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AGENDA

1. Die lede kom byeen in die Sinodale Saal, Pretoria, om 7.30
nm.
2. Opening en konstituering van die Vergadering.
3. Openingsrede deur die Hoogeerw. Voorsitter.
4. Kiesing van Voorsitter, Ondervoorsitter en Scriba.
5. Vasstelling van Sittingsure.
6. Verslae van die:
(a) Moderatuur (bis. 3).
(b) Scriba (bis. 3).
(c) Kommissie vir ,,Die Kerkbode” (bis. 4).
(d) Kommissie vir Bybelverkiaring (nie ontvang nie).
(e) Kommissie vir Aktuele Vraagstukke (bis. 14).
(f) Kommissie vir Kerklike Jaarboek (bis. 31).
(g) Algemene Dingaansfeeskommissie (bis. 38).
(h) Interkerklike Kommissie (nie ontvang nie).
(i) Kommissie insake Liturgiese Geskrifte (bls. 41).

(j) Kommissie insake Mediese Studente (bls. 180).
(k) Kommissie vir Kerkvereniging (nie ontvang nie).
(1) Kommissie insake Boek en Toneel (bis. 181).
(n-i) Kommissie vir die Bybelkorrespondensiekursus (bis.
186).
7. Beskrywingspunte (bis. 188).
8. Briewe en laat-ingekome stukke.
9. Kiesing van Kommissies van die Raad.
10. Bepaling van plek en tyd vir die volgende Vergadering.
11. Sluiting.
F. S. MALAN,
Scriba.

VERSLAG VAN DIE MODERATUUR
Hoogeerw. Voorsitter,
Die Moderatuur het die eer om die volgende versiag aan U
voor te lê:
(1) Deur die vertrek van Ds. J. F. Mentz na die Vrystaat
het ‘n vakature op die ~Kommissie vir Aktuele Vraagstukke ont
staan. Die Moderatuur het horn herbenoem.
(2) Van Dr. B. B. Keet is kennis ontvang dat hy geen kans
sien weens verswakte gesondheid om voort te gaan met die
revideer van die Liturgiese Geskrifte. In sy plek is Dr. J. J.
Muller benoem.
(3) As lid van die Kuratorium van die Jan Marais-fonds
het ons Ds. H. J. Reyneke benoem.
(4) As lede van die Publisiteitskommisie het die Moderatuur
Dr. J. J. Muller en Dr. S. H. Rossouw ~angestel.
Hoogagtend,
U broeders in die Heer,
P. J. VILJOEN,
H. J. REYNEKE.

VERSLAG VAN DIE SCRIBA
Aan die Hoogeerw. Voorsitter van die Raad van die Kerke.
Hoogeerw. Heer,
Die ondergetekende het die eer om die volgende verslag
voor die vergadering te lê:
(1) Na afloop van die vorige vergadering is aan al die
besluite en opdragte daarvan uitvoering gegee. Kennis is gegee
aan al die persone en liggame van die sake wat deur die Raad
aan hulle opgedra is.
(2) Die notule van die vergadering, met bylaes, is in boek
vorm gedruk en aan elke predikant twee kopie~ gestuur. Ook
en eksemplaar aan elkeen van die teologiese professore en die
kerklike amptenare.
(3) Die offisieel-getekende notule van die vergadering en
die daarby behorende stukke is ter bewaring aan die Argivaris
van die Kaapse Kerk oorhandig.
(4) Die rapport van die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke
en die hersiene teks van die Belydenis- en Liturgiese geskrifte
is op die gewone tyd aan lede van die Raad aangestuur.
3

(5) In opdrag van die Moderatuur is deur kennisgewing
in Die Kerkbode die Raad van die Kerke ter vergadering op
geroep in die Voortrekker-gedenkteken, Pretoria, op 8 Mei 1949.
Met verskuldigde hoogagting,
U dienswiflige dienaar en medebroeder,
F. S. MALAN.

VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR
DIE KERKBODE
Aan die Raad van die Kerke in sitting te Pretoria op 11 Mei
1949 en volgende dae.
Weleerw. Here en Broeders,
U Kommissie het die eer om as voig versiag uit te bring
oor die sake wat binne die bereik van sy opdrag geval het:
(1) Sirkulasie.—Die getal intekenare het aan die einde van
Desember 1948 op 22,850 gestaan. Hierdie syfer openbaar ‘n
veel gesonder toestand van sake as die wat in vorige rapporte
aan die Raad meegedeel kon word, aangesien die administrasie
tans aandring op ‘n vereffening van alle intekengelde binne drie
maande. Waar daar vantevore soms ‘n paar duisend agter
stallige intekenare was, sommige selfs tot drie jaar toe, is daar
aan hierdie ongewenste toestand nou ‘n einde gemaak. Van die
5000 intekenare wat, as gevoig van hierdie strengere optrede
van die administrasie, in Maart 1948 gestaak moes word, het
byna almal weer ingeteken. In November 1948 moes ‘n verdere
2000 gestaak word, waarvan 1800 opnuut ingeteken het.
Na aan!eiding van ‘n besluit wat deur die Raad by sy vorige
sitting geneem is, dat van die Eeufeesviering van Die Kerkbode
gebruik gemaak sou word om nuwe intekenare vir die blad te
werf, is ‘n sirku1~re skrywe aan die scribas van al diern Ringe in
die vier Provinsies gerig. Met dankbaarheid kan gemeld word
dat sommige Ringe funk op hierdie oproep gereageer het. Oor
die algemeen egter, het hierdie veldtog nog nie die resultate
opgelewer wat met reg daarvan verwag kon word nie.
(2) Modernisering van Kerkbode.—Die behoefte aan ‘n nuwe
moderne inkleding van Die Kerkbode in ooreenstemming met
die eise van die hedendaagse joernalistiek, wat van tyd tot tyd
onder aandag van die Kommissie gekom het, is in hande van
die redaksie gelaat. Met ingenomenheid en dankbaarheid is
kennis geneem van die veranderinge wat die blad reeds in hierdie
rigting ondergaan het.
Daar word verwag dat die groter formaat wat die blad sal
he wanneer dit deur die Kerkpers gedruk word ruimer fasiliteite
vir verdere verbetering sal aanbied.
4

(3) Nuwe Rubriek.—Sedert die vorige sitting van die Raad
is ‘n baie gewilde en leersame rubriek met die opskrif Ons
Vraebus in die lewe geroep. Van hierdie rubriek, wat op be
kwarne wyse deur Prof. Jac. Muller geredigeer word, word
grètig gebruik gernaak deur die lesers wat duidelikheid oor een
of ander godsdienstige vraagstuk wil bekom.
Daar kon nog nie veel gedoen word orn die rubriek vir jong
mense met behuip van die Federale Jeugraad, soos deur die
Raad by sy vorige sitting aan die hand gegee, verder uit te
brei nie.
(4) Be~ndiging van Kontrak.—Van die Nasionale Pers is
‘n brief ontvang, gedateer 6 April 1948, waarin die Kerkbode
kommissie in kennis gestel is dat die Direksie die kontrak vir
die druk van Die Kerkbode op 30 Junie 1949 be~indig wil sien.
Met die oog op die waarskynlikheid dat die Kerkpers die
Nasionale Pers as drukker van Die Kerkbode sal opvolg, is
namens die Direksie van die Nasionale Pers verder aan die
hand gegee dat die S.A.B.V. die administrasie van die blad
reeds aan die einde van Junie 1948 moes oorneem. U Kom
missie het geen beswaar teen sodanige ooreenkorns tussen die
Nasionale Pers en die S.A.B.V. gehad nie, mits eersgenoemde
in terme van die bestaande kontrak in die laaste instansie die
verantwoordelike liggaarn sou bly. Hierdie ooreenkorns is egter
nie aangegaan nie.
In ‘n brief gedateer 5 Oktober 1948 is u Kommissie, wat
intussen nog nie ander reëlings getref het nie, weereens deur
die Direksie van die Nasionale Pers verwittig dat die Pers
by ‘n eventuele versoek in die voege na Junie 1949 onmoontlik
die druk van Die Kerkbode sal kan voortsit. Daar het vir die
Uitvoerende Kommissie derhaiwe geen ander uitweg oopgestaan
nie as om, met die oog op die tydige bestellings van die vereiste
papiervoorraad, die lede van die bre~ Kommissie per rond
skrywe te raadpleeg oor die toekenning van die kontrak aan
die S.A.B.V. Die uitslag was die eenparige goedkeuring van
so ‘n kontrak, sodat die S.A.B.V. vanaf Julie 1949 die uitgewers
van Die Kerkbode sal word. Die terme van die kontrak sal
dieselfde wees as die wat vir die Nasionale Pers gegeld het met
byvoeging van die paar gewysigde konsessies wat in die volgende
paragraaf genoem word.
(5) Intekengelde en Advertensies.—Met die oog op die ver
betering van die finansiële posisie van Die Kerkbode waar
omtrent die S.A.B.V. eers sekerheid wou erlang alvorens horn
vir die uitgee van die blad verantwoordelik te stel, het die
Kommissie horn genoodsaak gesien om die volgende besluite
te neem: (1) Intekengelde sal verhoog word tot 15s. per jaar.
c

