvang en
aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie
rnaar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van
God, soos die uitwerking daarvan op julie wat gb, bewys”

Net soos in die dae van Josia en van die Reformasie van die
sestiende eeu, het ons in ons tyd behoefte aan verbondsver
nuwing, aan reformasie, aan geestelike vernuwing.

Die standaardresep is ook in ons tyd ‘n herontdekking van die
Woord van God, en om daardie Woord toe te iaat om ook in ons
gevai ‘n drieeriei reaksie uit te bk: Cm ons hartgrondig te
bekeer, orn ons voor die Here te verootmoedig, en om ons aan
God en sy diens toe te wy.

Die oproep wat tot ons korn, is: Terug na die Woord van God
toe, wat ten diepste beteken terug na die God van die Woord
toe, en dit siult in terug na die Woord wat rnens geword
het.

Ons Here Jesus Christus, wie se korns in die viees ons binne
enkele rnaande weer sal herdenk, is die geheirn van die verhou
ding tussen Woord en Retorrnasie. Op grond van sy soenver
dienste en deur die werking van sy Gees, word dit vir ons
moontlik om die verbond met God te vernuwe, en om geestelik
te herleef!
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ONDERWERP 6

DIE AARD, KRAG EN WAARDE VAN
DIE GEBED

DS M SMUTS (Sr.)

Geagte Voorsitter en Mede-sinodegangers

Die onbenydeniswaardige en heel onverwagse taak is aan my
opgedra am ‘n inleidende woord oor die aard, krag, waarde en
inhoud van die gebed te spreek. Ek doen dit met groot huiwer
ing en daarom in diepeafhanklikheid van die Here. Ekvertrou u
deel hierdie huiwering met my.

WOORD VOORAF

Na my mening is dit nie moontlik am oar hierdie — vir die
Koninkryk van God —lewensbelangrikeen deursiaggewende
onderwerp ‘n finale of volledige woord te spreek nie. In die voor
drag maak ek dus geensins op volledigheid aanspraak nie.

Aan die een kant ag ek myself onbekwaam am in hierdie
vergadering van toegewyde en ervare bedienaars van die
Woord sowel as toegewyde ouderlinge nuwe Hg op hierdie
groat onderwerp te werp. Aan die anderkant as mens iou saam
met Paulus as die geringste onder die heiliges ag (Ef 3:8); jyvan
jouself af wegkyk en die oë en verwagting slegs op Jesus as
ons groat Leermeester vestig (Hebr 12:2) dan mag mens in die
geloof en onder leiding van die Heilige Gees, dit tog waag am
nogeens ‘n woord oar die gebed te probeer spreek. Cu waar
hede kan altyd weer nuut word.

TE VEEL VERWAG?

Is dit te veel verwag naamlik dat die Here vandag vir u en my ‘n
nuwe visie op en heilige verwagting van die gebedsiewe
sal gee. Ja selfs ‘n heel nuwe opgewondenheid en entoe
siasme oor die waarde, krag en verryking wat daar in die
gebedslewe opgesluit Ie. Sonder hierdie gelowige ver
wagting sal dit ons mm baat om hierdie groot onderwerp
te bespreek.

STELLING

Sonder ‘n — deur die Heilige Gees — vernuwing in ons gebed
slewe kan daar nie sprake van herlewing wees nie. Herlewing
begin altyd op die knieè van gelowiges; word gedra deur
gebed en duur so lank as wat gelowiges volhou in die vernude
gebedslewe. Wie bid vir hierdie geestelike vernuwing, sal nie
teleurgesteld wees niewantdit is in die middel van God se wil
(Jah 10: 10).

“En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, am-
dat Hy ons gebede verhoar as ons enige jets volgens sy
wil vra (1 Joh 5:14).

1. WAAR SAL ONS BEGIN?

Ons kan nje ‘n beter begin maak as am net soos Christus se
dissipels ‘n kort, opregte en innige gebed tot Christus te rig
nie.”Here leer ons bid soos Johannes syvolgeHnge geleer
het” (Luk 11:1).

Is dit te veel gevra, naamlik dat elkeen van ons ten minste die
volgende driekwart-uur groat ems met hierdie bede sal maak?
Christus se antwoord op hierdie karl gebed van sy dissipels het
reeds vir byna twintig eeue miljoene christene se gebedslewe
beInvloed en verryk. Wat die aard, waarde en inhoud van die
gebed betref, ja, die krag ook, kan ons by die ontleding van die
“Ons Vader”-gebed geweldig baie leer. Maar voordat ons dit
doen gaan ons eers kyk na die lesse wat ons uit Christus se
eie gebede kan leer.

2. JESUS SE PERSOONLIKE GEBEDSLEWE IN OEN
SKOU GENEEM

2.1 Afsondering

Een van die eerste dinge wat ons apval is dat Christus Homself
dikwels geheel en al atgesonder het sodat Hy alleen met sy
Vader kon praat. Vergelyk Mail 26:39 Luk 6:12 ens.

Die eerste deel van Christus se antwoord op die bede : “Here
leer ons bid ..“ handel juis ook hieroar. Hy sê dat die dissipels in
hul kamers moet gaan en die deur moet sluit — afsondering
(Mail 6:6). Alleen wees met God.

2.2 “Afhanklikheid”

Die tweede wat ons opval is dat Christus se “afhanklikheid” van
sy Vader na yore tree en dit ten spyte van die feit dat Christus
saam met die Vader en die Heilige Gees self self ook God is.
Christus handhaaf steeds die Vader-Seun-Vader-verhouding
in die Drie-eenheid (Jah 14:10).

2.3 Christus praat dikwels met sy Vader

Die opdrag aan ans in 1 Tess 5:17 “Bid gedurig” is letterlik
waar in Jesus se lewe. Hy het soms ‘n hele nag in gebed
deurgebring (Luk 6:12). Hy raadpleeg sy Vader gedurig. Ge-
bed is nie net ‘n oproep in nood nie. Ons moet “gedurig” met
God in “aanraking” bly.

3. LESSE UIT DIE GETSEMANE-GEBED

3.1 Die aanspreekvorm

Net soos in die “Ons Vader”-gebed, spreek Jesus, Gad as
Vaderaan. In sy ge’~’al “MY” Vader, in ons sin “Ons Vader” Hier
het ans een van die groat geheime van die aard, waarde en
krag van die gebed, ja oak die mnhoud, Dit is ‘n Vader-kind
Vader-gesprek.

3.2 Gevolglik ‘n openhartige gesprek

Hierdie Vader-kind-Vader verhouding verseker ons ten minste
van die valgende kenmerke van die gebed (gesprek met
die Vader).

* Dit is ‘n openhartige gesprek;
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* Dit is ‘n innige liefdesgesprek;
* Dit is ‘n vrymoedige gesprek;
* Die Vader wil sy Seun en ons graag aanhoor;
* Die Vader sal net die beste vir sy kinders gee;
* Die Vader se deur staan vir Christus en ons aityd oop
* Die Vader het voile begrip vir sy Seun en ons gebede;
* Sy Vaderskap verryk ons hole lowe;
* VoIle vertroue in die Vader. Berus dus volkome in sy ant
woord. ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts.

3.3 VoIle oorgawe ten spyte van smart

“My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My
verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos
U wil” (Mail 26:39). Christus maak sy kommer, smart en lyding
aan sy Vader bekend. Hy bid ernstig en smekend dat die beker
moet verbygaan. Maar, met dieselfde ems maak Hy ‘n voile
oorgawe aan sy Vader se wii.

Nota: Ook ons mag smeok om van lyding en beproewing ge
spaar te bly, maar dan ook met voile, heelhartige oorgawe
die Vader — oorgawe aan God se wil lé in die aard en inhoud
die gebed.

3.4 Herhaaldelike smeking

Op sy kniee en met sy gesig teen die grond het Christus hierdie
smoekgebed (flood kreet) tot driernaal herhaal. Ja, so groot was
sy stryd dat sy sweet in bloed verander het (Mail 26:39).

Nota: Ook ons mag met dieselfde pleidooi herhaaldelik na die
Here gaan — ons sal noolt daarvoor verwyt word nie.

3.5 Triomfantlike aanvaarding van die Vader se be
sluit

Christus aanvaar op oorwinnende wyse die Vader se besluit.
Hy maak sy dissipels wakker en sê: “Staan op, kom ons loop.
Kyk, die man wat My gaan verraai, is hier naby” Mail
26:46.

3.6 Op sy knieë het Christus krag ontvang

Op sy knieë het Christus krag van sy Vader ontvang om die
kruispad te loop. Al kos dit wat, sy Vader so pad sal Hy
loop.

Nota: Ook ons sal in die gebed van die Vader krag ontvang om
‘n pad van lyding (as dit moet) te loop. Dit is juis een van die
waardes van die gebedslewe. God se krag kom in ons lowe (Fil
4:13; Hand 1:8).

4. WONDERLIKE LESSE UIT CHRISTUS SE “HOg
PRIESTERLIKE” GEBED (JOH 17)

4.1 Die inhoud van hierdie gebed geld vir elke geiowi
ge

“Ek bid egter nie net vir hulle (dissipels) nie, maar ook vir die wat
deur hulle woorde tot geloof in my sal kom (Joh 17:20).

4.2 Aard en inhoud van die gebed

Wie waarlik op die hoogte wil kom van die aard en inhoud van
ons gebede behoort hom ‘n dag of twee af te sonder om hierdie
gebed in diepte te bestudeer. Wie dit doen gaan tegelyk alles
ontdek wat Christus nog steeds vir elkeen wat in Horn
gb, bid.

As inleiding tot so ‘n ontdokkingsreis word hier slegs op ‘n paar
aspekte gewys.
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4.3 Weer eens, die aanspreekvorm

Ook hier begin Christus weer sy gebed met: “Vader die uur het
gekorn” Dit was ook Christus se aanspreekvorm in sy Iaaste
gebed torwyl Hy sterwe. “Vader in U hande gee Ek My gees
oor” (Luk 23:46).

4.4 Hoofdoel en inhoud van die gebed (Soos gevind in
Joh 17)

In Jesus se gebed in Joh 17 ontdek ons die hoofdoel. “Vader,
die tyd het gekom. Verheerlik u Seun sodat die Seun u
kan verheeriik”

OPMERKING: In die hele lewe van Christus het dit steeds
gegaan oor die verheerliking van sy Vader. In ons eie lowe en
in die inhoud van ons gebede behoort dit slegs om die ver
heerliking van die Drie-enige God te gaan.

Aangrypend: Christus eer sy Vader deur te vra dat sy Vader
Hom eers moet verheerlik sodat die Seun sy Vader kan ver
heerlik. Veral in ons geval kan ons die Vader geensins vorheer
lik voordat Hy sowel as Christus deur die Heilige Gees ons
daartoe in staat stel om Horn enigsins te kan verheerlik.

Die woord verheerlik kom nie minder as agt keer in hierdie
gebed van Christus voor nie — dit is die oorheersende saak in
die gebed.

4.5 Hoe het Christus die Vader verheerlik? (Hieruit
moot ons leer en ons gebed daarvolgens skoei)

Jesus bid 5005 volg : “Ek hot U op die aarde verheerlik deur die
werk to volbring wat U my gegee het orn to doen” vers 4. Ook
ons sal die Here verheerlik indien ons al hoe moor volgons sy
hoilige wil probeer lewe. Wat is sy wil vir ons lowe? Niks minder
as om te lowe soos Jesus golowe het nio. 1 Joh 2:6; Rom 8:29;
Ef 4:24, KoI 3:10, Fil 2:5. Hierorn rnoet dit dan in ons gebede
gaan sodat ons ook die Hero kan verheorlik.

4.6 Christus gee sy heerbikheid aan ons sodat ons Horn
kan verheerlik

Opvallend: Dit is opvallend dat God niks van sy kinders vra
voordat Hy dit wat Hy vra nio eers aan ons gee nie — uit onsself
kan ons niks doen nio (Joh 15:5). So vra Hy geloof van ons rnaar
eers gee Hy die geloof aan ons (Ef 2:8).

Terug na Jesus so gebed. “Die heerlikheid wat U My gegee het,
hot Ek ook aan hulle gogee ..“ vors 22. Omdat dit so is, sé Jesus
in sy gobod aan die Vador: “...en Ek word deur hulle verheorlik”
vors 10.

Hiervoor mag en moet ons bid: Ons moot juis bid dat Josus
hierdio hoorlikhoid van Horn voortdurond aan ons moet gee
sodat ons God kan vorheerlik. Dit doen Hy dan ook dour Horn-
self en die Heiligo Gees aan ons to gee.

Opmerking: Geestoliko vornuwing bestaan juis daarin dat
Christus in ons donko, spreke on handol vorhoorlik word en
deur Horn ook dio Vader.

OPMERKING: Srnag ons na geestelike vernuwing (her-
lowing) moot ons in ons gobode die VADER van Jesus in
sy voIle Vaderliefde en Vadersorg opnuut ontdok — op
ons knioë, solfs soos Jesus met ons aangesig teen die
grond — HY SAL OPRIG TOT DIE VOLHEID VAN DIE
NUWE LEWE.



4.7 God se heerlikheid ook inbegrepe in die “Ons
Vader”-gebed

Cok in die “Ons Vader”-gebed vind ons die noodsaaklikheid
van die steeds “kornbnde” heerIikheid van God. “Laat u naam
geheilig word, Iaat u koninkryk kom, laat u wil geskied” ... dit
alles handel oor die heerlikheid van God en die verheerliking
van sy Naam. (In die 1933 ABV se slot van die “Onse Vader”
gaan dit ook orn die verheerliking van God. “Want aan U
behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid” (Matt 6:13).

In die kort “Ons Vader”-gebed is daar dus ‘n ses-voudige
verheerliking van die Vader. Dit moet dan steeds die aard, die
inhoud en die doel van ons gebedslewe wees.

4.8 By hierdie verheerliking van Christus is die Heilige
Gees werksaam

Ten opsigte van hierdie verheerliking van die Here stei Christus
dit onomwonde dat die Heilige Gees, die ander Leermeester,
juis korn om Christus te verheerlik en sodoende die Vader. “Hy
sal My verheerlik..” (Joh 16:14).

4.9 Die sigbare eenheid van die Iiggaam van Christus is
deel van sy gebed

In die HoepriesterIike bebed pleit Christus baie ernstig en
herhaaidelik om die eenheid van hulie wat aan Horn behoort,
trouens Christus noern dit een van die openbarings van die
heeriikheid van God. “Die heerlikheid wat u rny gegee het, het
[kook aan hulie gegee sodat hulie een kan wees net soos Ons
een is ..“ (Joh 17:22).

Heriewing bring juis gelowiges nader aan rnekaar sodat daar in
die Iiggaam van Christus geen verdeeldheid is nie (1 Kor
12:25).

4.10 Toewyding (geestelike vernuwing) van sy volge
linge deel van Christus se gebed

Geestelike vernuwing, “heriewing” is kenmerkend van gelo
wiges wat hulle al hoe meer toewy aan God, gewy aan sy wiI en
gehoorsaarn aan sy opdragte. Hiervoor bid Jesus vir u en vir
rny, baie ernstig.

“Laat hulie aan U toegewy wees deur die waarheid. U Woord is
die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het Ek
hulle 00k na die wêreld toe gestuur; terwille van hulie Wy Ek my
aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy
kan wees (Joh 17:17-1 9).

Cm aan God toegewy te lewe moet ons lewe hoe anger hoe
meer ooreenstem met die “waarheid” dit wil sé die Woord van
God. In die gebed en deur die gebed se verhoring is ons geroep
om hoe langer hoe meer ‘n toegewyde lewe te leef. Dit vorm
deel van ons gebedsinhoud. Cok dit is geestelike vernu
wing.

4.11 Bede om volkome blydskap — ‘n verdere gebeds
inhoud

Die Here het bedoel dat oorsteipende vreugde en blydskap,
hemeise bIydskap deel van sy kinder se lewe moet wees. Die

vrug van die Gees is onder andere bIydskap (vreugde). Hierdie
vreugde kan selfs nie deur beproewing aangetas word nie Jak
1:2 en 1 Petr 1:6).

Hiervoor bid Christus : “Maar nou kom Ek na U toe, en Ek sê dit
terwyl Ek nog in die wéreid is, sodat hulie my biydskap in al sy
volheid in huile kan he” (Joh 17:13).

Hierdie woorde het Christus tevore ook uitgespreek. “Dit Se Ek
vir julie sodat my blydskap in julie kan wees en julie biydskap
volkome kan wees” (Joh 15:11).

Die direkie gevoig op die vervulling van die Gees is : “en sing
onder mekaar psalms, lotgesange en ander geestelike liedere;
sing met julIe hele hart tot eer van die Here” (Ef 5:19). Jubelen
de, hoorbare blydskap. Ons moet bid dat hierdie oorvloedige
“hernelse” biydskap al hoe meer sigbaar word in ons en die
gemeentes se lewens. Hiervoor mag en rnoet ons bid (Joh
10:10).

Juis daarvoor het Christus gekorn, naarniik om die voiheid van
die Hemelse Blydskap ons daaglikse lewensinhoud te rnaak;
ook dit is geestelike vernuwing.

Maak asseblief tuis ‘n verdere studie van die inhoud van
Jesus se gebed 5005 ons dit in Joh 17 vind. Hierdie
inhoud werp baie hg op die aard, waarde, krag en
inhoud van ons gebedsiewe.

5. DIE “ONS VADER”-GEBED

Daar is reeds kortliks na hierdie gebed verwys. Ons gaan nou
rneer breedvoerig let op die inhoud van hierdie “modeigebed”
Ons doen dit met die oog om ook in hierdie volmaakte les oor
die gebed te soek na die aard, waarde, krag en inhoud van ons
eie gebedslewe, Ons wii sO graag by Jesus leer.

5.1 Die meervoudvorm “Ons Vader”

Net Christus het die reg orn te bid “My Vader”
Jesus is die Vader se enigste Seun.
Vir ons leer Hy orn die Vader in die meervoud vorm in ons
gebede aan te spreek.
Wie God as Vader aanspreek kan dit siegs in verbondenheid
met sy enigste Seun, Christus Jesus doen. Met die gebruik na
die woorde “Onse” bely ons eintiik dat buite Christus om ons
God nie as Vader kan ken nie. “Onse Vader” bedoel dus
“Vader van Jesus en in Jesus onse Vader” Ons moet eers van
Christus die reg ontvang orn kind van die Vaderte wees, voor
dat ons God as Vader kan aanspreek.
In Joh 1:11 lees ons: Hy (Jesus) het na sy eiendom toe gekom,
en tog het sy eie mense Horn nie aangeneem nie.

Teenoor hulle wat Christus nie aangeneern het nie staan daar
diegene wat Horn wei aangeneem het. Sornrnige het Horn wei
aangeneem. Van huile lees ons : “Maar aan almai wat horn
aangeneem het, die wat in Horn gb, het Hy die reg gegee orn
kinders van God te word” Joh 1:12.

So lees ons ook in Kol 2:6 “Aangesien julie dan Christus
Jesus as Here aangeneem het, rnoet julie in verbondenheid
met Horn lewe ..“ in verbondenheid met Jesus Christus noern
ons God “Onse Vader”

5.2 Nogeens die meervoud “ons”

5.2.1 Die aanspreekvorm “Ons Vader” dui ook daarop dat
ons hierdie “reg” wat Christus ons gee om God as Vader aan te
spreek met duisende ander gelowiges dwarsoor die
wOreid deel.

Heriewing Verheerhiking van God Drie-enig.
Heriewing kom nie uit onsself nie. God gee dit deur sy
Gees in antwoord op gebed. Die heeriikheid wat ons
ontvang rnoetdaagliks meeren meer sigbaar word. Hier
voor moet God dan die voile eer kry.
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Ons gebede mag natuurlik ons ele persoonlike behoeftes in
sluit maar mag nie selfgesentreed wees nie. Ons is deel van
Christus se liggaam — deel van God se gesin — daarom moet
ons ander, lede van die gesin en ander dele van die liggaam se
behoeftes insluit by ons gebede. As een lid van die liggaam ly, ly
al die lede saam en as een lid geeer word, is al die lede saam
bly. Trouens, die Woord leer ons om “gelyke sorg vir mekaar te
dra” 1 Kor 12:25, 26.

5.2.2 Die betrokkenheid met ander gelowiges loop
soos ‘n goue draad dwarsdeur die gebed

Hierdie meervoudvorm “ons” vind ons in elke versoek wat in
hierdie gebed ge-uiter word.

“Gee ons, ons daaglikse brood”
“Vergeef ons, ons oortredinge..”
“Laat ons nie in versoeking kom nie”
“verbs ons van die Bose”

Ons bid as deel van die liggaam van Christus, ons bid viral die
lede. Ons bid vir geestelike vernuwing in al die gemeentes en al
die kerke. Bid vir mekaar is ‘n Skrifopdrag (Jak 5:16).

5.3 ONS VADER

Daar is reeds gewys op watter wonderlike waarborge vir ons in
die benaming “Vader” ingebou is. Die grootste wonder in ‘n
mens se lewe is dat deur die vrymatige nuwe geboorte wat die
Gees in ons teweegbring ons in die gesin van God “ingebore”
is. Nou kan ons as wedergebore mense God as Vader aan
spreek.

Die krag en waarde van die gebed lê onder andere daarin dat
hierdie Hemelse Vader net die beste aan ons as sy kinders wil
gee, nooit die tweede beste. Ons het die waarborg dat Hy sy
Gees gestuur het sodat ons krag kan ontvang om die oor
vloedige lewe te leef (Hand 1:8). WONDERLIKE, UEF
DEVOLLE, VOORSUENENDE VADER.

5.4 Die gebed van ‘n gelowige is ‘n “Vader-kind-Vader”
eerbiedige aanbiddingsgesprek

Die vraag mag gevra word waarom ek die gesprek aandui met
“Vader-kind-Vader”-gesprek en nie net “kind-Vader”-gesprek
nie? Die rede is voor die handliggend — die Vader spreek
altyd eerste tot ons. Ons gebed is maar net ‘n antwoord op sy
liefdevolbe en jarelange gesprek met ons — deur sy Woord en
deur sy Gees. Ook die aardse vader praat eerste en lank voor
dat die kind begin praat.

5.5 Onse Vader — wys op die aard van die gebed

Die klem val hier op “VADER” Juis hierin ontdek ons ten diep
ste die “aard” van die gebed. Hieruit leer ons van die gebed
onder andere:

* Dit is ‘n intieme liefdevolle gesprek. (Die naam “Jahwe”
herinner ons die almag en majesteit van God. Vader herinner
ons aan sy liefde en barmhartigheid.)
* Die bidder weet dat die Vader genadig is.
* Die Vader skep by die bidder die volste vertroue, hoop
en verwagting.
* ‘n Vader wat ons volkome verstaan en begryp en Hy wil
ons ten beste versorg.
* Die kind daarenteen erken sy totale onafhankbikheid van
die Vader.
* Hy kom nie na die Vader met geleerde taal nie, maar met
die taal van ‘n kind.
* Die aanspreekvorm “Vader” span ‘n brug tussen die alber
heiligste God wat in ‘n ontoeganklike hg woon en die nietige
sondige en geringe bidder. Oor die “brug” mag u gelowig
albiddende stop.

* Hierdie “heiligheidskloof” tussen God en mens is oorbrug
deur die soendood van Christus wat sy Vader “ons” Vader
maak.
* Die verloste sondaar kan nou aan die voete van die Heilige
Vader neerval en sy skuld bely, sy bedes uitspreek en “heilig
heid” in Christus ontvang. WONDERLIKE VOORSIENING.

5.6 Wat in die hemele is

* Hierdeur word die gans andersheid van die Vader wat aan
bid word aangedui.
* Sy heiligheid word hierdeur erken, bely en geëer.
* Sy almag en alomteenwoordigheid word erken.
* Die biddende kind weet hierdeur dat hy steeds ook op die
weg is na die Vader se huis (hemel).

Inset: Die Noorweegse hoogieraar 0 Hallesby, se antwoord op
die vraag wat gebed is, is Openbaring 3:20. “Kyk, Ek staan by
die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oop
maak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal
hou, en hy saam met My”

Hy verduidelik dit so: “1k weet eigenlijk geen Bijbelwoord te
noemen, dat helderder licht werpt op gebed dah deze uit
spraak van die Here Jezuz. Het is abs het ware de sleutel die de
deur opent en toegang geeft tot de heilige en gezegende sfeer
van die gebed. Biddend is Jesus toelaten tot ons hart”

5.7 Laat U naam geheilig word

5.7.1 Die heiliging van God se Naam (dit sluit alles in wat Hy
voor staan) maak die gesprek met die Vader algeheel anders as
die gesprek tussen mense. Dit raak sowel die inhoud en die
aard van die gebed en dui ook op die “kragbron” van die ge
rigte gebed.

Hiermee bely die biddende kind die vlekboosheid, heerlikheid,
volmaaktheid, verhewendheid en gans andersheid (heiligheid)
van God die Vader bo able skepsele in die hemel en op aar
de.

“Huibe het dag en nag sonder om te rus, gese:
Heilig, heilig, heilig
is die Here God, die abmagtige,
Hy wat was en wat is,
en wat kom ..“Open 4:8.

Dit beteken ook dat God die hoogste eer en aanbidding moet
ontvang. Van ons kant wek die “grootheid” van die Vader oot
moed, nederigheid en afhankbikheid.

5.7.2 Implikasie vir ons eie lewe

Hierdie bede om die heibiging van die Naam van die Vader roep
die een wat bid dringend op om sy eie ewe voortdurend aan die
Heibige Gees se heerskappy oor te gee sodat die bidder ab hoe
meer gehoor kan gee aan die oproep in 1 Petr 1:15. “.. 5005 Hy
julIe geroep het, heilig is, moet julie ook in julie hele iewenswan
del heibig wees”

Qns mag nie bid dat die Vader se Naam geheiiig word en ons
self nie impbisiet daarby insluit nie — herlewing is juis ‘n ver
nuwing in die “heilige” ewe. in elke herlewing is daar ten
minste die voigehoue begeerte om heilig te lewe dit wib sé
voigens die wil van God te iewe, ja om ai hoe meer soos Jesus te
iewe (1 Joh 2:6).

5.8 Laat u koninkryk kom

Ook hierdie bede moet steeds deeb uitmaak van die inhoud van
ons gebede. Hieroor handel Christus se deuriopende predik
ing op aarde. “Bekeer julie want die Koninkryk van die hemele
het naby gekom” (Matt 4:17).
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Wie bid orn die korns van die koninkryk bid dal al hoe meer
mense tot bekering moot korn, dit wil sê na God moot terug
keer. Qok dit is ‘n verdere kenmerk van herlewing. Maar die
korns van die koninkryk betoken ook dat die Koningskap van
die Vader oor die hele sarnelewing moet korn; ook dat elkeen
wat so bid homseif al hoe meer stel onder die heerskappy van
die Vader, des afstand doen van iou eie wil, In die steeds
kornende korns van die Koningskap van die Vader deel die
aanbiddende kinders al hoe meer in die geseende en onbe
skryflike voorregte van die Koninkryk van die hernele. Tege
lyk moet die biddende “burger” al hoe meer die verantwoorde
Iikheid van die burgerskap van hierdie ryk nakorn. Hierdie
bede het geweldige implikasies vir die bidder — dag vir
dag. Deur die bede verbind die bidder horn aan:

* algehele onderwerping aan die Koning;
* voIle oorgawe aan die opbou van die koninkryk; en
* voile betrokkenheid by die uitbreiding van die konink
ryk.

Hy onthou in sy gebede steeds die woorde van Jesus: “Beywer
julIe ailereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God,
dan sal Hy julie al hierdie dinge gee” (MatI 6:33). Die bidder
deel ook ten voile aan die geseende voordele van die konin
kryk. DIE BIDDER LEEF DAN AL HOE MEER SOOS ‘N KO
NINGSKIND. Dit is kenrnerkend van herlewing.

5.9 Laat u wil op die aarde geskied net soos in die
hemel

Hiordie bede beklemtoon en onderstreep die bede: Laat U
koninkryk korn. Waar die Vader se Koningskap aanvaar word,
daar word die Vader se wil aanvaar.

Weer eons wie ookal so bid, stel homsoif onder die verpligting
orn die Vader sewil virsy eio lowe dag virdag te soek en deursy
genado te gehoorsaarn. Herlewing vind juis daar plaas waar al
hoe rneer kinders van die Here heel opnuut soek en streef na
die voIle en volmaakte wil van hul Vader.

Die Vader se wil vir ons is aityd vir ons eie beswil en vol vrougdo,
ook in tye van beproewing (Jak 1:2). Hy gee ook die krag en die
begeerte om sy wil te doen (Fil 4:13).

5.10 Opvallend

Die eerste drie bedes gaan orn God die Vader — eers daarna
kom ons persoonlike behoeftes en bedes aan die beurt. Die
eerste drie bodes gaan ook om die aanbiddingsinhoud van ons
bedes. Wie horn by die drie bodes ten voile betrek, leef al hoe
meer na die beeld van die “eie” Seun van God, Jesus Christus.
Vergelyk 1 Joh 2:6; Rorn 8:29.

5.11 Fisiese (Iiggaamlike) behoeftes

Net so spontaan as wat ‘n kind na sy aardse vader korn met sy
persoonlike behoeftes, ja nog meer spontaan kan ‘n kind van
God die Vader met sy geringste en sy grootste liggaamlikle en
ander alledaagse behoeftes vrymoediglik in die gobed na die
Vader korn. Mens moet jou daaglikse stukkie brood vra. Die
Vader staan gereed om dit te gee. Hierdie stukkie brood wat Hy
wil gee dui daarop dat dit alle tydelike behoeftes insluit. Hy wil
dat ons Horn ook in die geringste behoeftes ken. Maar dit staan
weer in die rneervoud : “ons” “ons” brood. Nie alleen bid ons dit
ook vir ander nie, maar die Vader wil dikwels dat ons ‘n instru
ment moot woes waardeur Hy ander se bede om brood wil
antwoord. Lees Jak 2:14-16. Hierdie mededeelsaaniheid is
inbegrepe in die gebod om naasteliefde.

Daaglikse ontmoeting: ‘n Bode om ons daaglikse brood Iaat
goon twyfel dat ons daagliks ‘n gebedsafspraak met God het
nie. Ons bid nie vir weeklikse of maandelikse brood nie. Ons
moot in ons gebedslewe toon datons oomblikviroomblik lief is

vir ons Vader en oombiik vir oomblik afhanklik is van ons Vader
se sorg. Hy tel seifs die hare van ons hoof.

Maar daagiiks betoken ook dat al die ander elemente in die
“Ons Vador”-gebod daagliks aandag moot kry. Elke dag God
se wil soek; elke dag sy Koninkryk soek en elke dag heilig lowe;
elke dag waak teen die Bose. Bid dus gedurig (1 Tes
5:17).

5.12 Verrassende orde in die gebed

As teoloë sou ons heel waarskyniik die orde in die gebed
omgokeer het. Ons geestelike behoeftes is tog belangriker
as ons tydelike behoeftes. Of hoe? Tog stel Jesus dit anders.
Dieselfde Vader wat sorg vir die voëls van die hemel en die
lelies van die veid (Matt 10:30, 31; Matt 6:30) wil aan al ons
tydelike behoeftes voorsien. Hierdie totale “broodafhanklik
heid van die Vader eer die Vader en is deei van die aard van die
gebed. Die Vader word verheerlik as ons uit sy hand “eet” Hy
sorg baie graag vir sy kinders. Nogeens — deel jou brood ook
met ander.

5.13 Die Vader voorsien in ons geestelike behoeftes

In ons geestelike behoeftes staan skuldbelydenis voorop.
(Wyle prof Peilisi het vir ons gesê: “Menere voor mens in ‘n huis
ingaan, vee jy eers jou voete af”)

5.13.1 “en vergeef ons ons oortredings ..“

Let we!: Qok hierdie bede is ‘n daaglikse skuldbelydenis. Elke
dag skuld bely. As kinders van die Vader struikel ons elke dag.
Onder andere hot ons God nog nie lief genoeg nie en betuig
ons nog nie aan almal wat ons naaste is, naasteliefde nie. Ons
moot ons steeds stel onder die oortuigende werk van die
Heilige Gees wat juis gekom hot om ons to oortuig van sonde
(Joh 16:8). Elke gelowige wat horn in die hg van God stel,
ontdek die “stof aan sy voete” (Joh 13:10). Hierdie “basiese”
behoefte in ons geestehike lowe dui 00k daarop dat Hy in aI ons
ander geestelike behoeftes sal voorsien.

5.13.2 Stel Jesus hier ‘n voorwaarde vir skuldvergif
nis?

Skuldvergifnis is ‘n genade van die Vader. Skuldvergifnis berus
op Christus so soenverdienste alleen. Teologies sê ons God
vergewe onvoorwaardelik. Tog word hier ‘n voorwaarde
gestol. “Soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree”
Die implikasie — as ons nie vergewe nie, word ons nie vergewe
nie. Dit is opvallend dat nadat Jesus die “Ons Vader”-gebed
aan sy dissipels gegee het, Hy net eon bede daarna met nadruk
ingehig hot (Matt 6:14). “As julie ander mense huile oortredings
vergewe, sal julie hemeise Vader julie ook vergewe. Maar as
julie die ander mense nie vergewe nie, sal julie Vaderjuhle ook
nie julIe oortredings vergewe nie” (Matt 6:14,15). Vergelyk
Matt 18:32, 33.

5.13.3 Teken van geestelike vernuwing

Hierdie vergewingsgesindheid is ook tekenend van geestehike
vernuwing. ‘n Nuwe vertikale verhouding met die Vader, die
Seun en die Goes loop noodwendig uit op ‘n nuwe vergewings
gesindheid teenoor jou naaste en die dissipelliefde (Joh 13:35)
teenoor ander gelowiges. Vrede met die Vader moet uitloop
op vrede met die medemens (sewentig maal sewe).

5.13.4 “en Iaat ons nie in versoeking kom nie maar
verbs ons van die Bose”

Die eerste bode in verband met ons geestelike lowe raak die
verlede. Hierdie bode raak die stryd wat voorlé die toekoms.
Hierdie “gebedsinhoud” vestig “daaghiks” ons aandag op die
felt dat ons vyand op ons lé en hoer om ons to vershind, en dit
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soos ‘n brullende leeu (1 Pet 5:8). Ons is daagliks gewikkel in ‘n
“worstelstryd” teen die bose geeste van die lug (Ef 6:1 2).

Vraag: Is een van die redes vir die geweldige geestelike afval in
ons dag nie in ‘n groot mate te wyte aan die feit dat ons nie
genoeg rekening hou met die listigheid en mag van die Bose
nie? 1 Kor 10:12.

5.13.5 God sat ons verhoor

Wie daagliks hierdie bede met kinderlike iiefde en geloof bid,
het die heerlike sekerheid dat die Vader ons wil, kan en sal
bewaar. Hy is die almagtige en veel magtiger as die Bose.
Vergelyk Joh 16:33, Rom 8:32. Christus wil ons elkeen op
neem in sy TRIOMFTOG (2 Kor 2:14).

5.14 God stel nog ‘n voorwaarde (eis) aan die bidder

In Jakobus 5:15: “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke
genesing bring” In opvolging hiervan lees ons in die voigende
vers: “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerk
Ing”

In Jak 1:5 lees ons: “As een van julie wysheid kortkom, moet hy
dit van God bid, en Hy sal dit aan horn gee, want God gee aan
aimal sonder voorbehoud en sonder verwyt” Wat ‘n heerlike
versekering — en tog kom daar ‘n voorwaarde in verse 6-8.
“Maar ‘n mens rnoet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand
wat twyfel ... moet nie dink dat hy iets van die Here sal ont
yang nie”

Toe die dissipels virJesus vra waarom hulle nie die duiwels kon
uitdryf nie was sy atnwoord dat hulle geloof te klein is. Hierna
gee Jesus vir ons die wonderlike versekering oor die uitwerk
ing van gelowige gebed: “Dit verseker ek julie: As Julie maar
geloof het so groot soos ‘n mosterdsaadjie, sal julie vir hierdie
berg Se: “Gaan staan daar anderkant!” en hy sal gaan” (Matt
17:19, 20).

En van die mense in Nasaret lees ons: “Vanweë hulle ongeloof
het Jesus daar nie baie wonderwerke gedoen nie”

LW: Geloof is ‘n gawe van God en nie ‘n prestasie van die mens
nie. Tegelyk — wat God aan ‘n mens gee, word gegee juis orn
gebruik te word, ook ons geloof.

5.15 Lê die krag van ons gebede dan in ons geloof?

Ons het reeds daarop gelet: “Die gebed van die gelowige het
‘n kragtige uitwerking” (Jak 5:16). Die kragtige uitwerking is
nie in die geloof gelee, maar is gelee in die kragtige antwoord
wat God op ‘n gelowige gebed gee. Geloof kyk juis weg van die
bidder en is geheel en al gerig op die genadige, iiefdevoile,
kragtige Vader. Geloof verwag alles van God. Vergelyk Joh
15:5.

5.16 Die “krag” van die gebed berus op die heerlike
betoftes van God

5.16 1 Jesus gee vir ons ‘n heerlike drievoudige belofte. “Ek
sé vir julie: Vra, en vir Julie sal gegee word. Soek, en julie sal kry.
Klop, en vir julie sal oopgemaak word” (Luk 11:9, 10). Net
hierna verklaar Jesus dat as aardse vaders weet om goele
gawes aan huile kinders te gee, geld dit veel meer vir God
die Vader.

Christus se verdienste is die vaste grond en waarborg vir ge
bedsverhoring. Vra en ontvang alles in sy NAAM op sy reken
ing, want nooit oortrek kan raak nie. “Wat julie ook al in my
Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheer
lik kan word” (Joh 14:13). Hierdie belofte bly nog steeds staan.
U merk gebedsverhoring gaan weer eens oor die verheerliking
van die Vader.
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Uit hierdie drievoudige belofte verseker Christus ons oor en oor
dat die kinders van die hemelse Vader nooit tevergeets sal bid
nie. Wie in die geloof sy gebedsiewe op hierdie beloftes bou, sal
wonderlike verrassings beleef.

5.15.2 Christus so rekening word nie oortrek nie

Christus gee ons ‘n wonderlike belofte naamlik, dat ons alles
wat ons in Sy Naam vra, op sy verdienste, op sy rekening, sal
ontvang. Sien die rekening van Christus kan nie oortrek word
nie. Hy stel dit bale duidelik: “Wat Julie ook al in my Naarn wa,
sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan
word” (Joh 14:13).

Weer val dit ons op. Gebedsverhoring gaan om die verheerlik
ing van die Vader. So gesien, gee dit ons baie groot vryrnoedig
heid om groot dinge van God te vra; nie dat die kleiner dinge
uitgesluit is nie, maar hoe groter die dinge is wat ons vra, hoe
meer word — nie ons nie — maar die Vader verheerlik. Hy sal
mos toesien dat sy koningskinders nie afgeskeep word nie.

5.16.3 As aardse ouers hut kinders good versorg nog
veet meer sal die Hemelse Vader dit doen

Christus wou dat daar by ons absoluut geen twyfel bestaan dat
God die Vader gebede van sy kinders wonderlik verhoor nie.
Toe praat Christus met ons in ‘n taal wat ons alrnal verstaan.
“Watter mens onder Julie sal vir sy seun ‘n klip gee ashy brood
vra, of ‘n slang ashy vis vra? As julie wat sleg is, dan weet orn vir
julie kinders goeie dinge te gee, hoeveel te rneer sal julie Vader
wat in die hernel is, goeie gawes (00k die Heilige Gees Luk
11:13) gee aan die wat dit van Horn vra” (Matt 7:9-11).

5.17 Ontdek God se gewetdige krag deur die gelo
wige gebed

Die Woord van die Here werp insiggewende hg op die vraag of
rnens God se krag, onder andere, aan die gelowige gebede
mag koppel?

Paulus bid spesifiek daarvoor dat gelowiges so oë sal oopgaan
vir die geweldige krag van God wat Hy uitoefen in die lewens
van huile wat gb ... Hy bid dat gelowiges se oe hiervoor moet
oopgaan. “Ek bid dat Hy Julie geestesoe so verhelder dat Julie
kan weet ... hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons
wat gb” (Ef 1:19).

Oor hierdie vers Se Hendriksen in sy kommentaar: “The words
‘with respect to us who believe’ show this power is excerted in
the interest of believers, of no one else” Dit Iaat ‘n rnens dink en
regop sit, nie waar nie?

Nogeens leer die Woord van God ons dat bidders wat gb dat
God wel sy krag in antwoord op ons gebede wil openbaar wel
sy “kragtige uitwerking” op ons gebede sal aanskou en beleef.
Die teendeel word ook in God so Woord gestel. ‘n Mens wat tot
God bid en nie gb nie “moet nie dink dat hy iets van die Here sal
ontvang nie” (Jak 1:8).

5.18 Christus wys ook op die uitkoms van die gob
wige gebed

Die man wat sy siek kind na die Here gebring het, het vir Chris
tus gevra of Hy iets kan doen vir die seun. Jesus se antwoord
was hebder en kiaar — ook vir ons vandag — “Vir die een wat
gb, kan ahles” (Mark 9:23).

Ons kan gerus soos die dissipels aan Christus vra — gee ons
meer geboof. Mens vra jou die vraag af: Staan my ongeboof nie
in die weg van groot dinge wat God graag wil doen as antwoord
op ons gebede nie?

Geen wonder die Woord kia ons aan: “Julie kry nie, omdat Julie
nie bid nie” (Jak 4:2).



6. DIE HEILIGE GEES IS AAN ONS GEGEE AS ONS
“TWEEDE” LEERMEESTER

6.1 Voordat Christus via die Kruis en die geopende graf na
sy Vader teruggegaan het, het Hy herhaaldelik sy dissipels ver
seker dat Hy en die Vader ‘n ander Trooster aan hulie sal stuur
en dat die Heilige Gees hulle alles sal leer wat Christus self aan
huile geleer het (Joh 14:26).

6.2 Alles wat Christus vir ons aangaande die gebedsiewe
geleer het kom die Heilige Gees in ons lewens ‘n werkiikheid
maak. Dit is ‘n heerlike waarheid, naarniik dat die kind van God
nooit alleen tot God bid nie maar die Gees leer om bid en bid
seifs deur horn.

Die vraag is net of ons ons genoeg onder die leiding en lering
van die Gees stel.

6.3 Dit is die Heilige Gees wat ons daartoe bring orn God
aan te roep as Vader. “.. julie het die Gees ontvang wat julie tot
kinders van God rnaak en wat ons tot God laat roep: “Abba” dit
beteken Vader” (Rom 5:15). Wat ‘n heerlike vertroosting en
krag in ons gebedslewe!

6.4 Die Gees laat ons tot God roep as Vader rnaar Hy roep
ook self deur ons. “En orndat ons sy kinders is, het God die
Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit;
“Abba” Dit beteken Vader (Gal 4:6).

6.5 Nog meer! Die Gees self bid vir ons want ons weet nie
aityd hoe orn te bid nie. “Die Gees staan ons ook in ons swak
held by: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, rnaar
die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde
gesé kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat
die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van
God, vir die gelowiges” (Rorn 8:26, 27).

6.6 Verder — die Gees ontviam ook die geloof in ons, die
geloof wat God as ‘n vereiste aan ons stel indien ons gebede
verhoor moet word (Ef 2:8).

6.7 Dit is ook die Gees wat ons oortuig van sonde (Joh 16:8),
die sonde wat ons in ons gebed moet bely.

6.8 Verder verbly die Gees ons omdat Hy die krag aan ons
gee om die opdragte wat die Vader ons in die gebedsgesprek
gee uit te voer; die krag om teen die Bose te stry.

6.9 Die Gees het ook gekorn orn ons in die voile waarheid te
lei, die waarheid waarvolgens ons rnoet bid en lewe (Joh
16:13).

Opmerking: Al sou die vrug van hierdie sinodesitting slegs dit
wees dat ons elkeen en almal weer met vernuwing in die ge
bedsleerskool van die Heiiige Gees opgeneem word, was die
sinodesitting oor en oor die moeite werd. Uit God, deur God en
in God is alie dinge.

Die Geesvernieude gebedisewe lei onteenseglik tot volgehoue
geesteiike vernuwing (heriewing).

7. R UIT PAULUS SE GEBEDSLEWE

7.1 Wie ‘n studie van Paulus se gebedslewe maak, kom
dadelik agter dat hierdie bedienaar van die Woord heelwat tyd
elke dag op sy kniee moes deurgebring het. Hy het al die
gemeentes waar hy tevore die Woord bedien het deur sy ge
bedslewe “gedra”

Let op die kursiewe woorde in die voigende aanhaiings ult
Pauius se briewe — dit sal u verstorn.

* “Ek dank my God elke keer as ek aan julie dink. In a! my

gebede bid ek altyd met biydskap vir julie alma! ...“ (Fil 1:3,
4).
* “Ons dank God altyd vir julie alma! wanneer ons in ons
gebede aan julie dink. Sonder ophou bring ons dan voor God
ons Vader in herinnering die werk van julie geloof, ...“ (1 Tess
1:1-3).
* “Ons moet God altyd vir julie dank ..“ (2 Tes 1:3).
* “Daarorn ... hou ek ook nie op om God vir julie te dank nie

(Ef 1:16).
* “Ek dank my God a!tyd oor julie ..“ (1 Kor 1:4).
* “E!ke keer as ek bid ..“ (Rom 1:10).
* “E!ke keer as ek bid, dink ek aan iou ...“ (Filemon 1:4).

Paulus bid altyd en elke keer vir aimal in sy vorige gemeen
tes.

7.2 Ope vraag

* Die vraag ontstaan, naamlik of ons werklik genoeg tyd
afstaan om in gebed met God te “verkeer” of “om te
gaan”?
* Sal ons nie ons iewe en bediening moet herprogrammeer
sodat genoeg tyd wel beskikbaar is nie?
* Behoort dit nie natuurlik en spontane gebruik te wees dat
ons graag en dikwels wil “gesels” met Horn wat ons so
iiefhet nie?
* Bid ons genoeg vir ons vorige gemeentes?
* Bid ons genoeg vir ons mede-broers in die bediening en
ons kerk-raadsiede?
* Bid die ouderlinge genoeg vir hui eie en ander ie
raars?
* Skort dit daik aan ons iiefde vir mekaar? Pauius se gebede
vloei spontaan uit sy iiefde vir gelowiges. “God is my getuie, Hy
weet hoe ek na julie verlang met die iiefde van Christus
Jesus” (Fil 1:8).

7.3 Ons kan veel leer uit die inhoud van Paulus

Paulus was ook ‘n bedienaar van die Woord. Dit is dus sinvol
om die inhoud van sy gebede te bestudeer. Tyd laat my net toe
om op ‘n paar aspekte daarvan te wys.

* Hy bid dat God die Vader van Christus deur sy Gees wysheid
aan die gemeentelede sal gee sodat hulie God “werkiik kan
leer ken” (Ef 1:17). Kan ons gebedsideaal hoer wees as dit?
Hierdie kennis is deurslaggewend.
* Dankbaarheid kom soos ‘n goue draad dwarsdeur Pau
ius se gebede.
* Hy bid om die voiheid van Christus wat ailes in almal
vervui(Ef 1:23).

* Ook in Ef 3:14-20 kry ons Pauius se verdere gebed vir die
geiowiges onder andere
(i) dat hulie deur die Gees inneriik sterk sal word
(ii) dat Christus deur die geloof in hulie sai woon”
(iii) dat huiie in die Iiefde gewortel sai wees;
(iv) “mag julie heeltemal vervul word met die voiheid
van God”
* Koi 1:9-14 nog ‘n gebed van Paulus. Hy bid onder andere
(i) dat die geiowiges tot voile kennis van die wil van God
sal kom;
(ii) dat huiie net sai doen wat God veriang,;
(iii) toeneem in kennis van God ensovoorts, ensovoorts.

SAMEVATTING

8.1 Die aard van die gebed

D~e aard van die gebed kan ons as nietige mens nie ten voile
beskrywe nie. Ons kan Se: Gebed is ‘n openhartige en lief
devolie gesprek tussen God, die Vader en sy kind. Hierdie ges
prek geskied in aiie ootmoed, nederigheid, afhankiikheid en
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dra deurgaans die element van aanbidding. Dit is die gesprek
waartoe die Vader ons nooi en daarom ‘n vrymoedige, kin.
derlike, vertrouens- gesprek.

8.2 Die waarde van die gebed

Nogeens — wie kan die voile waarde van die gebed beskryf?
Gebed bring ons in die heilige teenwoordigheid van God drie
enig. Ons bid in die Naam van Christus, deur die Gees tot
die Vader.

Die gebed bring ons baie naby aan God, ons buig aan sy
“voete” fleer. Die heerlikheid van God kom oor en in ons. Deur
skuldbeiydenis oorweldig die vrede van God ons. Deur gebed
ontvang ons van die Vader vrylik alles wat ons nodig het. Die
kragvolle uitwerking van God kom oor ons. Deur die gebed
(omgang) met die Heilige God word ons hoe anger hoe meer
wat ons moet wees, beelddraers van die Seun van God.

Deur die gebed ontvang OfiS 00k die Heilige Gees en die Seun.
Otis ontvang 00k die heerlikheid van Christus wat Hy so graag
aan ons wil gee. Ons ontvang die krag van Christus (Fil 4:14)
om God te gehoorsaam en die Bose te weerstaan. Deur die
gebed “verneeni” ons God se wil. Ja, en dan is die heifte nog
flue vertel en ‘n groot deel van hierdie heilige “omgang” met
God kan flue bewoord word flue. Net om die teenwoordigheid
van God te ervaar is te groot om uit te spel. Sonder gebed is ons
brand arm en tot niks in staat nie.

8.3 Die inhoud van die gebed

Die inhoud van die gebed bevat ten minste die volgende:
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* Aanbidding.
* Lofprysing.
* Danksegging.
* Skuldbelydenis.
* Bekendmaking van al ons tydelike en geestelike behoef
tes.
* Toerusting vir die pad vorentoe.
* Voorbidding vir die wêreld, die Koninkryk van God sowel
die opbou as die uitbreiding.
* Alies wat ‘n kind aan die Vader wil betuig of vra.
* Alles wat God verheerlik.

8.4 Die krag van die gebed
Die krag van die gebed is geiee in God wat die antwoord op die
gebed gee en die krag wat God aan sy kind toebedeel. Die
Gees gee aan ons die krag wat Otis nodig het om God te
gehoorsaam en die Bose te weerstaan. Sonder gebed is geheel
en al kragteloos — deur die gebed kom die heerlike oorwinning
(Hand 1:8; Fil 4:13).

9. SLOT

Geagte Voorsitter, 5005 vooraf in die inleidende woord gestel,
kon hierdie opdrag flue meer as ‘n inleidende woord wees nie.
Ek gb my eie gebedsiewe sal deur die verdere bespreking in
die sinode, en die gebede wat daarop volg, verryk word. Dankie
vir die geleentheici om aan hierdie bespreking deel te
neem.

Mag die Here ons almal vanaand en die res van ons lewe saam
bind in ‘n “gebedsfront” om 5005 Paulus altyd vir mekaar en die
hele liggaam van Christus te bid.



ONDERWERP 7

DIE BEDIENING IN DIE KRAG VAN
DIE HEILIGE GEES

PROF AC BARNARD

Die een ding wat ons almal nodig het en wat almal begeer, is die
bediening in die kerk in die krag van die Heilige Gees. Hierdie
bediening in die krag van die Heilige Gees maak die verskil
tussen kragteloosheid en volmag, tussen mislukking en vrug,
tussen belangeloosheid en entoesiasme, tussen dood en ewe,
tussen oordeel en seen.

Juis hierdie bediening in die krag van die Heilige Gees het die
Here vir sy kerk moontlik gemaak, dit beloof en bedoel vir sy
kerk, sodat die ampsdraers, die lidmate en die kerklike verga
derings daarvolgens kan werk, daaronder kan leer en werk.
Hierdie bediening is beskikbaar en is vandag nog net so werk
saam — as ons as enkelinge en as kerk maar daarin wil staan.
By vernuwing en verdieping van die kerk gaan dit daarom dat
die bediening in die krag van die Heilige Gees ‘n lewende
werklikheid word en bly. Waar dit waar word of opnuut waar
word, gebeur groot dinge en word alles verander en vernuut.
Juis dit wil die Here vir ons almal waar laat word.

1. DIE BEDIENING IN DIE KRAG VAN DIE HEIUGE
GEES — GOD-DRIE-ENIG AAN DIE WERK

1.1 Me dienswerk in die kerk en in die wêreld gaan uit
van God-drie-enig

Alles in die lewe en werk van die enkeling, van die ampsdraer,
die gerneente, die hele kerk, die kerklike vergaderings, gesinne
en groepe, ja die hele bediening in en deur die kerk en in die
wêreld geskied deur, rus op, vloei ult, word gegee, gedra en
voltooi deur die Here, die drie-enige God self. Hier is die bron
van alle lewe, die oorsprong en die doel van alle kerklike lewe
en werk.

Daarorn kan ons nie by die mens, sy kennis, syvermoe, sy ywer,
sy beloftes begin nie, rnaar alleen by die ware Bron, by
God self.

1.2 Ten diepste is aNe dienswerk in die kerk en in die
wéreld Christus se bediening

— Jesus Christus het deur sy korns na die aarde, deur sy
lewe en werk, rnaar veral deur sy plaasvervangende en ver
soenende sterwe en deur sy opstanding uit die dood die ver
soening van die mense met God bewerk, aan ons die verbs
sing geskenk, ons tot sy kinders aangeneem en aan ons die
geregtigheid en die ewige ewe gegee. Alle lewe en vernuwing
en verdieping in die harte van mense en in die lewe en werk van
die kerk rus op hierdie gebeure. Dit is die grond vir, die oor
sprong van, die bron vir, die diepe geheim van die kerk en van
elke aspek van die bediening in en deur die kerk. Bediening in
die krag van die Heilige Gees kan nérens anders begin as by
die volbragte verlossingswerk van Jesus Christus nie. Uit Horn,
deur Horn en tot Horn is alle dinge. Hierheen rnoet ons altyd
weer terugkeer.

Waar hierdie basis vergeet word, kan daar nog baie godsdien
stigheid wees. Mense kan nog tot die kerk behoort, hulle kan

dien en werk, rnaar hulle het nie die nuwe lewe nie, hulle het nie
die wete en ervaring van die ware verlossing en bevryding nie,
hulle is nog verlore, in hulle werk adverteer hulle iets wat hulle
nie self het nie.

Vernuwing en verdieping begin waar Christus weer vir ons ‘n
lewende werklikheid word waar ons voor Horn korn staan as ‘n
lewende Persoon, waar Hy ons aanspreek en ons antwoord,
waar Hy sy hand op ons be en ons dit gelowig aanvaar, waar Hy
sy offer ons toereken en ons dit gb, waar Hy ons persoonlike
Verlosser word of opnuut word.

— Die skare verlostes op elke plek, die gemeentes, die
hele kerk as die liggaam van Christus, is nie ‘n neutrale groep
mense nie, hulle behoort nie aan rnense of hulle idees nie. Hier
die kerk is die bruid en eiendom van die Here self. Hy het
hulle geroep en bevry, gekoop en gewas deur sy bloed. Die
kerk behoort aan die Here en op geen manier rnag getrag word
om hierdie rnense van Horn weg te lei, oor hulle te heers of hulle
anders te laat leef as wat die Here self vir hulle bedoel het
nie.

Vernuwing van die kerk en verdieping van die geestelike lewe
beteken datdeurwoord en daad, byelkeaspekvan die bedien
ing dit aanvaar en erken word dat dit versorging en bediening is
van die kerk van die HERE. Dit is sy eiendornsvolk en alleen sO
kan hulbe bedien en versorg word.

— Christus is nie slegs die Verlosser van sy kerk en die
Eienaar daarvan nie, Hy is ook die Here, Hoof en Regeerder
van sy kerk. Dit is steeds Hy wat sy gerneente regeer, versorg
en bewaar, vir hulle intree by die Vader, in hulle geestelike node
voorsiên, hulle lei na hulle besternrning en hulle bring orn hulle
dienswerk te verrig.

Elke arnpsdraer en elke kerklike vergadering, alle opsig en tug,
able regering en organisasie van die kerk, rnoet steeds daarvan
deurdronge wees dat dit Christus is wat sy kerk regeer, ver
sorg, lei en bewaar. In albes rnoet daar vir Horn die ruirnte
gernaak word. Niks en dan ook niks rnag hierdie sentrabe plek
van Christus verdring nie. Vernuwing beteken dat by elke as
pek van die werk, by alle organisasie en regering, by elke
vergadering van die kerk, daar die voIle erkenning gegee word
daaraan dat Christus as Koning self sy kerk regeer. Daar rnoet
in ables gebuig word voor sy gesag en sy wil vir sy kerk.

— Op baie rnaniere kan hierdie sentrale plek van Christus in
die gedrang korn:
* Die rnenslike planne en wil en besternrning word in die
plek van die Christusregering gesteb
* Die orde, die regbementering, die voorskrifte, die organisa
sie kan ‘n rnuur vorrn wat die Christusregering verhinder.
* Die gebruike, die tradisie, dit wat altyd gedoen is, die
rnensbike voorkeure kan ongernerk in die pbek van Christus se
wil korn
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* In plaas van die Iiefde van Christus en sy barmhartigheid
kan in hardheid, onverdraagsaamheid en willekeurig omge
gaan word met die opsig en tug.

1.3 Die krag van die dienswerk — die werk van die
Heilige Gees

Hoe die dienswerk van God deur Christus in die kerk en in die
wéreld geskied — daarvoor moet ons kyk na die werk van die
Heilige Gees:

— Die Heilige Gees pas die verlossingswerk van Chris
tus toe

Hy bring mense tot die besef van hulle sonde en verlorenheid,
Hy open harte vir die evangelieboodskap, Hy bewerk die ver
lossing en verseker mense dat hulle met God versoen is, Hy Iaat
die wonder gebeur dat ‘n verlore sondaar ‘n kind van God
word.

— Die Heilige Gees bring die kerk tot stand, verenig
mense wat gb, om ‘n nuwe gemeenskap te vorm. Waar
hulle saam die een liggaam van Christus vorm, bring Hy
die onderlinge eenheid, die liefde vir en die sorg van
mekaartot stand, laat die gelowiges mekaar ten spyte van
verskille aanvaar, mekaar help en mekaar opbou.

— Die Gees bring die vreugde en die blydskap van die
nuwe ewe tot stand, gee die vryheid van die kinders van God,
gee die vreugde om uit en voor die Here te ewe.

— Die Gees maak mense bereid en stel hulbe in staat orn te
dien in die kerk en in die wêreld ter wile van Christus. Hulle het
bereid geword om hulle bewens, kragte, talente, en tyd tot be
skikking van die Here te stel.

— Die Gees beweeg mense, besiel hulle en stel hulle in staat
om in die wêreld wat Jesus nie ken nie en waar Hy gekruisig is,
met krag en vrymoedigheid te getuig dat Hy die Here en
Verbosser is.

— Die Gees bring ons as enkelinge en as kerk altyd weer
terug na Christus, tot sy versoening, tot ‘n nuwe beslagleg
ging deur Hom, om Horn beter te ken, te dien en te lowe.

— Die Gees woon in die kerk en in die lewens van die
gelowiges en doen sy groot werk om te oortuig, te Iei, te bes
trat, te troos te versterk.

— Veral is die groot betekenis van die Heilige Gees dat dit
die krag tot die nuwe lewe, tot gehoorsaarnheid en tot diens
en getuienis werk. Ons het nie die krag nie en kan dit nie self
verkry nie. Al die geweldige kragte op die wêreld kan nie die
krag van die Gees vervang nie. Die Gees gee die krag en dit in
sy volheid. Die bediening in die Gees, is ‘n bediening van
mense en van die kerk waar die Heilige Gees beheer verkry het
en sy werk ongehinder kan doen.

— Die Gees is gestuur orn die werk van Christus toe te pas
en voor te sit totdat Hy weer kom. Die bedeling van die Gees
is tussen die tye: tussen die koms en die weerkoms van Chris
tus. In al sy werk rig die Gees ons oog steeds op die koms van
Christus, op die voleinding van alles. Hy laatons besef en werk
in die wete dat hierdie wêreld met al sy grootheid en heerlik
heid, maar ook met al sy nood, leed en hartseer verbygaan, dat
ons hier geen blywende stad het nie, dat ons steeds deel het
aan die saligheid, maar dan voorbopig en gedeeltelik, dat die
rnooiste nog moet korn, dat wat Hy nou gewerk het sy heerlike.
vervulling tegemoet gaan.

1.4 ‘n Bediening waar die krag van die Heilige Gees
gemis word

— Dit is helaas moontlik dat in ‘n gemeente alles gewoon
kan voortgaan, die leraar en ander ampsdraers kan dink alles is
in orde, dat op die oog af alles goed lyk, maar dat nie beset word
dat die bediening in die krag van die Heilige Gees ontbreek nie,
dat Christus Horn sy sentrale plek ontneern word.

— Daar kan nog baie gedoen word oor die wye spektrum
van die kerklike lewe en arbeid, mense kan bale besig bly, maar
sonder die krag van die Gees bly die wensenlike agterweë —

die bou van die koninkryk van God.

— Mense kan bale moeite doen met die organisasie van die
kerk, nuwe strukture kan ingesieb word, skernas kan ontwerp
word, daar kan nougeset gebly word by die orde en bepabings
van die kerk en op elke terrein kan vasgehou word aan die
voorgeskrewe vorrn of die oorgebewerde gebruike, maar son
der die Gees bly dit albes ‘n dooie vorm sonder bewe. Metal ons
presiese wetsgetrouheid, kan ons nog Jesus Christus psigobo
gies misbruik as regverdiging vir ons eie optrede.

— In die kerk kan daar veelvubdige preke, toesprake, kon
ferensies, kursusse, diskussies, ens, gehou word, maar as dit
nie geskied in die kragveld van die Heilige Gees nie, is dit albes
soos die woord van die Farisièrs — dit is kragteloos. Dan is
preke wat bedoel isorn die goeie nuus van God aan die rnense
te wees, slegte nuus, dit is vervelig en raak mense nie.

— Ons kan daarin slaag om die belydenisskrifte te ken, die
kerkleer oral te verdedig, orn oral streng ortodoks te wees en
dwaling te onderken. Indien dit ables nie staan in die nuutheid
van die lewegewende werking van die Gees nie, is dit dorre
ortodoksie en dooie leerstukke wat mense se harte en lewens
nie raak nie.

— Mense kan sielkundig bearbei word, hulle kan opge
sweep en tot trane beweeg word, hulle kan die angs van die heb
bygebring word, maar sonder die werking van die Gees, sal
huble nie werklik verander word nie.

— Die rnooiste eredienste kan gehou word, al die nuutste
eksperirnente kan gevolg word, ab die variasie kan gebruik
word, die kerk kan versier word met blornrne en kerse en die
rnooiste sangkore kan optree, maar sonder die kragtige werk
ing van die Gees is dit soos ‘n rnooi pop wat met allerlei sierade,
met die mooiste sy kleding, met silwer, goud en edelstene
omhang word; dit korn nie daardeur tot lewe nie, dit bly mors
dood — die dooie gemeente word nie daardeur tot bewe ge
wek nie.

2. TOT WIE WORD DIE BEDIENING IN DIE KRAG VAN
DIE HEIUGE GEES GERIG? — GOD KOM TOT DIE
MENSE

2.1 Die wese van die saak

Agter ab die werk van die kerk moet ons die wese van die saak
raaksien: GOd kom na en tot die mense op hierdie aarde. Dit is
vir mense met hoofde en harte dat Christus gesterf het en vir
wie sy verlossing bedoel is. Waar ons hierdie bediening voort
sit, moet ons steeds weet: die evangelie, die goeie nuus, die
bediening is vir en aan mense. Al ons werk is maar verskiblende
maniere waarop die Here na die rnense kom. Oor hierdie koms
gaan dit steeds in al die werk. Hierdie koms vind sy bestem
ming waar die Here self Hom openbaar aan die mens en ook
aan sy kerk.

2.2 Die Here kom na mense soos hulle werklik is

— Die mens word gesien as die skepsel en beelddraer
van God

— Hy het in sonde geval, sy hele natuur is verdorwe sodat hy
God nie kan of wil ken nie. Abtyddeur soek hy sy heil en toekoms
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buite God en weg van God at.

— In Jesus Christus kan hierdie mens weer ‘n nuwe mens, ‘n
egte mens, ‘n verloste, ‘n kind van God word

— Teenoor die evangelie wat horn aangebied word met aan
drang, moet hy ‘n keuse maak, moet hy ja sé. Sy keuse gaan
egter terug op God se keuse. Waar hy die evangelie verwerp is
dit weens sy eie skutd.

— God se koms na die mens is nie om te oordeel nie, rnaar
om te soek en te red en te vernuut.

— In die korns van God na die mens en die soeke om te red
is daar ‘n haas en dringendheid omdat die tyd mm is en omdat
die genadetyd afgetoop is by die wederkoms van Christus.

— Die groot wonder is dat die Here na die rnense kom soos
hutte werktik is. Hutle hoef nie hutleseif te verbeter of rneer aan
vaarbaar te maak nie. Hulle hoef nie iets voor te gee wat nie
waar is nie. Hy korn juis na sondaars, net soos hutte is. Die Here
sien die mens aan en aanvaar butte soos hulle werklik is. So
moet ook elkeen wat in die werk van die Here staan na die
mense kom, hulle sien en aanvaar soos Hy van hulle doen.

— Die groot motief vir die koms na die mense is die tief
de.

2.3 Die Here kom tot mense in huNe konkrete be
staan

— Die Here kom na mense waar hulle werktik teef, in butte
gewone lewe

— Hy kom na butte te midde van butte werk en altes wat
daarmee saarnhang

— Hy korn na mense in die diepste van hulte bestaan, butte
menswees, hulle eksistensie

— Die koms geskied te rnidde van at die node, teed, angs
wanhoop, mislukkings

— Verat geskied die koms na mense te midde van butte
sonde, hulte ongehoorsaamheid, butte vertorenheid, hulle op
stand, hulle onkunde, hutle verhardheid

— Die koms geskied attyd weer, telkens moet die boodskap
weerklink, dit rnoet oor en oor gesé en uitgespel word. God se
geduld met ‘n mens is groot. Hy werk dikwels lank en soms baie
lank.

— By die koms geskied die boodskap op baie maniere:
deur die gesproke woord op baie maniere, deur die voorbeeld,
deur die geskrewe woord, deur die gehoorde woord (radio) en
deur die woord wat gesien word (tetevisie).

— Die koms bewerk die bevryding van die magte, die her
stet van gebroke verhoudings, die versoening met God, die
antwoord van God op die konkrete nood, nuwe hoop en
nuwe lewe.

2.4 Die Here kom na mense in hulle bepaalde soslo
kulturele situasie

Die Here kom na mense in hulle bepaalde sosiale omstan
dighede, butte werks- en Iewensomstandighede.

— Die koms geskied ook juis in die huidige kultuuromstan
dighede, in die taat, die begrip en tewenswyse van vandag.

— Veral is dit belangrik dat die Here na mense kom in die

huidige tydstip van die geskiedenis, waar mense vandag teef.
Mense het geen ander tyd om in te teef as vandag nie. God se
tyd is juis ook vandag.

— Die koms van die Here in at hierdie verbande beteken nie
dat Hy Horn daarby neerté nie, maar dat Hy dit deurlig, dit ver
nuut en in diens stel van sy saak, sy koninkryk.

2.5 In die voetstappe van die Meester

By elke aspek van die kerk se lewe en werk, by ‘n bediening in
die krag van die Heilige Gees, moet ons in attes Christus op sy
weg votg na die mense.

Ons moet werklik by die mense kom waar hutte woon en werk,
ons moet na butte kom waar butte in butte konkrete bestaan teef
en stry, ons moet tot by butte kom waar butte geestetik en eksis
tensieet verkeer. Ons moet by hulte kom, langs butte korn staan,
solidêr met hutte verbonde wees, in butte skoene kom staan,
meer nog, in butte vet probeer kruip — dit attes met die bood
skap van die Here. Hier bring sy tiefde tot die mense die groot
verandering in ons optrede teenoor mense — sy tiefde moet
ook deur ons uitstraat.

2.6 Die koms van die Here na die mens maak altes
nuut

— Waar die Here op sy eie manier werklik by die mense
kom, gebeur groot dinge. In ons bediening en ewe mag ons
hiervan getuies wees:

Daar geskied ‘n groot verandering in die tewe van mense:

Hutte keer om, draai, word nuut en wet -

* van gebondenheid na vryheid

* van sonde na vergifnis

* van vertorenheid na redding

* van duisternis na die hg

* van die heerskappy onder die magte na die heerskappy
onder Christus

* van die wéretd na die kerk

* van die dood na die ewe

Daar vind ‘n nuwe geboorte ptaas. Die mens tot wie die Here
kom, word ‘n nuwe mens. Die ou mens in hom moet sterwe en
die nuwe moet opstaan.

— Hierdie verandering en vernuwing bet die getowiges en
die kerk steeds weer nodig. Nie stegs eenmaat rnoet die ou
mens sterwe en die nuwe mens opstaan nie. Dit moet steeds
weer gebeur. Die ou mens moet afgeté word en ons moet met
die nuwe mens bektee word en dit daagtiks (2 Kor 4:16). Tereg
sé J Calvyn dat die ewe van die kerk nie sonder opstanding,
nog meer: nie sonder baie opstandings (CR LXX1 , 353) denk
baar is nie.