(2) Nog ses bladsye, van die agterkant van die blad af gereken,
sal tussen die leesstof vir advertensies afgestaan word.
(6) Belegging van fondse.—Die Kommissie bet aandag
geskenk aan die moontlikheid om ‘n meer winsgewende beleg
ging vir die fondse van Die Kerkbode te vind. Die huip en
advies van die Saakgelastigdes is in hierdie verband opgeroep.
Dit het die Kommissie tot nog toe egter nie geluk om iets te
vind wat meer voordelig en terselfdertyd van alle risiko gevry
waar is nie.
(7) Kerkbodewinste.—Op vêrsoek van die Raad van die
Kerk het die Kerkbode-kommissie aandag geskenk aan die
besteding van die Kerkbode-winste in die toekoms met die oog
op die steeds groeiende finansièle verpligtings van die blad,
wens die Kommissie as volg aan te beveel: Die verskillende
Sinodes sal gevra word om die reis- en verblyfkoste van hul
afgevaardigdes na die vergaderinge van die Federale Raad,
sowel as hul pro rata-deel van die drukkoste van die Raad te
betaal. Op versoek van die Kommissie bet die redakteur hierdie
aanbeveling reeds onder die aandag gebring van die Sinodes
wat by sedertdien besoek bet.
(8) Assistent.—Die aanstelling van ‘n assistent op die
redaksie, waartoe die Raad reeds verlof gegee bet, is nog nie
gemaak nie, aangesien dit die Uitvoerende Kommissie aan wie
die saak opgedra is, ondanks verskeie pogings, nog steeds nie
geluk bet om ‘n geskikte persoon te vind nie. U Kommissie wil
in hierdie verband aanbeveel om die salarisskaal van die
assistent met minstens £100 per jaar te verboog, indien daar
nie op die reeds goedgekeurde skaal ‘n geskikte persoon gevind
kan word nie. Die Uitvoerende Kommissie sal volmag be om
die persoon wat vir hierdie betrekking in aanmerking kom te
begin op die kerf wat hulle in sy geval as nodig mag beskou.
(9) Eeufees.—Die honderdjarige bestaan van Die Kerkbode
is op gepaste wyse herdenk deur ‘n spesiale eeufees-uitgawe
wat op 26 Januarie, j.l., verskyn bet en waarmee die Kom
missie die redaksie wil gelukwens.
Aan die verskillende Moderature is by hierdie geleentheid
‘n versoek gerig om die gemeentes in die vier provinsies op
die laaste Sondag van Januarie tot ‘n feestelike herdenking van
hierdie gebeurtenis op te wek.
(10) Reistoelaag.—U Kommissie het vrymoedigheid om by
die Raad aan te beveel dat ‘n sekere bedrag as reistoelaag aan
die redakteur en sub-redakteur toegeken sal word met die oog
op die feit dat bulle dikwels per motor in belang van hul werk
xnoet reis. In die toekoms sal dit nog meer die geval wees,
aangesien die Pers en die kantoor van Die Kerkbode ‘n paar
myl van mekaar verwyder sal wees.
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(11) Huishuur-toelaag.—U Kommissie bet oortuig geraak
dat die bedrag van £200 per jaar wat volgens die bostaandë
salarisskaal as toelaag vir huishuur aan die redakteur en sub~
redakteur toegeken word, heeltemal ontoereikend is. Hy wil
derhalwe aanbeveel dat hierdie bedrag, in ooreenstemming met
wat ander amptenare van die Kerk reeds ontvang, tot £300
per jaar verhoog sal word.
(12) Die Kommissie sou graag sien dat die Raad by die be
eindiging van die kontrak sy opregte dank aan die Nasionale
Pers sal betuig vir die onskatbare dienste wat die Pers aan ons
kerkblad bewys het gedurende die jare waarin by die blad
gedruk bet.
(13) Dankbetuiging.—Eindeljk wil die Kommissie sy opregte
dank betuig aan die redakteur en sub-redakteur vir die toe
gewyde en bekwame wyse waarop hulle die blad geredigeer
bet. Die stem wat van hulle uitgegaan bet oor belangrike sake,
bet steeds getuig van waardigheid, besadigdheid en goeie insig,
en was ‘n getroue voortsetting van die denkrigting wat ons Kerk
nog steeds in hierdie sake gevolg het.
Mag die God wat ons geliefde kerkblad tot hiertoe gebring
bet, die planne en ideale wat in verband met Die Kerkbode
vir die toekorns gekoester word, onder hul leiding genadiglik
bevorder!
Met toebidding van Gods rykste se~n op die beraadslagings
van die vergadering:

Kaapstad,
4 Maart 1949.

B. B. KEET, voorsitter (afwesig),
F. J. M. POTGIETER,
F. S. MALAN (afwesig),
S. H. ROSSOUW,
H. C. J. FLEMMING,
D. J. BARNARD,
D. P. ACKERMAN (afwesig),
P. J. VILJOEN,
A. J. V. BURGER,
A. J. VAN DER MERWE, scriba.
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16 Februarie 1948.
Die Weleerwaarde Voorsitter,
Die Kerkbode-kommissie,
Kaapstad.
Weleerwaarde Heer,
INSAKE FINANSI~LE STATE
Dit doen ons genoeë u te kan medeel dat ons nou die boeke
van die Kerkbode-kommissie vir die twaalf maande ge~indig
31 Desember 1947 nagegaan het en die bygaande staat as
korrek onderteken het. Graag wil ons u aandag kortliks by die
volgende bepaal:
Inkomste en Uitgawe

Die werksaamhede van die huidige jaar toon ‘n oorskot van
Inkomste oor Uitgawe van £697 15s. 8d. wat in die volgende
gesien kan word:
Publikasieregte Nasionale Pers Bpk
£4000 0 0
Rente op belegde gelde
441 1 6
Uitgawe volgens staat
Oorskot dus

£4441
3743

1 6
5 10

£697 15

8

In Januarie 1948 is daar egter ‘n bedrag van £150 uit
betaal vir onkoste insake die Raad van Kerke. Hierdie bedrag
het, volgens ons meegedeel, betrekking op die boekjaar ge
eindig 31 Desember 1947 en is nie in die state opgeneem nie.
Balansstaat

Die opgehoopte fondse staan tans op £18,083 is. 8d. teen
oor £17,385 6s. Od. aan die begin van die jaar. Die vermeer
dering van £697 15s. 8d. verteenwoordig die surplus van die
afgelope jaar.
Die volgende bate verteenwoordig die opgehoopte fondse:

8

Vaste Deposito’s
Kaap die Goeie Hoop Spaarbaak
Kontant in VQlkskas Beperk
Verband Mev. Viljoen

£16,532
45
412
1,100

3
3
9
0

6
8
0
0

Mm

£18,089 16
6 14

2
6

£18,083

8

Hangende Poste

1

Gedurende die jaar is daar ‘n verdere vaste deposito van
£75 by Santam belê.
Die hangende poste in die balansstaat verteenwoordig twee
bedrae wat deur persone direk op die bankrekening inbetaal
is vir advertensiegelde. Hierdie bedrag moet nou aan die
Nasionale Pers oorbetaal word.
Ons het al die sekuriteite in verband met die belegde gelde
nagesien en dit in orde gevind.
Hoogagtend die uwe,
THERON, VAN DER POEL EN KIE.
STAAT VAN INKOMSTE EN UITGAWE VIR DIE TWAALF
MAANDE GE~INDIG 31 DESEMBER 1947
Inkoinste

Aan Nasionale Pers Beperk, Publi
kasieregte
£4,000
Rente op Belegde Gelde
441

0

0

1

6

£4,441

1

6

£4,441

1

6

Uitgawe
Administrasiekoste en Kantooruitgawe

Salaris—
Redakteur
Sub-Redakteure
Redakteur van
Kierikale Huip

£1,034 6
1,034 3
Kinderdeel
100 0
18 18

8
4
0
6

117 17
15 0
2 0
5 5
39 15
6 11
5 1

6
0
0
0
0
5
6

Bonusse
Kleinkas
Bankkoste
Ouditeursfooie
Kommissievergadering
Tydskrifte
Diverse Uitgawes

£2,378 18 11
Toelae t.o.v. Byvoegsels:

Transvaal
o.V.S
Natal
Onkoste Raad van Kerke
Gratifikasies aan Medewerkers
Vaste Rubrieke

100
100
25

0
0
0

0
0
0
225 0
686 2
231 3
83 12

0
9
0
0

Kontribusie aan Pred. ~Pensioenfonds
t.o.v. Redakteur en Sub-Redak
teur
Gratis Kerkbodes
Onkoste insake Volkskongres
Balans Surplus vir die twaalf maande

98 6
25 0
15 2
697 15
£4,441

1

8
0
6
8
6

GELDELIKE STAAT VIR DIE TWAALF MAANDE
GEEINDIG 31 DESEMBER 1947
Aan Balanse in Volkskas 1/1/47
Advertensiegelde ontvang (geen besonderhede
beskikbaar nie)
Surplus van Inkomste oor Uitgawes vir die twaalf
maande

Per Publikasieregte Vooruitbetaald 1/1/47
Belegging Santam
Balans in Volkskas 31/12/47

£1782 18 10
6 14

6

697 15

8

£2487

9

0

£2000
75
412

0
0
9

0
0
0

£2487

9

0

£18,083 1
6 14

8
6

£18,089 16

2

17,677
412

7
9

2
0

£18,089 16

2

BALANSSTAAT SOOS OP 31 DESEMBER 1947
Opgehoopte Fondse:
Balans soos op 1/1/47
Plus Surplus vir huidige jaar
Hangende

£17,385 6
697 15

Poste

Belegde Gelde:
Verband Mev. A. M. J. Viljoen £1,100
Vaste Deposito’s
16,532
Kaap die Goeie Hoop Spaarbank
45
Kontant Volkskas Beperk

10

0
8

0
3
3

0
6
8

OUDITEURSVERSLAG
Nagesien en korrek bevind.
THERON, VAN DER POEL EN KIE.,
Geöktrooieerde Rekenrneesters (S.A.)
Ouditeure.
Kaapstad,
18 Februarie 1948.
4 Februarie 1949.
Die Weleerwaarde Voorsitter,
Die Kerkbode-Kommissie,
Kaapstad.
Waarde Heer,
INSAKE FINANSIELE STATE
Dit doen ons genoeë om u te kan meedeel dat ons nou die
boeke van die Kerkbode-kommissie vir die twaalf maande ge
eindig 31 Desember 1948 nagegaan het en die bygaande state
as korrek onderteken het. Die werksaamhede kan kortliks as
voig ontleed word:
Inkomste en Uitgawe
Die oorskot van inkomste oor uitgawe vir die huidige jaar
bedra die som van £1184 4s. 4d. of £486 8s. 8d. meer as die
vorige jaar en kan in die volgende gesien word.
Publikasieregte Nasionale Pers
£4,000 0 0
Rente op Belegde Gelde
648 4 8

Uitgawes volgens staat
Oorskot dus

£4,648

4

8

3,464

0

4

£1,184

4

4

Balansstaat
Die opgehoopte fondse staan tans op £19,267 6s. Od. en
word deur die volgende bates verteenwoordig:
Verband Mev. A. M. J. Viljoen
£1,100 0 0
Vaste Deposito’s
16,532 3 6
Kaap die Goeie Hoop Spaarbank
60 16 1
Kontant in Volkskas Beperk
1,581 13 5
£19,274 13
Mm

Hangende Poste

0

7

7

0

£19,267

6

0
11

Ons het die sekuriteite in verband met die belegde gelde
nagesien. Die vernuwingskwitansies van die polls teen die ver
band van Mev. A. M. J. Viljoen is nie vir ons ter insage voor
gelê nie. Origens het ons die sekuriteite in orde gevind.
Die item hangende poste in die balansstaat verteenwoordig
die balans volgens verlede jaar se balansstaat plus ‘n bedrag
van 12s. 6d. wat per abuis deur ‘n intekenaar van Die Kerkbode
direk op u rekening inbetaal is. Hierdie bedrag moet aan die
Nasionale Pers oorbetaal word.
Hoogagtend die uwe,
THERON, VAN DER POEL EN KIE.
STAAT VAN INKOMSTE EN UITGAWE VIR DIE TWAALF
MAANDE GEEINDIG 31 DESEMBER 1948
Inkomste
Aan Nasionale Pers Beperk, Publikasieregte
Rente op belegde gelde

£4,000
648

0
4

0
8

£4,648

4

8

£2,495

4 10

Uitgawe
Per Administrasiekoste en kantooruitgawes:
Salaris—
Redakteur
£1,106 1
Sub-Redakteur
981 1
Redakteur Kinderdeel
100 0
Kierikale Hulp
5 0
Kleinkas
10 0
Bankkoste
1 6
Ouditeursfooie
7 7
Kommissievergaderings
165 5
Tydskrifte
19 8
Diverse Uitgawes
9 9
Donasies
8 18
Staalkas aangekoop
50 5
Onkoste insake besoek Sinodes
31 1
Toelae t.o.v. Byvoègsels:
Transvaal

o.V.S
Natal

100

0

8
8
0
0
0
0
0
10
7
0
6
0
7

0

100 0 0
25

0

0
225

12

0

0

350 0
188~13
115 2

Onkoste Raad van Kerke
.
Gratifikasies en Medewerkers
Vaste Rubrieke
Kontribusie
aan
Predikante
Pensioenfonds
Gratis Kerkbodes
Balans Surplus vir die twaalf
maande

0
6
0

65
25

0
0

0
0

1,184

4

4

£4,648

4

8

BALANSSTAAT SOOS OP 31 DESEMBER 1948
Opgehoopte Fondse:
Balans 5005 op 1/1/48
£18,083
Plus Surplus vir huidige jaar
1,184

1
4

8
4
£19,267
7

Hangende Poste

Belegde Gelde:
Verband Mev. A. M. J. Viljoen £1,100 0
Vaste Deposito’s
16,532 3
Kaap die Goeie Hoop Spaarbank
60 16
Kontant in Volkskas Beperk

60
70

£19,274 13

0

£17,692 19
1,581 13

7
0

£19,274 13

0

0
6
1

Nagesien en korrek bevind.
THERON, VAN DER POEL EN KIE.,
Geöktrooieerde-Rekenrneesters (S.A.)
Ouditeure.
Kaapstad,
4 Februarie 1948.
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RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VIR
AKTUELE VRAAGSTUKKE
Voorgele aan die Raad van die Kerke op 11 Mei 1949 en
volgende dae te Pretoria
Weleerwaarde Heer en Broeders,
Hiermee wens u Kommissie die volgende versiag van sy werk
saamhede aan u weiwillende oorweging voor te lê:
1. Die Personeel: U Kommissie het bestaan uit die volgende:
Prof. Dr. 3. 3. Muller (Voorsitter), Prof. Dr. G. B. A. Gerdener,
Prof. Dr. D. 3. Keet, Ds. J. F. Mentz, Dr. C. C. Nepgen, Ds. J. A.
Aiheit en Dr. S. H. Rossouw (Scriba).
II. Aanvnlling van Vakatures: Ds. J. F. Mentz, vroeër lid
vir Kaapland, maar wat vertrek het na die Vrystaat, is weer deur
die Moderatuur herbenoem, en Dr. 3. 3. Muller en Dr. S. H. Rossouw
is aangestel as Publisiteitskommissie,
III. Vergaderings: U Kommissie het twee keer in die interim
vergader, te wete op 19 Mei 1948 en weer op 10 November 1948
albei kere in Kaapstad.
IV. Resultaat van die Arbeid: Voortvloeiende uit opdragte
aan u Kommissie, bied ons u hiermee aan, die volgende rapporte
vir goed- of afkeuring:
(1) Sektewese: Die rapport waarvoor Ds. C. R. Kotze ver
antwoordelik was, het verval aangesien die stuk in boekvorm sal
verskyn en versprei word deur die Gefedereerde Sondagskool
kommissie. Die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke spreek egter
hieroor sy leedwese uit aangesien hulle reeds dele van die versiag
onder bespreking gehad het en heelwat van sy tyd daaraan bestee
het en dit sonder hul wete uit die hande geneem is, terwyl hulle self
‘n Publisiteitskommissie in die lewe geroep het om van hul goed
gekeurde stukke in druk uit te gee.
(2) Kalenderhervorming: Bylae A.
(3) Geboortebeperking en Verantwoordelike Ouerskap: Met
verdere opdrag van die Raad, Acta 1947, p. 21. Bylaes B, C en D.
(4) Spesiale Evangelieprediking: Bylaes E en F.
V. Vir Verdere Behandeling: Tot spyt van u Kommissie kon
die rapporte oor die volgende onderwerpe nie finaal afgehandel
word nie weens onvermydelike omstandighede 5005 siekte, menig
vuldige werksaamhede van die referente en ontstane vakatures:
(a) Grondbeginsels van ‘n Christelik-Calvinistiese Staatsvorm:
Dit is, volgens ‘n telegrafiese berig uit Bloemfontein, wel gereed
maar is nie op tyd vir ons vergadering ingehandig nie
moontlik
kan die Raad dit as ‘n laat ingekome stuk behandel.
—

—

14

(b) Sosialisme in Eie Volkskring: In verband met hierdie
onderwerp het ons nie minder as drie referente genader nie, dog
tevergeefs, en dit na herhaalde korrespondensie. Ons wag vir
verdere instruksies in verband met hierdie saak.
(c) Die Broederbond: Dit blyk uit die Acta Synodi (1945)
dat hierdie saak na die Raad van die Kerke verwys is, maar blykbaar
weens die betreurde afsterwe van die gewaardeerde en geagte Scriba
Synodi agterweë gebly het. U Kommissie gee nou vriendelik aan die
hand dat die Raad die besluit van die Sinode aan die volgende
Kommissie sal opdra
Acta Synodi, p. 8, Bp. 66, p. 367.
VI. Graag verlang u Kommissie vir sy toekomsbeleid duidelik
heid in verband met versoeke aan hulle
moet ons opdragte aan
vaar direk van die onderskeie Sinodes of net van die Raad?
Hiermee hoop ons dat ons die taak aan ons opgedra voltooi
het na die beste van ons vermoë, en bid die Raad van die Kerke
Gods duidelike leiding en seen toe op al sy beraadslaginge!
—

—

JAC. J. MULLER,
(Voorsitter)
S. H. ROSSOUW,
(Scriba)
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BYLAE A
DIE V.V.O.-VOORSTEL VIR
WERELDKALENDERHERVQRMING
1. Die inhoud en strekking van die voorstel vir die hervorming
van die Gregoriaanse kalender is genoegsaam bekend, en hoef nie
hier verder omskryf te word nie. Wat in hierdie poging tot
kalenderhervorming die Kerk van Christus wesenlik sal raak is die
voorstel om een maal elke gewone jaar en twee maal in elke skrikkel
jaar die weeksiklus van sewe tot agt dae te verander.
2.

Die uitwerking hiervan sal wees o.a., dat:

(a) Die Sondag elke jaar aan die einde van die jaar een dag
sal verskuif word, en in ‘n skrikkeljaar ook nog ‘n dag aan
die einde van Junie.
(b) In elke honderd jaar byna 18 Sondae minder sal wees as
volgens die erkende kalender of anders uitgedruk in elke
vyf en twee-derde jaar moet die Kerk een Dag van die
Here prysgee.
3. Dat daar uit baie oogpunte groot voordele deur die hervor
mingsvoorstelle teweeg gebring sal word is nie te betwyfel nie;
maar daar is sake waarin die mens nie om die brood ontwil en om
gerief moet handel nie, maar leef uit die Woord van god. Op
Skriftuurlike gronde moet die voorstel om die gewone weeksiklus
telkemale te verbreek stellig van die hand gewys en bestry word, en
wel o.a. om die volgende redes:
(a) Die heiliging van een dag na ses dae van arbeid, en nie na
sewe dae nie, berus op direkte Goddelike gesag.
(b) Die gebod om die Rusdag, die Dag van die Here in
die gewone weeksiklus te heilig is standvastig deur die
Gereformeerde Vaders beskou nie as ‘n seremoniële bepaling
nie, rnaar wel as ‘n sedewet. (Sien o.a. Bavinck, Dogmatiek,
deel 2, P. 618; Hodge, Systematic Theology, deel 3, pp.
323—331).
(c) Die heiliging van die Dag
belang vir die Christelike
van die Christelike Kerk.
Sondag kan meewerk om
godsdiens te benadeel.

van die Here is van fundamentele
godsdiens, en vir die voortbestaan
Die verskuiwing telkemale van die
hierdie boiwerk van die Christelike