3. DIE INSTRUMENTE/MIDDELE WAARDEUR GOD DIE
BEDIENING IN DIE KRAG VAN DIE HEULIGE GEES BE
WERK

GOd werk en Hy werk aan en in mense, maar Hy doen dit deur
instrumente, deur middete:

3.1 God werk deur sy Woord

— In die Bybet is God se wit vir sy skepping, sy plan en sy
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bestemming met die mens opgeteken. Cm God se wit vir sy
kerk en die bediening aldaar te ken, moet ons inderdaad luister
na die Bybel om God se wit en bedoelinge op te yang en
te verstaan.

— Die Bybel is die allesbepalende nOrm vir alles wat gedoen
moet word, maar 00k vir dit wat gelaat moet word.

— Die Bybel is die heilmiddel, die voedingsbron van elke
gelowige en van die kerk. Hierin vind ons die brood van die
ewe, die water van die lewe, at die beloftes wat God tot hell en
tot lewe gegee het.

— Die Bybel leer ons hoe God met mense orngaan, hoe Hy
hulle ontmoet, lei, versterk, vertroos en opbou.

— Die Bybel het ‘n middelpunt, ‘n spits en dit is die evange
lie, God se goeie nuus, die blye boodskap. Steeds weer moet
ons by hierdie middelpunt uitkom.

— Die Heilige Gees werk altyd deur die Woord en na die
Woord terug. Wie eerlik en gelowig met die Bybel omgaan,
word daardeur geraak, aangespreek, geroep tot sondebesef
en berou, maar ook gebring tot vergifnis, geloof en vreug
de.

Deur die werking van die Heilige Gees word die Bybel vir ons
God se lewende en sprekende woord. “My woord is soos vuur,
sé die Here, 5005 ‘n hamer waarmee klippe stukkend gebreek
word” (Jer 23:29); “Die woord van God is lewend en kragtig.
Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur
selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg.
Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart” (Hebr
4:12). So dikwels word God se woord in ons hantering ‘n
onskuldige rubberhamer en ‘n stomp afgebreekte swaard.

— In die omgang met die woord en deur die krag van die
Gees, word die ou woord vir ons nuut, staan daar letters en
woorde op wat ons voor die weg tree en ons in ons bestaan
aanspreek. Haas op elke bladsy rys die beeld van God voor ons
op en hoor ons sy eie woord, sy eie stem, die lewende woord
van die evangelie (viva vox evangelii) tot ons persoonlik
praat.

— By elke aspek van die bediening in en aan die kerk gaan
dit om die Bybel in sy veelsydige betekenis, in sy spreke, sy
krag, sy boodskap, sy korreksie, sy beloftes, orn die lewende
God en sy lewende woord. Dit word God se woord tot óns, tot
my. Ek word deur Hom deurskou en voor Horn gestel sodat ek
Horn werklik kan ontrnoet met my hele wese. Hier korn ‘n rnens
tot lewe, tot rus, tot vernuwing.

3.2 God werk deur die Heilige Gees

— Die woord en die Gees gaan onafskeidbaar saarn. Nie
mand kom tot die regte verstaan van sy aanspreking deur die
woord sonder die werking van die Gees nie. Wie in die krag van
die Gees staan, word altyd teruggegooi op die Bybel. Immers,
die Woord van God is die swaard van die Gees (Ef 6:17).

— Die toets vir die werking van die Gees is ook weer die
woord van God

— Waar die Gees in ons woon en ons lei, daar word die
woord van God vir ons tewend, en waar ons die ware gees en
bedoeling van die Bybel ontdek, daar werk die Gees.

— Die bediening in en aan die kerk r~oet altyd geskied deur
die middel waardeur God werk, dit is deur die Heilige
Gees.

3.3 God werk deur mense

Elkeen wat deur die Here gered en verbs word, stet Hy in sy

diens. Elke gelowige is ‘n geroepene ‘n gestuurde en ‘n werker
in en stryder vir die saak van Christus.

Elke gelowige staan in die drievoudige amp van profeet pries
teren koning. Hy/syis’n sprekervan God, ‘n dienaarinliefdeen
een wat heers oor die kwaad in Christus se Naam.

Die bediening in die krag van die Heilige Gees is waar elke
gelowige met sy!haar gawes raakgesien word en gebruik word
in diens van die kerk en van die koninkryk. So dikwels egter is
hulle slegs toeskouers, rneebopers, passiewe ontvangers, ‘n
werkelose skare, ‘n onmondige rnenigte — “God’s frozen peo
ple” Baie keer word gepraatooren gesug orn die medewerking
van die gebowiges, rnaar dit word anders bedoel. Daar word nie
egte rnedewerkers gesoek nie, rnaar slegs handlangers.

3.4 Die Here werk deur die ampte

Die Here het nie die ampte met hulle werk nodig nie. Hy kan
sonder hulle werk. Die groot vraag is egter nie wat kan Hy doen
nie, maar wat wit Hy doen. En Hy wit swak mense roep en geb
ruik in sy diens as middele in die bediening van en in die
kerk.

Hy gebruik die verskilbende ampte, elkeen op sy terrein en
gesamentlik.

Die groot taak van die ampsdraers is nie om self at die werk in
die kerk te doen nie. Hulle rnoet die getowiges raaksien en
toerus vir hulle dienswerk. Hulle rnoet die werk organiseer en
stuur volgens die bedoeting van God deur sy woord.

3.5 Die Here werk deur die kerklike vergaderings

Hier is verskillende kringe, waarop gewerk word. Elke verga
dering van kerkraad, ring, sinode en Algernene Sinode het ‘n
eie werkterrein en ‘n eie gesag. Almal moet alleen werk volgens
die wit en bedoeling van die Here.

By at die werk moet die aksent steeds vat op die wesentike en
moet daar ruimte gemaak word vir die heerskappy van Chris
tus.

3.6 Die reaksie van die mense deur wie die Here wil
werk

— Vir elke getowige, vir elke ampsdraer, maar ook vir elke
gemeente en elke kerklike vergadering geld dit as ‘n won
derlike voorreg dat die Here ons wit gebruik. Hy eer ons deur sy
werk aan ons toe te vertrou. Dit is ‘n wondertike eer dat Hy sy
werk hierdeur in ‘n sekere sin “afhanktik” rnaak van ons ver
moèns en ons gewittigheid.

— Die enigste normate reaksie kan net wees om gewitliglik
atles tot die Here se beskikking te steb. Dit geld vir die persone,
rnaar ook vir die instebbings waardeur mense werk. Wat nodig is
waar die Here kom en waar sy Gees werk, is dat mense Se:
Gebruik my! Stuur my! Ek staan tot U beskikking!

Cm gewillig te wees om gebruik te word beteken verder dat
etkeen in sy/haar lewe moet kom tot die erkenning van die
heerskappy van die Here oor alles. Daar moet ‘n verwisseling
van gesag korn: waar ons eers onder die gesag van die wêretd,
die rnense, die vtees, ja die magte gestaan het, skuif ons nou
daaronder uit en staan onder die gesag van ons Here en Hei
land.

— Cm werklik deur die Here gebruik te word vereis ‘n hete
ewe van gehoorsaamheid, van attyd weer terugkeer, attyd
weer die ontrou te bely, altyd weer te buig voor Hom as die
Here. Dit vereis ‘n hele lewe volgens God se wil en van gehoor
saamheid leer.



— Een van die sterkste vereistes vir gebruik deur die Here
vir sy werk is die besieling, die entoesiasme, die ywer. Hier geld
entoesiasme: “om vol te wees van God” Daarvoor moet die
Here woon in die harte en lewens van mense, moet Hy die mid
delpunt wees van die kerklike ewe en arbeid, van die gemeen
tes, van die kerklike vergaderings. Bo- alles moet elkeen vervul
wees met die Heilige Gees en moet die gemeentes en die
vergaderings onder die gesag en krag van die Heilige Gees
staan.

— Die vreugde en blydskap van deur die Here gebruik te
word. Blydskap omdat ek ook ‘n draer van die blye boodskap
kan wees, ‘n werker in die koninkryk van God, ‘n lewende,
werkende lid van sy liggaam, dat Hy deur my mense bereik, dat
ander ook mag deel in sy skatte en gawes.

— Die kerk of sy mense kan nie beloon vir die werk nie. Die
Here self beloon. Die wonderlikste wat ‘n mens kan hoor is die
woorde uit sy mond: “mooi so, goeie en getroue dienskneg
gaan in in die vreugde van iou Heer” Terwyl die werk gedoen
word is daar reeds die vreugde van gehoorsaam te wees, die
vreugde van in pas met die Gees te beweeg.

— Vernuwing/verdieping van die geestelike lewe beteken
om met alles tot die beskikking van God te staan en deur Hom
gebruik te word.

4. DIE VERNUWING WAT GOD BRING EN DIE VER
NUWING WAT BY ONS MOET KOM

4.1 Vertrek vanuit God se bouwerk

Waar ons besin oorvernuwing en verdieping van die geestelike
lewe, moet ons uitgaan van die werk wat God gedoen het. Ons
begin by mense wat gedoop is, wat belydenis van geloof afgelê
het, wat in die amp gestel is; ons begin by die gemeente wat ‘n
planting van die Here is en wat sy eiendom is; ons begin by die
werk wat Hy reeds in die kerk gedoen het; ons begin by die ver
bond van genade. God se werk kan nie misken word nie en Hy
self hou dit in stand. Ons gaan uit van die lewe wat Hy gegee en
die werk wat Hy gedoen het, van die gemeente met sy organi
sasie wat bestaan.

4.2 Die diepe nood — God se werk bedreig

Oral en steeds weer word die werk van God in die harte en
lewens van mense bedreig, word die ampswerk op baie ma
niere lamgele, kom daar insinking en doodsheid in ‘n gemeen
te, kan die werk van die kerk en syvergaderings sy diepgang en
lewe verloor.

Daar is allerlei faktore van buite, omstandighede, strominge,
magte wat dreig om die kerk in sy gang en werk te verwêreldlik.
Die wêreld met sy gees kan gelowiges en ampsdraers koud en
kragteloos maak. Deur allerlei faktore kan hulle moeg en moe
deloos word.

Die ergste is wanneer mense nie meer die lewende band met
God ervaar nie, wanneer hulle twyfel, gefrustreerd is, hulle
hoop en uitsig verloor, warineer hulle werk nog uiterlik aan
gaan, maar die krag en lewe mis, wanneer hulle deur sonde wat
weggesteek word of deur ongehoorsaamheid vuil kanale, ge
breekte gereedskap, onbruikbare instrumente in die hande van
die Here word. Waar dit by ampsdraers voorkom, werk dii deur
tot elke aspek van die kerklike lewe en werk.

4.3 God alleen kan die nuwe bring

Nie ons voornemens of inspanning, nie ons trane en gehede,
nie ons wil of ons werke kan die ware lewe, die egte nuwe, die
geestelike verdieping bring nie.

God ja, Hy alleen kan die doodsheid en kragteloos en oneffek

tiwiteit oorwin; Hy alleen kan die ware lewe bring deur die offer
van Jesus Christus en deur die werk van die Gees.

Hy kan en wil dit doen. Hy weet dat elke gelowige en sy kerk
altyd weer hierdie vernuwing nodig het. Hy wil die nuwe gee,
maar ook die groei en volheid. Hy bring die nuwe, vernuwing,
herlewing of verdieping van die geestelike lewe — Hy bring ‘n
egte reformasie wat omvattend oor elke aspek van die kerk
wees gaan en wat voortduur.

4.4 Ons houding teenoor die vernuwende werk van
God

Ons moet erken dit is met ons nie in orde nie, dat daar ‘n gemis
is, dat ons die krag ontbreek, dat ons dikwels koud geword het,
dat die wêreld en sy gees tog maar weer ‘n plek in ons lewens
gekry het, dat die ywer ontbreek, dat ons nie die liefde het nie,
dat ons sonde in ons lewens toegelaat het.

Hierdie erkenning moet uitloop daarop om dit alles en onvoor
waardelik voor die Here te bely, daaroor te treur.

Ons moet bid om sy vernuwing en herstel en die kragtige sal-
wing deur die Gees, dat Hy alles in ons en in die kerk sal
nuut maak.

Die aanvaarding van God se herstel en vernuwing, sy vergitnis
en nuwe indiensstelling.

Die nuwe omgang met die Skrif en die omgang met God in
die gebed.

Die bede om die Heilige Gees en sy kragtige werking, om ‘n
nuwe salwing en bekwaammaking.

Die nuwe toewyding deur woord en daad, die werk met ywer, in
geloof en met volharding, ‘n nuwe gehoorsaamheid en ‘n nuwe
vertroue op die lewende God en al sy beloftes.

Dan bid ons dat die Here ons weer lewend moet maak na sy
woord. Dan bely ons saam met Jeremia: “Here, U het my
oorgehaal, en ek het my laat oorhaal; U was te sterk vir my en
het oorwin” (Jer 20:7).

4.5 Ons hele bediening in die krag van die Heilige
Gees

Mense wat deur God aangespreek is, deur Hom aangeraak is,
deur Horn lewend en nuut gemaak, deur Horn in beslag ge
neem is, wat hierop antwoord in geloof en gehoorsaamheid —

hulle het ander, nuwe mense geword, hulle lewe nou anders en
wel volgens sy Woord en in die krag van die Heilige Gees. Hulle
ewe word gekenrnerk deur ‘n geloofsekerheid, deur ‘n blyd
skap in die Here, deur ‘n gewilligheid in sy diens, deur ‘n
vrymoedigheid in die getuienis, deur die liefde van Christus in al
die verhoudings, deur ‘n lewende hoop, deur ‘n warmte en
liefde, deur ‘n vreugde en vryheid, deur ‘n arbeid waarop die
seen en vrug van die Here rus.

Wie daarby in die besondere amp staan, ervaar dat elke aspek
van die arnpswerk anders en nuut word, dat dit effek het. Al is
die werk nog so eenvoudig of gebrekkig, onder die hand van
die Here en in die krag van die Heilige Gees, word dii betekenis
vol en geseend. Die krag daarvan in die kerk word onmisken
baar en steek oral aan.

In ‘n heel besondere sin raak dit die amp van predikant. Dii is so
dat hy in ‘n heel besondere posisie staan en vanuit sy bediening
soveel persone en aspekte van die werk van en deur die kerk
raak. Waar die predikant self vernuut word en ‘n nuwe salwing
met die Gees ontvang en onvoorwaardelik tot die beskikking
van die Here staan, daar werk dii genesend, versterkend, be
vrydend, vernuwend op andere en werk deur in die hele kerk en
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deur die kerk in die wéreld.

Hierdie vernuwing raak elke aspek van die wydverlakte werk in
en aan en deur die kerk. Dit raak die prediking, die erediens, die
huisbesoek, die kategese, die diens van barmhartigheid, die
jeugwerk, die evangelisasie, die sending, die morele lewe in die
gemeente en in die samelewing.

4.6 Die daad by die woord

Het ons werklik verstaan wat die bediening in die krag van die
Heilige Gees beteken?

As ons verstaan het, kan ons verder weet dat ons inderdaad in
staat gestel word daartoe deur Chritstus (Fil 4:13). Ons kan dit
doen deur die Here wat ons daartoe help.

Die groot vraag is nou of ons werklik gewillig is en of ons nog
allerlei verskonings soek en allerlei regverdigings aangee
waarom ons nie bereid is om deur die Here nuutgemaak te
word nie.

Daarom, kom ons roep saam met Paulus die een ding voor God
uit wat saak maak: “Al wat ek wens, is om Christus te ken, die
krag van sy opstanding te ondervind en deel te he aan sy lyding
deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek
self deel sal he aan die opstanding uit die dood” (Fil 4:10, 11).
Of kom ons bely met ons lewe saam met J Calvyn: “My hart, o
God, wy ek aan U ongedeeld en sonder reserwe” (Calvyn
se seël).

Waar ‘n sinode eerlik buig voor die lewende God en homself
opnuut tot sy beskikking stel, kan ‘n boodskap aan die ge
meentes en die kerk deurgegee word, soos wat Elia en Agab
gesê het in die tyd van die groot droogte en toe daar nog net ‘n
wolkie so groot soos ‘n manse hand was: “Span in en gaan van
die berg at, anders sal die reën jou vaskeer” (1 Kon 18:44), hoor
die gedruis van die seen van die Here!
Daarom moet die ou pinkstergebed steeds op ons lippe
bly:

Kom, Skeppergees!
deurwaai U kerk
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Die sinode het byeengekom om stil te staan by geestelike ver
nuwing en verdieping. Cor baie wesentlike dinge is gepraat en
gebid. Die soeklig het geval op die geheim van die kerkwees,
op sleutel-aspekte van sy lewe en werk, op die ampte en die
bediening in die kerk, op die kerk se verhouding tot die wéreld.
Alles is besien in die hg van God se Woord, in biddende opsien
na die Here en in die soeke na die vervuHing deur die Heihige
Gees. Die sinode het kom staan voor die aangesig van die Here
in ‘n moeilike tyd en het ook al die gemeentes en lidmate wat hy
verteenwoordig voor die aangesig van die Here gesteL

Wat hier bespreek en besluit is moet deurgaan na elke ge
meente, elke ampsdraer en elke hidmaat. Die beplande saam
trekke, te Pretoria en op baie ander plekke, staan in die teken
om die kerkraadslede en hidmate direk te laat deel in wat by die
sinode gebeur het.

Die groot vraag aan die einde van die sinodesitting is: Wat moet
verder gedoen word, hoe loop die pad nou verder ... Hoe nou
verder...? Hieronder word ‘n aantah kernsake in die lewe en
werk van die kerk aangegee en voorstelle vir besluite van die
sinode aangewys:

1. DIE SEEN VAN DIE STILSTAND VOOR DIE HERE

Die sinode het met alles eerhik voor die Here van die Kerk tot
stilstand gekom. Daar het selfondersoek plaasgevind en daar
op is gehandel deur toewyding, vernuwing, nuwe apmstoewy
ding. ‘n Nuwe saiwing met die Heilige Gees is ervaar. Dit alles
het ‘n vernuwing gebring in ons verhouding tot God, ‘n nuwe
er, ‘n nuwe roepingsbesef, ‘n nuwe geloofsversekerdheid en
daarmee ‘n nuwe vreugde.

AANBEVELING

In die hg hiervan besluit die sinode:

1.1 Cm die Here te loot en te dank vir sy genade, vir sy
seeninge en dat ons as sinode dit weer kon ervaar.

1.2 Cm elke lidmaat, elke ampsdraer en elke gemeente
daarop te wys dat die lewende verhouding tot die Here die
wesentlike is in alle kerklike lewe en werk, dat elkeen steeds sal
soek om sekerheid te he van hierdie verhouding en altyd weer
terug moet keer na die Here self wat die lewe gee en alles
nuut maak.

1.3 Cm ‘n dringende beroep te doen op ampsdraers om
hierdie sentrale verhouding tot Christus steeds sentraal te stel
by aIle werk.

2. GELOOF WAT GEVOED MOET WORD EN MOET
GROEI

Geloof moet steeds gevoed en geoefen word om lewend te bly
en te groei.

AANBEVELING

2.1 Ten opsigte van die voeding en versterking van
die geloof

Die sinode dring sy lidmate, ampsdraers en gemeentes aan om
hulle geloot te voed en te versterk deur:

* Gereelde omgang met die Woord van God.
* Gereelde omgang met die Here in die gebed.
* Gereelde huisgodsdiens te hou.
* Gereelde deelname aan die eredienste en veral die nag
maal.
* Gereelde lees van goeie lektuur.
* Gereelde luister/kyk na programme wat die geestehike
lewe versterk en voed.

2.2 Ten opsigte van die oefening van die geloof

Vir gehoof om lewend te bly en te groei is gereelde oefening ook
nodig. Daarom besluit die sinode om aan te dring op die
volgende:

2.2.1 ‘n lewe van gehoorsaamheid aan die Here en aan sy
Woord, ‘n lewe voor sy aangesig.

2.2.2 ‘n lewe van diens met alles aan God, in en aan die kerk,
aan mekaar, aan die wereld; veral ‘n diens deur die ampte.

2.2.3 ‘n konsekwente en ettektiewe getuienis

* deur woord en daad
* elke dag
* op elke terrein van die lewe
* met groot vrymoedigheid.

2.2.4 ‘n daadwerklike beoefening van die onderlinge ge
meenskap en betoning van lieide in elke verhouding.

2.2.5 ‘n ofterbereidheid vir elke aspek van die werk van die
Here en vir elke nood.

2.2.6 die gawes wat deur die Heilige Gees verleen is ten
voile te gebruik.

3. DIE LEWENDE VERHOUDING TOT MEKAAR

Die lewende verhouding tot die Here loop altyd uit op ‘n nuwe
verhouding tot mekaar, tot die naaste. hmmers, wie in God sy
Vader ontdek het, ontdek in sy medegelowiges sy broers en
susters. Vernuwing in die kerk moet uithoop op ‘n nuwe verhou
ding onderhing.

AANBEVELING

Die sinode besluit om te pleit vir:

HOE NOU VERDER?

PROF AC BARNARD
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3.1 ‘n Groter liefde tussen gelowiges onderling, dat die een
held in Christus groter sal wees as die talle verskille wat tussen
hulle as mense mag bestaan.

3.2 ‘n Groter onderlinge gemeenskap (koinonia) tussen die
gelowiges as broer en susters, dat hulle mekaar sal raaksien,
erken en aanvaar, dat hulle mekaar sal help, mekaar se laste sal
dra, mekaar sal dien en versterk.

3.3 ~ Groter eenheid en eensgesindheid, ‘n groter liefde
onderling en waar die een die ander hoer ag as homself, ‘n
groter onderlinge vertroue — tussen kerkraadslede, tussen
groepe en veral tussen Ieraars. Die wéreld van ongeloof kan
alleen teengegaan word deur ‘n ware verenigde front van lief
devolle ampsdraers wat mekaar kep, erken, aanvaar en mekaar
voorgaan in eerbetoning.

3.4 ‘n Groter en konsekwente uitstraling en betoning van
liefde teenoor elkeen met wie ons in aanraking kom : die naaste
— die naby naaste en die veraf naaste.

4. VERNUWING VAN DIE AMPSBESEF EN AMPS
WERK

Vernuwing van die kerk beteken altyd vernuwing van die amps
besef en van die funksionering van die ampte. In wese is dit
Christus wat deur die ampte en hulle funksionering sy kerk ver
sorg, el, opbou, versterk, beskerm en laat groei.

AANBEVELING

Die sinode keur die volgende riglyne goed vir die vernuwing van
die ampte en hulle werk:

4.1 Elke amp vind syoorsprong, wese en doe! in die amp van
Christus. Elke ampsdraer moet altyd besef hy is slegs ‘n
werktuig in die hande van Christus en moet daarom Hom altyd
erken en vir Hom ruimte maak.

4.2 Die ampsdraer is ‘n gestuurde van Christus. Sy opdrag
ontvang hyvan Christus, asook die inhoud daarvan. Oordie uit
voering van die opdrag moet hy veral aan Christus reken
skap gee.

4.3 Die ampsdraer is en bly dienaar en mag nooit in die amp
‘n heerser word nie. Juis in die diensknegsgestalte is hy bruik
baar. Hy moet dien na die voorbeeld van Christus wat nie
gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy ewe te
gee as ‘n losprys vir baie mense (Mail 20:28). Die werk van die
kerk word diepgrypend benadeel wanneer die ampsdraers en
dan veral die leraars nie dien nie, maar heers.

4.4 Die grondkenmerk van die ampsdraer se gesindheid en
die wyse waarop hy sy werk uitvoer, is die liefde. Hierdie lietde
kom nie uit die mense self nie, maar is die liefde van Christus
waarin die ampsdraer moet leef en in al sy werk moet uit
straal.

4.5 Die ampsdraer se lewe moet staan in die teken van die
krag en die vervulling met die Heilige Gees. Dit is die basiese
toerusting en bekwaammaking vir die uitvoering van die amps
werk in die moderne lewe.

4.6 Die ampsdraer is net ‘n gewone mens en is nooit vol
maak nie, maar sy lewe moet gekenmerk word deur gehoor
saamheid, heillgheid en reinheid. Die boodskap wat hydra en
bring, moet bevestig word deur sy geheiligde lewenswandel,
veral die leraar moet die huis bewoon wat hy adverteer.

4.7 In die uitvoering van die ampswerk kom die gesindheid
teenoor Christus en teenoor die opdrag en teenoor die mense
vir wie dit bedoel is, tot uitdrukking:
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* roepingsbewustheid
* arbeidsgetrouheid
* lewensopregtheid
* geloofsversekerdheid.

4.8 Uit wat hierbo gesê is, vloei dit dat die ampsdraer met
gesag beklee is, dat hy sy werk met gesag en volmag mag uit
voer. Hierdie gesag en volmag is egter Christusgesag en geld
slegs waar Christus inderdaad in die middelpunt van alles
staan. Nooit word dit eie gesag nie.

4.9 Vir die effektiewe funksionering van die ampte, moet
besef word dat die ampsdraers nie alles self en alleen hoef te
doen nie, veral nie die leraar alleen nie. Hulle moet die take kan
delegeer na die gelowiges. Vir hulle dienswerk het die Here juis
aan hulle die verskeidenheid van gawes gegee. Die Ieraars
moet daarteen waak om alles self te wil doen en alle mag in eie
hande te wil hou.

4.10 Vir die kragtige uitvoering van die ampswerk, moet die
ampsdraer steeds fris en vars bly. Hulle moet steeds beter
toegerus word deur kursusse, deur studie, deur leeswerk, deur
uitruiling van insigte. Juis vandag word ‘n sakekundigheid op
die terrein van die ampswerk vereis.

4.11 Sielsorg aan die eie siel.

Elke ampsdraer, maar veral die Ieraar moet steeds werk aan sy
verhouding tot God en moet steeds daarteen waak dat dit nie
verslap of insink nie. Daarvoor is nodig:

* Tyd maak vir die omgang met God.
* Tyd maak vir rus, ontspanning en vir verkeer met die ge
sin.
* Altyd weer terugkeer na die wesentlike en sorg dat die
prioriteite reg is.
* Daarteen waak om byte veel dinge betrokke te raak wat sy
aandag aflei van die wesentlike.

5. LEWENDE EN KRAGTIGE EREDIENSTE

Die eredienste in die gemeente is die middelpunt van die kerk
like lewe en arbeid. Hierin kom tot openbaring wat die lewe of
afwesigheid van lewe in die gemeente is. Die meeste klagte oor
die kerk se werk is juis teen die eredienste. Indien dit hier goed
gaan, werk dit deur tot elke aspek van die kerk se ewe en werk.
lndien dit egter hier koud en oninteressant en dood is, werk dit
ewe-eens deur tot alles. Vernuwing in die kerk moet deurwerk
na die eredienste. Met alles moet daar gewerk word vir aan
treklike, vir lewende en kragtige eredienste.

AANBEVELING
Om dit te bevorder en te bereik, besluit die sinode ~m die
volgende riglyne vir die vernuwing van die erediens goed te keur
vir implimentering:

5.1 In alles moet uitgegaan word van die teologiese verstaan
van die erediens, naamlik dat dit moet geskied volgens die wil
van God, op grond van sy werk, dat dit Hy is wat dit vernuwe,
maar dat Hy werk deur mense en hulle gebruik.

5.2 Die erediens is die diens van die gemeente aan sy Here.
Dit is nie ‘n diens wat vir hulle gehou word nie, maar wat
hulleself hou onder leiding van die ampte. Daarom moet die
hele gemeente daarby teenwoordig en betrokke wees.

5.3 As diens van die gemeente beteken dit dat die gemeente
veel meer gesamentlik, maar ook indiwidueel moet deelneem.
Die deelname moet nie slegs ‘n paar gestileerde geleenthede
vir deelname wees nie. Die deelname geskied veral by die
sang, die gebed, die geloofs- en skuldbelydenis, die besprek
ing, ensovoorts.



5.4 Die gebed in sy verskillende vorms moet veel meer be- en wat meer sinvol en lewensnaby moet geskied
oefen word:

* Verootmoediging en skuldbelydenis.
* Bede om die verligting en working van die Heilige
Gees.
* Danksegging.
* Voorbidding.
* Aanbidding.
* Lofprysing van God.

6. LEWENDE EN KRAGTIGE PRED~KING
5.5 Die wese van die erediens moet steeds tot sy reg
kom, naamlik:

* Die ontmoeting tussen God en sy gemeente.
* Die lewende gesprek tussen God en sy gemeente.
* Die bemiddeling van Christus se omvattende en veelsy
dige verlossing.
* Die belewing van die gemeenskap met die Here.
* Die belewing van die onderlinge gemeenskap.

5.6 Wat die aksente, die grondvorme van die erediens betref
mag dit nie maar slegs een benadering he nie, naamlik ering 6.1 Die prediking moet altyd woordbediening woes
me. Naas die lering moet ook die volgende aksente tot hulle reg
kom, naamlik: Dit beteken die volgende:
* Verkondiging.
* viering. * Skritgebonde. Die Bybel is die enigste bron van alle predik
* Aanbidding. ing. Die Skrif moet altyd weer aan die woord kom.

* Teksprediking. In en deur die teks word die verkondiging

5.7 Ten opsigte van die vorm moet die volgende aspekte konkreet en toegespits.
gelykelik beklemtoon word: * Prediking is altyd werklike uitleg van die Bybel.* Prediking is vertolking van die Bybelse boodskap in die

* Die bestaande, die bekende, en die nuwe, die eie die taal van die mens van vandag.
identiteit. * Prediking is toepassing, aktualisering van die boodskap
* Die vaste momente wat altyd weer terugkeer, en die atwis- vir die mens van vandag.
soling, die variasie, die verskeidenheid. * Prediking is bo-alles verkondiging, aankondiging van hier
* Die vorm wat verantwoord en sinvol is, en die vryheid, die die boodskap en dit met oortuiging en met aandrang.
geleentheid om vanuit die evangelie vry op te tree.
* ‘n Vorm wat minder formeel is, minder wetties, minder 6.2 Prediking is gong tot konkrete mense
abstrak en Iewensvreemd is. Die boodskap van God wat uit die Bybel en uit die teks uitge

5.8 Ten opsigte van die goes en atmosteer van die erediens haal en opgevang word, moet gebring word tot lewende, kon
moot beklemtoon word~ krete mense:

* ‘n Groter hartlikheid en vniendelikheid tussen die deel * Prediking is gerig tot die gemeente van die Here. Daar be
nemers. staan ‘n afspraak dour die belydenis en ‘n gemeenskaplike
* ‘n Groter warmte en Iiefde en aanvaarding van mekaar. binding aan Christus en aan sy Woord.
* Meer dankbaarheid en vertroue as ‘n geklae en mismoe- * Die gemeente bestaan uit ‘n groot diversiteit van mense:
digheid. Daar is
* Meer vreugde en blydskap wat spruit uit die ontmoeting
van Christus en die wonder van die verlossing wat HY * n Groot verskil in leeftyd, van jong kinders tot gryse be
skenk. jaardes.
* Die klem mag nie net val op die verstandelike nie, maar op * :n Groot verskil in akademiese en geestelike vorming.
die hele mens, met verstand, wil en gevoel. * n Groot verskil in sosiale en finansible posisie.* ‘n Groot verskil in die beroepe wat gevoig word.

5.9 Die erediens moot veel moor afgestem word op die kin * ~an die behoettes node en begripsvermoe van a! die groe
ders en jongmense, en mag nie net tot die rype voiwassenes pe moot tegemoet gekom word in die prediking. Daar is wel
sp e ie. basiese behoeftes, maar dan ook baie uiteenlopende behoef

tes wat ter sprake moet kom in die prediking.
* Veral moet daar besondere aandag aan die kinders en
jongmense van die gemeente gegee word.
* Die boodskap kom tot mense wat vandag loot in hierdie
moderne lewe, met al sy strominge, stryd, node en angste.
* Cm mense te bereik met die boodskap, moet hulle werklik
geken word soos hulle inderdaad is en nie soos ons mag dink
dat hulle moet wees nie.

5.12 Elkeerediensen reekseeredienstevooruit, moet deeg
uk beplan en voorberei word.

5.13 Lewende eredienste kan alleen plaasvind met ‘ii le
wende gemeente, lewende lidmate en vera! ‘n lewende kerk
raad, en heel belangrik, ‘n predikant wat besield en in die krag
van die Heiige Gees optree.

Die kerk leef van die regte prediking. Die inhoud en wyse van
aanbieding van die prediking bepaal in ‘n groot mate die peil
van die geestelike lewe van die gemeente.

MNBEVELING

Die sinode doen ‘n dringende beroep op leraars en kerkrade om
besondere aandag aan die regte prediking to gee en we! dew
onder meer die volgende riglyne te implimenteer:

5.10 Die ernstige aandag aan die verbande waarin die ere
diens staan:

* Die verband tussen die erediens en die privaat godsdiens
in die binnekamer.
* Die verband tussen die erediens en die huisgodsdiens.
* Die verband tussen die erediens en ander byeenkom
ste.
* Die verband tussen die eredieris en die daaglikse ewe.
* Die verband tussen die erediens en die sosiale-, kulturele
en politieke lewe.

5.11 Veel groter klem op ‘n meer gereelde nagmaalsviering * Verklarende prediking.

6.3 Vir die oordrag van die boodskap moet die verskillende
soorte prediking afwisselend gebruik word:
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* Verkondigende prediking.
* Argumentatiewe of diskoersiewe prediking.
* Lerende prediking.
* Profetiese prediking.
* Verhalende prediking.

6.4 Wat die vorm van die prediking betref moet die ryke
verskeidenheid struktuurvorms afwisselend gebruik word, Die
aard van die Iiteratuur van die preekteks en die aard van die stof
is hier baie belangrik.

6.5 Die aard van die oordrag van die boodskap

Vir die goeie oorkom van die boodskap is verder nodig:

* Goeie kommunikasie — verbaal en nie-verbaal.
* Interessantheid.
* Kreatiwiteit.
* Duidelikheid en verstaanbaarheid.
* Besieling, entoesiasme.
* Die krag van die Heilige Gees.

6.6 ‘n Ryke verskeidenheid in die doel van die predi
king:

* Leer, onderrig.
* Verklaar, verduidelik, verbande lê.
* Verkondig, dit toespits op die hier en nou.
* Bekerings- of appéllerende prediking.
* Geestelike groei.
* Vermaan, teregwys, bestraf.
* Vertroos, versterk, bemoedig.
* Opbou van die gemeente.
* Evangelisasie-prediking.
* Sending-, missionére prediking.
* Jeug- en kinderprediking.
* Aktiverende en arbeidgerigte prediking.
* Eskatologie of die leer van die Iaaste dinge, die weder
koms van Christus en vernuwing van alles.
* Prediking met sosiale-, kulturele- en politieke implika
sies.

6.7 Prediking waarby die gemeente self meer betrok
ke is

Die gemeente is nie slegs ontvangers van die boodskap nie,
maar is self ook betrokke by die hele proses van prediking:

* Die kontrolerende funksie vanuit die Skrif. Van die gelowi
ges in Tessalonika lees ons: “.. en elke dag die Skrif ondersoek
om te sien of dit is soos Paulus se’ (Hand 17:11).
* Beter voorberei op die prediking waar hulle vooraf die
gedeeltes ontvang waaruit die prediking kom.
* Preekvoorbereid ingsg roepe.
* Preeknabesprekingsgroepe.
* Bespreking in die erediens en die stel van vrae.
* Die bespreking van die preek in die gesin en by groe
pe.