(d) Die Kerk kan dit nie gedoog dat hy elke vyf en twee-derde
jaar beroof word van een dag, wat op Goddelike gesag daartoe
afgesonder is, om die lewensbrood te breek vir die geestelike
hongeriges van die wêreld nie.
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BYLAE B
MEMORANDUM OOR GEBOORTEBEPERKING
In wetenskaplike geskrifte word die vraag van geboortebeperking
gewoonlik uit ekonorniese, sosiale en statistiese standpunt gesien. Vir
die kerklike benadering van hierdie vraag is dit gerade orn daardie
gesigspunte so mm moontlik in rekening te bring; ten eerste, orndat
die Kerk nie in die eerste instansie geroepe is om horn oor dergelike
wetenskaplike vrae uit te spreek nie, en ten tweede, omdat daar
onder wetenskaplikes nog soveel verskil van opvatting heers dat
die Kerk noodgedwonge ten gunste van een of ander teorie sal moet
beslis en so in ‘n ongewenste situasie kan beland. Trouens, om
alleen van die statistiek te spreek, aan die een kant vind ons die
steeds sterker wordende stemme wat ons waarsku dat die w~reld
in die teenswoordige tempo van bevolkingsaanwas spoedig oorbevolk
sal wees en op daardie veronderstelling die noodsaaklikheid van
geboortebeperking grond, terwyl aan die ander kant baie spreek
van die selfmoord van die yolk of van die hele menslike ras, as
geboortebeperking op die huidige skaal inoes voortgaan. Die waar
heid is dat daar soveel bykomende faktore is wat in aanrnerking
geneem moet word dat ‘n louter statistiese of ekonomiese beoordeling
nie juis kan wees nie.
Die Kerk het dan ook in die eerste plek sy roeping op sedelik
geestelike terrein. Die tydelike nood wat, vermeend of werklik, a~
gevoig van hierdie berekeninge kan ontstaan, weeg tog nie op teen
die geestelike gevare wat vrug is van ‘n onbeperkte aanwending van
middels orn geboortes te voorkorn nie. In die eerste geval het ons
te doen met uiterlike toestande, wat wel van groot ems en omvang
kan wees, maar wat nie vergelyk kan word by die innerlike verwoes
ting wat ons bedreig nie. Die hele vraagstuk van ontvolking of oor
bevolking is immers in laaste instansie ‘n geestelike vraagstuk. En
dit is ‘n vraagstuk wat in nouer kring elke huisgesin raak.
Omdat die ervaring ons in die laaste tyd ‘n ontsettende toename
van wanpraktyke op hierdie gebied laat sien, moet ons o~ nie vir
die wensikheid van geboortereëling, wat die roeping is van alle
verantwoordelike ouerskap, gesluit wees nie. Teenoor onverantwoor
delike geboortebeperking moet gestel word verantwoordelike Christe
like ouerskap. Dit is ondenkbaar dat die mens op hierdie gebied
sorgeloos die natuur sy vrye loop sal laat he en dan rnaar vertrou
dat die Here sal sorg. So sou ons op geen enkele gebied van die lewe
te werk gaan nie; veel minder hier waar die inens die allerverantwoor
delikste taak wat aan horn opgedra is, orn vader of moeder van
kinders te wees, moet verrig. Die seen van kinders is ongetwyfeld
alleen in die welbehae van God geleë, maar dit beteken nie dat
ons sonder voorsorg of plan die seen sal aanvaar nie.
Daarom is die plig van Christenouers om te sorg dat ‘n moontlike
nuwe geboorte nie liggaarnlik en geestelik die taak van voeding en
opvoeding sodanig sal bernoeilik dat die kind met ‘n groot tekort
die lewe begin nie. Vir die liggaarnlike versorging sal dit beteken
die inagneming van gesondheidsmaatreèls omdat die voeding van
die kind reeds voor die geboorte begin; vir die geestelike versorging,
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dat die kind nie sal ly omdat daar geen genoegsame middels voor
hande is nie. Natuurlik kan ons hier slegs op baie relatiewe wyse
spreek; groot gesinne is nie noodwendig moeilike gesinne nie —~
inteendeel, die ervaring leer dat juis kleinere gesinne dikwels die
moeilikhede van ‘n goeie opvoeding vermenigvuldig, terwyl aan
die ander kant die voedingsvraagstuk by groot gesinne veel sorg
kan baar en selfs tot ondervoeding kan lei. Maar ook hier, aan die
stoflike kant, is die vraag baie relatief — dikwels meen ons dat daar
geen fatsoenlike bestaan kan wees as die gesin groter word nie,
wanneer die waarheid is dat ons nie ons gemak of ons weelde wil
prysgee nie. Heel moontlik sal die se~n van ‘n groot gesin inkorting
van ons geriewe en vereenvoudigin~ van ons lewenstandaard mee
bring, maar die geestelike wins sal daarvoor meer as vergoed.
Die taak van verantwoordelike ouerskap mag egter alleen langs
sedelike weg en met sedelike middels uitgevoer word. In die huwelik,
sowel as daarbuite, gaan die gemeenskap tussen man en vrou gepaard
met die moontlikheid van bevrugting, al sou dit nie altyd die geval
wees nie. Wanneer nou die gevolge van die gemeenska~5 deur meganiese
of mediese middels voorkom word, verdwyn een groot deel van die
huwelik, ni. die voortplanting, en word ‘n ander kant van die
huwelik, ni. die geestelike vereniging van die egliede, in gevaar gestel
Middels wat in stryd is met die natuurlike verloop van die geslags
gemeenskap, verlaag die huwelik tot ‘n vleeslike gemeenskap waaruit
alle sedelike oorweginge verdwyn het; dan word dit ‘n bevrediging
van luste sonder om die verantwoordelikheid van die vrug te aan
vaar. Bowendien stel die mens hOm in die plek van sy Skepper wat
na sy welbehae die vrug van die gemeenskap bepaal. Hy gryp in op
‘n terrein wat die alleen-reg van God is; hy pleeg die sonde van
oneerbiedigheid of ongodvrugtigheid wat die oorsprong van alle sonde
is. Die wonder van Gods verhouding tot die mens is dat hoewel hy
(die mens) geen mag het om die lewe te skenk nie, hy tog die lewe
kan vernietig of die ontstaan daarvan onder bepaalde omstandighede
voorkom. Vir die Christen staan alleen redelik-sedelike middels ten
dienste; geen selfsugtige of genotsugtige oorweginge mag hier geld
nie; hy moet deur selfbeheer op geestelike wyse die re~ling van sy
huwelikslewe onderneem. Ook hier, juis hier, bly hy verantwoordelik
voor God, wanneer hy deur vrywillige onthouding ‘n geboorte wil
voorkom, maar dan maak hy nie gebruik van ongeoorloofde middels
nie, dan gryp by nie in op ‘n terrein waar God alleen seggenskap het
nie. Hierdie geboortereëling geskied dan alleen deur algehele of
gedeeltelike onthouding soos in 1 Kor. 7
3—7 deur Paulus gestel.
Tot sover die sedelike vraagstuk. Daar is egter nog ‘n kant van
die vraagstuk waarby die Kerk belang bet, nl. die juridiese kant.
Hier gaan dit oor die standpunt van die Kerk teenoor wetgewing
wat neo-Malthusiaanse middels vir die groot publiek toeganklik
maak deur die stigting van moedersklinieke en inligtingsburo’s om
inligting te verskaf aan ouers wat nie in staat is om van dergelike
middels gebruik te maak of voorligting van geneeshere te bekostig
nie. ‘n Algemene veroordeling van sulke klinieke sal nie veel baat nie
en is ook nie gewens nie; daar kom gevalle voor wanneer advies
noodsaaklik is.
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Maar, aan die ander kant moet gedink word aan die nadelige
gevolge wat ontstaan uit die algemene bekendheid wat dergeliké
middels verkry. Onteenseglik het dit gelei tot verwildering op sedelike
gebied binne en buite die eg; daarvoor mag ons ons oë nie sluit nie.
BYLAE C
,,DIE

GEVAAR VAN O1VTVOLKING DEUR
GEBOORTEBEPERKING”
Die Statistiese Aspek

I.

Geboortebeperking as ‘n wêreldverskynsel

Die Europese rasse van die wêreld het sewevoudig vermeerder
van ongeveer 100 miljoen in 1650 tot 700 miljoen in 1933. In dieselfde
tydperk het die nie-Europese rasse gegroei van 445 miljoen tot 1357
miljoen.
Dit is bekend dat Maithus (1766—1834) gewaarsku het dat tensy
verhoed word dat die wêreldbevolking vinniger as die beskikbare
voedseibronne toeneem, ‘n wêreldramp onvermydelik sou volg. Hy
het geboortebeperking bepleit en westerse nasies het daarin ‘n middel
gesien om die wêreld van die oorbevolkingsramp te red.
Die oorbevolkingsgedagte en daarmee saamhangende geboorte
beperkingspropaganda, het gekom op ‘n tyd toe die westerse wêreld
toneel uitmuntend daartoe was. Die Europese rasse het juis ‘n tyd
perk van ongeëwenaarde prestasies op die gebied van die suiwere
en biologiese wetenskappe belewe; ‘n industri~le revolusie geskep;
ongekende imperialistiese uitbreiding geken; voedseiprobleme opgelos;
hongersnood en epidemies met sukses bestry; behuisingstoestande
verbeter; en daarna egter het daar ‘n nuwe lewenshouding ontwikkel
waarin daar nie meer plek vir kinders was nie, omdat die pligte en
verantwoordelikhede van ouerskap ‘n selfopoffering geverg het, wat
ernstig gebots het met die sug na ‘n hoe lewenstandaard, weelde,
gerief, vryheid en plesier. In so ‘n wêreldtoneel was dit oorbodig
om geboortebeperking as ‘n middel teen oorbevolking te propageer;
dit was aantreklik genoeg in sigself.
Dit is bekend, daarmee het die verskynsel gepaard gegaan dat
westerse lande (w.o. Frankryk en Duitsiand) wat dekades van
geboortebeperking geken het, ‘n menigte immorele praktyke wat hand
in hand daarmee gegaan het, geboekstaaf het en drastiese maatreëls
getref het om dit te bestry.
Die oorbevolkingsvrees het nie lank bly staan nie, want populasie
deskundiges het noukeurige ontledings van volkstellings begin maak
en ‘n heeltemal onverwagte ramp — die van dreigende ontvolking —
vir alle westerse lande aangekondig. Hulle het naamlik gevind dat
die bevolkings van daardie lande, wat groeikrag betref, ernstig aan
die kwyn was en het die gevaar beklemtoon in boeke en artikels soos
The Struggle for Population, Crisis in the Population Question, The
Menace of British Depopulation, The International Decline of
Fertility, The Economics of a Declining Population, Volk ohne
Jugend en dergelike.
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Vandag staan westerse nasies voor die onomstootlike feit dat die
moeders in lande soos Australië, Oostenryk, Tsjeggo-Slowakye,
Denemarke, Engeland en Wallis, Frankryk, Duitsiand, Hongarye,
Noorweë, Skotland, Swede, die V.S.A. en ander, nie meer genoeg
kinders voortbring om die genoemde bevolkings in die toekoms op
hul huidige peil te handhaaf nie. Daarenteen is daar in Sowjet
Rusland, in China, Japan en Indië ‘n geweldige bevolkingsgroei wat
vermoedelik (soos in alle westerse lande gebeur het) versnel kan word
naxnate die moderne wetenskap in die genoemde oosterse lande vorder,
en die sterftesyfer daar onder beheer koni onderwyl die geboorte
syfer nog ‘n tyd lank gehandhaaf bly.
II.

Geboortebeperking in blank Suid-Afrika

In Suid-Afrika was die oorbevolkingsgedagte nog nooit sterk op
die voorgrond nie en tog het geboortebeperking reeds diep spore in
sowel ons volkslewe as in ons bevolkingstatistiek getrap. Hierdie
feit is des te meer tragies orndat daar spore geval bet presies binne
die spore wat deur onvermydelike rampe soos die Vryheidsoorlog
en die 1918-griepepidemie nagelaat is. As iemand sou probeer om
op die oorsake van die huidige tendense in ons eie blanke bevolking
statistiek op te spoor hewer aan ander oorsake as aan opsetlike
geboortebeperking te wyt, dan sou hy aan die end van sy studie
opsetlike geboortebeperking des te duideliker in al sy naaktheid sien:
Laat ons ‘n paar gegewens nagaan.
(1) In 1911 het gehude blanke vroue van 15 tot 45 jaar 76 persent
van alle gehude blanke vroue verteenwoordig, maar in die dertig
jaar daarna tot 1941 bet hierdie persentasie gedaal tot slegs 67.5
persent. Dit beteken dat die persentasie vroue wat kinders kan he
met 8~4 uit 76 (d.w.s. met 11 persent) verminder bet, en die wat
oorgebly het pas tans geboortebeperking op veel groter skaal toe.
(2) In 1904 bet presies die heifte (50 persent) van ons hele blanke
bevolking bestaan uit jongmense onder twintig jaar. Vandag is slegs
maar 38 persent van die bevolking onder twintig. Die res is ouer.
(3) In 1904 bet ons oumense ho sestig jaar maar 3.6 persent
van die hele blanke bevolking getel. Vandag tel hulle sowat nege
persent of meer. Ons jeug het dus onrusbarend uitgedun terwyl
bejaardes in hul plekke gestel is. Niemand sal hierdie feite kan
weerspreek nie.
(4) Die gemiddelde ouderdom van die Unie se hele blanke bevol
king, was 23 jaar en twee maande in 1904, maar dit bet sonder
onderbreking toegeneem tot 28 jaar en tien maande in 1941 en ons
staan tans reeds aan die end van 1948. Hierdie radikale veroude
ringsproses dui aan op ‘n grafwaartse gang.
(5) Die aantal jaarlikse geboortes per duisend gehude blanke
vroue tussen 15 en 45 jaar was 276 in 1904, maar dit bet standboudend
gedaal tot slegs 175 in 1941, en dit daal nog. Hierdie syfers gee ‘n
denkbeeld van doelbewuste geboortebeperking in blank Suid-Afrika.
(6) Daar is mense wat nadruk lê op die vooruitgang van die
mediese wetenskap en die gevolge daarvan oorskat. Vordering op
mediese gebied bet nie alleen die verlenging van oumense se ouder
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domme beteken nie, maar ook die lewensbehoud van groot getafle
kinders. Die feit dus, dat ons jeuguitdunning plaasgevind het ten
spyte van ‘n aansienlike vermindering van ons kindersterftesyfer
(96.2 in 1911 tot minder as 50) moet ons met kommer vervul.
(7) Daar is persone wat gerusstelling daarin vind dat ons blanke
reproduksiesyfer (naamlik 1.3) nog van die hoogste in die westerse
wêreld is. So ‘n gerustheid hou nie rekening met die dieperliggende
tendense in ons bevolkingsamestelling nie en met die feit dat ons
jeuguitdunning baie snel verloop nie. ‘n Ernstig verstoorde bevolking
verspreiding soos die van blank Suid-Afrika is nie iets wat in die
loop van ‘n enkele dekade herstel kan word nie, en as die huidige jeug
van onder die twintig jaar, 25 jaar verder staan, sal ons bevolkings
prentjie nog veel somberder lyk as vandag.
(8) In blank Suid-Afrika was, vir die tien jaar van 1926 tot 1936
die aantal stedelike geboorte per duisend vroue tussen 15 en 45
jaar 93 per jaar teenoor 136 vir die platteland. Ons yolk word nie
in die stede opgebou nie. Trouens, die stede sou uitsterf as hulie
nie, wat getalle betref, deur die platteland gevoed word nie.
(9) Voeg hierby dat sowel die gewone sterftesyfer as die kinder
sterftesyfer in die stad ho~r is as op die platteland, en
(10) Dat ons yolk in ~n stadium van versnelde verstedeliking van
sy platteland (by. in die Vrystaat) tegemoet sien, dan word dit duide
uk in watter mate ‘n voortwoekering verwag kan word van die
tragiese kindererosie wat ons so lank reeds (meer as veertig jaar)
aanskou, en wat so geheel vreemd aan ons volkskarakter is.
BYLAE D
AANBEVELINGS IN VERBAND MET GEBOORTEBEPERKING
EN VERANTWOORDELIKE OUERSKAP
U Kommissje beveel nan dat:
(1) Die onrusbarende afmetings wat geboortebeperking al in ons
land aangeneem het, deur ons Sinodes onder die aandag van ons
wetgewende liggame gebring moet word.
(2) Daar dan ondersoek ingestel moet word na watter stappe van
staatsweë gedoen kan word om die euwel in die algemeen te bestry
en om die finansiële laste van kinderryke gesinne te verlig.
(3) Dat ‘n landswye veldtog vir positiewe karakterbou beplan
word en deur huis, skool en samelewing onderneem en volgehou
word.
(4) Dat ons predikante en geestelike leiers vrymoedigheid moet
he om by besondere geleenthede en selfs by eksklusiewe vergaderinge
met ouers te spreek oor die euwels van onverantwoordelike geboorte
beperking en ook die Christelike ideaal van verantwoordelike en
gesonde huislike lewe waarin die kind gereken word as ‘n se~n en nie
as ‘n probleem of ‘n las nie. Ook gee ons beskeidenlik aan die hand
dat die teer sake van die sedelike lewe op Christelik-wetenskaplike
wyse, in kuise taal met jongmense afsonderlik soos met aannemings..
kiasse, behandel word.
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(5) Dat deur die Sinodale Kommissies vir Waaksaamheid teen
Sosiale Euwels ‘r wakende oog gehou sal word op die moeders
klinieke en inligtingsburo’s sodat die voorligting ten opsigte van
seksuele sake daar op ‘n behoudende Christelike standpunt gegee sal
word.
(6) Ons kerklike kommissies in verbinding tree met simpatieke
medici vir gesonde voorligting waar nodig. En dat uitvoering gegee
sal word aan die aanbeveling om die nodige kanale vir sodanige
besprekinge te skep. Handelinge van die Raad 1945, p. 18.

BYLAE E
EVANGELISASIE

I.

In1eidin~ en begripsbepaling

In uitvoering van die opdrag van die Kommissie se vergadering
op Bloemfontein (29/l/’47), ,,om die ingekome memo’s te oorweeg
en ‘n nuwe versiag oor die vraag vir die a.s~ Kommissie vir Aktuele
Vraagstukke op te stel”, wens ek beskeidenlik die volgende voor te
lê:
Ek neem aan dat die kommissielede vertroud is met die inhoud
van genoemde stukke en ag dit derhaiwe onnodig breedvoerig te
herhaal.
Wat hier voig is ‘n poging om in die hg van die geskiedenis en
die Gereformeerde beginsels die regte perspektief te kry, en tot ‘n
billike oordeel te geraak, met inagneming van regmatige besware
van andersdenkendes. Aan die slot vohg dan ‘n paar aanbevehings.
By die bestudering van die ingekome memo’s het dit my opgeval dat
almal wel deeglik oortuig is van die noodsaaklikheid van evangelisasie
in een of ander vorm; en dat selfs diegene wat evangehisasie in die
sin van spesiale evangehieprediking bepleit tog sekere bedenkinge
het t.o.v. die metodes wat aangewend en die resultate wat bereik
word.
Verder het dit my getref dat niemand beswaar maak teen
bekeringsprediking as sodanig nie mits (a) gevoelsprediking en ander
tipiese metode van revivahisme vermy word, en (b) dit deel uitmaak
van die gewone evangehieverkondiging van die pastor loci en nie as
‘n besondere taak van ‘n daartoe van die gereelde bediening los
gemaakte spesiale evangehieprediker beskou word nie. Die groot
beswaar is gerig teen laasgenoemde omdat hy nie aan ‘n eie gemeente
verbonde is nie en tog, in uitvoering van sy sinodale opdrag, gedurig
in ander se gemeentes optree — al is dit dan ook op uitnodiging of
altans met verlof en onder toesig van die betrokke kerkrade.
Uit die stukke blyk dit duidelik dat daar ‘n mate van onsekerheid
bestaan t.a.v. die begrippe van evangehisasie en die vraag of spesiale
evangehieprediking skriftuurlik en op grond van die Gereformeerde
kerkreg verdedigbaar is.
Begripsbepaling kom ons dus as noodsaakhik voor.
22

Die begrip evangelisasie.—In sy Nuwetestamentiese sin beteken
evangelisasie elke verkondiging van die goddelike~ heilsboodskap ten
einde mense tot die saligmakende geloof in Christus te beweeg. Reeds
in die Nuwe Testament word ,,evangelizomai” soms gebruik om die
christelike sendingaksie aan te dui.
(a) Sedert die Reformasie kry evangelisasie die betekenis van
geestelike arbeid in Roomse, Grieks-Katolieke en selfs Mohamme
daanse lande, ten einde die Woord van vrye genade ingang te laat
vind en die reeds gestigte Protestantse gemeentes op te bou en te
vermeerder.
(b) In die l9de eeu het dit gebruiklik geword, veral by Engelse
Protestante, om opwekkings- en bekeringsprediking (,,revivalism”)
onder lede van die evangeliese kerke met die woord evangelisasie
aan te dui. So word die woord ook in ons Kerk verstaan in die sin van
,,spesiale evangelieprediking”.
(c) ‘n Derde nuanse van betekenis kry die woord as dit in verband
gebring word met die sg. inwendinge sending (soos in Duitsiand
beoefen sedert Wichern). Maar inwendige sending omvat veel meer
as evangelisasie. Dit sluit in: maatskaplike opheffing, armesorg,
krankeverpleging, sosiale werk, e.d.m.
(d) Die Gereformeerde Kerke in Nederland het evangelisasie op
ge~is vir ,,die arbeid wat die van die geloof vervreemde Christeni-ieid
weer vir die evangelie van Christus probeer win.” (Christelijke
Encyclopaedje, Art. Evangelisatie.)
In die laaste tyd is ons Kerk, altans in Transvaal, besig met ‘n
poging om aan die woord evangelisasie ‘n saamvattende betekenis te
gee in die sin van (b) en (d) hierbo.
Evangelisasie moet dan heet sowel (1) die bearbeiding van onver
skillige wêreldsgesinde en onbekeerde lidinate van die Kerk (deur
spesiale evangelieprediking, Bybelstudiekonferensie5 ens.) as (2) die
strewe om diegene wat van die Kerk heeltemal losgeraak het en nou
buite alle kerklike verband staan, terug te bring tot Christus en sy
Kerk.
In ons land is die getal wat tot (2) behoort nog betreklik klein —
altans onder Afrikanermense. Daarteenoor moet bedink word dat
die meerderheid van ons lidmate in die groot stede langsaam maar
seker besig is om in die rigting van (2) te beweeg. Vandaar die
absolute noodsaaklikheid om evangelisasie hier by ons ruimer op
te vat as die Gereformeerdes in Nederland dit doen. Dáár tog is die
kloof tussen Kerk en w~reld, Christen en ongelowige, sedert eeue
al baie breed en diep en kan kerkloses en ongelowiges beslis nie meer
deur spesiale dienste, spesiale evangelieprediking, konferensies, e.d.m.
bereik word nie. Dáár word, selfs deur die Gereformeerdes, gebruik
gemaak van straatprediking, radiosending, strandsending: evangeli
sasiekore sing Christelike liedere langs die straat, evangelisasie
motors besoek die mees afgele~ buurte. Hier by ons is die Christelike
tradisie nog so sterk dat selfs ongelowiges by geleenthejd nog kerk
toe kom. Dit sou hier fataal wees om evangelisasie te beperk tot
diegene wat totaal kerklos en kerkloos is. Tog word dit, ook by ons,
in toenemende mate nodig om tussen die twee groepe te onderskei
en hulle op verskillende maniere geestelik te benader.
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II.