7. HERDERLIKE SORG

Herderlike sorg is steeds vir die ewe en werk van die kerk
onmisbaar. In ons moderne en gesekulariseerde samelewing,
metal sy ontwrigting en verleiding, het dit toenemend belangrik
geword. Waar die herderlike sorg in ‘n kerk verswak of agter
wee bly, gaan hy op alle terreine agteruit. Vernuwing van die
herderlike sorg en vernuwing van die kerk gaan hand aan
hand.

MNBEVELING

Ten opsigte van die herderlike sorg keur die sinode die volgen
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de riglyne goed:

7.1 Christus is die groot Herder van die gemeente wat Hy as
sy kudde versorg. Alle herderlike sorg ontspring uit Christus,
rus op sy verlossingswerk en geskied na sy voorbeeld en tot sy
eer. Hy doen die versorging deur sy volgelinge, sy ampsdraers,
sy gemeentes.

7.2 Herderlike sorg is na sy wese vera!:

* Woordbediening, God se Woord in sy wydheid word be
dien, uitgele en gekonkretiseer.
* Gebedsbediening juis in hierdie konkrete situasie en as
antwoord op die Woordbediening.
* Sorg aan die enkeling of gesin in die intiemheid van die
woonplek van die persoon/persone.
* Bediening van die s!eute!mag. Deur die hantering van die
Woord word die koninkryk van God en die heil vir mense
oopgesluit, maar wie dit verwerp moet dit ervaar as ‘n toesluit
ing.

7.3 Die motief tot en die gesindheid by elke faset van die
uitoefening van die herderlike sorg is die !iefde, die Iiefde wat uit
Christus vloei. Dit laat ons mense in hulle nood raaksien, werk
uk by hulle kom staan, en Christus se heil bemiddel.

7.4 Herderlike sorg staan in die teken van die vermaning
parak!ese, in die dubbele betekenis van:

— Vermaan, teregwys, bestraf.
— Vertroos, bemoedig, versterk, oprig.

7.5 Herder!ike sorg geskied deur verski!ende persone:

* Deur elke gelowige, wat geroep word om sorg te bestee
aan sy medegelowige, maar ook aan sy naaste.
* Deur die diakens, op hulle besondere terrein van die lief
desdiens en die diens van barmhartigheid.
* Deur die ouderlinge in hulle groot werk van opsig, toesig,
van regering en tug.
* Die Ieraars in hulle veelsydige taak om die gemeente te
versorg vanuit die Woord.

7.6 Die sentrale p!ek van die herderilke sorg in die reeks van
take van die kerkraadslede, maar veral van die Ieraar.
Niks kan die p!ek van geree!de, getroue en effektiewe herderlike
sorg deur die !eraar inneem nie. D it kan we! aangevu! word deu r
groepwerk, deur spreekkamers, deur seminare, maar kan en
mag dit nooit vervang nie.

7.7 Veral aan die besondere pastoraat moet intensiewe aan
dag gegee word:

* Siekepastoraat.
* Sterwensbegeleiding.
* Pastoraat aan alkohol- en dwelmafhanklikes.
* Huwelikspastoraat.
* Pastoraat aan wetsoortreders en gevangenes.
* Krisispastoraat.

7.8 Die groot eis by die beoefening van die pastoraat is:
* Ter sake kundigheid.
* Liefde.
* Getrouheid.
* Vervulling met die Heilige Gees.

8. VERNUWING VAN AL DIE KERKLIKE EN GEMEEN
TELIKE WERK EN GROOT ARBEIDSTERREINE

lndien daar ware vernuwing in die kerk kom, moet dit deurwerk
tot die vernuwing van elke aspek van die verskillende werkter
reine van die kerk.



AANBEVELING

Die sinode besluit dus om by lidmate, by kerkraadslede, by
kerkrade, by ouers, by leraars en by gemeentes aan te dring om
alles in werk te stel om te bid en te werk vir die vernuwing van
elke aspek van die lewe en werk op al die volgende terreine
gelykelik:

* Kategese.
* Jeugsorg.
* Gemeentebou.
* Evangelisasie.
* Sending.
* Opvoeding en onderwys.
* Diens van barrnhartigheid.
* Leer en aktuele sake.
* Kulturele sake.

9. DIE HELE BEDNENING IN DIE KRAG VAN DIE HEILU
GE GEES

Die sinode is horn bewus dat die kerk self, elke lidrnaat, elke
arnpsdraer en elke vergadering, bo alles rnoet staan in, leef ult,
werk deur die krag van die Heilige Gees.

AANBEVELING

Daarom besluit die sinode om self te bid en te werk vir ‘n omvat
tende bediening in die krag van die Heilige Gees, en om ‘n
dringende beroep te doen op elke persoon en instansie binne
die ressort van die sinode om ewe-eens te werk en te bid vir ~
omvattende bediening in die krag van die Heilige Gees.

Mag die Here gee dat sy Gees in a! sy volheid sal woon in die
kerk en in a! sy lede!

Mag a! die werk van die kerk staan in die teken van die krag en
nuutheid van die Heilige Gees!
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DIE DOOP

PROF JA HEYNS

Ek is nou natuurlik in die groot versoeking om doodgewoon te
begin klas gee, maar dit gaan ek nie doen nie. Ek wil dit baie
eenvoudig probeer stel, om dit nie te ingewikkeld te maak nie.
Gestel ek sou dit ingewikkeld kon gedoen het, dit kan ek ook
nie eers doen nie, maar kom ons probeer die eenvoudige
Woord van die Here verstaan soos wat dit is. En kom ons pro-
beer dit met ‘n meer eenvoudige beeld verduidelik, en dan wil
ek daarna probeer verduidelik wat ek met die beeld bedoel.

‘n Boer op ‘n plaas koop ‘n klomp skape en onder die skape is
daar ooie. Hy het vir daardie skape betaaL Daardie skape is
syne. Hy het vir hulle betaal. Wat gebeur nou as daardie ooie
lammerijies kry?Aan wie behoort daardie lammertjies?Aan die
man van wie hy die skape gekoop het of aan die boer wat die
skape, die ooie gekoop het? Dit is tog baie duidelik: Dit behoort
aan die boer wat die skape gekoop het. Dit is syne. En wat meer
is, dit is nie sommer ‘n teorie nie. Ek kom van die Vrystaat, dit is
waar ons dit so gedoen het: As daar lammertjies kom, dan word
hulle gemerk aan hulle oor. ‘n Winkelhaak in die linkeroor en
jets aan die regteroor. En daardie lammertjie is syne.

Nou broers dit is ‘n heel eenvoudige beeld om vir u te Se: God se
genade is wel persoonlik vir iou, maar God se genade is ook
kollektief. Dit is nie net vir iou persoonlik nie, dis vir iou en almal
wat uit iou gebore word. Dit is die geweldige rykdom en diepte
van God se genade en van sy uitverkiesende liefde. Dat as Hy
vir iou sê: “Jy is myne” omdat iy deur die geloof Hom aanvaar
het. As iy ‘n geloofservaring gehad het, en ons moenie bang
wees om te praat van ‘n geloofservaring nie, ons moenie bang
wees om te praat van bekering, van “mettanoia” nie. Die Bybel
is vol daarvan, dit is die essensie van die Bybel. As ek tot beker
ing gekom het, dan sê God vir my: “Jy en almal wat uit iou
gebore sal word, is myne” My kinders is dus nie, kan ek dit nou
maar ‘n bietjie kru sé, optelkinders nie, nie straatkinders nie,
maar is verbondskinders en ‘n verbondskind is ‘n kind wat die
verbondsbelofte van God ontvang het, al weet hy daar niks
van nie.

Dit is iuis die geweldige klem wat gelé word op die soewereini
teit, op die prioriteit van God se genade wat voorafgaan aan ‘n
mens se dink en doen en handelinge. “Jy met almal wat uit iou
gebore sal word, is myne” En daarmee is die verbondsbeloftes
aan daardie kind toegesê en daarom is ‘n verbondskind nie ‘n
optelkind, daarom het u en ek as verbondsouers ook so ‘n
enorme verantwoordelikheid voor God en ek dink dat dit onder
andere ook is waaroor hierdie sinode gaan. Ons het dit in talle
toesprake gehoor. Ons het ‘n verantwoordelikheid as ouers en
wat is die verantwoordelikheid? Die verantwoordelikheid is om
daardie kind as ‘n verbondskind grootte maak. ‘n Kind aan wie
die verbondsbeloftes in Christus Jesus deur die werking van
die Heilige Gees toegesé is. Ek moet hom grootmaak as ver
bondskind. Ek moet hom dus met ander woorde leer wat dit
beteken dat hy ‘n verbondskind is. Deel van hierdie leerproses
ten opsigte waarvan ek my verbind het om dit te doen, want ek
het ‘n belofte afgelê dat ek my kind sal grootmaak in die vrese
van die Here, is dat ek nie net kennis by die kind sal tuisbring
nie. Ons moet dit 00k nie op die kerk afskuit asof dit die kerk se
primére verantwoordelikheid is nie, en ons moet dit ook nie op
die skool afskuif asof dit die skool se primére verantwoor
delikheid is nie. Dit is u verantwoordelikheid by die huis. U,
vader en moeder moet u verbondskinders by die huis leer wat
dit beteken dat hulle verbondskinders is en nie maar net optel
goed nie.

Die inhoud van hierdie leerproses is nie net die bybring van
kennis nie, dit is natuurlik ook: Wie is die grote God wat Hom
self in sy verbondsgenade verbind het aan hierdie kind? ‘n Tes
tamentêre beskikking is gemaak want dit is wat verbond bete
ken. Verbond is nie ‘n kontrak soos wanneer ek en my vrou ‘n
bepaalde kontrak aangaan nie. Dit is dan ‘n ooreenkoms tus
sen twee gelyke partye. Maar die verbond wat God met die
mens aangaan, is nie ‘n verbond op twee of op dieselfde viak
van twee gelyke partye nie, dit is ‘n testamentêre beskikking.
God het gaan sit en Hy het ‘n testament geskrywe en Hy het
gese: “Jy en iou nageslag behoort aan My, want daarvoor het
Ek aan die kruis van Golgota My Seun gegee” Dit is ‘n tes
tamentêre beskikking, dit is ‘n “diatete” in die Grieks en dit is ‘n
“karabrie” dit is ‘n verbond wat gesny word. En nou moet ek my
kind grootmaak in die verbondsvrese van die Here. Ek moet
hom kennis bybring. Ek moet hom intellektueel opskerp en ek
moet hom leer verstaan Wie hierdie groot en Almagtige Ver
bondsgod is.

Maar ons maak ‘n enorme groot fout as ons dink dat dit net
beteken dat kennis moet bygebring word. Daar moet ook in
appél kom. Dit is nie net ‘n mededeling, dit is nie net ‘n indikatief
nie, dit is ook ‘n enteratief. Hierdie kind moet met ander woorde
die verbond en die verbondsteken nie net intel lektueel verstaan
nie, hy moet nie net kennis he daaroor nie hy moet ook ‘n
beslissing maak. Hy moet die verbond en die verbondstoesig
ook in die geloof aanvaar. Hy moet met anderwoorde tot beker
ing kom. Dit is nie die Bybelse boodskap dat ‘n verbondskind
vanself hemel toe gaan. Dit is nie waar dat ‘n verbondskind nie
en verbondskinders nooit ooit opgeroep mag word tot die
geloof nie. So asof die verbond eenvoudig weliswaar van God
se kant begin. Daar word in die dogmatiek gepraat van “mono
pleuris” Dit wil sé dit kom van God se kant. Maar uiteindelik
moet hierdie testamentére beskikking aanvaar word, dit moet
depleuris ontwikkel, met ander woorde die erflater moet sy
erfenis 00k in ontvangs neem.

Die kind moet daartoe gebring word om te Se: “Ek het gehoor
dat ek ‘n verbondskind is en ek is deur my ouers grootgemaak
in die waarhede van die verbond en nou wil ek vir u onse
Hemelse Vader my Verbondsgod en vir my ouers en vir die
gemeente dit sê: Daarom is dit ‘n gemeentelike gebeurtenis as
die kind belydenis doen van die geloof. Dan is dit ‘n openbare
aanvaarding van die verbondstoesig wat in die doop aan die
kind toegese is. Die kind moettotgeloofsbeslissing kom. Ekwil
tog nou maar hier tussen twee hakies Se: Een van ons groot
probleme van die kategese is dat ons so enorm baie van God
kan weet, sonder dat ons tot ‘n persoonlike verhouding met
God in Jesus Christus kan kom. Ek het by geleentheid die
beeld gebruik en ek wil dit graag weer gebruik en ek doen dit
met groot eerbied. Ek kry soms die indruk dat sommige van ons
moderne teoloê, veral ook in die buiteland, veral die Duitsers, u
weet die mense is rasend slim, maar ek kry soms die indruk en
hulle skryf sulke diepsinnige boeke. Ek krysoms die indruk dat
God soos ‘n groot kadawer op die diseksietafel lé, 5005 wat ‘n
medikus dit met sy mediese studente doen en dan met die
kritiese ontleedmes gaan hulle die kadawer van een kant at tot
die ander kant analiseer en opsny en opkerf en vir elke onder
deeltjie gee hulle presies ‘n naam. Daarom is ‘n medikus
iemand wat ‘n enorme klomp begrippe in sy kop dra want hy
kan elke spiertjie en elke bloedselletjie as’t ware op sy naam
noem en hy weet presies wat moet gebeur ashy operatief moet
ingryp op ‘n mens omdat hy dit geoefen het op ‘n kadawer.



Weet u wat is ons groot gevaar, ons groot geestelike gevaar is
dat God so ‘n kadawer is op die diseksietafel van ons analitiese
denke en dat ons Horn opkert en dat ons alles presies weet tot
in die diepste trinitariese wese van God en van die Vader en van
die Seun en van die Heilige Gees. Ons weet alles presies son
der, dat ons ‘n persoonlike verhouding het met God. Sonder dat
ons 5005 Petrus namens die dissipels gesé het: “U is die Chris
tus, die Seun van die lewende God. U is my Heiland” Is dit nie
een van ons groot probleme in ons kerklike ewe en met name
in ons kategese, en korn ek se dit maar ook: met name in ons
teologiese kiasse nie. Dat ons die studente se koppe vol prop
en ons katkisante se koppe vol prop van kennis oor God, maar
het ons hulle harte ook opgeroep tot ‘n persoonlike verhouding
met die Here Jesus wat nie net in eenmalige opvlamming is van
‘n emosie nie, maar wat ‘n kontinue lyn kan toon dwarsdeur die
hele ewe op so ‘n manier dat dit ‘n inspirasie kan bied vir alles
wat hy doen totdat hy sy laaste asem uitblaas.

Laat dit duidelik wees: Die verbond waarvan die doop die teken
is, gee vir ons die ruimte waarbinne ook die verbondskind
opgeroep moet word tot geloof. Ek gaan nie praat oor die vraag
of 17/18 jaar die regte ouderdom is nie. Dit is nie tersprake nie,
dit kan ook ‘n groot gevaar wees, so asof dit ‘n outomatiese ding
is. Ek het nou die ouderdom bereik nou moet ek belydenis aflê.
Dit is nie waar nie en daarom moet ons ook baie versigtig wees,
maar daaroor gaan dit nie. Dit gaan vir my nou oor die feit dat
hierdie kind wat God aan my toevertrou het, moet op ‘n bepaal
de stadium ‘n belydenis van sy geloof aflê. Vir die eerste keer
helder en duidelik of vir die tweede keer nie so bewustelik
helder en duidelik nie, maar dit maak nie saak nie, want daar is
twee soorte bekerings die Pauliniese en Timotiese bekering.
Dit gaan nie vir my daarom nie, maar êrens in die lewe van daar
die kind moet hy sy doop aanvaar en moet hy sy doopbeloftes
toeëin as sy eie persoonlike besit. Watter beskouing ons ookal
mag handhaaf, een ding mag ons nooit vergeet nie. God se
primére handelinge maak ook die mens se verantwoordelik
heid.

Daarop rus, die hele verbondsidee en nou kan ek dan net ten
slotte hierdie een konklusie trek. As my verbondskind wat God
my gegee het en wat ek van God afgebid het en ten opsigte van
wie ek God geloof en gedank het toe die kindjie daar lê in die

wiegie, as daardie kind tot sterwe kom voordat hy of sy ‘n
bewuste aanvaarding kon gemaak het van die doopstoeseg
ging, selfs voordat die doop nog toegedien is suiwer op grond
van die verbond, as daardie kind van my tot sterwe kom dan sê
die gereformeerde dogmatieke, en dit lyk my dit is ‘n stukkie
liefdesoordeel waarin daar tog ook ‘n diepe stuk bewoè teolo
gie is, dat daardie kind van gelowige ouers gered is en dat dit vir
my die grond kan wees dat ek ouers ook kan troos omdat daar
‘n verbond is. Omdat dit gaan om ‘n Goddelike toesegging. En
nou weet ek nie presies wanneer die oorgang is nie. Is dit op
vierjaar, is dit op vyf4aar, is dit op ses jaar; ek weet nie. Dit maak
gelukkig nie saak nie, maar ek weet ek moet myverbondskind
ek in elk geval so opvoed, dat as die kind dit kan verstaan en as
die kind dit enigsins kan begryp dat hy, al is dit stotterend en
stamelend, net kan sé: “Liewe Jesus, ek het u jet” Niks verder
nie. Hy hoef nie eers te weet van hoe dat die dogmatiek praat
oor die verhouding van die twee persone in Jesus Christus.
Dink u dat die moordenaar aan die kruis iets daarvan geweet
het? Dink u dat die moordenaar aan die kruis jets geweet het
van teologie en van eskatalogie en van homotalogie? Die moor
denaar aan die kruis kon met die laaste bietjie krag waaroor hy
beskik het gesé het: “Dink aan my as U in u koninkryk kom” Dis
al wat hy gesê het en dit was vir hom genoeg om die mooiste
woorde uit die mond van die Here Jesus te ontlok.Die verbond
en die toesegging met die uitverkiesing op die agtergrond is nie
‘n leerstuk wat ons moet atskrik en bangmaak. Dit is nie ‘n
leerstuk in die terme van wat Personias genoem het: enersyds
aktiwisme en andersyds passiwisme nie. ‘n Aktiwisme in die
sin van: alles hang van my af of ‘n passiwisme: ek het niks te
doen nie. Dis nie waar nie, dit gaan om ‘n sintese van albei. God
werk maar ek moet ook sywerk gelowig kinderlik aanvaar en as
ek dit doen dan weet ek dat ek gered is maar dan is dit die
heerlike verblydende bemoedigende wete, dat as Hy vir my sê:
“Jy is myne,” dat Hyvir my en vir alma! wat uit my gebore word,
sy merkteken op hulle afdruk en as daardie kind dan groot
word en hy aanvaar dit nie, dan gaan hy met merkteken en al in
die ewige verdoemenis in. En laat ons dit ook vir mekaar sê, en
ek wil dit ‘n bietjie kru formuleer, want ek wil he dit moet duidelik
deurkom: Die hel is vol van gedoopte mense, maar die hemel is
vol van gelowige mense wat die Here Jesus as hulle Heer en
Heiland aanvaar het.
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PREEK NOMMER 1 ~ LOFTUS VERSFELD

DR PW MARAIS

SKRIFLES~NG EN TEKS: Openbaring 3:14-22
TEMA: ‘n Oproep tot voile oorgawe aan en ‘n beslissing vir
die Here.

Mag ek lets persoonlik vra: Se my, is ons wat vandag hier saam
is koud vir die Here? Ek gb nie, want dan was u nie vandag hier
nie, en het u al u TV of u radio afgeskakel.

Maar, sé my, is ons warm vir die Here? Dit moet elkeen vir hom
self uitmaak.

Hierdie Skrifgedeelte sê dat as ons lou is en nie koud of warm
nie, gaan God ons uit sy morJ uitspuug.

Toe ek ‘n kind was, het my moeder so af en toe vir ons askoeke
gebak. Toe sy op ‘n dag daarmee besig was, en vir ‘n oomblik
uit die kombuis uitwas, hetek haastig ‘n stukkie van een van die
askoeke afgebreek en in my mond gestop sodat moeder nie
sou sien nie. Ek het egter dadelik na buite gehardloop en dit
uitgespoeg. in my haas om die stukkie gou in my mond te stop
het ek nie besef dat moeder die askoeke so pas omgedraai het
nie. Dit was net halfpad gaar. Die onderkant was nog deeg. Het
u al deeg in u mond gehad? As ons nie koud en ook nie warm
nie, maar lou is, dan is ons haifpad gaar. En dit mag nie!

Hierdie brief is geskryf aan Laodisea, maar dit moes aan al die
gemeentes voorgelees word (Openb 3:22). Dit geld dus vir alle
gemeentes en vir aile mense van able tye (vgl Openb 14:6). En
hierdie brief praat op hierdie oombiik met elkeen van ons. Dit
vra die vraag: Hoe staan u saak en my saak met die Here? Het
ons daik lou geword? Dan het ons ‘n saak om reg te maak
met God.

Die mense van Laodisea het egter nie die nood van huile ele
hart geken nie. Daarom word hulie sterk aangespreek: “Julie
Se: Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julie
weet nie dat julie ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind
en kaab. Daarom raai Ek julie aan om by My goud te koop wat
deur vuur gelouter is, sodat julie ryk kan word; en koop wit kiere
sodat julie julie kan aantrek en julie skande, julie naaktheid, nie
gesien word nie; en koop oogsalf om aan julie oë te smeer
sodatjulle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat Ek iiefhet. Laat
dit dan vir julie ems wees en bekeer julie” (Openb 3:17-19)
Hoor u dit? Julie sê, maar julie weet nie. You say, but you
don’t know.

En dit kan ons verstaan, want dit is die Here wat ons moet
lewend maak, ons wat dood is vanweë ons misdade en ons
sondes (vgb Ef 2:1). Hy moet ons oë oopmaak sodat ons kan
sien. Die Here Jesus het op ‘n dag gese: “As iemand nie opnuut
gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie”
(Joh 3:3). “Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die
Gees gebore is, is gees” (Joh 3:6).

Die wedergeboorte “is ‘n nuwe skepping, ‘n opwekking uit die
dood, ‘n lewendmaking, waarvan die Skrif so heerlik spreek en
wat God sonder ons in ons werk. Dit is ‘n volkome bonatuurbike,
baie kragtige en tegelyk baie aangename wonderlike, verborge
en onbeskryflike daad van God ... Die gevoig is dat almal in wie
se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeib
baar en kragdadig weergebore word en daadwerklik gb
Daarom word ook tereg gesé dat die mens, deur die genade
wat hy ontvang het, gb en hom bekeer” (Dordt 3 en 4 par 12).

Ons wedergeboorte loop uit op geboof en bekering. Om hierdie
rede moet able mense oral tot geboof en bekering opgeroep
word.

Ons kan dusverstaan waarom Paubus kon Se: “Ek het soweb die
Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer
en in ons Here Jesus te gb” (Hand 20:21).

Maar hoe gebeurdit? Die Here Se: “Kyk, Ek staan by die deuren
Ek kbop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek
by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam
met My” (Openb 3:20).

Die woord staan (esteka) beteken, letterbik vertaab, dat die Here
by die deur van ons hart bly staan en kbop totdat ons vir Hom
oopgemaak het. Dit beteken dat as jy al tien jaar oud is en nog
nie jou hart vir die Here Jesus oopgemaak het nie, dan staan Hy
ab tien jaar lank en kiop, of twintig of vyftig of sewentig jaar, as jy
ab so oud geword het. So groot is die iiefde en die lankmoedig
held van God.

Dit beteken dat die Here ook more en oormôre, tot op die dag
van jou dood, by jou hart staan en kiop. Hy gaan nooit weg
nie!

Ek weet dat u vra, maar wat dan van Efraim? In Hosea 4:17 lees
ons tog: “Efraim is verknog aan afgodsbeebde; laat hom maar
sy gang gaan” Beteken dit dan nie dat die Here hom opgegee
het nie, en dat Hy miskien ook sO met ons kan maak nie?

Jy wat sO dink, het nie ver genoeg gelees nie. In Hosea 11:8 sê
God’ “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou
laat year, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou
maak soos met Sobojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My
liefde brand te sterk”

Nee, die Here sal more nog bly kbop aan jou hart, asjy nie nou vir
Hom oopmaak nie.

Maar sal jy sO, dan wag ek biewers tot mOre. Jy kan as jy wib,
maar daar is een gevaar aan verbonde. Jy weet nie of jy more
nog sal ewe nie. Jakobus skrywe: “Kom nou, julie wat sO:
“Vandag of mOre sal ons na die en die stad toe gaan en ‘n jaar
lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak” Julie wat nie
eers weet hoe julie ewe more sal wees nie! Julie is maar ‘n
damp wat ‘n oombbik verskyn en sommer weer verdwyn. Julie
moet eerder Se: “As die Here wil, sal ons bewe en sal ons dit of
dat doen” Maar nou is julie te seker van jubbeseif en praat julie
groot. Al sulke grootpratery is verkeerd. As iemand weet wat
die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde” (Jak
4:13-1 7). Die Bybel sO: MOre kan jy dood wees.

Toe ek in Krugersdorp predikant was, was dit my voorreg om
een aand met huisbesoek, op versoek van die famibie, die weg
van verbossing aan hulbeteverduidebik. Hubie het myverstaan en
het onderneem om die saak nog diesebfde aand met die Here
uit te maak. Voordat ek groet het ek aan hubbe gese: Maak seker
dat julie dit vanaand nog doen, want niemand weet of mOre ooit
sal kom nie.

Die vol gende oggend het my diaken my gebel en gesO: U moet
gou kom, Van der Berg is dood. Ek wag vir u by my tuin
hekkie.
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Dit was die moeilikste kwartier van my hele lewe. Op pad
daarheen het ek myself verwyt dat ek gery het voordat ek seker
was dat hulle gedoen het wat hullo beloof het om te doen. Se
nou maar not, hulie het nie!

My eerste vraag aan mevrou Van der Berg was: “Het Julie
gedoen wat julie beloof het om te doen? Toe sy bevestigend
antwoord, het ek uitgevind dat hy twintig minute later onver
wags en in ‘n oomblik gesterf het. Niemand van ons het so iets
ooit vermoed nie. Sy redding was net betyds.

U kan wag tot mOre, maar die dood kan baie skielik kom.

As die Here nou klop, dan wil Hy nou inkom.

Maar hoe klop die Here? Hy sO: “As iemand my stem hoor”
(Openb 3:20). Hy praat met ons, Hy praat met ons deur sy
Woord wanneer ons dit lees. Nadat Jesus uit die dood uit
opgestaan en Hom aan Tomas bekend gestel het, het To?nas
gesO: My Here en my God” (Joh 20:28). En dan skrywe Johan
nes: “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat Julie kan
gb dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julie
deurte gb, in sy Naam die lewe kan hO. (Joh 20:31). Dit beteken
dat die Here met ons praat as ons Sy Woord lees.

Die Here praat met ons deur die prediking. Jesus het gebid en
gesO: “Ek bid egter nie net vir julie nie, maar ook vir die wat deur
hulle woorde tot geioof in My sal kom” (Joh 17:20). Paulus en
Barnabas het in Ikonium sO gespreek dat ‘n groot aantal Jode
en Grieke tot geloof gekom het (Hand 14:1). SO klop die Here
ook nou deur my boodskap sodat u vir Hom kan oopmaak.
lemand kan ons help, soos Paulus die Tronkbewaarder geheip
het Maar die Tronkbewaarder moes self in Jesus Christus gb
sodat hy en sy huis gered kon word (Hand 16:30, 31).

Maar wie moot vir Horn ooprnaak? Die woord oopmaak staan in
die derde persoon enkelvoud. Elkeen van ons moet self vir Hom
oopmaak.

Die eis tot geloof en bekering moet aan alle mense wat tot hulle
bewuste leeftyd gekom het, gestel word. By elkeen, of hy nou ‘n
verbondskind is of nie, moet ‘n oomblik aanbreek wanneer by
tot ‘n bewuste keuse kom.

Die keuse kan op ‘n drastiese wyse plaasvind, 5005 by Paulus
(Hand 9:1-19), of dit kan op ‘n meer stille wyse gebeur, soos in
die goval van Timoteus, wat in ‘n Godvresende huis grootge
word het, en wat onder die prediking van Paulus tot geloof
gekom het (1 Tim 1:2; 1 Kor 4:15-17).

Die verbondskind korn meestal vroeg in sy lewe tot bekering en
kan gowoonlik ‘n hele aantal geestelike ervaringe voor die gees
roep. Daarom is dit nie so maklik om presies uit te maak wafter
ervaring die eerste ware bekering was nie. Dit is ook nb nodig
dat ons moot weet wat die dag en datum van ons verbs-
sing is nie.

Dit is egter belangrik om te weet dat myverlossing pas in die tyd
begin, naamlik van die oomblik af dat ek deur ‘n ware geloof
Christus Jesus as my Verlosser aangeneem het (NGB 22, 24;
Heid Kat 20, 30, 60; Dordt 1.4, 15; 2.5, 8). Die besef daarvan
kan eers dateer sedert die moment van my aanname van Chris
tus en word steeds heiderder narnate die goloof sterker word in
die voortgesette bekering. Wanneer ek twytel of ek al tot beker
ing gekom het, en of ek op die regte wyse geglo het, is dit
verstandig om dubbel sekerte maak. Ons hoef nie lank met ons
twyfel te worstel nie. Ons kan dadelik na Horn toe kom. Jesus
het gesO: “Korn na Mytoe aimal wat uitgeput en ooriaai is, en Ek
sal julie rus gee” (Matt 11:28).

Maar hoe rnaak ek oop? Die tolbenaar het net gebid en gesê: “0
God, wees my, sondaar genadig” (Luk 18:13). En sy saak was
reg met God (Luk 18:14). Hy het sy hart oopgernaak deur te bid.
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Ons kan ook ons hart oopmaak deur te bid.

Daar staan geskrywe: “Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En
elkeen wat dit hoor moot sê: “Kom!” En elkeen wat dors het,
rnoet kom, elkeen wat die water van die lowe wil he, moot dit
kom kry, verniet” (Openb 22:17). ‘n Geskenk.

Die Here kiop dus deurte praat. Hy sO: Maak oop jou hart dat Ek
kan inkom! Ons hoor dit met ons ore, ons dink met ons ver
stand, ons reageer met ons wil, ons antwoord met ons mond.
Ons sO: Kom! Kom in Here! En dan kom Hy in om met ons die
feesmaal te hou.

Ek besoek op ‘n dag ‘n sendingstasie in Oos-Transvaal. Eers
het ek die hoofman gaan groet en toestemming gevra om met
sy menso te mag praat. Langs sy woning was drie nuwe hutte
in aanbou. Om die hutte was n kleimuur met ‘n opening opge
rig. Dit was sy nuwe woning. Omdat dit vir die hoofman voorge
kom het dat ek gei’nteresseerd was, hot hy aangebied om sy
nuwe tuiste vir my to gaan wys.

Skiebik het hy, ongeveer tien meter weg, vasgesteek en gesO
dat hy oers wil klop sodat hullo vir ons kan oopmaak. Ek hot
gedink. Hy is tien meter weg, sy arm is nie so lank nie. Die
kleimuur is nie van plank nie. Niemand sal horn hoor kbop
nie.

Maar too praat hy in sy eie taal en sO: Die hoofman en die
dominee is hier, kan ons maar inkom? lomand het geantwoord:
Julie kan maar inkom. Hy draai toe na my toe en sO: Hulbe hot
oopgemaak, ons kan maar ingaan. Hy hot gekbop deur to praat
en hulle hot oopgemaak dour to antwoord.

Op daardie oomblik hot ek aan Openbaring 3:20 godink en die
teks van too af baie beter verstaan.

SO kbop die Hero dour met ons to praat. En sO maak ons oop
dour to antwoord. U sO dit is to maklik. Maar dit is maklik om ‘n
goskenk to ontvang. SO my. Was dit vir die Tolbenaar swaar om
to bid: Woes my sondaar genadig? Ja, miskion hot God lank
met horn geworstol. Maar die oomblik too hy klaar besluit hot,
was dit makiik.

Hy sO: “Kom na My too, almal wat uitgeput en oorbaai is, en Ek
sal Julio rus gee” (Mail 11:28). Ons moot antwoord: “Kyk, ons
kom na U toe, want U is die Here ons God” (vgl Jer 3:22). HysO:
“Kom” (Openb 22:17) on ons antwoord: “Kom!” (Oponb
22:17).

En hoe sal ek weet dat Hy waarlik ingekom hot? Ek sal dit woot,
omdat ek dit sal belewo. Hy sal met my die feosmaal hou en ek
met Horn. Dit is ‘n goostelike bebewenis, Die Woord sO: “Die
koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van
gehoorsaamheid aan God, vrede en vrougde, wat die Heilige
Goes ons gee” (Rom 14:17). Vrode en vreugdo raak die emo
sie, die gevoolsbewe. Wie sal nie bby woos as hy weet dat ab sy
sondes waariik vergewe en hy nou ‘n kind van God is nie!

Maar my bebewing groei uit die Woord. As iemand vir u ‘n huis
as goskonk gee, sal dit vir u to good woes om waar to woes. En u
sal nio daaroor bly kan woes nie. Maar as hy vir u die kaart en
transport bring, met u naam daarop aangobring en u sien dit
met u eio oO, dan sal u dit gb en dan sal u bly woos. Net so. Ons
kan God gb. Daar staan geskrywo: “God is getrou; Hy doen
wat hy beboof hot” (Hobr 10:23). Hy hot belowe om in to kom as
ons oopmaak on daarom hot Hy ingekom.

Kan ek dit vorduidelik? Kyk na my. in my hand is ‘n rand. Wat is
in my hand? ‘n Rand! Hoe weet Jy dit? Hot Jy dit gesien? Nee.
Maar hoe woot jy dan dat daar ‘n rand in my hand is? Jy gb dit.
Maar hoekom gb jy dit? Jy gb dit omdat ek dit virJou gesO hot.
Jy gb op grond van my woord. Kyk, hior is die rand. Ek hot nie
gojok nie. Net so work dit met geestelike sake. Ek gb dat die



Here Jesus waarlik in my hart ingekom het, omdat Hy dit vir my
gesé het. Die Woord Se: “Ons aanvaar mense se getuienis,
hoeveel te meer die getuienis van God” (1 Joh 5:9).

Kan ek nog ‘n voorbeeld gebruik. Se my, wafter dag is dit van
dag? Maandag of Sondag? Dit is Sondag, sal u sê. Maar hoe
weet u dat dit vandag Sondag is?

Hoe sal u dit op swart en wit kan bewys? Met die Almanak, sal u
aniwoord. Daar staan dit tog op wit en swart, nie waar nie?

Niemand van ons sal twytel dat dit vandag Sondag is, as die
Almanak so sé nie.