Skriftuurlike grondslag van evangeli$asie

(a) Dit sou onnodig wees orn die skriftuurlikheid van evangelisasie
in Gereformeerde sin (sien (d) bo) te bewys. Dit gaan immers om
die verlore penning wat gesoek, die verlore skaap wat tot die kudde
teruggebring, die verlore seun wat deur die vader met oop arms
verwelkom word. Onwillekeurig dink ‘n mens aan Christus se opdrag
aan die dissipels: ,,Moenie gaan op die pad na die heidene en moenie
ingaan in ‘a stad van die Sarnaritane nie, maar gaan na die verlore
skape van die huis van Israel” (Matth. 10 : 5, 6).
Hoe ernstig ons Gereformeerde vaders die roeping van die Kerk
in hierdie opsig besef het, blyk o.m. uit die aangrypende woorde
van die gebed in die formulier van die ban: ,,En aangesien U geen
behae het in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat hy horn
bekeer en lewe, en die kerk altyd oopstaan vir die wat terugkeer —
laat dan tog ‘n goeie ywer in ons ontvlam, sodat ons met goeie
Christelike vermaninge en voorbeelde kan streef om hierdie afgesnede
persoon sowel as diegene wat deur ongeloof of roekelose lewe af
dwaal, weer op die regte pad te bring. Gee u seen op ons vermaninge,
sodat ons daardeur rede mag vind om ons weer te verbly in diegene
oor wie ons nou rou moet dra, en dat so u heilige Naarn geprys
word.”
(b) Dit gaan egter moeilik om voorbeelde van evangelisasie in
die tipiese sin van spesiale evangelieprediking in die Skrif te vind.
Immers, boetprediking en bekeringsprediking is deel van alIe
evangelieprediking terwyl dit bier tog gaan om iets spesiaals: ‘n
prediking in die boesem van die gemeente tydens ‘n hele reeks dienste,
gerig tot die belydende lidmate deur ‘a prediker wat spesiaal daartoe
afgesonder is; ‘n prediking waarby die hoofklem val op die redding
van siele.
Tog meen ek dat daar in die Nuwe Testament vir sodanige
prediking ‘n groot mate van regverdiging, selfs analogieë, te vinde
is. Wat die dringende, intensiewe karakter daarvan betref, korn
veral die voorbeeld van Paulus, die pleitende toon v~n sy send
briewe, en sy opdrag aan Timotheüs (,,hou aan tydig en ontydig”, 2
Tim. 3 : 2) in aanmerking. Ook dink ‘n mens in hierdie verband aan
die gelykenis van die groot maaltyd en die opdrag: ,,bring . . . in”,
,,dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word” (Luk.
14 : 21, 23). Wat die bekeringseis soos gerig tot verbondskinders,
tot die gemeente van Christus, betref — die hele Skrif, en by name
Openbaring, is daarvan vol.
Maar die spesiale evangelieprediker as sodanig vind ons nie in
die Nuwe Testament nie. Net soos die Apostels het die Evangeliste
‘n buitengewone en garismatiese amp beklee in die tyd van die
grondlegging van die Kerk en hul amp het verdwyn met die Apostels
of kort daarna.
Ons mag dus nie die spesiale evangelieprediker wat tog die gewone
amp van evangeliedienaar beklee — hoewel met ‘n besondere taak
en opdrag — gaan verwar met die buitengewone amp van die
Evangéliste nie. Hierop kom ons egter weer terug.
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III.

Geskiedkundige grondslag van evangelisasie in ons land

Die geskiedenis van die ontstaan van spesiale evangelieprediking
en die aanstelling van spesiale evangeliepredikers word in twee van
die ingekome stukke, hoewel met teenoorgestelde doel, breedvoerig
weergegee en hoef dus nie hier herhaal te word nie.
Tog sou ‘n mens graag wou gesien het dat die historiese agter
grond waaruit die spesiale evangelieprediking by ons voortkom,
beter beklemtoon was. Wanneer dit gebeur, sal die eensydigheid van
die gewone voorstelling, as sou spesiale evangelieprediking of opwek
kingsprediking in ons Kerk bloot aan Anglo-Amerikaanse Metodisme
te wyte wees, duidelik besef en onnodig-kwetsende uitlatings vermy
word. Dit pas ons, as Afrikaners, om met groot dankbaarheid jeens
God te erken dat ons uit sy hand ‘n wonderlike ryke maar heel
besondere geestelike erfenis ontvang het. Daartoe bet verskillende
tipes van Calvinisme (soos aangetref by Hugenote, Geuse en Skotte)
en ook in ‘n mate Duitse Piètisrne, hul bydrae gelewer.
Toegespits op ons onderwerp dwing hierdie feit ons om met die
volgende faktore rekening te hou:
(1) Die besondere soort boetprediking, bekerings- en opwekkings
prediking, waarby die gernoedselement ‘n groot rol speel, wat in die
l6de en l7de eeu, aangetref word by Hugenote in Frankryk, Puriteine
en Presbiteriane in Engeland en Skotland, sekere Gereformeerdes in
Nederland (Voetius en sy skool) en in die l8de eeu by sekere Pres
biteriane in Noord-Amerika (sien Jonathan Edwards: Thoughts on
the Revival of Religion in New-England, gedruk in 1740) vertoon
veel ooreenkoms met ons eie spesiale evangeliepredikinge. Die tipiese
gemoedsreaksies wat kenmerkend van herlewings is, kom ook voor
by gernoedsprediking in al bogenoemde gevalle. Let wel, hier is geen
sprake van die invloed van Metodisme — dis voor die optrede van
die Wesleys.
(2) Die sg. Gereformeerde Piëtisrne van die beroemde Calvinis
tiese teoloog en vraagbaak op die gebied van die kerkreg, Gysbert
Voetius en sy volgelinge, bet ook in ons land invloed uitgeoefen veral
deur die stigtelike werke van die ~ Brakels, Hellenbroek, Lodenstein,
Smytegeld, Cornrie, e.a.
(3) Ook die vader van die Duitse Piëtisme, Spener, bet in sy
jeug sterk Puriteinse en Calvinistiese invloede ondergaan. Op sy
beurt bet die Duitse Piëtisme, soos ons dit aantref by die Hernhutters,
sy stempel afgedruk op die Metodisme, wat in sekere sin vrug van
Morawiese Piëtisme genoem kan word.
(4) In Suid-Afrika het die Piëtisme reeds in die eerste heifte
van die l8de eeu as suurdeeg deurgewerk — dus lank voor Metodisme
horn hier laat geld het. Ons dink aan die optrede van Georg
Schmidt, die sieketroosters Van Dyk en Raassel, en aan Ds. v. d.
Veen; en ook aan die geestelike toestand van die Kaap soOs blyk
uit die getuienis van Elizabeth Bosman in die beskrywing van die
laaste woorde en afsterwe van haar vader, sieketrooster H. L. Bos
man (1684—1769) en die korrespondensie tussen haar suster en Ds.
Van der Croe van Rotterdam.
Aan die einde van die l8de eeu tree kragdadig op die ~piëtistiese
predikante Van Lier en M. C. Vos. Laasgenoemde bet in sy studie
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jare veel te danke gehad aan die Voetiaanse piètis, Professor Bonnet~
wat net 5005 Voetius waarde geheg het aan die sg. konventikels. Hoe
sterk daardie pi~tistiese inslag aan die Kaap was, merk ons in die
memoirs van Machteld Smith en Christiana Louisa Thom (geb.
Meyer) en die dagboek van C. A. van Lier.
Ook by die Voortrekkers is duidelike spore van Pi~tisme te
bespeur o.a. by Sarel Cilliers en in die dagboeke van Susanna Smit
(Mev. Eerw. Erasmus Smit) en Dorothea Goosen.
(5) Eers as ‘n mens ‘n oog kry vir hierdie piètistiese elemente
in ons volksaard, kan jy die ontstaan ~en die invloed ~ran die
gese~nde herlewing van 1860, en ons Kerk se belangstelling in
spesiale evangelieprediking en ,,revivalism” enigsins begryp. In ons
stamland, Nederland, soek ‘n mens in die l9de en 20ste eeu tevergeefs
na jets dergeliks — en dit ten spyte van die merkwaardige Réveil,
ook in Nederland (begin l9de eeu) en die groot herlewing wat in
Amerika, Groot-Brittanje en baie ander lande dwarsdeur die l9de
eeu voorgekom het. Daardie soort ,,gemoedelikheid” pas nou eenmaal
nie by die stroewe Nederlandse volksaard nie en die afwesigheid
daarvan is hoegenaamd geen bewys van Gereformeerdheid nie. Dat
die groot Anglo-Amerikaanse herlewings en die werk van sg. evan
geliste soos Finney, Moody, Sankey, Torrey e.a. meegewerk het tot
die totstandkoming van spesiale dienste en spesiale evangelieprediking
in ons land, sal iedereen geredelik erken. Maar wie hierdie gods
dienstige verskynsel bloot aan Metodisme wil toeskrywe, hou nie
rekening met dieperliggende oorsake in ons volksaard en gods
dienstige tradisie nie.
(6) Terwille van bogenoemde oorwegings sal elkeen wat ons Kerk
liefhet die verskynsel van spesiale evangelieprediking met simpatie
benader, die goeie daarin probeer raaksien en vir sover die veranderde
toestande van ons tyd dit prakties moontlik maak, sock te behou.
Die ontsettende geestelike nood van ons tyd dwing ons Kerk egter
om die doeltreffendheid van die ou evangelisasiemetodes, en die
besware wat allerweë daarteen verneem word, noukeurig te onder
sock en horn ook op nuwe metodes toe te lê.