Maar nou staan dit ook in die Bybei op wit en swan geskrywe,
dat die Here Jesus in ons hart sal inkom as ons Hom innooi. En
as ons in die Bybei gb, soos wat ons in die Almanak gb, het ons
geen probleme meer nie.

Ek word uitgeroep nan vrou wat op sterwe lê. Sy sé vir my: Ek
voel ek stert en ek voel ek is verlore!

Het u ab die Here Jesus as u Verlosser aangeneem, vra ek haar.
Sy antwoord bevestigend. Wat staan in Johannes 1:12 ge
skrywe, vra ek haar. Daar staan geskrywe, antwoord sy, dat
elkeen wat die Here Jesus aangeneem het, die reg gekry het
om ‘n kind van God te word.

Wat is u dan volgens Johannes 1:12, vra ek haar. Sy antwoord:
‘n kind van God. Maar wat is u volgens u gevoel?, vra ek weer.
Sy sé: verlore. Na wie moet u luister, vra ek haar, na Johannes
1:12 wat sé datu ‘n kind van God is, of na u gevoel wat sê datu
verbore is? Sy bly ‘n paar oomblikke stil en antwoord: 0, nou
sien ek. Dadelik bet haar vreugde teruggekeer.

Sien u? Nee, dit is nie ons gevoel nie, maar die Woord van God
wat eintlik saak maak. Wie dit verstaan, ontvang ook die ge
voel.

Maar wanneer mag ek dan my hart vir Horn oopmaak? Op die
tyd wat God bestem het. Maar wanneer is die tyd wat God be-
stem het? Die Here sê: “Op die regte tyd het Ek iou gebede
verhoor, en op die dag van redding het Ekjou gehelp” Kyk, nou
is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2 Kor
6:2).

God se tyd is altyd nou! Dit is soos ‘n kraan met water. Die oom
blik wanneer ons die kraan oopdraai, kom die water. Net so, die
oombiik wanneer ons ons hart oopmaak kom die Herein. As ek
nou oopmaak, kom hy nou in.

Toe ek in Pretoria-Oos predikant was, het ek met huisbesoek,
op versoek van die huismense, die weg van saligheid aan hulie
verduidelik. Hulle het my bedank en gesé dat hulle nou presies
weet wat om te doen. Ek het voorgestel dat die ouderling ‘n
gebed doen sodat ons na ‘n volgende huis kan vertrek.

Op daardie oombiik het die ouderling beswaar gemaak en
gesê: Doktor, as u vanaand ‘n assuransieagent was, dan het u
van honger doodgegaan. Toe ek hom om ‘n verduideliking vra,
het hy gesé: U kan nie u werk sO afhandel nie. ‘n Assuransie
man verduidelik die voordele van ‘n polis tot bevrediging van
die mense en sien toe dat die kontrak voor sy ventrek eers
geteken word. Hy het my dan en daar versoek, met die instem
ming van die huismense, om hulle eers klaarte help totdat hulle
die Here Jesus as hulle Verlosser aangeneem het. Ek het so
gedoen en het die dag ‘n groot les by my ouderling geleer om
nie te vergeet nie. ‘n Mens bring nie iemand tot ‘n punt sonder
om die knoop deur te hak nie.

So het Josua met die yolk gedoen. Hy bet gesê: “Kies julie dan
vandag wie Julie wil dien ... Wat my en my familie betref, ons sal
die Here dien” (Josua 24:15). Daarop bet die yolk hardop
geantwoord: “Ons sal die Here ons God dien, ons sal na Hom
luister” (Josua 24:26).

Josua bet toe ‘n kiip opgerig om as ‘n getuie te dien van wat op
die dag plaasgevind bet (Josua 24:26,27). Kom ons maak van
dag hierdie rugbystadion, die TV of die radio, die motor of siek
bed; kom maak dit ons klip om ons te herinner aan wat ons
vandag gaan doen.

Nehemia weer, bet almal wat oud genoeg was ‘n eed laat afiê
dat huile die Here sal dien (Neb 10). Dit was ‘n skrifteiike onder
fleming wat die Ieiers met hulle eie hand onderteken bet (Neb
9:38). JulIe kinders wat bier is, julie seuns en dogters, julie
jongmanne en jongdogters, julie vaders en moeders, julie se
niors; ons aimal is hierby betrokke. Ons staan almal voor ‘n
groot beslissing.

Koning Josia bet voor die oë van die hebe yolk ‘n verbond met
die Here gesluit, en die hele yolk, groot en klein, bet die verbond
aanvaar (2 Kon 23:1-3).

By die sinode bet ons geestelike ieiers huiieself opnuut aan die
Here gewy, en bet sodoende aan ons ‘n voorbeeld gestel wat
nagevolg kan word.

Kom ons volg huile voorbeeld en wy ons vandag volledig aan
die Here. Kom ons sluit vandag opnuut ‘n verbond met God.
Kom ons doen dit in die openbaar.

Sommige van ons dien die Here al baie jare, maar bet intussen
afgekoeb. Ander van ons bet behoefte om ons net weer opnuut
aan die Here toe te wy. Nog ander van ons moet dalk vandag vir
die eerste maal dit doen.

Maar kom ons doen dit as ‘n vergadering saam, groot en klein
onder ons. Kom ons Se dit vir die Here, ons wat bier is, en ons
voor die TV en die radio. Kom ons doen dit persoonlik.

Nehemia bet nie net die sondes van die yolk bely nie, maar ook
sy eie. Hy bet gese: “Ook ek en my familie bet gesondig”
(Neb 1:6).

Ek sal vir u voorsê, dan sé u dit agter my aan. Ek sal eers vir use
wat ek verlang dat u agter my aan vir die Here moet sé. Kom ons
sê vir die Here dat ons in onsself veriore is, dat ons gesondig
bet, dat Hy ons moet vergewe en moet help om ons ou lewe uit
te los, dat ons ons aigeheel, vrywillig en onvoorwaardelik aan
Hom oorgee, dat ons ons hart vir Hom oopmaak sodat Hy kan
inkom en dat ons gb dat Hy ons gebed verhoor bet. Kom ons
vra Hom om ons te help om voortaan tot sy eerte iewe. Kom ons
doen dit in die eerste persoon.

Kom, bid nou abmal saam met my, maar doen dit hardop asse
biief. U moet u eie stem kan boor. Ek sé vir u vooren u sO hardop
agterna asseblief. Kom ons staan op, ook almal voor die TV en
radio. Julie wat siek is kan maar gerus bly 10. Die wat kan staan,
doen dit gerus. Is u gereed? Kom ons bid: Ek bely, Here, dat ek
in myself veriore is. Vergewe my ai my sondes en help my om
my ou lewe uit te los. Ek gee my nou onvoorwaardelik, algeheel
en vrywiliig aan U oor. Here, ek maak my hart vir U oop. Kom in
Here. Ek dank U dat U my gebed verhoor bet, want U sO dit in u
Woord. Help my om voortaan tot U eerte iewe. Amen. Ons dank
U Here vir dit wat vandag bier gebeur bet. Hou u hand oor ons o
Here. Ontferm U oor ons land en al sy mense. Ons prys u nooit
voiprese Naam. Amen.
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PREEK NOMMER 2: BRITS

DS C COLYN

LEES: Ps 85
SING: Gesang 10:1-3, Gesang 192:3, Gesang

Gesang 190
TEKS: Ps 85:7

“Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat u yolk hulle
vreugde in U kan vind nie!”

Die kerk van die Here Jesus hier in Noord-Transvaal, was die
afgelope paar dae in ‘n buitengewone sinode byeen rondom
die tema van herlewing of reformasie of kerklike geestelike ver
nuwing. Ons het ‘n baie geseende vergadering gehad. Ons het
probeer om baie objektief na ons kerklike situasie te kyk — om
te ontdek waarom daar op sovele kerklike terreine ‘n koudheid
en ‘n verval en ‘n geestelike agteruitgang te bespeur is.

Ons het probeer om die hand in eie boesem te steek en om te
ontdek wat moontlik verkeerd is en om dan wee te soek om die
verkeerde reg te maak, wat stukkend is, heel te maak, wat ver
val het weer in ere te herstel, wat agteruitgegaan het geestelik te
vernuwe. Dit was in vele opsigte ‘n moeilike sinode, omdat dit
nie so maklik isom seifondersoek te doen en om dan te erken
en te bely dat daar fout is nie. ‘n Mens vind dit eintlik vreemd dat
dit so is, want ‘n mens sou verwag dat die kerk geen moeite sou
he om die pad van die Bybel te loop en in die hg van die Woord
en deur die werking van die Heilige Gees sonde in eie lewe en in
eie kring te ontdek nie, en dit veral waar te neem en voor God te
bely nie. Maar my broeder en suster algaande het ons tog
gevorder en teen die afsluiting gistermiddag kon ons vir me
kaar sé dat ons bewus geword het van die nood en van die
krisisse, van dinge wat nie reg is nie en kon ons onsself as
Sinodegangers in ‘n toewydingsonderneming weer opnuut
aan die Here wy.

Wanneer die Psaimdigter Ps85 skrywe is die yolk van die Here
ook maar in ‘n benouende situasie. In die Psalm is sprake van ‘n
toekomsvisie maar ook van sonde en skuid. Aan die een kant
verwys die skrywer na die toorn en woede van die Here en sien
Hom ook raak as Ontfermer en Verlosser. Te midde van al die
omstandighede van die yolk is daar ‘n versugting om te luister
na wat God die Here sé — omdat Sy Woord vrede vir die yolk
bring. Hier is sprake van diens wat gelewer word en van ge
regtigheid en vrede wat beleef kan word.

En tog verwys die woord van ons oordenking — ons teks na ‘n
toestand wat kommer wek: Wil U nie weer die ewe vir ons nuut
maak nie. Wanneer bid ‘n mens so? Wanneerjy losgeraak het
van iou añkers. Wanneerjy nie meer so seker is van die dinge
wat veronderstel is om onwankelbare dinge te wees nie! Wan
neer iou geestelike lewe ‘n iaagtepunt bereik het, wanneer jy
soos die gemeente van Sardis is van wie ons in Openbaring 3
lees: Dat jy die Naam het dat jy leef en jy dood is.

Die ou vertaling het geiui: “Sal U ons nie weer lewendig maak
nie” Die yolk van die Here beleef ‘n Iaagwatermerk in sy gees
telike lewe. Hy vra om vernuwing, want daar het verval ingetree.
Hier word gesmag na nuwe lewe: Maar hier word ook ‘n erken
fling gemaak: Sal U nie weer die ewe vir ons nuut maak
nie.

(a) Die Psalmdigter beklemtoon ‘n groot waarheid naamlik:
Alleen die Here kan deur Sy Gees — dit wat dood is, verlewen
dig. Alleen God kan dit vir Sy yolk en vir Sy kerk doen.

(b) Hy wil die lewe nuut gemaak he: Hy vra vir ‘n besondere
ingryping en hyvra: doen ditweer— met ander woorde— daar
was vroeêr ‘n ander ervaring — daar was voiheid en krag en
ware ewe.

(c) Hy noem hierdie yolk nog steeds “U Voik” — die Here se
verbondsvolk — Sy eiendom, Sy duurgekoopte kinders. Ja wat
hier staan is ‘n harde werklikheid en ‘n troos, naamlik: God se
yolk kan ook in ‘n situasie beland waar hy sy lewenskrag mis en
‘n situasie waar sy intieme kontak met die Here verlore is — al is
dit net tydelik. Ons het baie voorbeeide daarvan in die Bybei.
Hoedat die Here sy profete moes stuur om die yolk weer terug
te roep na die Here toe, maar steeds het hulle God se yolk gebly.
Hy het met hulie ‘n ewige verbond gesluit en Hy bly daaraan
getrou. Daarom praat die Psalmskrywer van U yolk — U yolk
wat smag na ‘n nuwe ewe.

(d) Maar hier is ‘n verdere gedagte — “sodat U yolk hulle
vreugde in U kan vind” Hier is sprake van ‘n yolk wat sy vreugde
verloor het — is dit flue tragies flue. Ja, maar nie onmoontlik nie.
Hoeveel keer het ons as gelowiges nie al deur lewensomstan
dighede en as gevolg van die druk van die lewe of vanweë die
aanslae van die bose: ons vreugde, ons blydskap, ons Chris
telike glimlag verloor flue. Die Psaimdigter sê: Hierdie vreugde
kan weer “in u” gevind en herstel word. Ja as daar omgedraai
word van die pad waar daar nie vrede, vreugde en lewe is nie en
daar word teruggeloop na God toe — dan verrig Hy die wonder.
Hy wat die ware ewe is, skenk dit weer vir Sy kinders. In u kan
die ware lewe gevind word!!

Jesus Christus het na hierdie wéreld gekom en by geleentheid
het Hy gese: Ek is die weg, die waarheid en die lewe: Niemand
kom na die Vader toe nie, behaiwe deur My. (Joh 14:6). Met
hierdie woord wil Hy kom sê: Psalm 85:7 het waar geword.
JulIe kan ‘n nuwe ewe he — julie kan julie verlore vreugde weer
terugvind — God het die gebed van die Psalmdigter verhoor en
Sy yolk, Sy kinders en Sy kerk kan in Sy Seun dit ailes in oor
vloed ontvang. Ja dit is tot ons beskikking in die kruis van Jesus
Christus — want daar het Hy al ons sondes gedra en daar het
Hy vir ons ‘n volkome vergiffenis verwert. In sy sterwe het Hy
ook ons doodsheid met Hom saamgeneem en in Sy opstand
ing en oorwinning het Hy ons vreugde vir ons teruggebring en
wil Hy dit weer nuut en vars in al Sy voiheid vir ons gee. Die
Heilige Gees op die Pinksterdag bevestig dit alles.

Daarom dat ons by die sinode daarop gewys is dat daar ‘n noue
verband bestaan tussen vernuwing en die Woord. Dit was so in
die Tyd van Josia toe hy deur God gebruik is om sy yolk ten
opsigte van geestelike reformasie/vernuwing te lei. Dit was ook
soin die 1 6de eeu tydens die kerkhervorming — toe die Woord
weer uit die kettings gehaai is, en dit kan weer so wees in 1988
en as u en ek ‘n nuwe lewende ontmoeting met die mensgewor
de Woord van Jesus Christus sal he.

By hierdie geleentheid wii ek u aanmoedig en opwek om hier
die gebed van Psalm 85:7 te bid: Wil U flue weer die lewe vir ons
nuut maak sodat U yolk hulie vreugde in U kan vind nie.

Wat beteken dit? Dit beteken dat ons opnuut ons geloof in die
Here kom bely! Dat ons opnuut vir die Here Jesus kom sê: U is
die Christus, die Seun van die lewende God — maar SOOS
Thomas ook sal se “My Here en My God” Dit beteken dat ons
bid en yra: Kom o Skepper Gees en deurwaai my lewe. Dit
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beteken dat dit weer ‘n keer Pinkster, ware Pinkster in ons sal
word, sodat ons die krag van die Heilige Gees wat uitgestort is,
sal ondervind (Hand 1:8). Dit beteken dat ons die woord ‘n
nuwe ereplek in ons huis en in ons harte sal gee (Psalm 119:)
dat ons iets sal ervaar van wat dit beteken om te vra: “Here leer
ons bid” (Luk 11:1) en dat ons daagliks ons geestelike vreugde
daarin sal vind orn te Se: “Ons Vader wat in die Hemel is, laat U
Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u wil geskied”
‘n Nuwe lewe.

Dit beteken dat ‘n erediens vir ons ‘n heerlike, opwindende
nuwe ontrnoeting met God sal wees. Dit beteken dat ons in
gehoorsaarnheid aan die Here sal lewe — dat ons ‘n lewe van
diens aan God sal lei. (Rom 1:5, 16 en 26).

Dit beteken dat ons die onderlinge geloofsgemeenskap met
mekaar sal beoefen (Hand 2:46) en dat ons die gawes van die
Heilige Gees wat God aan ons gee, sal gebruik (Hand 2:38). Dit
beteken verder dat ons in ‘n lewende gelootsverhouding tot
rnekaar sal lewe en sal groei in ons naasteliefde (Matt 22:39) —

dat ons iets van die eensgesindheid van die gelowiges sal
beleef. (Fil 4:2).

Vir ons wat in die ampte staan, beteken dit dat ons weer ‘n keer
ons roeping en verkiesing in die Here vas sal maak — sodat as
God vra: “Wie sal ons boodskappers wees — (Jes 6:8) — ons
sal Se: “Hier is Ek — stuur my” Dat ons in die prediking sal soek
na die regte woord om met gloed en oortuiging te sê: “So sé die
Here” Dit beteken dat ons weer ‘n nuwe passie vir ons lidmate
sal he om hulle pastoraal te bedien in die wete: Ons is herders
van die groot opperherder — en dit is Sy skape wat ons bevoor
reg is om te versorg.

Ons dominees praat so maklik van ons/my gerneente — nee,
dit is Jesus Christus se gemeente — Hy het daarvoor gely en
gesterwe en ‘n baie duur prys betaal. Ons moet Sy gemeente
versorg — en ons moet dit met vreugde doen — dit moet ons
voorreg wees! Ons moet in alles wat ons doen in die spoor van
die groot goeie Herder trap.

Wanneer ons as kerk en gemeente weer opnuut lewe in die
vreugde wat in die Here is, sal ons groter sorg dra vir mekaar (1
Kor 12:35) — sal ons rnekaar se laste help dra (Gal 6:2) salons
meer liefde vir mekaar he (Gal 5:13) en salons meer geduld met
mekaar he (Ef 4:2). “Dit sal beteken dat ons in 1988” nuut kerk

sal wees — nie ‘n nuwe ander kerk met ander strukture nie,
maar ons geliefde kerk nuut verryk met die Heilige Gees van
God — ‘n kerk wat aktueel staan in die branding van ons tyd, ‘n
kerk met ‘n lewende kontak met God omdat ons weer ‘n bid
dende kerk geword het (1 Tim 2:8 en Joh 5:16) maar ook ‘n kerk
met ons oor op die grond en met ons voete wat wandel tussen
ons mense (Jes 52:6 en Ef 6:15) ‘n kerk met ‘n hart vir die nood
van hulle wat langs die pad geval het (2 Kron 15:14 en Obadja
45:13) maar ook ‘n kerk met ‘n passie vir die Here Jesus (1
Kor 2:2).

Hieraan het ons ons verbind by die sinode. Ons het vir byna drie
dae gepraat oor die geestelike toestand in die kerk, en ons was
nie uitgepraat nie. Daar was nog soveel aspekte wat ons nog
nie aangeraak en by uitgekom het nie.

Vanmiddag kom staan ons voor die Here — in verootmoedig
ing saam met u — in skuldbelydenis en in geloof en ons reik
weer ons hand na die Here toe.

Here: Wil U nie vir ons hier op Brits ook weer die lewe nuut maak
— sodat almal van ons vreugde in U sal vind nie. Here, draai ons
om op die pad. Laat ons terugkeer na U toe. Praat met ons
“nuut” deur U Woord. Dwing ons deur U Gees, gryp ons aan in
die hart. Lel ons as kerk na ons roeping toe.

By u alleen is die fontein van die lewe — in U hg sien ons die hg.
Kom ons se dit vanmiddag vir die Here. Kom ons maak dit ons
toewydingsvoorneme. “Ek en my huis — ons sal die Here dien”
Kom ons word weer wat God vir ons bedoel het om te wees: ‘n
Stad op ‘n berg — ‘n hg op ‘n staander en sout wat smaak gee
(Matt 5) ‘n getuigende kerk met ‘n kragtige boodskap (Matt
28:19,20) kom ons word die hande deur wie die Here Jesus sy
werk doen (Hand 4:28 en Heb 12:12) ons word vir Horn ‘n
mond deur wie Hy sy boodskap dra (Rom 10:9) kom ons word
vir Horn voete van bereidheid deur wie Hy na huise en harte toe
loop met die blye boodskap: Jesus is Here — Jesus is Koning
en Jesus is Verlosser — Jesus is Redder en Jesus is Herder: Ja
Jesus kom weer.

Kom ons sug, bid, hoop en verwag saarn met die kerk van alle
ewe: Korn Here Jesus korn haastig Heer.

AMEN
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PREEK NOMMER 3: ELUSRAS

DS DJJ OOSTHUIZEN

Skriflesing: Openbaring 3:1-6
Gesang: 8
Gesang: 166

Bale mense is bang vir ‘n skyndood, om
begrawe te word Wy! jy dalk nog lewe.
Vir ‘n skynlewe deins mm mense terug.
Hufle gaan weliswaar kerk toe
maar hulle reaksies herinner iou aan ‘n robot
wat outomaties funksioneer.
As daar gebid word,
maak hulle hulle oë toe.
As daar ‘n lied gesing word,
gaan huile monde werktuiglik oop.
As die kollekte opgeneem word,
vroetei hul’e in hulle sakke vir ‘n geldstukkie.
In werklikheid is huile reaksie ‘n lee gebaar
waarin geen lewe skull nie.
Skynbaar lewend,
in werklikheid dood.
Dit het Jesus eenmaal van ‘n gemeente in Klein-Asië gesé
en dit vir ons in ‘n brief laat neerpen.
Die Heiiand laat ons as’t ware in ‘n spieël kyk en vra:
“Is dit nie 00k iou portretjie nie,”
Sardis was ‘n belangrike stad in Klein-Asië:
Hoofstad van die provinsie Libiè”
‘n stad wat op grond van sy welvaart
‘n blink naam in die destydse wéreid gehad het,
so blink dat die inwoners gedink het
dat hulle op huile goeie naam kon teer.
En toe het daar in sardis gebeur
wat gewooniik in suike omstandighede gebeur:
Die hele ou seksie het houtgerus aan die slaap geraak
en so het dit gebeur dat die sterk vesting van Sardis,
wat deur die inwoners as oninneembaar beskou is,
twee maal deur die vyand bmnnegeval is
terwyl die wagte aan die siaap was.
Snap u nou waarom daar in die brief staan:
“Ek sal onverwags kom soos ‘n dief”
na die vyandelike invaile
het sardis langsamerhand in ‘n dooie stad verander
sardis was bekend vir sy bloeiende tekstielnywerhede
skaapboerdery is in die omgewing beoefen
die wol is gewas en gekleur en geweef
daarvan het die mense geleef
daaroor het die daglike gesprekke gegaan
oor die woipryse en die modes
te begrype dat jesus so tiperend melding maak
van wit kiere wat mense sal dra
jesus ken immers eike situasie
hy weet wie alma! in u gemeente woon
in ‘n huis of koshuis of kamertjie
hy ken die vooraanstaandes en onaansienlikes
weet van elke sosiale aangeieentheid
van die afstande wat daar tussen sekere mense bestaan
hy weet wat eike Iidmaat vir sy saak oor het
watter muntstuk in die kollektebord uit u sak kom
sy troue vaderoë sien alles van naby
periodiek is daar in sardis ‘n groot fees gevier
ter ere van die godin kybeie
dan het die inwoners aiierlei offers gebring
hulle uiteindelik te buite gegaan aan brassery
die afskuweiikste seksuele uitspattigheid

daarna het die ewe weer sy saaie gang gegaan
in 70 na christus is sardis deur ‘n aardbewing verwoes
‘n toestand van die uiterste armoede het ingetree
en aan die vermoè om huile stad weer op te bou
het dit die slappe inwoners totaal ontbreek
die groot vraag was toe
of die gemeente met die toestand genoee sou neem
en of die lidmate uit die krag van die heiiige gees sou sê
sardis is nou wei op sterwe na dood
maar die kerk van die here in sardis sal leef
heiaas
ook die lidmate was rustig aan die slaap
wanneer hulle ring vergader het
het die afgevaardigdes vir mekaar gefluister
sardis is darem ‘n puik gemeente
die lidmate se kerkbesoek is uitstekend
die dominee doen getrou huisbesoek
hulle dankoffers is die hoogste in die ring
niemand kom ooit onder sensuur nie
maar dan sé die heiland aan johannes
skryf aan die dominee van sardis
julie het die naam dat julie lewe
die naam en die faam
en tog is julie dood
‘n geniepsige hou
kan u die dominee se geiaat sien verbieek
wyl hy die vrief uit die hemel lees
die ouderlinge in hulle banke sien sidder
dood
die dominee was natuuriik ook skuldig aan die toestand
hy het sy ampswerk netjies gedoen
elke sondag gepreek
gereeld huisbesoek gedoen
die jongmense gekatkiseer
maar sy preke het soos siaappille gewerk
die mense in sardis is aan die siaap gepreek
op huile vergaderings het die kerkraadsiede gespog
ons het ‘n knap dominee
sardis is ‘n puik gemeente
maar die heiland moet Se
julie het die naam dat julie lewe
en tog is julie dood
as daar mOre by een van u pastoriee
‘n brief uit die hemei afgeiewer sou word
wat sou jesus daarin oor u gemeente te Se he
u gemeente het daik 00k ‘n pragtige naam in die ring
maar hoe dink jesus oor die lidmate
anders as in die briewe aan die ander gemeentes in klein
asiO
verneem ons in die brief aan sardis
niks van enige aanvegting van die kant van satan nie
00k geen wonder nie
as daar ‘n paar sente in u iaai iê
sal dit nie wegraak nie
maar waag dit net om ‘n diamant in u huis weg te steek
dan is die inbrekers daar
dit geld ook van mense se geesteiike iewe
as u geestelik dood is
sal u geen stryk he nie
sal satan u adres met huisbesoek oorslaan en sO
ek neem veriof
in die huis is alles in orde
dan het die duiwel nie werk nie
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sal u heel moontlik ‘n rustige lewe kan lei
maar dan koers u in die rigting van die dood
of is u waarskynlik al dood
van horn wat nie het nie
het jesus gewaarsku
sal ook die bietjie wat hy het
weggeiaat word
as u niks het nie
orndat u niks daarmee doen nie
neern jesus ook die bietjie van u weg
al sou u dus ‘n pragtige kerk he
elke sondag twee skitterende preke hoor
maar u doen niks daarrnee nie
wat jesus dit van u weg en sé
jy het tog niks daaraan nie
jy het die naam dat jy lewe
en tog is jy dood
jesus weet ook waarorn dit so is
wat julie doen
vind ek nie goed genoeg voor die oë van rny god nie
die inwonders van sardis het dus wol iets gedoen
smrens na huiie work in die fabrieke gekoers
hulie vroue bemin en hulle kinders opgevoed
kerk toe gegaan en huile offers gebring
die armes versorg en die siekes besoek
maar die heiland moet daarvan sê
dit is nie goed genoeg voor die oë van my god nie
daar ontbreek iets in wat julie doen
die allerbelangriksto
alies is pure bluf
sé jesus aan ‘n seiftevrode gemeente
wat room op wat huile in die lewe bereik het
julie werke is nie goed genoog nie
die iiefde ontbreek daarin
julie is vol van julleself
vol hoogmoed en ek-sug
vol van julie verborge sondes
daarom is julie dood
julie klere besoedel
met u bekering ontvang u ‘n wit kleed
maar in die wêreid word u wit kleed baie gou vuil
moet u dit weer in die bioed van die lam iaat was
u is deur genade ‘n kind van die here
‘n sondaar wat verbs is, heer
in u geen sondaar meer
om die lied te kan sing
in u geen sondaar moor
moot ek my kieed daagiiks iaat was
daagiiks opnuut ems maak met my sonde
dit voor die here boly
en my witgewaste kleed uit sy hand ontvang
dit is die dinamiese in die kerk van die here
ek is verbs
maar ek moot daagliks weer verbs word
en het ‘n wit kioed ontvang
maar die kleed moot teikens weor gowas word
in sardis was daar ‘n paar menso
wat huile klere nie besoodel hot nio
dit daagiiks aan jesus oorhandig hot
here, neem my, sondaar aan
die ander hot dit nio gedoon nio
daik hot hulie in die kerk saamgosing
‘n sondaar wat verbs is, hoer
mu goen sondor moer
maar dan was dit hot iippetaai
daarom iaat jesus aan die dominee skryf
word wakker en verstork wat nog by julie oorgobly hot
wat op dio punt staan om dood to loop
as jy nie iets drastios doen nio, dominee
sal daar eersdaags goon gebowiges meer woos nie
sal satan rondorn die doopvont en nagmaaltafel dans
to bogrypo dat jesus waarsku

versterk die wat op die punt staan om dood to loop
as hulie naamiik nie wakker word en hulie bekeor nie
sal jesus ontverwags kom soos ‘n dief
die sterk vesting van sardis is twee maal oorrompel
omdat die wagte aan die siaap was
jesus kan ook ‘n vyand word
‘n verskriklike gedagte
hy sal om en om die kerk stap
totdag almal vas slaap
en dan inbreek
die skrik wat huile sal oorval
die slapende lidmate en ouderlinge on dominoes
ek lees in die bybol
ek kom onverwags soos ‘n dief
en op ‘n ander p10k
in die middel van die nag was daar ‘n geroep
hior kom die bruidegom
Jesus kom
ek kan nie voorspel prosies wanneer hy sal kom nie
maar hy kan enige oomblik in die wéreid inbreek
hy is onderweg
en niemand kan se wanneer hy op die voike sal wees nie
dalk die volgonde oomblik
oor die presiese tyd van sy woderkoms iaat hy ons in
onsekerheid
met ‘n doei
jy weet nie hoe iaat die moester kom nie
daarom moot jy voortdurend wakker woes
om wakker to woes wanneer hy kom
jesus kom onverwags soos ‘n dief
in die middol van die nag
as u op ‘n bepaalde oombiik dink
vandag sal hy seker nie moor kom nie
verkeor u in gevaar
as jesus vanaand kom
wyl u èrens by vriende too drink
as die basuin dan oor noord-transvaai weerkiink
‘n flitsberig oor die radio uitgosaai word
tot ons spyt moot ons die program onderbrook
want daar kom iemand op die woike
sal u dan met biydskap kan uitroop
die feesdag van my lowe het aangebreek
jesus kom in die middol van die nag
menso sal skielik wakker skrik
na oiie vir hulle lampo begin sook
as jesus onverwags in u lowe inbroek
is u gereed om hom to ontmoet
word betyds wakker
vandag
woes ‘n slag eerlik in u ontmoeting met die here
u kan u ouderlik koudiei
u dominoe maklik ‘n rad voor die oê draai
maar jesus kyk dwarsdeur u maskertjio en Se
woes ‘n slag oerlik in jou ontmoeting met my
hy wil u in die diens ontrnoet
op 25 September 1988
hy wil nie he sardis moet sterf nie
want hy hot sardis lief
hy roep die dooie gemeento torug na die lowe
daar staan so geweldig aan die begin van die brief
so Se hy wat die sewe geesto van god hot
die sewe geoste van god
jesus kom nie met lee hande na sardis toe nie
maar met die sewe geeste van god
die heilige goes
en as die pinksterwind dan dour sardis begin waai
word die dooie stand gevul met jesus
en op luisterryko wyse gered
dan dra jesus so kruis en opstanding vrug in sardis
ons kerk is nie in eike opsig ‘n lewende kerk nb
ons werke is ook nie goed genoeg voor die oë van god nie
wat ons moot doen om to herleef
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jesus staan by die deur van die kerk
met die sewe geeste van god
die voiheid van geloof en hoop en Iiefde en krag
en hy pleit
ek weet wat Julie nodig het om te herleef
Julie moet my in julie lewes inlaat
en as die heiland dan in ons lewes instap
en in ons kerk
vul hy ons met sy gees
en sal ons weer ‘n pinksterkerk wees
nie net vir tien dae in ‘n jaar nie
maar van pinkster tot pinkster
dan sal jesus deur ons oorwin
die heiland ken u persoonlik
en vir die soveelste keer nooi hy u
staan op uit die dode en leef
jesus Se
jy is dood
en ook
word wakker
as iemand dood is
kan niemand hom weer wakker maak nie
niemand nie
jesus kan
hy is almagtig
kan aan ‘n dooie se
word wakker
ontwaak dan
in u eie belang
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en in jesus se belang
word wakker
en u sal wit klere dra
beloof Jesus
‘n taal wat sardis kan verstaan
ek sal jou naam noolt uit die boek van die lewe uithaal nie
jy sal nie verlore gaan nie
eerlang sal ek jou naam voor my vader noem
vader
u ken mos vir roelf marais
en vir mdi joubert
hulie behoort aan my
gee aan hulle hulle wit klere
hulle feesklere
Jesus noem u armsalige naam voor sy vader
verklaar dat u aan hom behoort
wie wakker word
die oorwinning behaal
is dit nodig om meer te sé
elkeen wat kan hoor
moet luister na wat die gees vir die gemeentes sé
dooies lewe weer
dooie gemeentes word lewende gemeentes
ontwaak, jy wat slaap
en staan op uit die dood
en leef
lééf
amen



PREEK NOMMER 4: LOUIS TR~CHARDT

DS PAJ SIMPSON

Skriflesing: Ps 72, Mat 28:16-20
Teks: Ps72:16a
Tema: Koring op die berge

— Geliefdes in die Here Christus, ons luister vanmre na die
Woord van
die Here soos dit tot ons spreek uit die eerste deel van Ps
72:16,
Ps 72:16 die eerste dee! van die vers wat ui:

“Mag daarvolop graan in die land wees, mag dit selfs bo-op die
bergtoppe wuif, mag die oes so welig wees soos die Liba
non..”

Letterlik staan daar:

“.. mag die vrug daarvan ruis soos die Libanon

En dan praat die Here vanmre deur sy Woord met ons oor kor
ing op die berge, koring op die berge wat ruis soos die seder
bosse van die Libanon wanneer die wind daaroor gaan.

Mag daarvolop graan in die land wees, mag ditselfs bo-op die
bergtoppe wuif, mag die vrug daarvan ruis soos die Liba
non

— Volgens die opskrif wat daar bokant hierdie psalm ver
skyn, is dit oorspronklik geskryf om te dien as ‘n kroningslied,
dit wil sé ‘n lied wat geskryf is met die oog op die troons
bestyging van die een of ander koning. Aan die einde van die
psalm word daar by implikasie gesê dat Dawid die outeur daar
van is. En nou is kommentatore dit eens dat daar geen rede
bestaan waarom ons die mededeling sou bevraagteken nie en
dat ons die psalm goedskiks aanvaar as komende uit die pen
van Dawid. Dit sou egter meebring dat ons die woorde aan die
begin van die psalm wat lui: “Van Salomo” sal moet wysig om te
lees: “Vir Salomo” — soos wat die Hebreeus dan ook baie
maklik vertaal sou kon word. Anders sou die woorde aan die
begin en aan die einde van die psalm in elk geval ook gedeelte
lik met mekaar in teenspraak wees. Psalm 72 dan, is ‘n psalm
van Dawid en vir Salomo, ‘n psalm wat Dawid in die later jare
van sy lewe geskryt het met die oog op die troonsbestyging van
sy seun Salomo.