IV.

Prinsipiële besware teen spesiale evangelieprediking

Baie van die besware het nie veel om die lyf nie; ander verdien
ernstige oorweging. Dit sal tot nut wees om te onderskei tussen siel
kundige besware en beginselbesware. Die sielkundige besware is veral
gerig teen misbruike wat voortspruit uit die oordrewe gemoeds—
prediking en die daarrnee samehangende kunsmatige opgewektheid
wat van korte duur is (broeikasgodsdiens). Hierdie soort misbruike
is nie tot spesiale evangelieprediking beperk nie: dit kan by die
gewone. prediking ook voorkom. Die misbruik hef ook hier nie die
gesonde gebruik op nie.
Wat die afwesigheid van blywende vrug betref, moet billikheids
haiwe ernstige aandag gegee word aan die so dikwels herhaalde kiag
van die kant van alle spesiale evangeliepredikers, ni. dat daar by
die gemeentes gewoonlik te mm
biddende voorbereiding vir en
deeglike opvolging van die evangelisasiewerk is.
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Beginselbesware.—(1) By die misvatting insake die naam
spesiale evangelieprediking, as sou dit gaan om die verkondiging van
‘n spesiale evangelie, hoef ‘n mens nouliks stil te staan. Reeds in
1879 het Ds. Andrew Murray daardie beswaar ontsenu toe by ver
klaar het: ,,By die besondere dienste word daar geen nuwe evangelie
gepreek nie. Dit is die ou rnaar ewig-nuwe boodskap van groot
blydskap wat verkondig word.” Die vernaamste rede waarom die
boodskap besonder of spesiaal heet, is vir horn die feit dat daar ‘n
bepaalde tyd voor afgesonder word, om enkel en alleen die boodskap
van bekering en geloof te preek en aan te dring op die onmiddellike
aanname van die Heer Jesus as Saligmaker. Dit is tog duidelik dat
die woord spesiale nie betrekking het op evangelie nie, maar dat die
bedoeling is ‘n prediking wat plaasvind op ‘n spesiaal daartoe afge
sonderde tyd van tien dae of so, en op spesiale wyse geskied, meer
eenvoudig, rneer op die man af.
(2) ‘n Ander beswaar wat in die laaste tyd dikwels gehoor word
is tweeledig, bet betrekking op die objek en die subjek van spesiale
evangelieprediking. (a) By sodanige prediking, beet dit, word die
verbondsgedagte uit die oog verloor; met gemeentelede, verbonds
kinders, word gehandel asof hulle onbekeerde mense was. (b) As
aan sodaniges bekering binne die verbond verkondig moet word, dan
is dit die pug van die plaaslike kerkraad en leraar om daarvoor te
sorg.
Graag wil ons (b) toegee. Maar ongelukkig gebeur dit dikwels
dat kerkraad en leraar nie onder die indruk verkeer van die gemeente
se geestelike nood nie en dan raak so ‘n gemeente meer en meer in
verval. Dit moet tog erken word dat baie van ons gemeentelede selde
of nooit in die kerk gesien word nie, dat baie verbondskinders ,,‘n
gedaante van godsaligheid bet, rnaar die krag daarvan verlo~n bet”
(2 Tim. 3 : 5), en as volslae wêreldlinge lewe. Waar, hoe en deur
wie moet sulke mense dan bereik word met die evangelieboodskap?
Moet daar gewag word totdat die proses van afdwaling voltooi is,
totdat die kerklosses heeltemal kerkloos geword het, om hulle dan
soos in Nederland deur middel van persoonlike gesprekke, literatuur
verspreiding, straatprediking, ens. te probeer bearbei?
Wat (a) betref moet erken word dat spesiale evangelieprediking
horn gewoonlik te eensydig rig op die redding van die siel en te weinig
die koningskap van Christus beklerntoon. Die fout kan en moet
verheip word. Maar is sommige broeders nie besig om die teenstelling
tussen verbondsprediking en spesiale evangelieprediking te absoluut
te rnaak nie? Volgens die ou Gereformeerde vaders hoort dit definitief
daar tuis. Orn maar een voorbeeld te noem: Waar die grondsiag
van ons Gereforrneerde Kerkordeninge, ni. die Weselse Artikels van
1568, in Hoofstuk 2, art. 23, handel oor die inhoud van suiwere
prediking, korn hierdie treffende opsomming voor: ,,Maar hij (die
prediker) zal alles terugbrengen tot deze twee voornaamste stukkea
van het Evangelie, nI. het geloof en de bekering; bij bet eene stelle
hij zich als eenigst doel de kennisse van Christus voor oogen, bij
bet andere de ware dooding des levens en de levendrnaking~ En bij
zal trachten, zooveel dit in zijn vermogen sal staan, alle schuilhoeken
en verborgen omhulsels van bet menschelijke hart bloot te leggen,
zoowel door de verkeerde meeningen en ketterijen als door de slechte
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zeden te bestraffen. Ook zal hij niet alleen de grove schelmstukken
en openbare schanddaden vervolgen, maar evenzoo trachten de ver
borgen geveinsdheid der zielen uit te kleeden en het broeinest van
goddeloosheid, hoovaardigheid en ondankbaarheid, dat zelfs bij de
allerbesten schuilt, in het licht te stellen en op de geschikst mogelijke
wijze uit te roeien.” Sterker beklemtoning van die eis van bekerings
prediking in verbondskringe kan ‘n mens iou moeilik voorstel.
(3) Spesiale evangelieprediking is onbybels, ongereformeerd,
onkerkregtelik. Dit is sowat die vernaamste beswaar. Gerieflikheids
haiwe behandel ons die eerste aspek apart (a) Onbybels. Dat sodanige
prediking onskriftuurlik sou wees, kan ek nie aanvaar nie. Inteendeel,
by die ondersoek na die Bybelse grondsiag van spesiale evangelie
prediking het ek gemeen analogie~ in die Nuwe Testament te vind.
Wat die spesiale evangelieprediker betref, het ons erken dat hy nie
in die Nuwetestamentiese Kerk aangetref word en veral nie met die
evangelie van daardie dae te verwar is nie. En tog moet ons daarop
let dat niemand minder dan Calvyn, hoewel hy die evangeliste-amp
‘n ekstra-ordinêre amp noem wat tot ~ st~gtingsperiode behoort,
tog self manne as evangeliste (so noem hy hulle) uitgestuur het om
evangelisasie onder die Roomse in Frankryk te verrig en bestaande
Protestantse gemeentes te versterk. In sy Institusie (IV, 3, 4) ver
klaar hy daaromtrent dat God, ook na die stigtingsperiode, ,,soms
aposteis, of ten minste in hul plek evangeliste, opgewek het soos in
ons tyd gebeur het. Want sodaniges was vir ons nodig om die Kerk
van die afwykinge van die Pousdom terug te bring op die regte weg.”
In die hg van hierdie verklaring vra ‘n mens jouseif af, sou Calvyn
dit, in hierdie tyd van ontsettende geestehike nood, as onbybels
beskou het om gebruik te maak — nie van evangeliste nie — van
spesiale evangeliepredikers om die Kerk van die afwykinge van
ongeloof en materiahisme terug te bring op die regte weg?
(~b) Maar, lui die argument verder, dis ongereformeerd en onkerk
regtehik. Daarmee word seker bedoel: in stryd met die gereformeerde
kerkreg. Om hierdie stehling te bewys word ‘n beroep gedoen op
Artt. 7 en 15, Dordtse Kerkorde, wat o.m. eis dat elke bedienaar
van die Woord aan ‘n plaaslike gemeente verbonde sal wees en
verbied dat ‘ii predikant in die gereelde bediening of ‘n ,,lospredikant”
hier en daar sal gaan preek sonder verlof van die Sinode of Ring.
In antwoord korthiks die volgende:
(1) Daar is altyd uitsondering gemaak vir veldpredikers, dienare
in gestigte (weeshuise, hospitale, ens.), dienare wat kerke onder die
kruis bearbei of wat gestuur is om kerke te vergader, en emeritus
predikante. Let wel, uit die aard van die saak doen sommige van
hierdie manne, soos by. die dienaar in ‘n gestig, geestelike werk binne
in ‘n ander predikant se gemeente — maar natuurhik met verlof van
die kerkraad.
(2) Art. 7 is gerig teen lospredikante of sg. lopers wat in die
tyd van ontwrigting tydens die Reformasie, omdat huhle deur ver
volging uit hul standplaas geraak het, hulself aanbeveel, selfs aan
gemeentes opgedring bet. By ons is die spesiale evangelieprediker geen
lospredikant wat hom aan gemeentes opdring nie, maar juis persone
deur die Sinode aangestel met ‘n duidehik omskrewe opdrag.
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As hierdie artikels so streng toegepas moes word soos sommige
broeders eis, dan is die aanstelling van die Armesorgsekretaris, Sen
dingsekretaris (en al die ander) ook ongereformeerd; want tot nogtoe
was hulle steeds evangeliedienare sonder eie gemeente, wat in belang
van hul werk verwag was om die Woord in ander se gemeentes te
bedien. Die feit dat alleen die spesiale evangelieprediker ex officio
die opdrag het om die Woord te bedien, verander aan die feitlike
toestand nie veel nie. In elk geval tog geskied die prediking alleen
in opdrag van die Sinode en met toestemming of op uitnodiging
en onder toesig van die plaaslike kerkraad. Die hele situasie wat
Art. 15, Dordtse Kerkorde, op die oog bet, is so anders as by ons
dat ‘n mens die twee soorte predikant, lospredikers en spesiale
evangeliepredikers, nie oor een kam mag skeer nie.
(3) Die Gereformeerdes in Nederland het, ten spyte van genoemde
artikels, self daartoe oorgegaan om evengelisasiepredikante aan te
stel. Die Chri~teIijke Encyclopaedie (Art. Evangelisatie) verlang selfs
dat vir elkeen van die elf provinsies van Nederland sodanige predi
kante aangestel sal word wat prinsipiële leiding moet gee aan die
arbeid sodat bedenklike verskynsels en eksesse geweer word. Uit die
aard van die saak sal dit tog meebring Woordverkondiging deur die
evangelisasiepredikant binne die grense van plaaslike gemeentes —
al geskied dit dan ook tot mense wat buite alle kerkverband staan.
As dan die werk van die spesiale evangelieprediker in Suid-Afrika
indruis teen die Gereformeerde kerkreg dan tog seker pok die werk
van die evangelisasiepredikant.
(4) Wat betref die gebonde wees van ‘n predikant aan ‘n plaaslike
kerk — dit is die reëlmatige toestand wat die kerkorde voorskryf.
Maar waar die welsyn van die Kerk ‘a ander reeling eis, mag die
kerkorde ons nie in die weg staan nie. ,,De orde is er niet om het
leven te dooden, maar bet te bevorderen en te leiden” (H. Bouwman,
Geref. Kerkrecht, I, bi. 429). Ook bier tog geld die beginsel: vir
sover die welsyn van die Kerk as geheel dit toelaat of eis (vgl.
Weselse Artikels van 1568, Hoofstuk VIII, Art. 21).
In hierdie verband nog net dit: Meer en meer word in Gerefor
meerde kringe in Nederland, in die jongste tyd, besef dat kenners
van die kerkreg soos Rutgers, Van Lonkhuyzen, Jansen e.a. die outo
nomie van die plaaslike Kerk te veel op die spits gedrywe bet — tot
nadeel van die gesag van die Sinode. Dit kom baie duidelik uit in
die proefskrif van M. Bouwman, Voe~ius over bet gezag der Synoden,
Amsterdam, 1937. Uit reaksie teen die oordrewe standpunt van
vroeër bet daar beslis ‘n kentering ten goede gekom by die Gerefor
meerdes in Nederland. In sy pleidiioi vir Gereformeerde evangelisasie
wys Dr. H. Prins (Kerk en Eva’~ge1isasie, bi. 13) in baie versigtige
woorde op daardie verandering van insig en die moontlikbede vir die
werk van evangelisasie wat dit inhou.
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BYLAE F
AANBEVELINGS IN VERBAND MET SPESIALE
EVANGELIEPREpIKING
U Kommissie wens in verband met Spesiale Evangelieprediking