— En nou vertel hy in hierdie psalm van al die wonderlike
ideale wat hy koestervir die kàninkryk van sy seun. In digterlike
taal maak hy sy begeertes aan die Here bekend en hy sing van
al die mooi en wonderlike dinge wat hy vir hierdie koninkryk in
die vooruitsig stel. Hy beskryf die heerlike vergesigte wat hy
met sy verbeeldingsoog kon sien. Ons lees van vrede in oor
vloed, van geregtigheid wat sal heers, van uitkoms vir die ver
druktes, van verlossing vir die ellendiges. Ons lees van won
derlike seeninge wat die velde soos reën deurdrenk, wat soos
‘n swaar reën op die aarde uitsak. Ja en dan kom ons ook by die
woorde in ons teks waar Dawid sé hy verlang dat daar koring
op die berge sal staan, koring op die berge wat sal ruis soos die
sederbome van die Libanon wanneer die wind daaroor
gaan.

— En wanneer ons nou vir ‘n oomblik gaan stilstaan om oor
hierdie woorde van Dawid nate dink, dan beset ons dat dit eint
uk ‘n baie koddige begeerte is wat Dawid op hierdie punt
uitspreek, want normaalweg het daar nooit enige koring op die

bergtoppe gestaan nie — eenvoudig omdat geen koring daar
sou kon groei nie omdat die omstandighede dit nie sou toelaat
nie. Net soos op alle ander plekke, so was dit ook in Palestina
die geval dat die gesaaides gestaan het in die laagtes en die
valleie rondom die berge, in die waterryke klowe en die voet
heuwels waar die grond geil en vrugbaar, waar omstandighede
warm en gunstig was. Daar het die mens hulle landerye ge
rnaak en daar het die gesaaides gestaan. Maar hoer op teen die
berge het die moontlikhede vir plantegroei al hoe minder ge
word. Daar was in die eerste plek weinig of geen water so hoog
beskikbaar nie en daarby het die grondlagie ook a! hoe dunner
geword hoe hoer ‘n mens opgaan totdat dit verander het in
harde en soliede rots, sodat die bergspitse meesal kaal en bar
en onvrugbaar was. Ja en dan was die hoer bergpieke ook nog
bedek met ‘n permanente sneeukleed. Die landerye en die
plantegroei het net tot op ‘n sekere hoogte gegaan want dan het
die sneeulyn begin en hoer op was alles koud en bevrore en
sneeubedek. Serge soos die Libanon, die Taboren die Hermon
het met hulle sneeuwit pieke bokant die landskap uitgetroon en
dit was ondenkbaar dat daar ooit koring of enigiets anders op
daardie koue en onvrugbare pieke sou groei.

— En wanneer ons dit beset, dan beg ryp ons dat Dawid se
woorde in ons teks eintlik getuig van ‘n buitengewone verwag
ting, dat dit woorde is wat in der waarheid spreek van ‘n grootse
idealisme. Wanneer hy hierdie psalm skryf oor dietoekoms van
die Dawidiese koninkryk, dan is hyas’t ware ‘n mens in vervoer
ing, ‘n mens wat drorne droom en gesigte sien. Hy is so begees
ter vir die toekorns, sy toekomsvisie is so entoesiasties dat hy
die bykans onmoontlike verwag want sé hy, hyverlang dat daar
eendag koring op daardie koue en onvrugbare pieke sal staan,
koring so hoog en so geil dat dit sal ruis soos die sederbosse
van die Libanon wanneer die wind daaroor gaan. En iernand
wat horn dit hoer sé, sou seker kon dink dat hy horn skuldig
maak aan belaglike wensdenkery, dat hy sy verbeelding toe
laat orn met horn op hol te gaan. Maar Dawid het nie so gedink
nie, geliefdes. Want u sien, Dawid se wonderlike toekornsver
wagting was in laaste instansie nie van hornself of van andere
nie, rnaarvan die Here. Sy grootse idealisrne was nie rnaar blin
delings of willekeurig nie. Nee, dit was op God gerig. Hoer wat
sé hy naby die einde van die psalm in vers 18: “Geloofd sy God,
die Here, die God van Israel. Dit is net Hy wat magtige dade
doen!” Letterlik staan daar: Geloofd sy die Here God wat alleen
wonders doen! Daarop het hy sy toekornsverwagtinge gehou.
Daarin was die bron van sy idealisrne gelee. In verlroue op die
wonderwerkende alrnag van God, sien hy die toekorns van die
Dawidiese koninkryk tegernoet En hy is vol ideale. Hy is vol
begeestering. Hy sien heerlike gesigte. Hy sien koring op die
berge staan, koring wat staan tot op die toppe van die berge en
wat ruis soos die Libanon wanneer die wind daaroor gaan!

— En geliefdes, bespeur ons nie baie eeue later hierdie
selfde idealisme ook by Horn, die grote Seun van Dawid nie
wanneer Hy kortvoor sy hernelvaart vir Syvolgelinge sé: “Gaan
uit, die hele wéreld in, en verkondig die evangelie aan die hele
mensdom” Mark 16:15 “Gaan dan na al die nasies toe en rnaak
die rnense my dissipels ..“ Mat 28:19 Jesus Christus wat die
toekorns van die Messiaanse koninkryk tegernoet sien, wat op
die vooraand van sy troonsbestyging, op die vooraand van sy
verheerliking uitkyk ook ‘n wêreld wat bedek is met die sneeu
kleed van die sonde, ‘n mensdorn wat onvrugbaar geword het
vir God, geestelik bar en bevrore, bedek met dorings en distels.
Maar Hy wat die Godsryk op aarde korn stig het en wat gereed
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maak om as Koning aan die regterhand van die Vader te gaan
sit, koester groot ideale en heerlike verwagtinge vir sy konin
kryk op aarde, dit naamlik dat a! die nasies Sy Woord sal hoor
en data! die nasies in Sy Naam sal gb, dat die hele mensdom
onder die geklank van die evangelie sal korn en dat mense oral
sy dissipels en burgers van sy koninkryk sal word.

— En as Dawid se verwagtinge vir sy koninkryk vir ons
ongelooflik voorgekom het, hoeveel te meer behoort hierdie
ideaal nie vir ons ongelooflik te lyk nie! Want dit is in laaste
instansie seker rnakliker vir koring omop die harde rots te groei
as wat dit is vir die saad van die lewe om in die hart van die son
daar te ontkiern waar dit verdruk en versmoor word deur die
ongeregtigheid. Maar ook hierdie grootse ideaal van die Here
Jesus is nie maar blindelings of ongegrond nie. Ook dit is
veranker in die wonderwerkende almag van God. Dit is veran
ker in die wonder van die kruis, in die wonderbaarlike feit dat
God by daardie kruis versoening laat doen het oor die sondes
van die mensdom. So volledig was die verlossingswerk van die
Here Jesus, so volledig was die oorwinning wat Hy behaal het,
dat Hy vir sy dissipels kan sê: Aan My is gegee al die mag in die
hernel en op die aarde! En daarom, omdat God die wonder van
die kruis laat geskied het en omdat al die mag in die hernel en
op die aarde aan Jesus Christus behoort, daarom kan Hy, die
Koning van die Messiasryk, sy onderdane uitstuur met die
opdrag: Gaan maak dissipels van a! die nasies! Kan Hy hulle
uitstuur met die bevel: Gaan saai vir die Here! — nie net in die
klowe en in die valleie nie, nie net in die laagtes en op die gelyk
tes nie, maar: Gaan saai vir die Here — ook op die toppe van die
berge! Gaan saai vir die Here want God is dit wat laat groei waar
en wanneer dit Horn behaag.

— En met hoeveel entoesiasme het die saaiers nie hulle taak
aangepak nie! Hulle het gedeel in die heilige arnbisie van die
Meester. Hulle het gedeel in sy vuur en in sy vertroue. En hoe
het die Here dan nie ook die werk van die saaiers geseën nie.
Hoe het die saailande van God nie oor die lengte en die breedte
van die aarde toegeneem nie. Hoe ryk en vol is nie die oeste wat
daar a! vir die koninkryk van die hemel ingesamel is nie. Want u
sien, deur a! die eeue was daar nog altyd by gelowige mense
daardie heilige entoesiasme vir die saak van die Here, daardie
heerlike begeestering wat in vertroue op God en in vertroue op
die kruis van Christus as’t ware die onrnoontlike wou vermag, ‘n
brandende besieling vir die werk van die Here, vir die saak van
die Here, vir die koninkryk van die Here. Kortom geliefdes, daar
was nog altyd in die hart van die Here se kerk ‘n geloofs
idealisme so intens, dat dit kan verlang om koring op die berge
te sien staan!

— En nou soek ons in hierdie dae na hernuwing in die kerk.
Ons soek na herlewing en alles wat daarmee gepaard gaan. En
nou sou ons seker op baie plekke kon soek. Ons sou seker ons
vinger op baie dinge kon lé wat nie is soos dit moet wees nie en
ons sou seker rede he om ons ten opsigte van a! sulke dinge
biddend voor die Here te verootmoedig. Maar moet ons nie 00k
die moont!ikheid oorweeg dat ons met hierdie saak waaroor
ons vanrnöre nadink dalk by die hart van a!!es gekom het nie?
Moet ons nie dalk eer!ik en onbevange die feit onder oë neem
dat daariewers langs die pad iets van ons geloofsidealisme
verlore gegaan het nie, dat daar iewers langs die pad ‘n lekka
sie gekom het wat ons christelike ondernemingsgees tot ‘n
mate getap het en dit in sekere opsigte selfs kragte!oos laat
word het nie sodat dit nie weer a!tyd by ons aanwesig is na die
mate waarin dit moet nie? Ek se dit op grond van die feit dat as in
baie opsigte so tevrede geword het orn net maar ons status quo
voor die Here te handhaaf, so tevrede geword het om dinge
maar net te !aat bly presies soos dit altyd was sonder orn ooit
werk!ik te hunker na groter dinge vir~od nie. Dit pla ons nie
meer wanneer ons jaar na jaar op ons gerneentelike verslag
vorms aan die Ring presies diese!fde !idrnateta! moet invul as
wat ons die vorige jaar daarop ingevu! het nie, presies dieselfde
persentasie kerkbesoek en a! die ander dinge nie. Telkens het
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daar nog ‘n jaar verbygegaan maar in hierdie en ander opsigte
is die saailand van God nie met een sentimeter vergroot nie. Is
dit nie dalk ‘n geva! dat ons so gewoond geraak het daarin om
jaar na jaar presies dieselfde landjie vir die Here te bewerk en
diese!fde oesie vir die Here in te same! dat ons gevaar loop om
in die proses ons ambisie na nog groter en heer!iker dinge te
verloor nie? Loop ons nie gevaar om in hierdie en in ander
opsigte in ‘n groef te beland waarin ons elke dag maar net vir die
Here doen wat gedoen moet word nie en waarin ons nooit meer
dink aan a!les wat vir die Here gedoen kan word en vir die Here
gedoen behOOrt te word nie? Miskien is ek ‘n kerkraadslid wat
twee of driejaar ge!ede bevestig is inn wyk met sovee! besoek
punte en wat vanrnre moet erken dat my wyk nog steeds net
sovee! besoekpunte het. En is dit so omdat dit werk!ik nie
anders kan nie, of is dit dalk so omdat ek ook gedeeltelik of
vo!ledig!ik my idealisme vir die Here se saak verloor het? Dit is
waar, miskien het ek a! op p!ekke waar daar vir die Here geen
lewe is nie iets probeer uitrig sonder dat daar vrug op my
pogings gekom het. Maar is daar nie ook die plekke waar ek
moet erken dat ek nog nooit eers ‘n poging aangewend het nie?
Is dit nie dalk ‘n geva! dat ek ook as ouderling, as predikant of as
diaken so gewoond geword het om maand na maand, kwartaal
na kwartaa!, jaar na jaar diese!fde uitgetrapte paadjie deur my
wyk te loop nie a! met die laagtes en die gelyktes langs, waar
toestande warm en gunstig is, waar die ontvangs hartlik en
vriendelik is, en ek sien nie meer die bevrore bergpieke raak
wat daar in my eie wyk en in sy eie omgewing staan en wat wag
om vir die Here beplant te word nie. Ek dink nooit eers daaraan
om op daardie bevrore oppervlaktes iets vir die Here te gaan
saai nie. Het ek as kerkraadsvrou my eggenoot a! ooit daartoe
aangemoedig, dalk a! aangebied orn saam met horn ‘n besoe
kie of twee te gaan af!ê by buitekerk!ikes en kerkvervreemdes
wat in ons wyk woon? Nie dat ons moet verwag orn met een
besoek ‘n afvallige huisgesin van nuuts af te bekeer en as’t
ware met ‘n towerslag in toegewyde kerkmense te verander
nie. Maar wat kan ons verloor deur bloot die hand van chris
te!ike vriendskap uit te steek na die buitekerk!ike, ‘n besoekie af
te le en na die huis van die Here toe uitte nooi. God is ditwat !aat
groei, geliefdes. So bely ons dit tog, en wie weet of dit Horn mag
behaag orn daardie saadjie wat ek in die geloof daar teen die
berghange gaan saai tog te laat ontkiem en dit selfs te !aat
ontwikkel tot ‘n koringaar in die koninkryk van God. Het ek as
kategeet nog nooit lus gekry orn op eie inisiatief ‘n paar nuwe
leerlinge vir my klassie te gaan soek en te gaan wert nie? Het ek
nog nooit planne beraarn en metodes bedink om die masjien
van die kategeseskool meer doeltreffend te laat funksioneeren
sulke planne gaan neerskryt sodat ek dit by die volgende per
soneelkonferensie aan my rnedekategete kan voorlê en vir
hulle kan Se: Kom ons probeer die ding so. Hier is ‘n moont
likheid om te ondersoek. Daar is ‘n kans orn te benut. Hier kan
ons iets vir die Here laat groei en daar kan ons iets vir God gaan
plant. Die ding lyk miskien vir ons onmoontlik maar kom ons
probeer dit in die Naam en in die krag van die Here wat alleen
wonders doen, in die Naarn en in die krag van Horn aan Wie a!
die mag in die hernel en op die aarde behoort!

— En so sou ons die voorbee!de kon vermeningvuldig orn
die Vrouediens, die Jeugaksies en a! die ander gemeente!ike
en kerk!ike werksaamhecje in te sluit. En wie weet wat ‘n bietjie
eer!ike idealisrne, ‘n bietjie gesonde ambisie nie dalk vir die
saak van die Here ook vir sy gemeentes a!hier mag beteken nie.
Wie kan horn voorstel wat sal gebeur wanneer ‘n gemeente
klein en groot, oud en jonk, a! saaiende teen die berge begin
opgaan? Sal so ‘n gerneente, sal so ‘n kerk nie spoedig begin
ruis soos die sederbosse van die Libanon wanneer die wind
daaroor gaan nie, ruis tot eer van God? En sal daar nie ‘n dag
kom wanneer daar koring op die berge begin staan nie?

— Ek praat irnmers met volgelinge van Jesus Christus, met
lidmate van sy kerk, dit wi! sé met mense wat van die eerste tot
die !aaste geroepe is orn vir die Here te werk en te woeker, om
met hu!!e arbeid en hu!!e ywer die koninkryk van God te bou. En



dit is die vraag waarmee die Here se Woord van more na ons toe
kom. Wanneer iaas het jy, persoonlik, vir die Here drome ge
droom? Wanneer iaas het jy vir die Here ideale gekoester?
Wanneer laas was jy regtig opgewonde en entoesiasties oor
die saak van die Here en die moontlikhede daarvan? Het jy al
ooit met die Godsverwagting van ‘n Dawid opgekyk na die
kaaiberge en gesO: Ek veriang dat daar vir die Here koring op
daardie berge sal staan, koring wat sal ruis tot eer van God? Het
jy al ooit virjouself gesO: Ek gaan daar vir die Here begin saai?
Ek gaan dit doen met ‘n heerlike idealisme in my. Ek gaan
ambisieus wees vir God. Ek gaan dit doen in die geloof: God is
dit wat laat groei! God is dit wat alleen wonders doen!

— En as ons nou wyer sou kyk as net die grense van ons eie
kerk en van ons eie gemeentes, sou let ook op wat daar aan die
gebeur is en die groot wêreid om ons, ook in die land waarin
ons woon met al sy verskeurdheid en met al sy spanning en
onrus, gebruik die Here dan nie ook hierdie dinge om ons daar
van bewus te maak dat daar nog magtige berge staan wat wag
om vir Hom beplant te word nie, sneeubedekte pieke waarop
daar nog nooit iets vir die Here gegroei het nie en waarop daar
nog weinig vrugte vir die koninkryk van die hemele ingesamel is
nie? Elkeen wie se geloof in Jesus Christus vir hom ems is en
wat dit opreg bedoel met die Here se saak, sal in hierdie dae sy
sendingbydraes, materieel en andersins, nie verminder nie,
maarverdubbel en verdriedubbel. En as mense vir ons sO: Julie
is gek! Julie is gek om nog met Bybels en Christusliefde te gaan
peuter op piekke waar kerke afgebrand word en waar daar
moord en doodslag geskree word. Julie is gek om koring in die
sneeu te gaan saai. Dan antwoord ons: Geioofd sy die Here
God wat alleen wonders doen! Ons idealisme vir die koninkryk
van die Here is veranker in die kruis van Christus. En sO ‘n
idealisme hou aan met saai totdat daar koring in die sneeu
begin groel, totdat kele wat moord en doodsiag skree die lof
van God begin verkondig.

— Geliefdes, dit is al gesê dat ‘n mens nie groter is as sy
ideale nie. En ons sou daarop kon uitbrei deur te sO dat ‘n kerk
ook nie ryker is as haar verwagtinge nie, dat ‘n christen nie
vrugbaarder is en tot meer in staat is as sy gebede nie. En wat is
ons gebede vir onsself en vir die kerk van die Here? Wat is ons
verwagtinge vir die koninkryk van God? Dat daar koring op die
berge sal staan, koring wat ruis soos die Libanon wanneer die
wind daaroor gaan? is dit werklik ons verwagtinge en ons
verlange? is dit waarvoor ons daagliks bid en werk? Dat akker
na akker vir die ploegskaar van God gewen sal word totdat die
koring tot op die toppe van die berge staan, sielekoring wat ruis
wanneer die Gees van God daaroor gaan? Word ons in ons
arbeid vir die Here, as kerkraadslede, as gemeentelede, ja word
ek selfs wanneer ek ‘n koek bak vir die Vrouediens, deur sO ‘n
toekomsvisie geinspireer? Otis dit dalk ‘n geval dat ons arm
geword het aan ideale, arm geword het aan drome en verwag
tinge en gevoiglik ook arm aan entoesiasme en daadkrag?

— En dit is jammer, geliefdes dit is jammer dat hierdie arm
oede eintlik net betrekking het op die Here se saak. Op ons eie
sake is dit immers nie van toepassing nie. Ten opsigte van
onsself en ons eie lewebestaan daar normaalweg geen gebrek
aan idealisme en ambisie nie. Vra maar vir die jongseun of die
jongdogter wat hy of sy eendag wil word, vra maar vir die sake-
man wat hy alles vir die toekoms beplan, vra maar vir die sport-

man waarheen hy mik en waarvoor hy hard oefen, vra maar vir
die huisvrou wat sy nog alles vir haar huis beoog, vra maar
suike en dergelike vrae en dit sal spoedig blyk dat ons ure lank
entoesiasties kan uitwy oor a! ons toekomsplanne — die motor
wat ons wil koop, die veranderinge wat ons op ons erf of ten
opsigte van ons boerdery wil aanbring, ons loopbaan, ons huis,
ons kinders. Ons is van nature idealisties en ons laat ook nie
makiik toe dat daar struikelblokke kom op die pad van ons
ideale nie, want uit idealisme word daar doelgerigtheid en
daadkrag gebore. En dit het die Here se saak 00k nodig. Daar
aan het die Here se kerk 00k behoefte. En terwyl ons daarmee
nie suinig is vir onsself nie, waarom sal ons daarmee suinig
wees vir die dinge van God?

— Ons sluit af met ‘n laaste gedagte. Miskien het ons teen
die tyd self reeds beset dat hierdie besondere woord in Psalm
72 ook vir die hoorder ‘n persoonlike boodskap bring. Nie net ‘n
boodskap ten opsigte van die gemeente waaraan ek behoort
nie, nie net ‘n boodskap ten opsigte van die wOreid waarin ek
leef nie, maar ook ‘n boodskap ten opsigte van my eie lewe en
my eie verhouding met God. Nie een van ons sou immers van-
more kon sO dat daar nie ook in sy of haar eie lewe die bar
piekke is waar daar nog nooit iets vir die Here gegroei het nie.
Niemand wat met ‘n onbevange oog na sy eie iewenslandskap
kyk, sal nie ook daarin die soort berge sien staan waarvan ons
teksvers praat nie — bar en bevrore, vrugteloos en sneeube
dek. Fasette van my daaglikse bestaan wat ek miskien nog
nooit werklik gestel het in die hg van my verhouding met Jesus
Christus nie, stukkies van my ewe wat ek nog nooit werkhik vir
God gegee het nie, deure wat ek nog nooit heeltemal vir die
Here oopgemaak het nie, lewensterreine waarop ek nog nooit
werklik vir die Here iets vermag het nie, oorwinnings wat ek nog
nooit kon behaal nie, pogings wat ek daik nog nooit aange
wend het nie. Miskien kan ek sO: Deur die genade van die Here
sien ek vanmOre in my lewenslandskap baie vrugbare vahleie
en kiowe waar daar daik al ryke oeste vir die Here ingesamel is.
Maar is daar nie ook die piekke waarvan ek sal moet sO: Op
hierdie punt was dit in die veriede nog maar altyd net “tot op
sekere hoogte” vir die Here nie, want dan begin die sneeulyn en
hoer op het daar nog nooit einthik iets vir God kon groei nie.
Moet ek nie daik ook wat my eie geestelike lewe aanbetref ‘n
bietjie meer ideahisme aan die dag 10 en ‘n bietjie meer ambi
sieus word nie? Moet ek nie daik ook op die geestehike terrein ‘n
bietjie meer van myself verwag en die Here vertrou om my daar
toe in staat te stel nie?

— Herlewing gehiefdes, herlewing ook wat betref ons entoe
siasme vir die Here en vir die Here se saak, begin nie by ander
mense nie. Dit begin by my. Dit begin by my eie verhouding met
God, my eie verhouding met die gemeente waaraan ek be
hoort, my eie verhouding met die wêreid waarin ek leef. As daar
byelkeen van ons ‘n heerhike entoesiasme sou wees en ons sou
ons entoesiasme waaragtiglik veranker in ons vertroue op God,
dan sal ons dit in hierdie dae ook as kerk ons leuse kan
maak!

KORING OP DIE BERGE!
DIE ONMOONTLIKE — VIR GOD!

AMEN
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PREEK NOMMER 5: NYLSTROOM

PROF JJ DE KLERK

Lees: 2 Kron 15:1-19
Teks: 2 Kron 15:12

“Hulle het ook ‘n verbond gesluit om aan die Here die God van
hulle voorvaders gehoorsaam te wees met hulle hele hart
en siel”

Verval tree so maklik in. Die pronkplaas en herewoning kan ver
val tot ‘n woesterny en ‘n murasie, wanneer die sorg ontbreek.
Verval in die kerk en in die geestelike ewe kan net so geruisloos
en verwoestend navore korn. Ongeloof, geestelike slordigheid,
die toegee aan versoekinge en die ongehoorsaamheid aan
Gods Woord verwoes die kerklike ewe. Hierdie agteruitgang is
te wyte aan verbondsontrou waarin daar oor die wil en Woord
van die Here geloop word. Al oplossing is herstel langs die ver
nuwing van die verbond. Hiervan lees ons in 2 Kron 15. Dit gaan
hier om “verbondsvernuwing as God se eis vir die herstel
tot ‘n nuwe lewe”

1. DIE AANLEIDING TOT VERBONDSVERNUW~NG
(verse 1, 5, 6)

Agter die verbondsvernuwing, die ware kerkherstel en beke
ring is daar verskeie beweegredes.

1.1 Die Gees wat die hell gesoek het

Die Heilige Gees wil nie dat God se kerk ondergaan nie. Hy
worstel om die behoud en die herstel. Hiervan het ons die be
skrywing in die hele Cu Testament en ook in hierdie hoofstuk.
Betekenisvol staan daar, “die Gees van die Here hetoorAsarja
gekom” (vers 1).

Die nood van die yolk en kerk van die Here waaroor die Gees
hom bekommer het, het geweldige afmetings aangeneern. Van
die geestelike nood word gesé: “Israel was lank sonder die
ware God, sonder ‘n priester wat die wil van God bekend kon
rnaak, en sonder die woord van God” (vers 3). Die ver
bondsverkeer is afgesny: Die lugpyp van die geestelike lewe is
toegeknyp. Die ware Iewe is vanweë die sonde verwoes. Maar
daar was ook die tydeilke nood op sosiale en politieke terrein.
Dit word so beskryf: “In daardie tyd kon niemand veilig kom of
gaan nie, want daar was groot onrus in al die lande. Volk het
teen yolk gebots, stad teen stad, want God het onrus en nood
oor hulle gebring” (vers 5,6).

Van hierdie nood met sy rampe lees ons ook vandag in ons
koerante. Maar in so ‘n tyd en oor so ‘n noodtoestand in die
kerklike lewe bekommer die troue God en Vader Horn. Hy bly
getrou aan sy verbond. Daarom korn die Heilige Gees in die
volheidswerk van sy bernoeienis.

1.2 Die profetiese woord wat gehoor moet word

Die Heilige Gees werk deur die Woord en deur die ampsdraers.
Daarom lees ons dat die Gees beslag lê op Asarja (vers 1). Hy
moet getuienis gaan gee. Hy moet met Asa, die koning en met
die yolk gaan spreek. Dit is God se metode as Hy wil Iei tot ver
nuwing. Hy lé beslag op mense, op arnpsdraers in die beson
der en algernene sin. Hulle moet Gods wil vir sy yolk gaan
afkondig.

Die mensekind moet met moed opstaan om die Woord van die
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troue Verbondsgod aan te kondig. Hulle monde moet oopgaan
om dit vir God se reg op te neem.

Die ontdekkende en eerlike getuienis moet die sonde ontrnas
ker: “As julIe by die Here is, sal Hy by julIe wees; as julIe na Horn
vra, sal Hy Horn deurjulle laat vind; rnaar as julIe Horn verlaat sal
Hy julIe verlaat ..“ (vers 2).

Die sonde wat op die stadspleine en in die poorte dit uitgeroep
het, die afgodediens en al die heidense praktyke van onsede
likheid en uittarting van God, is vreesloos aangespreek.

1.3 Die antwoord wat gesoek word

Die verbond moet hernuwe word. Soos wat Elia die altaar van
die verbond wat stukkend gele het, moes herbou, so rnoet die
woord met die daad gevolg word.

Verbondskinders sondig nie goedkoop nie. Hulle struikel oor
die genademiddele na die verdert. Daarom rnoet hulle die oor
deel ontvlug deur weer ems te maak met die verbondswoord
en -teken. Laat ons dan kyk na die wese van die verbonds
vernuwing.

2. DIE WESE VAN DIE VERBONDSVERNUWING (vers
8,1 2,1 5)

Die wese van die verbondsvernuwing is ‘n saak wat van harte
moet geskied. Dit is ‘n saak wat die gehele mens metal sy gees
telike uitinge omvat.

2.1 Van harte breek met die sonde (vers 8,15)

Asa wat sO duidelik deur Gods Woord aangespreek is, word
gelei tot die radikale breek met die sonde. Die verfoeisels, die
afgodsbeelde en die sondige gebruike waarmee die Heilige
getart word, moet weg. Dit wat spot met sy genade en versoen
ing moet verdwyn. Metal die dinge wat die tabernakeldiens wat
so uitdruklik verwys het na die kruis op Golgota en die troon in
die hemel, ontheilig het moet gebreek word.

Dit is ‘n moeilike saak. Persone en instansies kom in gedrang.
Die bekering en heiliging vra veel. Asa moet selfs sy ouma,
Maaka as koningmoeder atsit, omdat sy die walglike Asjer
jabeeld gernaak het (vers 16).

Sal ons nie ‘n keer gaan kyk, watter beelde in ons kerk- en
volkslewe gedien word nie? Watter gruwelike sondes deur die
media gepopulariseer en deur ons aanvaar en gedien word
nie? God vra ‘n lewensheiliging waarin van harte gebreek word
met die sonde.

2.2 Die herstel van die altaar van die genade

Sentraal in die hele proses van bekering en verbondsvernuw
ing moet die altaar van die versoening staan. Daarom lees ons
00k in vers 8 “Hy het ook die altaar van die Here wat voor die
ingangsportaal van die tempel was, laat regmaak”

Die Heilige Gees oortuig nie net van sonde nie. Hy Iei ook heen
na die bloed van die versoening. Die toegang tot die tempel
gaan by die offer verby. Eers as ons ons harte by diekruis van
Christus buig, by die Here wat ons as Priester die ver



bondsverkeer open, word die vernuwing ‘n werkiikheid.

2.3 Van harte die vernuwing van die verbond maak
(Vers 12,15)

Die keuse is beswore.
By die hersteide altaar word die ooreenkoms van genade ver
nuwe. Die Here het die inisiatief geneem en nou voig die alge
hele “ja” -sé op sy uitnodiging.

“Hulle het ook ‘n verbond gesluit om aan die Here die God van
huHe voorvaders gehoorsaam te wees met hulie hele hart en
siel” (vers 12). Dit is ‘n heilige oomblik. Elkeen afsonderlik en
aimal gesamentlik buig voor die God van hulle vaders. in ons
taal sou ons sé dat die hele gedoopte yolk, “ja” sê vir hulle
doop.

Hulle verstaan weer wat dit beteken om met Christus te sterwe
en op te staan in die nuwe lewe van heilige gemeenskap met en
diene van God (Rorn 6).

3. DIE VRUGTE VAN DIE VERBONDSVERNUWING
(vers 9,15,18)

Die “ja” sê op God se verbond in Christus, die van harte buig
voor sy wil, die aigehele oorgawe aan Hom en aan die eise van
die groot ooreekoms, dra heeriike vrugte.

Die eerste vrug is:

3.1 Die vreugde van die ontmoeting met God (vers
15)

Cm die lewende God, waarsonder hulie solank was (vers 3),
weer te ontmoet beteken nuwe en ware vreugde. Daar staan so
treffend: “Dit was vir hulle ‘n vreugde om na die Here te vra, en
Hy het Horn deur hulie laat vind

Heerlik is die ervaring dat Hy reeds hier die woord van Christus
waarmaak: “en Ek sal horn wat na My toekom, nooit verwerp
nie” (Joh 6:37). Die vreugde van die ontmoeting met die lewen
de God kan op geen ander manier ervaar word as langs die
weg van die verbondsvernuwing in die bekering en algehele
oorgawe aan sy wil nie.

Die tweede vrug is:

3.2 Die ervaring van die rus en vrede wat God gee
(vers 1 5c)

Die vrede van God het baie kante. Hier is sprake van vrede wat

in die land gekom het. “Die Here het huile rus gegee na alie
kante toe”

Ja, die Here is magtig om die onstuimige waters kaim te maak.
Ook in ons eie land kan Hy dit gee in die onrus-geteisterde
gebiede. Maar bo alles wil Hy die vrede gee wat aile verstand te
bowe gaan. Die vrede “wat oor julie harte en gedagtes die wag
hou in Christus Jesus” (Fil 4:7).

Dit is hierdie innerlike krag wat in die moeilikste tye ervaar word,
wat die vrug is van die ware gemeenskap met God.

Die derde vrug is:

3.3 Die oortuigende boodskap van hulle lewe (vers 9)

Die nuwe lewe iewer ‘n duidelike en wewende getuienis.

Dit spreek tot die buitestaanders. Dit is soos die aan
beveiingsbrief waarvan 2 Kor 3 praat.

Daar staan van hierdie dade van verbondsvernuwing deur Asa
die treffende woorde op die heilige blad van die Woord: “Deur
hierdie optrede het hy die hele Juda en Benjamin om horn
saarngetrek” — en dan — “en ook taiie immigrante uit Efraim
en Manasse en Simeon, wat uit Israel na horn toe oorgeloop het
toe hulle sien die Here sy God is by horn”

Die lewe van oorgawe, die teken van God se nabyheid spreek.
Dit roep veriorenes orn hulie lot by die yolk en kerk van die Here
in te werp. Is die kerk se werfkrag nie so klein orndat daarso mm
gesien kan word dat die Here onse God by ons is nie. Ja, dit is
tog die werklike vervulling van die verbondsbeiofte: “Ek sal by
jou wees” Dit is tog ook wat die vervulling met die Heilige
Gees beteken.

Die vierde vrug is:

3.4 Die bring van dankoffers aan die Here (vers 18)

Dankbaarheid vorm tog die grondtoon van die nuwe lewe.
Gewillige offers word tot God se diens beskikbaar gestel. Daar
om is dit ook te verwag dat ons van Asa lees: “Hy het die
wydingsgeskenke van sy pa, en ook sy eie, in die ternpel van
God gebring: siiwer, goud en offergereedskap” (vers 18). Die
liturgie van die dankoffers verkry nou ‘n eie plek in die ver
bondsiewe. Wanneer daar ‘n ware verbondsvernuwing korn,
sal die kerk se fondse-probleme opgelos word. Dan kry sy ryk
die eerste en hoogste prioriteit. Dit is asof ons iets sien van wat
in Open 5:12,13 geskryf staan: “Aan Horn wat op die troon sit,
en aan die Lam behoort die lof en eer, die heerlikheid en die
krag tot in alle ewigheid”
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PREEK NOMMER 6: PIETERSBURG

PROF AC BARNARD

Sing: Ps 100:1-4; Ges 192:2-3; Ges 227:1,3,4; Ges 190:1-5;
Ges 182:1 -5
Skriflesing: Gal 1:6-10; 3:1-14
Preekteks: Gal 3:1-4
Preektema: Geestelike vernuwing waar die sonde van gees
telike agteruitgang oorwin word

Die diepste geheim in die ewe van elke gelowige en van elke
gemeente en van die kerk as geheel is die lewende verhouding
tot God. Hierop kom dit altyd weer aan. Hierby staan of yaP ons.
Dit is die lewegewende middelpunt van alles. Hierdie verhoud
ing moet altyd nuut en vars bly.

Die groot bedreiging vir elke gelowige en vir elke gemeente is
juis dat hierdie verhouding in die gedrang kom, dat dit versteur
word en dat dit nie meer gesond is nie.

In die gemeente van Galate het die lewende verhouding tot God
‘n insinking beleef, daar het geestelike agteruitgang ingetree.
Hulle het wel begin met die lewende God, het begin met ‘n
lewende verhouding tot Hom, het begin met die Gees — maar
hulle het geeindig met ‘n verlamde en kragtelose verhouding,
het geëindig met die uiterlike vorm, die wet, die uiterlike gods
diens — die “vlees”

Nog erger, hulle het dit nie besef nie maar gemeen alles is nog
in orde. Hulle het nog hulle godsdiens beoefen, maar die krag
en ewe en sprankel was uit, die Here het nie meer die sentrale
plek ingeneem nie.

Wat hier gebeur het, het telkens gebeur in die geskiedenis van
die kerk en is ‘n bedreiging vir elke gemeente en elke gelowige.
Dit is die droewige verhaal van geestelike insinking, van ver
slapping in die verhouding tot die Here. Uiterlik mag afles nog
wel in orde lyk, maar innerlik is dit koud, kragteloos en dood.
Mens kan daaraan gewoond raak.

Hierdie geestelike terugsakking waarvan ons teks spreek is so
onbegryplik, dit is ‘n dwaasheid. Paulus sê daar moes ‘n verlei
ding en misleiding gewees het — ‘n betowering van ‘n bose
mag noem hy dit.

Die wonder van die evangelie is dat dit nie so mag of hoef te bly
nie. Paulus roep met krag op tot verandering en vernuwing.
Ook dit is die kragtige roepstem wat uitgegaan het van die
Sinode van Noord-Transvaal: Terug na die lewende verhoud
ing met die Here! Hierdie boodskap kom ook vanmre tot elkeen
van ons: Terug na die lewende verhouding met die Here, terug
na God self. Die grootste wonder is dat dit die Here self is wat
ons terugroep na Hom en dit moontlik maak om terug te
kom.

Geestelike agteruitgang geskied veral langs die volgende drie
groot stappe. Geestelike vernuwing moet juis by elkeen van
hierdie stappe plaasvind.

1. DIE KRUIS AS GROND VAN DIE SALIGHEID
WORD VERGEET

* Dit was die begin van die dwaasheid en van die geestelike
terugval van die Galasiers, en hier lê die begin, die eerste stap
van aNe geestelike veragtering — waar die kruis van ons Ver
losser as die enigste grond vir ons saligheid vergeet word.

Die boodskap van die kruis van Christus of van Christus wat
gekruisig is en wat opgestaan het, verkondig dat die verlossing
‘n geskenk is, ons kan dit nie verdien nie, dit word uit-en-uit ‘n
genadewerk van God aan die berouvolle sondaar. Vir wie die
kruis steeds die grond van die saligheid is, yaP nie terug nie. Hier
immers is die grond van die lewende verhouding tot God.

* Christus is as die Gekruisigde verkondig.

Paulus self het die evangelie van die Gekruisigde hier in Galate
kom verkondig. Hy het Horn so verkondig dat die Galasiërs
Hom as onder hulle gekruisig leer ken het. Paulus moes ‘n
magtige prediker gewees het. Hy kon Jesus in sy versoenende
sterwe afskilder sodat die mense besef het hulle is deur hulle
sonde self daarby betrokke. Van sy eie prediking sé hy: “Ek het
myvoorgeneem om niks anders onder julIe te weet nie as Jesus
Christus en Hom as gekruisigde” Hulle het die kruisdood van
Jesus leer ken in sy verskrikking en bevryding — in sy plaas
bekledende betekenis.

* Hulle het werklik by die kruis kom staan.

Onder die prediking het hulle rondorn die kruis kom staan.
Hulle was ten diepste daarby betrokke. Hulle het Jesus gevolg
deur sy verhore, het Horn na Golgota gevoig, hulle het sy lyding
gesien en het in syteenwoordigheid gekom. Hulle gewetens is
gewek en het besef dit is vir hulle en hulle sonde.

Daar by die kruis het hulle in berou en in sondebewussyn ge
kniel en hulle verbonde geweet met die offer van Christus. Hier
het hulle vrede met God ervaaren het ‘n lewende verhouding tot
Horn ontstaan. Eers wie uitroep: “My skuld!” kan ook sê: “My
Here en my God!”

Op verskillende maniere kom elke gelowige uit voor die werk
likheid van die kruis as die plaasvervangende versoening. Dit is
die grond van die geloof en van die lewende verhouding tot
Horn. Hier kom die bevryding, die nuwe lewe en die groot
verandering in die hele bestaan.

* Het dit alles verlore gegaan?

Die smartlike en onbegryplike vir Paulus is dat juis hierdie
kragtige indrukke en hierdie werklike ontrnoeting op die agter
grond gekom het. Hy kan nie verstaan dat dit vir die Galasiers
verlore gegaan het nie. Daarom noem hy dit ‘n dwaasheid en ‘n
betowering. Kan mense die ontrnoeting met die Here by die
kruis ooit vergeet? Kan hierdie onvergeetlike ondervinding so
maklik op die agtergrond tree? Hoe onverklaarbaar 00k a!, dit
het gebeur en gebeur telkens weer, met die gelowige en met
die gemeente.

* Die kwade gevolge hiervan.

Waar die werklikheid van die kruis as die grond en sekerheid
van die geloof en saligheid vergeet word, kom die ou neiging
van die mens na yore orn weer jouseif te help verbeter, om
ander gronde vir die geloof te he. By die Galasiers was die
kruis-evangelie nie meer genoeg nie. Hulle het weer die wet
probeer vervul en het die Joodse dwaalleraars geglo dat hulle
weer die besnydenis nodig het. Hier word ander gronde vir die
saligheid geneem.

Dit beteken dat die plek van die genade, van die verlossing
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aileen op grond van Christus se soenverdienste nie meer ge
noegsaam geag is nie. So korn die wet, die menslike inspan
ning, die vorm, die uiterlike, die vlees weer na yore. Vandag sien
ons dit ook. Daar word gegryp na ander dinge soos die groot
doop, die inagneming van die Saterdag as Sabbat, die kiern vai
op die ampte, die nakom van kerkbesoek as sodanig, die kiem
op die uiterlike gebruike.

2. DIE GEES IN SY KRAG AS DIE GEES VAN CHRISTUS
WORD MISKEN

Die eerste stap van terugval lei onvermydelik tot die twee
de.

* ‘n Swaar verwyt rig Paulus tot die Galasiërs: “Ek wil julie
net een ding vra: Julie het die Gees ontvang — was dit wat
onder julie geskied het deur die wet gedoen of het julie dit deur
die Gees ontvang?” Vir Paulus is die vraag van die ontvangs
van die Heilige Gees van die grootste beiang. Wie tot die geloof
kom, kan dit alleen doen deur die werking van die Gees. Die
Gees werk op grond van die verlossing wat Jesus verrig het. Hy
pas dit tot in die lewe van mense. Die Gees is die Gees van
Jesus en Hy verheerlik Jesus en bind mense deur die geloof
aan Horn.

Deur hulle optrede om ander gronde vir die saligheid te aan
vaar, het hulle ook die werk van die Gees verhinder en Horn
bedroef. Nou is dit nie rneer die Gees wat aan Christus verbind
nie, rnaar die mense onderhou die wet en hierrnee kan die Gees
nie saarn gaan nie.

* Die Gees het kragtiglik in hierdie gerneente gewerk.

Onmiskenbaar het die Gees gewerk waar Paulus die evangelie
verkondig het. Mense het die plaasvervangende offer van
Christus verstaan en aanvaar en is sO aan Horn gebind.

Die Gees het ook alleriei kragte gewerk. Die rnense was bewus
daarvan dat dit God was wat hier gewerk het. Die Gees het in
staat gestel om rnet ou gewoontes en gebruike te breek.

* Die Gees is oplaas verruil vir die rnensiike, die “vlees”

Dit was so onbegryplik om die krag en die lewende ondervind
ing van die werk van die Gees te verruil vir die rnenslike pres
tasies, die rnenslike inspanning, en die godsdiens sonder krag
en lewe.

* Die onrnisbaarheid van die krag en werk van die Heili
ge Gees.

Waar die Gees nie werk nie, daar is alles kragteloos, koud,
dood en sonder aantrekkingskrag.

Mens kan nog baie godsdienstig wees en allerlei pligte uitvoer
rnaar die verhouding tot die Here is geskaad. Dit is dan ‘n
godsdiens sonder ewe en krag, sonder ‘n persoonlike kontak
rnet die Here.

Jy kan nog eredienste bywoon, maar dit beteken nie ‘n ont
rnoeting rnet die Here nie.

Jy kan nog gebede opsé, seifs baie rnooi bid, rnaar jy kan nie
rnet God praat en na Horn luister nie.

Jy kan nog praat oor die godsdiens en die geloof, rnaar jy kan
nie getuig nie, jy bereik andere nie rnet die evangelie nie.

Jy kan iou op baie beroern, rnaar nie rnet G~od kontak rnaak nie,
nie in blydskap voor Horn leef nie.

Jy kan die Bybel lees en selfs tekste opsé, maar die Bybel bly
geslote, dit lei nie tot verstaan van die Woord en die gehoor

sarning daarvan nie.

Jy kan baie praat oor die werk van die Here en die stryd teen die
sonde, rnaar jy het geen krag, geen oorwinning, geen lewe
nie.

So baie lidrnate se iewens rnis die krag en iewe en oorwinning
van die Heilige Gees. Heiaas is daar ook gerneentes wat so rnin
vertoon van die lewe en krag van die Heilige Gees. Sonder die
Gees is die sonde weer bekoorlik, korn die ou dinge weerterug,
stry mense oor allerlei nietige dinge.

3. TEN DIEPSTE IS DIE KEUSE TEENOOR
CHRISTUS VERGEET

Die vergeet van die kruis van die Verlosser as die grond van die
saligheid en die rniskenning van die krag van die Gees as die
Gees van Christus, lei tot die derde en fatale stap in die gees
telike agteruitgang — die keuse teenoor Christus vervaag op
die agtergrond.

* Dit is rnet hartseer en srnart dat Paulus vra na die keuse
teenoor Christus. Hy vra: “Het julie verniet so baie gely?” Orn te
antwoord op die roepstern van die Here, orn Horn te volg vereis
‘n prys, dit bring ‘n breuk rnee rnet die ou lewe en dit is pynlik en
hiervoor word die gelowige op baie rnaniere vervoig. Die keuse
teenoor Christus is die bevestiging van sy keuse eerste teenoor
ons, rnaar dit is duur. Ons kan nie blysoos ons is nie. Die wêreld
en die duiwel aanvaar dit nie so gelate dat ons rnet hulie breek
nie. Die Galasiërs moes baie van die ou heidendorn prysgee en
daardeur rnoes hulle ly. Elke geiowige wat Christus ken en voig
weet hy rnoet nou anders leef. Vir baie dinge wat hy eers
liefgehad het, moet hy nou nee sê. Baie ander dinge van Chris
tus wat eers by horn verby gegaan het vul nou sy lewe. Dit bring
stryd en rnoeite rnee.

* Hoe kon hulie hierdie keuse vergeet?

Paulus kan dit nie verstaan dat hulle die keuse rnet die lyding
wat dit meegebring het kon vergeet nie. Hyself dra die littekens
van die lyding ter wille van Christus in sy liggaarn orn. Hy het
ook gekorn voor die keuse van Christus en ja gesê. Daaroor
rnoes hy baie ly.

Hoe kan so bale mense deur woorde, deur gedagtes, deur
gesindheid, deur optrede te kenne gee dat huile hulle keuse
teenoor die Here vergeet het? Wat is ‘n gelowige wat deur
woord en daad te kenne gee: Ek is nie rneer een van hulle nie?
Ek het rny keuse teenoor die Here vergeet? Hier is die dood
steek vir die kerk — soveel rnense wat net soos die wéreid leef,
praat en doen, asof hulie nie ‘n keuse met alles vir Jesus teen
die wéreld gedoen het nie.

* Die seen van die ontdekking.

Dit is ‘n ontsagiike seen as rnens onder die prediking en in die
erediens tot die ontdekking kom: My geestelike lewe is nie
rneer soos dit was of soos dit behoort te wees nie. Ek het koud
en kragteioos geword, die wêreld het weer vir rny bekoorlik
geword, ek het rnet die lewende God, met die Gees begin, maar
ek eindig nou rnet die uiterlike, die menslike, die “vlees” Ook vir
‘n kerkraad en ‘n gerneente is dit ‘n geseende ontdekking orn te
erken dat dit nie gaan 5005 dit rnoet nie. Uiteriik mag alles in
orde wees, maar voor die aangesig van die Here moet erken
word: Dit is nie in orde nie, die gerneente is koud, kragteioos, en
sonder ‘n duideiike boodskap.

* Terugkering as God se eis.

Vir enige sonde, vir elke afdwaling, vir enige vorm van gees
telike agteruitgang of verslapping, vir elke ontrou — is die
enigste weg oop die wat die Here self gegee het: Die weg terug
na Horn, die weg van omkering, van erken, bely en gb — die
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weg van bekering. Vir die gelowige is daar ‘n eerste bekering,
maar daar is ook ‘n voortgaande en herhaaldelike bekering.

Bekering beteken om terug te keer na God se roepstem, om te
ontvang wat Hy skenk. Bekering beteken om terug te draai
sodat: Die kruis van Christus weer die enigste grond van ons
saligheid word.

Die krag van die Gees as die Gees van Christus weer ervaar
word die keuse teenoor Christus weer besef en herbevestig
word.

Van begin tot einde is dit God wat na ons kom en die vernuwing
by ons werk. Ons moet dit aanvaar en gb en gehoorsaam.

* Die daad by die woord.

nuwing en herstel verstaan en begeer, moet nou kom tot die
daad. Omdat dit God se werk is kan ons met ables daarop
antwoord.

God se tyd is vandag. Vandag as ons sy stem hoor, moet ons
antwoord. Hy gee dievryheid om te wil en te kom. Hoor, doen en
voig!

* Die nuwe het dan reeds aangebreek.

Wie eerbik met homseif of as gemeente besig is en ontdek dat
dit nie in orde is nie en wat die weg is viat God aanwys, mag
hierop gaan met vrymoedigheid. Wie dit doen ontvang sy seen
en nuwe lewe. Dan het die vernuwing, die geestelike verdiep
ing, die nuwe ewe, reeds aangebreek.

Wie besef waar die tout is en wat ontbreek, wie die weg van ver AMEN
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PREEK NOMMER 7:
PIET POTGIETERSRUS

DS PS STRUMPFER
Skriflesing: Kol 2:1-15
Lofsang: Ps 33:1, 1 1
Tussensang: Ges 314:1, 2, 3
Slotsang: Ges 194: 1,5
Teks: Koi 2:6, 7 “Aangesien julie dan Christus Jesus as Here
aangeneem het, moetjulle in verbondenheid met Horn lewe, in
Horn gewortel en op Horn gebou, vas in die geloof soos julie
geleer is, en met dankbaarheid vervul”

Geliefdes in die Here Jesus Christus

Ek bedien aan u die Woord van God by hierdie geleentheid
uitgaande van die woord in Kolossense 2 vers 6 en 7: “Aange
sien julie dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet
julie in verbondenheid met Horn lewe, in Horn gewortel en op
Horn gebou, vas in die geloof soos julie geieer is, en met
dankbaarheid vervul”

Aan die begin van die jare sestig skryf die apostei Pauius uit
Rome aan die gerneente in Kolosse. Hierdie gemeente is swaar
deur dwaalieringe geteister. Die dwaaiieer het ingehou dat aan
bo-natuurlike rnagte bo-natuuriike funksies toegeken is. Hulie
invloed op die mense was groot en dit kon, volgens die dwaai
ieraars, aiieen geneutraliseer word deur wetties-godsdienstige
reels na te kom.

Voordat Pauius horn egter teen die dwaling self uitspreek,
beklemtoon by eers die noodsaak orn aan die ware leer en
geloof in Christus Jesus vas te hou. Die kruisdood wat Jesus
gesterf het, is immers groot genoeg vir die veriossing van
aile mense.

Daarby gaan Pauius uit van die wete dat die lede van die
gerneente wel hulle geloof in Jesus Christus as hulie Veriosser
bely het. En hier is ons by die kern van die verhouding met God.
By die kernpunt van die godsdiens. Die wyse waarop ek die
troos en genade van God ontvang, is: Deur die geloof het ek
Christus as Veriosser aangeneem. Die aanneem van Christus
as Veriosser word hier deur Paulus aangedui as die resultaat
van oorlewering of onderrig en van die prediking. Maar dan is
dit duidelik ‘n aanneming van Christus deur persoonlike toe
eiening.

Die heiisboodskap kan en moet verkondig word, irnmers hoe
sal huile gb as daar nie een is wat dit verkondig nie. En hierdie
verkondiging moet geskied deur die kerk van Christus op
aarde. Dit gebeur in die erediens, in die kategese, in die biduur,
by die Bybeistudie, tydens die ampteiike huisbesoek, in elke
byeenkoms van geiowiges. Maar daar rnag dit dan ook nooit
eindig nie. Diegene wat die boodskap hoor rnoet daarop rea
geer. Dit is God se Woord, Hy praat met ons, Hy roep ons,
daarorn moet ek antwoord. Ek mag dit nie ignoreer nie.

Die gemeente in Kolosse het hierdie boodskap aangeneem
deur die geloof. Dit is dus reeds die werking van die Heilige
Gees wat hierin tot openbaring kom. Dit is ‘n geioofsdaad.

Hierdie daad moet tot vandag voortgesit word. Dit is nie net die
heiden watvirdieeerste rnaal die Woord van God hoorwatdie
hand van die geloof moet uitsteek om Jesus te aanvaar nie. 00k
die verbondskind, wat opgegroei het in die christelike huis,
moet kom by ‘n aanvaarding, ‘n bewuswording van die feit dat
Jesus my Veriosser is. Nog die doop, nog die opvoeding van

my ouers, maak my outomaties ‘n kind van God. Ek moet in
geioof my hand uitsteek en Jesus aanneem as my Veriosser.
Aileen wanneer ek Jesus aangeneem het as my Veriosser, kan
ek kind van God wees. Kan ek seker wees van die Vaderhuis
wat vir my wag.

Is dit nie hier waar baie van ons probieme hulie oorsprong het
nie? Ons wii so graag aanvaar dat juis omdat ek gedoop is of
omdat ek in ‘n christeiike huis groot geword het, orndat ek
gekatkiseer het en belydenis van geboof afgeiê het, daarom is
my saak met God reg. Maar intussen weet ek niks van ‘n
iewende verhouding met God nie. Ek weet nie van ‘n oop
venster na my Vader in die hernel nie. En daarom twyfei ek oor
my ewige saligheid. Daarorn hoop ek maar vir die beste in die
toekorns en probeer so ai wat ek kan om met my ou leertjie op te
klim na God toe. Daarom probeer ek so iewe dat ek darem vir
God sal behaag met my iewe. Ek is terug by die wettiese
godsdiens van “Dit mag nie” rnaar, “Dat moet” Ek dink dus dat
my eie goeie werke my in die hernel sai bring.

So baie jongmense het voor die kansei bely dat hulie in Jesus
Christus as hulie Verbosser gb. Maar na die belydenis het hulle
verdwyn. Hulle word uiters seifde of nooit in die eredienste
opgemerk. Was die beiydenis voor God en sy gemeente dan
eg? Was dit nie dalk ‘n leuen nie? Hier het ons te doen met een
van die groot probieme in ons kerk vandag: Die sukses van die
kategetiese onderrig. Dit skyn asof ons kategetiese onderrig
net nie meer die kinders aangryp nie. Kinders en ouers maak
vandag nie meer daarvan ems nie. Kinders, julie moet onthou
dat dit by uitstek die piek is waar die Here God met julIe praat.
Dit is die plek waar julie geiei word orn Jesus te leer ken en
nader na Horn te kom, in Horn te groei. Dit is waar Hy iou hand
wil vat en jy Sy hand moet vat. Daarom mag ek hierdie groot
geleentheid wat my aangebied word, nie rnaar Iigteiik iaatverby
gaan asof dit nie van waarde is nie. Ek mag daarvan nie ‘n
geleentheid vir ontspanning en grapples rnaak nie. Dit mag
nooit in ‘n sleurgang verval met die verlange dat dit tog maar
moet so gou moontiik moet verby gaan nie.

Daarby moet u as kategete onthou dat u met koninkrykswerk
besig is. Dit mag nooit afgeskeep word nie. Aileen die beste is
goed genoeg vir die Here God. U moet onthou dat u instrument
is in die hand van die Here God. U is besig om te werk aan die
geestelike heil van ‘n kind.

Is hierdie onsekerheid aangaande die ewige heil nie deel van
die geioofskrisis wat ons tans beleef nie? En dit is deel van die
situasie wat aanieiding daartoe was dat die Buitengewone
Vergadering van die Sinode byeengeroep moes word. Ons
beleef ‘n geestelike iaagwatermerk in ons kerk. Daar is ‘n
iouheid en seifs ‘n koudheid wat vroeer ongekend was. Dit is so
erg dat dit ons wil herinner aan die toestand in die sewe ge
meentes van Kiein-Asie. U kan gerus weer daardie gedeeite in
Openbaring gaan lees en u sal sien dat dit eintlik in ‘n groot
mate ‘n beskrywing van ons eie tyd en geesteiike toestand
is.

Aan die Sinode is gerapporteer dat gemiddeld 26,8% van die
lidmate woon geen eredienste meer by nie. Baie mense beleef
nie meer die teenwoordigheid van God wanneer hulle in die
erediens is nie. Dit gaan eerder om wat die dominee te sé het.
En dan moet ons onthou dat die erediens die ontrnoedingspiek
met God is. Dit is die geieentheid in die week waar ek in beson
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der my godsdiens beleef. Dit behoort vir ons elke keer ‘n fees
geleentheid te wees. Want ek kom om God te ontmoet.

Dit is aan die Sinode gerapporteer dat dit uit ‘n ondersoek blyk
dat gemiddeld selgs 62% van die lidmate wel sekerheid van
hulle saligheid het. Almal het dit wel bely, maar 38% is nie meer
daarvan seker nie. Dit is gesé dat 8,3% van die babas wat
gedurende 1984 gebore is, kinders van ongetroude moeders
was. Byna 25 000 miderjarige kinders is jaarliks begrokke by
egskeidings. Vir elke 1 000 huwelike wat bevestig word, word
daar 400 ontbind. Daar is seker nie statistiek beskikbaar oor al
die driehoekverhoudings waarin soveel huwelike beland nie.
Maar u kan elke koerant, elke dat oopmaak en u sal daarvan
kan lees. Mense wat moeg word vir mekaar. Vir wie die lewens
maat nie meer die een en al is nie.

Dit is maar enkele van die meetbare tendense wat vermeld is as
aanduiding, as uitvloeisel van die geestelike laagwatermerk in
ons kerk. En dan vra ons nog waarom dit nie met ons goed
gaan nie. Ons lewe nie meer as yolk van God soos kinders van
God moet lewe nie. Waar is die liefde van Christus wat man en
vrou help om te vergewe en te vergeet? Cm mekaar te help om
ook deur die huwelik God te verheerlik?

Paulus sé: “Aangesien julIe dan Christus Jesus as Here aange
neem het ..“, daarom verwag hy sekere dinge by die gemeente.
Aangesien u en ek gesê het dat ons Jesus Christus as Here en
Verlosser aangeneem het, moet dit ook in ons lewens tot open-
baring kom. En dan noem Paulus enkele dinge wat moet ge
beur.

Hulle moet in verbondenheid met hierdie Jesus lewe. Die Cu
Vertaling gebruik die woord “in Hom” Dit kom baie maal voor in
die briewe van Paulus. Want, sé Paulus: Aan hierdie Verlosser
moet julIe gebind wees met ‘n lewenswandel soos dit Hom
behaag.

‘n Lewe aan Hom verbind, beteken ‘n lewe wat traag om net die
wil van God te ken en te doen. Sowel in hulle denke as in hulle
dade moet hulle die bewys lewer, dat hulle aan Hom ver
bind is.

In vers sewe kry ons ‘n beskrywing van wat hierdie verbon
denheid beteken: “.. in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in
die geloof soos julie geleer is, en met dankbaarheid vervul”

Daarmee wil Paulus sê dat die godsdiens nie net tot die bin
nekamer en die kerkgebou beperk moet wees nie. Wat ons gb
en bely moet in die daaglikse lewe prakties toegepas en uitge
leef word. Dit moet in die kantoor, in die skool, op die rugbyveld,
elke sportveld uitgeleef word. Waar ek ook al tussen my maats,
my vriende en alle ander mense beweeg.

As iemand aan Hom verbind is, dan handel hy soos Christus
gehandel het. Hulle daaglikse gedrag moet voortspruit uit die
geloof in Christus en hub persoonlike verbondenheid aan Hom.
Gaan lees weer Johannes 15 waar Jesus vir ons iets van hier
die verhouding wil uitbeeld. Ek moet soos ‘n loot aan die wing
erdstok verbind wees, aan Jesus verbind wees. Dit is ‘n aan
grypende beeld wat Jesus gebruik. Dit moet werklikheid wees
in u en my lewe.

Meer nog: Hulle moet in Hom gewortel wees. Die tyd waarin die
werkwoord hier gebruik word, is van die allergrootste belang.
Dit dui op ‘n daad wat in die verlede tyd plaasgevind het, maar
waarvan die resultaat voortduur.

Dit is ‘n beeld wat Paulus uit die plantelewe neem om daarmee
te kenne te gee dat Christus die bron van hulle sekerheid en
lewe is. Terwyl die saak van Christus reeds in hulle harte gesaai
is, moet hulle wortesisteem uit Hom te voorskyn tree. Christus
is die wortelgrond waaraan die gemeente haar sekerheid en
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lewe ontleen. Hierdie wortels moet ver en diep versprei. Soos ‘n
boom vastigheid deur sy wortelsisteem het, so moet die vas
tigheid van die gelowige gewortel wees in sy verankering met
Christus. So ‘n boom is verankerteen die storms en winde en so
kan ons as gelowiges in Christus staande bly teen die aanslae
van die Bose. Geen storm moet ons losskeur nie, want ons is in
Hom gewortel.

In hierdie beeld word alle nadruk gelé op dit wat die gemeente
reeds van Christus ontvang het. Cns kan seker wees van ons
ewige heil, omdat dit in Christus veranker is. Dit is ‘n vasstaande
feit. Daarby: Die resultate duur voort. Cns behoort nooit daar
aan te twytel nie, want Christus het vir ons betaal.

Geliefdes, word hierdie dinge so in ons lewens gesien? Selfs
die kinders kan hierdie beeld goed verstaan. JulIe weet hoe
sterk ‘n wind kan waai en hoedat dit die bome kan buig, heen en
weer. Maar die bome kan bly staan, omdat hulle wortels diep in
die grond ingegroei het. Dit is wat die apostel bedoel as hy Se
dat ons lewens in Christus Jesus veranker moet wees. Sodat
ons staande kan bly teen die storms van die Bose.

Waarom is dit so dat so mm mense met sekerheid kan sê: Ek
weet my Verlosser lewe? Waarom is daar so ‘n gebrek aan
sekerheid? Is dit omdat ons lewens so onseker is? Daagliks
word ons bedreig. Cns lewe in ‘n tyd van stedelike terrorisme
soos nooit tevore nie. Maar bied die Woord van God, ons
godsdiens, dan nie juis vir ons ‘n sekerheid wat in Christus
veranderk is nie. ‘n Sekerheid waaraan ons met alle mag moet
vashou. As alle ander ankers wegval, moet ons juis aan hierdie
anker vashou met al die mag waaroor ons beskik.

Maar Paulus gebruik ‘n verdere beeld “Cp Hom gebou” Dit is ‘n
beeld uit die boubedryf.

Die tyd waarin hierdie woord gebruik word, dui op ‘n voort
gesette proses. Daar moet geestelike groei wees. Voortgang. ‘n
Mens sou eintlik verwag dat Paubus die geestelike groeiproses
sal koppel aan die beeld uit die planteryk, maar hy koppeb dit
juis aan die beeld uit die boubedryf.

Geduldige bouwerk, aanboudend, sonder onderbreking, is
nodig. Laag na Iaag word die stene ingemessel. So moet die
lewe in die geboof tot meerdere openbaring kom. Daar mag
geen stilstand wees nie, want stilstand in die geestelike lewe is
eintlik agteruitgang. Daar moet voortgang en vooruitgang
wees, ‘n opbou in die allerheiligste geloof.

Hierdie beeld van opbou laat dink aan die stewigheid wat
saamhang met die hegte fondament waarop gebou word. Die
fondament is klaar gele. Elders sê Paulus dat die fondament
Jesus Christus self is. Die gelowiges moet net op Hom voort
bou. En hierdie bouproses wat voortduur, gebeur daar die
daaglikse stiltetyd wat die gelowiges in die binnekamer be
oefen. Dit word voortgesit deur die opbou in die geboof in die
erediens waar die Woord van God verkondig word en die
sakramente bedien word. Dit word verderversterken opgebou
deur die gereelde saamwees met ander gelowiges in Bybel
studie en gebedsgeleenthede.

Paulus verbind sonder aarseling ‘n organiese beeld met ‘n nie
organiese beeld terwyl albei gedek word deur “verbondenheid
aan Hom Die eerste dui daarop dat dit Christus is wat die bron
van die christelike Iewenswandel is, terwyl die tweede die E
wat Christus stel onderstreep en die raamwerk gee waarbinne
sy gemeente in hulle geestelike lewe kan groei. Christus
immers die Iewensvoorwaarde vir die gemeente

As ons lewens gebou is op die fondament Jesus Chri
elke daad van bouwerk in Hom verander is, dan salons lew
huis heilig en reg wees. Dan sal dittempebs van die Heibige C
wees. Want om op Christus te bou is om vir die ewi
te bou.



Deur hierdie groeiproses moet hulle al hoe meer vas staan in
die geloof. Die geloof is die gerigtheid op Jesus Christus, die
Here wat hulle wortelsisteem dra en wat die fondament van die
bouproses is. Deur die geloof hou ek aan Horn vas en kan ek nie
alleen vasstaan nie, rnaar kan die werklik groei in rny geestelike
ewe. Dit is irnrners die geloof wat die christen in lewende kon
tak rnet Christus bring. Maar dan is dit daardie geloof waarin ek
erken datJesus Christus aan rny gegee is. Ek kan niks doen orn
myself te verbs nie. Maar Christus het reeds alles gedoen.
AUes vir rny.

Want dit juis is soos die gerneente in Kobosse aan die begin, toe
hulle tot bekering gekorn het, geleer is. Deur hierop terug te
gryp, erken Paulus die evangelieprediking van die rnense wat
voor horn in die gerneente gearbei het, as die waarheid. Paulus
wil dat hulle gesindheid en voortgesette lewenswandel in oor
eenstemming met die bering wat hulle aangaande Christus
ontvang het, rnoet wees.

Ook hier moet navraag gedoen word na ons eie toestand. Is
daar by u en my nog sprake van ‘n groeiende bouproses? Wat

het u in u eie geestelike lewe in die afgelope jaar aan groei
ondervind? Die leraars van hierdie gemeentes kan preek en
bidure en Bybeistudiegeleenthede reel, hulle kan die Woord
van God in u huise verkondig, rnaar as u nie gewillig is om u te
Iaat opbou nie, dan sal daar niks gebeur nie.

Daarom rnoet die vraag gevra word: Is u daar waar die gees
telike bouproses in u lewe kan gebeur? Is u elke week betrokke
by die erediens as diens aan God, waar Hy aanbid word? Korn
u orn te aanbid? Is u elke week betrokke by ‘n Bybelstudiege
leentheid wat iewers in u gerneente gereel word? Hoe sal die
geestelike bouproses in u lewe kan vorder, as u sê dat u nie
daarvoor tyd het nie? Tyd is eintlik ‘n relatiewe begrip. Daar is
net 24 uur elke dag. En as u nie tyd het nie, beteken dit bloot
maar net dat u persoonlike prioriteitsbepalings so is dat u reken
die godsdiens, die Diens aan God, is nie werklik so belangrik
nie. As u te besig is orn tyd te kan inruim vir die eredienste,
studie van die Woord van God en die daarrnee gepaardgaande
gebed ook in u binnekarner, as u te besig is en nie tyd het orn u
kinders voor te gaan met die Woord van God om die huisaltaar
of in die slaapkamer nie, dan is u eenvoudig te besig.
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PREEK NOMMER 8: RUSTENBURG

DR PW MARAIS

VERLOSEN BRUIKBAAR VIR DIE HERE

SKRIFLES~NG EN TEKS: Luk 19:1 -10
TEMA: Verbs en bruikbaar vir die Here

Onmiddellik nadat Saggeus die Here Jesus in sy huis en hart
toegeiaat het, het hy gese: “Here, ek gaan die helfte van my
goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers
het, gee ek dit vierdubbel terug” (Luk 19:8).

Dit is duideiik dat daar lets geweidigs met horn piaasgevind het
en dat hy op daardie oomblik die gawe van rneedeeisaarnheid
ontvang het. En dit kan ons begryp omdat Jesus direk daarna
van horn verkiaar het: “Vandag het daar redding vir hierdie huis
gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham” (Luk
19:9).

Uit die Bybel leer ons dat elke kind van God rninstens een gawe
van die Gees ontvang het. Daar staan geskrywe: “Aan elkeen
afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel
van aimal” (1 Kor 12:7). “Maar a! hierdie dinge is die werk van
een en dieseifde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uit
dee! soos Hy wil” (1 Kor 12:11). “Ons het bale lede in een
Iiggaarn, en die lede het nie alrnai dieseifde funksie nie. Net so
is ons, ails ons bale, in Christus een liggaarn, en airnal afson
derlik lede van rnekaar. Ons het genadegawes wat van rnekaar
verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee
het” (Rorn 12:4-6). “Maar nou het God die lede, elkeen van
hulle afsonderlik, in die iiggaarn gevoeg 5005 Hy dit wou he” (1
Kor 12:18).

Hierdie gawes word aan die gebowiges gegee tot voordeel van
alrnal (1 Kor 12:7). Daarorn rnoet daarrnee gewoeker word. Dit
rnag nie in ‘n sweetdoek in die grond begrawe (Matt 25:14-30),
of in ‘n brandkluis weggesluit word nie. As ons nie daarrnee
woeker nie, kan dit van ons weggeneern en aan die wat daar
rnee werk, gegee word (MatI 25:24-30).

Die Woord van die Here beveel ons: “As goele bedienaars van
die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n
genadegawe ontvang het die ander dien. As iernand die gawe
ontvang het orn te preek, moet God deur horn aan die woord
korn; as dit is orn die gemeente te dien, rnoet hy dien rnet die
krag wat God verleen” (1 Petr 4:10, 11).

As die saak sO is, sal die lidmate gelel rnoet word orn hulle
gawes te ontdek en te gebruik. Paulus skrywe aan die Korin
tiers en sé: “Die boodskap van Christus is onder julie so goed
gevestig dat dit julie nie aan ‘n enkele genadegawe ontbreek
nie” (1 Kor 1:6,7). Elke gerneente bevat, as liggaam van Chris
tus, voiledig al die gawes wat vir die gesonde opbou van die
gerneente nodig is. Daarom moet elke geiowige sy kant bring,
anders word dit aan ander lidrnate oorgelaat om ook sy deel te
doen. Niemand rnag ‘n boodswaaier wees nie.

Niernand mag sê dat hy geen gawe het nie of dat sy gawe sO
gering is dat die gerneente daarsonder kan klaarkorn nie. Elk
een het ‘n taak orn te verrig, ‘n pug orn te doen. iernand rnet ‘n
hand waarvan die duirn af is, besef hoe belangrik en nood
saaklik elke lid van die liggaarn waariik is.

Die gawes kan ons in twee groepe verdeel as ons wil. Ons kan

praat van “gewone” en van “buitengewone” genadegawes.
Van die begin af het die gebowiges oor die algerneen hulle hoof
saaklik vir die “buitengewone” gawes beywer. Pauius sê by
voorbeeld: “Hoe rnoet dit dan wees, broers? Elke keer as Julie
byrnekaar korn, het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer; ‘n
psairn, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of
kiank, ‘n ultieg daarvan. Sorg dan dat alies tot opbou van die
gerneente verboop” (1 Kor 14:26). Die laaste sin kan ook
beteken dat hy sé dat nie net die bogenoernde gawes nie, maar
able gawes tot opbou van die gerneente gebruik rnoet word.

Dat dit die bedoeling van die woorde van Paulus is, blyk uit die
feit dat hy reeds in hoofstuk twaaif daarop gewys het, dat die
uiggaarn nie net ult een lid bestaan nie, rnaar ult baie (1 Kor
12:14, 17, 19).

U het seker al opgemerk dat 1 Korintiers 12:31 in twee verdeel
is en dat die tweede heifte by hoofstuk dertien gevoeg is. Dit wat
die vertalers hier gedoen het, is natuurlik niks snaaks nie, want
Calvyn het a! aanbeveel dat dit so gedoen rnoet word.

Persoonlik is ek van rnening dat die hebevers 31 by hoofstuk 13
hoort. Die hele vers pas in elk geval nie volgens die Griekse
konstruksie by hoofstuk 12 nie.

Verder het u daik opgemerk dat die gedeelte in feitbik a! die ver
talings as ‘n irnperatief, as ‘n aansporing, vertaal is. Gramrnaties
kan dit web as ‘n aansporing vertaai word. Maar dit kan ook
grammaties as ‘n indikatief, as ‘n doodgewone stelling, vertaal
word. Nou lees dit so: “Lé jub!e toe op die beste genadegawes”
rnaar dit kan ook vertaal word: “Julie le julie toe op die be
ter genadegawes”

Persoonlik verkies ek die laaste vertaling orndat dit vir my in byn
iê rnet die hele betoog van Paulus in hoofstuk twaabf waar hy
leer dat die Heibige Gees aan elkeen ‘n gawe uitdeel soos Hy wil
(1 Kor 12:11) en dat God die lede in die liggaarn gevoeg het
soos Hy dit wou he (1 Kor 12:18). Ook het hy bekierntoon dat
die uiggaarn nie net uit een lid bestaan nie (1 Kor 12:14, 17, 19)
en dat die bede rnekaar nodig het (1 Kor 12:21-27). Dit sou dus
verkeerd wees as alrnal dieseifde bid wib wees, of as alma! net na
die “buitengewone” gawes strewe. Dit rnoet noodwendig daar
toe lel dat die “gewone” gawes in die proses verwaarioos
word.

Verder kan ons se dat ‘n gerneente eerder sonder die “buiten
gewone” as sonder die “gewone” gawes kan klaarkorn. Die
“gewone” gawes is meer bruikbaar as die “buitengewone”
gawes.

Bepaalde “buitengewone” gawes kan natuurbik voorkorn (vgl
Hand 19:11, 12), rnaar is oor die algemeen bale skaars (vgb Luk
4:27); korn in die reel voor wanneer die “gewone” nie bekorn
baar is nie (vg! Jos 5:12; Hand 12:5-16), terwyb dit hoort by die
aard van die “buitengewone” gawes dat niernand daaroor be
skik nie (vgl 2 Tim 4:20).

Die gawes van 1 Korinthiers l2telhoofsaaklikonderdiegawes
wat ons “buitengewone” gawes kan noern, terwyl ons die
gawes van Rorneine 12:7,8, rnet die uitsondering van die gawe
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van die profesie, die “gewone” gawes mag noem. Die gawe
van profesie was die gawe om die wil van God aan die yolk van
God bekend te maak, in ‘n tyd toe die gemeentes nog nie die
hele Bybel besit het nie.

Die ander gawes waarna Romeine 12:7, 8 verwys, is voor
beelde van “gewone” gawes wat deel uitmaak van die soort
gawes waarvan elke gelowige minstens een ontvang het.

Hierdie “gewone” gawes is die eintlike gawes van die Gees, die
meer bruikbare gawes waarsonder geen gemeente doeltret
fend kanfunksioneerofopgebou kanword nie. Eksêditomdat
die uitstorting van die Heilige Gees die vervulling is van die
Pinksterfees (vgl Hand 2:1-4). Die Pinksterfees is gevier met
gesuurde, dit is gewone, brood (Lev 23:15-17). Die boodskap
van Pinkster was vir eeue dat die yolk van God moet leef SOOS
mense wat deur die Gees van God vir God onder al die volke
afgesonder is in die doen van gewone dinge.

Hierdie “gewone” gawes werk dan ook anders as die “buiten
gewone” gawes. Wie byvoorbeeld kan leer of kan gee of
barmhartigheid bewys, kan die gawe elke dag en enige oorn
bilk beoefen soos hy wil. Die “buitengewone” gawes, soos die
gawes van gesondmaking of kragte, werk egter nie so nie. Nie
mand kan hierdie “buitengewone” gawes wiliekeurig gebruik
nie. Dit skenk of werk die Gees waar, wanneer, deur wie en
soos Hy wil. Paulus, deur wie die gawes van gesondmaking
dikwels gewerk het (vgl Hand 19:11, 12) kon nie vir Trofimus
gesond maak nie (2 Tim 4:20).

Al hierdie gawes, die “gewone” of die “buitengewone” gawes,
is gawes wat aan gelowiges gegee word.

Aan SaggeUs die gawe van meedeelsaarnheid toevertrou eers
op die dag toe hy gered is. Sy redding was ‘n uitvloeisel van die
verbond. So het Jesus sy redding aangekondig deur te sé:
“Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie
man is ‘n kind van Abraham” (Luk 19:9). Dit kan ook vertaal
word: “aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is” Dit
beteken dat Saggeus gered word, nie bo en behciwe nie, rnaar
kragtens die verbond.

Die verbond van God is eensydig na sy oorsprong, rnaar twee
sydig na sy bestemming. Die verbondskind moet die opdragte
van die verbond aanvaar en gehoorsaarn. Cok by die ver
bondskind moet daar ‘n oornblik aanbreek wanneer hy tot ‘n
bewuste keuse kom.

Die verbondskind kom meestal vroeg tot bekering en kan
gewoonlik ‘n hele aantal geestelike ervaringe voor die gees
roep. Dit is om die rede nie altyd prakties moontiik om presies
vas te stel watter een van die ervaringe die eerste ware prin
sipiele bekering was nie. Gelukkig hoef ons nie die dag en
datum van ons bekering te onthou nie.

Dit is egter belangrik om te weet dat ons verlossing pas in die
tyd begin, op die oomblik wanneer Jesus Christus deur ‘n ware
geloot aangeneem word. En die besef daarvan kan eers dateer
vanat die moment van aanname en steeds heiderder word
namate die geloof sterker word in die voortgesette beker
ing.

As ons twyfel of ons al tot bekering gekom het en of ons op die
regte wyse geglo het (vgi 1 Kor 15:1-3), is dit verstandig orn
dubbel seker te rnaak.

Ons hoef nie lank met ons twyfel te worstel nie, want Christus
hetvolkomeop Goigotavirons betaal. Ons kan dadelik metons
twyfel ons toevlug na Horn toe neern want Hy het gesê: “Kom
na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julie rus
gee” (Mail 11:28).

Maar hierdie boodskap sal niernand van ons raak as ons nie

eers daarvan oortuig word dat ons nodig het om gered te word
nie. Sondaars is baie skaars. Daar was net een sondaar in die
hele Jerigo. Toe Jesus besluit het orn by Saggeus tuis te gaan,
het almal beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ‘n sondige
man tuis” (Luk 19:7). Jesus rnoes hewer by een van hulle
tuisgegaan het, en dit asot hulle nie sondaars was nie.

Maar dit kan ons verstaan want ons is almal van nature dood
vanweë ons misdade en sondes (vgl Ef 2:1-3). Cm hierdie rede
besef ons nie van nature die nood van ons eie hart nie. Van die
rnense van Laodisea word geskrywe: “JulIe sê: “Ons is ryk,
skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julie weet nie dat
julie ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal”
(Openb 3:17), Voordat ons nie die nood van ons eie hart ontdek
nie, het so ‘n boodskap vir ons geen waarde nie.

Ek word uitgenooi om die dames van ‘n bepaalde inrigting toe
te spreek, Na die boodskap nooi die matrone my vir ‘n koppie
tee. Vir ‘n paar oomblikke was ek toe alleen in die woonkarner
waar die byeenkoms plaasgevind het. Een van die dames kom
na ‘n rukkie in met twee koppies vir tee, een vir my en een vir die
matrone. Skieiik sé sy: “Meneer, ek is heeltemal verlore” Dit
was vir my al kiaar ‘n teken van genade, maar ek toets haar: “is
jy regtig heeitemal veriore?” vra ek. “Nee, darem nie heeitemai
verlore nie” antwoord sy. “Maar dan kan die Here vir iou niks
doen nie” seek. Toe het sy nog meer bang gelyk. Die Bybel SC:
“Almal het gesondig, en is ver van God af” Sluit die woord almal
iou in of nie? “Ja” sC sy. En as jy dan ver van God at is en sy
sterwe, waar beland jy?” “Seker in die hei” antwoord sy, “As ‘n
mens in die hel beland, is jy heelternai of darem nie heeltemal
verlore nie?” vra ek. “Nee, seker heelternal verlore,” sC sy. “Wat
is jy?, vra ek. “Heeltemal veriore, meneer” se sy. “Dan wil God
jou help” antwoord ek. Hy red mense wat verlore is. Net nadat
Jesus die redding van Saggeus verklaar het, het Hy gesC: “Die
Seun van die mens het irnmers gekom om te soek en te red wat
verlore is” (Luk 19:10).

Cm gered te kan word, is dit nodig om uit te vind dat jyverlore is.
Hy red die wat erken dat hulie verlore is (Luk 18:13,14).

Ook het Jesus gesê dat niernand na Horn toe kan kom as die
Vader horn nie na Horn toe trek nie (Joh 6:44). Maar hoe trek die
Vader ons na Jesus? By Saggeus was dit sy nuuskierigheid om
Jesustesien. Ons noern ditvoorbereidendegenade. En nettoe
hy in die dampkring van God se genade korn, word hy daarvan
bewus dat hy ‘n sondaar is. Daarorn het hy gesê: “Waar ek iets
van iernand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug” (Luk
19:8).
Het u al in die kerk gesit en u skielik bygeval dat u gesondig het.
Dit is die beste ding wat ons kan oorkom. Dit is onrniskenbaar ‘n
teken dat God deur sy Gees met ons besig is.

Die gevaar bestaan egter dat die sondaar sy sonde orn verskil
lende redes rnag probeer wegsteek. Maar dit is eers wanneer
hy dit bely en daarvan afsien, dat hy genade ontvang (Spr
28:13).

Natuurlik hoef ons nie ons sondes voor airnal te bely nie. Dit
gaan orn diegene teenoor wie oortree is (Mail 5:23-26). Sag
geüs het dit wel voor almal gedoen, waarskynlik orndat dit nie
meer vir horn moontlik was om vas te stel van wie almal hy iets
atgepers het nie.

Dit is egter opvai lend dat hy sy sonde bely en laat staan het eers
nadat hy sy huis en hart yir Jesus oopgemaak het.

Verootrnoediging kan dus ons geloof voorafgaan, soos in die
geval van ‘n Martin Luther, of dit kan op die geloof voig soos in
die geval van Calvyn. Volgens laasgenoernde voorbeeld maak
ons verootmoediging dan ook ‘n deel uit van die Christelike
lewe sowel as van ons voortgesette bekering.

Maar een ding staan vas. Qok Saggeus, die verbondskind,
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moes ‘n besliste keuse doen. Sy verlossing het ‘n dag en datum
gehad, en hy sou die gebeurtenis nooit kon vergeet nie. Hy het
Jesus met blydskap ontvang (Luk 19:6). Hy het sy verlossing
soos ‘n feesrnaal belewe (Openb 3:20); ‘n geestelike maaltyd.
Paulus sé dan 00k: “Die koninkryk van God is nie ‘n saak van
eet en drink nie, maar van gehoorsaarnheid aan God, vrede en
vreugde, wat die Heilige Gees aan ons gee” (Rom 14:17).

Jesus het naJerigo gekom en dus ook na Saggeus. En so staan
daar ook ter wille van ons geskrywe: “Kyk, Ek staan by die deur
en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal
Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy
saam met My” (Openb 3:20).

Die woord staan, beteken letterlik vertaal, bly staan. Die Here
Jesus bly staan by die deur van ons hart totdat ons vir Hom
oopgemaak het. Hy sal mre en oorrnre nog kiop tot op die dag
van ons dood. Hy gaan nooit weg nie.

Maar wat van Efrairn?, mag u vra. In Hosea 4:17 lees ons:
“Efraim is verknog aan afgodsbeelde; laat horn maar sy gang
gaan” Beteken dit dan nie dat die Here horn Iaat staan het nie,
en dat Hy dit dalk ook met ons kan doen nie? U sê dit omdat u
nie ver genoeg gelees het nie. In Hosea 11:8 lees ons: “Maar
hoe kan Ek iou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek iou laat vaar,
Israel? Hoe kan Ek iou vernietig soos Adrna, met iou rnaak soos
met Sebojirn? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand
te sterk”

Nee, die Here sal rnre nog klop as jy nie vandag vir Hom oop
maak nie.

Moet net nie sê dat jy dan rnaar sal uitstel tot more, tot op die
dag voor iou dood nie, want jy weet nie of mre ooit sal kom nie.
Jakobus 4:13-17 sO dat ons mOre dood kan wees.

Hoe dikwels het dit nie al gebeur dat mense uitgestel het, net
om so skielik te sterf dat daar geen tyd was orn die saak met
God betyds reg te kon maak nie. ‘n Hartaanval, ‘n motoronge
Iuk, ‘n koeOl het al so baie mense skielik en onverwags die
ewigheid ingeslinger. Met ons toekoms en met die ewigheid
mag ons nie dobbel nie.

As die Here vandag klop, dan wil Hy vandag nog inkom.

Jy kan nou op hierdie oomblik vir Horn oopmaak. Daar staan
geskrywe: “Hy sO “Op die regte tyd het Ek iou gebede verhoor,
en op die dag van redding het Ek iou gehelp. Kyk, nou is dit die
regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2 Kor 6:2). God se tyd
is nooit mOre nie. Dit is altyd nou.

As u nou ooprnaak sal die.Here Jesus nou inkom. Hoe weet ons
dit? Hy sO dit in sy Woord (Openb 3:20) en Hy lieg nie (Tit 1:2).
God is getrou, Hy doen wat hy beloof het om dit te doen (Hebr
10:23). Ons kan Hom vertrou.

Om in God te gb, beteken om Horn op sy Woord te neem soos
wat Abraham en Sara Horn op sy woord geneem het, al was
daar geen tekens orn dit te bevestig nie (Rom 4:18-22).

SO my, wafter dag is dit vandag? Sondag of Maandag? Sondag,
sal u sê. Hoe weet u dit? Die almanak sO so. Daar staan dit op
wit en swart. Vandag is dit Sondag. Daaraan sal niemand van
ons twyfel nie. Maar in die Bybel staan dit ook op wit en swart
dat die Here Jesus waarlik sal inkom as ons vir Horn oopmaak.
As ons in die Bybel gb soos ons in die almanak gb, het ons
geen probleme nie. Die Bybeb sO dat as ons die getuienis van
mense aanneem die getuienis van God groter is (1 Joh
5:9).

Maar hoe maak ons ons hart vir Horn oop? Saggeüs kon dit
doen deur uit die wildevyeboorn uit te klim en die deur van sy
huis letterlik vir Jesus oop te maak.

Met ons is dit ietwat anders. Hy kbop aan die deur van ons hart
deur met ons te praat, want ons hoor system (Openb 3:20). Hy
praat met ons deur sy Woord, wanneer ons dit lees (Joh 20:31),
of as ons dit hoor wanneer iemand preek (Joh 17:20; Hand
14:1). SO sO Hy vir ons dat ons ons hart vir Horn moet oop
maak.

Maar hoe rnaak Ons oop? As Hy kbop deur te praat, dan moet
ons oopmaak deur te antwoord. Daarorn sO die Skrif dat “elk
een wat dit hoor moet sO: Korn” (Openb 22:17).

Die Here sO dus vir ons: My seun en my dogter gee Myiou hart.
Ons hoor dit met ons ore. Ons dink met ons verstand. Ons
reageer met ons wil. Ons antwoord met ons rnond. Ons bid.
Ons sê: Korn in Here! En dan kom Hy in om met ons die fees
rnaal te hou en ons met Horn (Openb 3:20).

So het dit altyd met die yolk van God gebeur. Telkens wanneer
hulle van die Here af weggedwaal het (vgl Jer 2:10-13), het die
Here hulle teruggeroep en bebowe om hulle van hulle afkering
hede te genees (Jer 3:22), en telkens het die yolk teruggekeer
deurte sO: Kyk, ons kom na U toe, want U is die Here ons God”
(Jer 3:22).

Aan die einde van sy lewe het Josua die yolk opgeroep en vir
hulle gesO: “Kies dan vandag wie julIe wil dien .... Wat my en my
familie betref, ons sal die Here dien” (Jos 24:15). Dan het die
yolk hardop geantwoord: “Ons sal die Here ons God dien, ons
sal na Horn luister” (Jos 24:24). Toe het Josua ‘n groot klip
opgerig orn as getuie te dien van dit wat die yolk op die dag
besluit het (Jos 24:25).

Baie van ons wat vandag hier saarn is, het al lankal die Here
Jesus as ons verbosser aangeneem, rnaar het intussen ‘n bietiie
afgekoel of dalk weggedwaal. Ons moet weer opstaan en na
die huis van ons hernelse Vader terugkeer soos die verbore
seun gedoen het (Luk 15). Ander van ons dien die Here met
oorgawe, rnaar het tog behoefte daaraan om ons opnuut aan
die Here toe te wy (vgl Ps 51:9). Nog ander van ons het nog
nooit voorheen onsself aan die Here oorgegee nie en wil graag
uitgedaag word om die saak met die Here uit te maak (Jes
1:18).

Wat verhinder ons om dit by hierdie geleentheid te doen, en om
hierdie kerkgebou as baken te neem om getuie te wees van wat
ons vandag gedoen het? Saggeus het sy besluit in die open
baar gedoen. Die hebe Jerigo het dit geweet.

Daar was ‘n tyd dat die wetboek in Israel soek geraak het. Toe
die boek op ‘n dag ontdek en aan koning Josia voorgehou is,
het hy sy klere geskeur en horn voor die Here verootrnoedig (2
Kon 22). Daarna het hy die hele yolk klein en groot, opgeroep en
‘n verbond met die Here gesluit. Die hele yolk het die verbond
aanvaar (2 Kon 23:1-3).

Presies hoe die yolk die verbond aanvaar het, word ons nie ver
tel nie. Hulle kon opgestaan het, die hande opgesteek het,
amen gesê het of doodgewoon gesO het: Ons aanvaar die ver
bond! Op een of ander wyse het dit in elk geval duidelik geword
dat die yolk die verbond aanvaar het.

Tydens ons spesiale sinode het ons Moderatuur met ‘n besluit
van voornerne, in die gees van die verbond van koning Josia,
hulle aan die Here verbind. Die hele sinode het hulle gevolg
deur die geloofsbelydenis op te sê en Gesang 194:5 saarn te
sing: “Ons wil U needrig wy ons lewe, u volg waar U ons ook
mag Iei — aan U, 0 Here, hoog verhewe, en aan u diens steeds
toegewy. Spreek deurons woorde rig ons dade; Voleinder, gee
dat deur u krag die heerlik werk van Gods genade, in ons vol
bring word dag na dag!” Dit was ‘n heilige oornblik. Die sinode
het sodoende die kerk tot toewyding aan God en sy kerk
opgeroep.
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Sal ons nie vandag, nou en hier, hulle voorbeeld voig nie?

Nehemia het ‘n geskrewe onderneming Iaat opstel en al die
leiers van die yolk moes dit met hulle eie hand onderteken ter
wyl die hele yolk, klein en groot, almal wat oud genoeg was, dit
met ‘n eed onderneem het. (Neh 9 en 10).

Nehemia het nie net die sondes van die yolk bely nie, maar ook
sy eie. Hy het gesê: “Ook ek en my familie het gesondig”
(Neh 1:6).

Ek sal u hierin voorgaan. Kom ons sé vir die Here dat ons
gesondig het en dat ons ons sondes bely en daarvan afsien; dat
ons ons algeheel, vrywillig en onvoorwaardelik aan Hom oor
gee; dat ons opnuut ons hart vir hom oopmaak en Hom as
Verlosser aanneem, dat ons voortaan net vir Hom wil lewe. Ek

sal dit aan U voorsê, en dan së u dit agterna. Kom ons doen dit in
die eerste persoon.

Kom ons staan op en sê dit hardop. Elkeen moet sy ele stem
kan hoor. Kom ons staan. Is u gereed? Kom ons bid saam: “Ek
bely, Here, dat ek gesondig het. Vergewe my al my sondes en
help my om dit af te lé. Ek gee myself algeheel, vrywillig en
onvoorwaardelik aan U oor. Ek maak my hart opnuut vir U oop.
Kom in Here. Ek neem U aan as my Verlosser. Ek gb dat U my
gebed verhoor het, want U Se dit in u Woord. Ek dank U in die
Naam van Jesus Christus. Help my om voortaan net vir U te
lewe. Amen” Ek dank u Here vir dit wat vandag hier plaasge
vind het. Ontferm U oor ons kerk, oor ons land en oor al sy
mense. Ons dank U dat U die lewe weer vir ons nuut maak
sodat ons ons vreugde in U kan vind. Ons prys u nooit volprese
Naam. Amen.
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PREEK NOMMER 9: THABAZIMBI

DS APS BEETGE

NUWE LEWE MOET DEUR ELKE UDMAAT ~N D~E KERK BELEEF WORD

PS 85:7 “Wil u nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat u yolk hulle vreugde in u kan vind nie?”

ESEG 37:9 “Kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe”

Is daar werklik LEWE in die kerk vandag? En as jy na “lewe” in
die kerk gaan soek, waar gaan jy dit soek? In die strukture van
die kerk of in sy ampte of sy lidmate?

Daar is net een plek waar lewe in die kerk moet BEGIN, en dit is
in die hart van elke Iidmaat, en daarvandaan moet dit tot uiting
kom in die deurlewing van die lewe van elke dag.

Kom toets jouself: Is daar lewe, nuwe lewe, aanwesig in lou hart,
of is jy dood tevrede met iou geestelike toestand?

Die mens wat tevrede geword het, is ‘n mens wat geestelik ges
terf het. En ‘n kerk wat uit sulke lidmate bestaan is ‘n kerk wat
dood is.

As daar dus ooit ‘n tyd is waarin ons behoefte het aan LEWE in
die kerk, 5005 nog nooit tevore nie, dan is dit vandag.

En ek gb ook dat die Here hierdie nuwe lewe aan ons wil skenk.
Want as dit donker begin word oor ‘n wêreld, oor ‘n land of oor
‘n nasie, dan begin mense om tot God te roep. En as mense
begin om tot God te roep, dan ontdek hulle die ware lewe.

En God laat dit toe dat dit soms donker word, dat ‘n krisis aan
breek, omdat Hy op hierdie wyse ‘n nasie op hulle knieè voor
Hom wil bring.

So was dit in die geval van Israel, die yolk van God in die Cu
Testament. As gevolg van die ballingskap verkeer hulle in ‘n
noodtoestand. Op geestelik-sedelike gebied het veel ontbreek.
Ook die oeste het teleurgestel, sodat die land ekonomies in ‘n
wurggreep was. So het armoede en ellende toegeneem.

In hierdie noodtoestand roep die kinders van Korag in ons teks:
“Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat u yolk hulle
vreugde in U kan vind nie? Laat ons u troue liefde belewe”

Dis die dringende geroep van die yolk van God om NUWE
LEWE, want: NUWE LEWE MOET DEUR ELKE UDMAAT IN
DIE KERK BELEEF WORD.

1. 15 NUWE LEWE IN DUE KERK NODUG?

As ek sou vra: Is nuwe lewe in die ekonomie nodig, dan sou
elkeen sê JA!!

Ons verkeer also lank in ‘n ekonomiese wurggreep, wat net nie
wil skiet nie, sodat baie finansiële instellings al ineengestort het.
Groot maatskappye wat geroem het op hulle ekonomiese le
wenskragtigheid, het oornag skielik bankrot gespeel.

‘n Oplewing in die ekonomie is dringend nodig om ons van
ondergang te red.

En tog bled ‘n ekonomiese oplewing nie vir ons die oplossing
van ons geestelike, maatskaplike of sosiale probleme nie.

Ons het ten diepste ‘n behoefte aan ‘n geestelike oplewing, aan
NUWE LEWE.

Dit is ons dringendste noodvandag!!!

Want ons beleef ‘n geestelike insinking.

Soos in die visioen van Esegiel het ons ‘n laagte vol geestelike
doodsbeendere geword. Kyk maar rondom iou, en wat sien
jy?

* In iou eie huis: Woon Jesus daar? Wat kom daar tereg van
God en Sy Woord en Sy beginsels?

* In iou werk of besigheid of kantoor: Hoe lyk dit daar? Sal
Jesus daar tuis wees?

* In iou beroepslewe: Staan Jesus in die middelpunt? Be
paal Hy iou beginsels en jou optredes?

* Jou sosiale en sportlewe: Is Jesus daarby ingesluit, of
staan Hy buite?

* Jou kerklik-godsdienstige lewe: Leef iy nog mee? Kom iy
nog iou lidmaatsgelofte na, of vind jy geen vreugde in diens van
die Here nie?

Is daar nie by ons lidmate nog te veel aardsgerigtheid, te veel
liefde tot die wêreld, te veel besorgdheid en egoisme en oor
ywerigheid in onsaaklike dinge nie, terwyl die eintlike waardes
vir hulle onsaaklik geword het?

En terwyl hierdie geestelike koudheid en traagheid bestaan, is
die duiwel besig om die magte van die duisternis te mobiliseer,
en staan hulle op tot aksie.

Hoe fel is die aanslag van die sielevyand teen ons sedelike,
kerklike en godsienstige ewe vandag, om nie eens van die
fisiese aanslag teen ons te praat nie.

Ons land staan in die beskuldigde bank. Alle vingers wys na
ons en alle wapens (ekonomies, polities en militêr) word op
hierdie land gemik.

Ons staan voor die vuurpeleton van die wéreld. Dit is asof hulle
net wag vir die regte oomblik wanneer die bevel sal kom om
daardie snellers te trek.

Voorwaar, daar lê moeilike tye virons voor. ‘n Geestelike ontwa
king, ‘n magtige geestelike oplewing was nog nooit so nodig en
noodsaaklik as vandag nie.
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2. HOE KAN NUWE LEWE IN DIE KERK BEWERK nog vandag. Hy wil nie ‘n kerk he van geraamtes waarin alles
WORD? presies pas en inmekaar sluit, elke been by die ander been

nie.
Nuwe lewe kom alleen van God.

Ewemin ‘n kerk vol mense van vlees en bloed, maar waar daar
Daarom roep die kinders van Korag in ons teks: “Wil U nie weer geen gees in is nie.
die ewe vir ons nuut maak nie?”

Oak nie ‘n kerk vol lewendgemaakte mense wat maar bly lé en
Want ons beste pogings vermag nie veel nie. droom, of hoogstens op hulle voete gaan staan, maar “op die

plek rus” staan nie.
God wil met Sy nuwe ewe by iou begin. Want nuwe ewe kan
nie in die kerk plaasvind as dit nie eers in iou hart plaasgevind Nee, wat God wil he is ‘n lewende kerk, ‘n strydende kerk, ‘n
het nie. biddende kerk, ‘n kerk in aksie, ... in beweging

Neem iou eie lewe in oënskou. Wat verhinder die nuwe ewe in God wil ‘n vuur in Sy kerk laat brand; nie ‘n vuur wat skielik
iou hart? Waarom weier jy God se voile inwoning en hou jy Ham opvlam en gou uitbrand nie en waarvan die kole met as bedek is
op ‘n afstand, buite iou lewe? nie.

In 2 Tim 1:6 staan daar ‘n aangrypende teks. Paulus skryt vir Nee. ‘n Vuur wat aangeblaas word en steeds aangeblaas word
Timoteus: “Om hierdie rede herinner ek iou daaraan dat jy die deur die Heilige Gees.
genadegawe wat God iou gegee bet ... soos ‘n vuur weer
moet aanblaas” Daarom skryf Paulus: “Om hierdie rede herinner ek iou daar

aan dat jy die genadegawe wat God iou gegee bet ... SOOS ‘n
Die oorspronklike woord beteken bier Ietterhk om die as at te vuur weer moet aanblaas”
blaas van die koie van ‘n vuur wat besig is om dood te gaan.
Wanneerjy die as afblaas, dan begin die kole weer gloei, sodat Dit is lew& God se lewe in ons en in ons kerk!!
uiteindelik die vuur weer kan opviam.

Verlang iy na hierdie lewe? Doen dan wat die kinders van Korag
So is oak die geestelike en kerklike lewe van baie van ons. gedoen het. Kom op iou knieë, roep tot God en bid: “Wil U nie

weer die ewe vir ons nuut maak ... nie?
Eenmaal het die vuur van geloof en Iiefde vir die Here in ons
harte hoog gebrand. Maar op een of ander tyd en om een of 3. WAT IS DIE VRUG VAN DIE NUWE LEWE IN DIE
ander rede bet die vuur sy gloed verloor en dof geword. Die as KERK?
bet die kole begin bedek en dit bet nie meer gloed of hitte
versprei nie. Die kinders van Korag bid: “Wil U nie weer die lewe vir ons nuut

maak, sodat U yolk hulle vreugde in U kan vind nie? Laat ons u
Maar nou moet hierdie as afgeblaas word, sodat die kale weer troue liefde belewe”
kan begin gloei en die vuur weer kan begin vlam.

‘n Kerk, ‘n gelowige, wat hulle vreugde in die Here vind en wat
Wafter as bet aangepak aan iou lewe, wat iou gloed en ywer vir die nuwe ewe elke dag beleef — dit is die vrug op die ver
die Here dot en dood Iaat word bet? nuwende werk van die Heilige Gees.

“Asaanpaksels” van sonde, ongeloof, kerkloosheid, onkunde, Dwarsdeur die Bybel word bierdie vreugde en blydskap be
misverstand, wantroue, geestelike onverskilligbeid, skeur- sing, as die blywende vrug van God se genadewerk in die lewe
makery, huweliksontrou. Hierdie “as” moet afgeblaas word. En van ‘n mens.
dit is die werk van die Heilige Gees.

En Jesus bet self gese in Job 16:22: “Niemand kan iulle blyd
Daarom word die Heilige Gees vergelyk met WIND. skap van julie at wegneem nie”

As die Heilige Gees begin werk in ons en begin waai oor ons, Dit bet Hy gesê toe Hy gepraat bet oar die Trooster, die Heilige
dan sal ons begin opvlam. Gees, wat Hy na ons toe sou stuur.

As die Here God aan Esegiel die visioen van droë doodsbeen- Die Heilige Gees bet dus gekom om ‘n blywende vreugde en
dere Iaat sien, as die beeld van Sy yolk, en daarom van die Ou biydskap in ons teweeg te bring.
Testamentiese kerk, dan sé die Here vir hom: “Tree op as pro-
feet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die Woord van die So sien ons dit in die ewe van die Etiopiër (Hand 8) wat, nadat
Here, droë bene” (Esegiëi 37:4). by lewend gemaak is deur die Gees van God, sy reis met

En as by God se Woord spreek en daar ‘n beweging kom van blydskap voortgesit bet.
die een been na die ander, en senings en vleis daaroor kom en In Hand 13:52 lees ons byvoorbeeld dat die gelowiges in
‘n vel bo-oor hulle getrek word, dan lê hulie nog daar, dood, Antiogie vol blydskap was en vol van die Heiiige Gees.
want “daar was nog nie gees in hulle nie”

Is hierdie vreugde in die Here sigbaar aanwesig in ons gemeen
Maar dan sê die Here in vers 9-10: “Praat nou as profeet met die te?
Gees, tree op as profeet, mens, sê vir die Gees: So sê die Here
my God: Kom uit die vier windstreke, Gees, blaas in hierdie Hierdie blydskap word nie uitgedoof deur krisisse of moeiiike
dooies in dat hulie kan lewe” omstandighede nie.

Ek bet as profeet opgetree SOOS die Here my beveel bet en toe Paulus skry[ byvoorbeeld aan die Korintièrs: “In al ons sorge is
kom die Gees in huile, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit ek vol moed en oorstelp van blydskap” (2 Kor 7:4).
was ‘n baie groot menigte”

Ware en blywende lewe sal ‘n ware en blywende vreugde ten
Dit is God se lewendwekkende werk in Sy kerk op aarde, oak gevolg he.
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Hoe belewe jy iou godsdiens? Ons egoisme en eersugtigheid en kritiese ingesteidheid sal
plek rnaak vir liefde en diens. Want dan groei ons in gees

* Met ‘n lang strak en stroewe gesig, asof dit die swaarste telike volwassenheid.
ding ter wêreld is om ‘n Christen te wees; of

Die weg tot lewe in die kerk begin in die hart van daardie mens
* met die vreugde en die blydskap van die Heilige wat sy vreugde in Christus ontdek het en wat horn geheel en al
Gees? aan Christus wy om algeheel vir Horn te lewe.

Ons het nie ‘n probleem met die leer van ons kerk nie, maar met Beloof jy hierdie vreugde en blydskap van Christus in jou
die belewing van ons godsdiens. Die kinders van Korag bid in hart?
Ps 85:8: “Laat ons u troue liefde belewe”

Dis ‘n belewenis en blydskap wat die wéreld nie verstaan nie en
As ons hierdie vreugde in die Here ervaar, en dit beleef: wat die wéreld nie besit nie.

* Dan sal ons ook vreugde vind in ons diens vir ons Mees- Die wêreld soek blydskap in uiterlike dinge.
ter;

Die kind van God het die blydskap in die hart, en dit korn
* dan salons lidmaatskap en kerkgang virons ‘n lus wees en van binne.
‘n genot;

Liewe gemeente, korn ons beywer ons elkeen vir LEWE in die
* ons wyks- en gebedsbyeenkomste sal vir ons geestelike kerk, vir ‘n deurleefde ewe ... en dan maak ons elkeen die ver
oasisse Word; sugting van Ps 85:7 die voortdurende gebed van ons hart: “Wil

U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat U yolk hulle
* ons Bybeistudie en gebedsiewe ontmoetingsplekke vreugde in U kan vind nie? Laat ons u troue Iiefde belewe
met God. Want ‘n nuwe ewe moet deur elke lidmaat in die kerk be

leef word”
Kleinlike dinge sal van ons afval.
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