as voig aan te beveel:
(1) Met die oog op die geestelike en sedelike verwildering en veral
wat die Christenheid aan alle kante bedreig, en terwille van die eer
van God en Christus is die Kerk geroepe orn met al die ems, kragte
en middele tot sy beskikking, evangelisasiewerk te doen.
Daarmee word bedoel tweërlei werksaarnheid van die Kerk: (a)
Die intensiewe geestelike bearbeiding van sy onverskillige en onbe
keerde lidmate — deur huisbesoek, huisdienste of wyksdienste, Bybel
studiekonferensies, boet- en bekeringsprediking, spesiale dienste, of
watter middele ook die kerkraad nodig mag ag; (b) die aanwending
van spesifieke en doelbewuste pogings orn ongelowiges en afgedwaal
des wat van die Kerk totaal vervreemd geraak het, terug te bring
tot die skoot van die Kerk.
(2) Om hierdie werk met welslae te verrig, sal die Kerk horn
ywerig moet toelê ~p die verlewendiging en verdieping van die geloofs
lewe van sy belydende en bekeerde lidmate, sodat hulle airnal met
woord en voorbeeld en gebed kan meewerk om afgedwaaldes terug
te bring en te verwelkorn in die boesern van die gerneente, sodat die
amp van die algernene priesterskap van die gelowiges in ere herstel
mag word.
(3) In alle gevalle gaan die werk uit en staan dit onder toesig
van die plaaslike kerkraad. Dat hy daarby dankbaar gebruik sal
rnaak van hulprniddele deur Ring en Sinode tot sy beskikking gestel,
spreek vanseif.
(4) Orndat dit gewortel is in die tradisie van ons Kerk en terwille
van die seen wat daaruit voortgevloei het, gaan die Kerk voort met
die werk van spesiale evangelieprediking. Dog ten einde alle mis
verstand te vermy, word afgesien van die benaming ,,spesiale
evangelieprediker” ten gunste van die benaming ,,Evangelisasie” en
,Evangelisasiesekretaris.”
(5) Ten einde daardie ontsaglike dubbele werksaamheid (soos in
1 (a) en (b)) uiteengesit doeltreffend te organiseer, word deur die
Sinodes sulke evangelisasiesekretarisse aangestel.
(6) In noue aansluiting met (5) word voorts deur elke Ring
toegesien dat hierdie werk deur ‘n Rings-Evangelisasiekommissie
bevorder word.
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VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR
KERKLIKE JAARBOEK 1947—1948
Aan die Hoogeerw. Voorsitter van die Raad van die Kerke,
sitting houdende te Pretoria, 11 Mei 1949 en volgende dae.
1-{oogeerw. Heer,
Die lede van u Kommissie het die eer om die volgende
versiag van sy werksaamhede gedurende die afgelope twee jaar
aan U voor te lê.
(1) Hoewel die aantal Jaarboeke wat vir 1946 en 1947 laat
druk is, 25,000 beloop het, het die bestellings vir 1948 met 1500
verminder. Vu die spesiale uitgawe 1949 is daar 36,500 Jaar
boeke laat druk.
(2) Distribusie en Sirkulasie:
Provinsie
1947
1948
1949
Kaapland
12,532
11,700
16,964
Transvaal
8,176
7,758
11,232
Vrystaat
3,298
3,Q36
5,932
Natal
798
828
1,872
24,804

23,322

36,000

(3) Finansies.—Aan die einde van hierdie versiag verskyn
die state oor die afgelope twee jaar (eindigende 31 Desember
1947 en 31 Desember 1948) soos deur die ouditeur goedgekeur
en onderteken.
Uit die state blyk dat daar £3300 belê is in vaste deposito’s
en spaarbankrekeninge.
Die wins wat die staat van 1948 aantoon, naamlik die bedrag
van £627 is so groot omdat daar ‘n hele aantal kontant
bestellings vir die Jaarboek 1949 aan die einde van 1948 ingekom
het. Dit is dus nie bloot ‘n wins op die 1948-Jaarboek nie.
(4) Advertensiegelde.—’n Vergelykende tabel is as voig:
1944
1945
1946
1947
1948

£403 5 7
39996
673 811
67388
583 11 2

Die jaar 1948 toon ‘n daling in die advertensiegelde, maar
dit word verwag dat daar vir 1949 weer ‘n aansienlike styging
sal wees omdat die advertensietarief verhoog is en die spesiale
uitgawe meer advertensies gelok het.
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(5) Die Kommissie vind dot die drukkerskoste so gestyg het
dat die Jaarboek onmoontlik vir 2s. verkoop kan word. Die
verskil in drukkoste vir die 1947- en 1948-Jaarboeke was ‘n
styging van £513. Hierbenewens het advertensiegelde met
£100 verminder. ~n Beraming vir die volgende Jaarboek is as
voig:
Nuuspapier

Bybeidruk
papier

Drukkoste
£2,150
Versending
250
Kompilators
205
Tikster en Administrasie
100
,,In Memoriarn”-blokke
10

£2,543
250
205
100
10

£2,715
583

£3,108
583

£2,122

£2,525

Mm

Advertensies

Vyf-en-twintig duisend eksemplare teen 2s. lewer £2,500.
Indien die oplaag egter verminder (1948 was 23,500) na 23,000
dan lewer dit £2,300. Hierby moet baie duidelik in die oog
gehou word dat die beraming vir die drukkoste op die huidige
prys van papier en loonskaal is. In die veriede het dit geblyk
dat die werklike koste gewoonlik meer is as die beraamde
koste. Orn aan die veilige kant te wees, sal 2s. per eksemplaar
te mm wees en as die Raad meen dat die beter kwaliteit papier
gebruik moet word, sal 2s. per eksemplaar teen ‘n groot verlies
te staan kom.
(6) Van die Scriba van die Transvaalse Sinode bet u Kom
missie ‘n skrywe ontvang waarin die Sinode versoek dat daar
kaarte in die Jaarboek sal verskyn om aan te dui waar die
gemeentes gele~ is. Hierdie saak is nie onuitvoerbaar nie, maar
sal natuurlik ekstra koste meebring.
(7) U Kommissie moet meedeel dat hy ‘n skrywe van die
Argiefkommissie van die Kaapse Kerk ontvang het waarin
kennis gegee is dat die kompilasie van die Jaarboek, met die
oog op werk in die argief, rnoeilik langer deur die Argivaris
behartig kan word en u Kommissie is versoek om ander re~lings
te tref vir die volgende Jaarboek. Die Hoofkompilator het dan
ook sy bedanking ingedien.
Op 17 November 1948 het u Kommissie in Pretoria vergader
om sake te oorweeg en te sien wat u Kommissie te doen staan.
U Kommissie het besluit dat daar van Ds. J. A. S. Oberholster
by die sitting van die Raad afskeid geneeth sal word en dat as
erkenning vir sy dienste ‘n donasie aan horn gegee sal word.
32

Wat die kompilasie betref is drie we~ as rnoontlikhede
beskou:
(1) Dat die Redaksie van Die Kerkbode die kompilasie
van die Jaarboek oorneem.
(2) Dat die S.A.B.V. verantwoordelik gestel word vir die
druk en die kompilasie.
(3) Dat die Gefedereerde Sondagskoolkommissie ook
genader word.
Aan die voorsitter van u kommissie is opdrag gegee om die
eerste twee moontlikhede te ondersoek en Ds. H. J. Reyneke
sou die Sondagskoolkornmissie nader.
Die voorsitter se bevindings is dat die Redaksie van Die
Kerkbode nie kans sien orn die kompilasie van die Jaarboek
te onderneern nie, rnaar die S.A.B.V. is gewillig om die korn
pilasie èn die drukwerk te onderneem.
Ds. Reyneke se bevinding is dat die Gefedereerde Sondag
skoolkommissie ook gewillig is orn die kompilasie en die druk
werk te onderneem.
U Kommissie wil egter oor bogenoernde rnoontlikhede geen
definitiewe aanbeveling doen nie, rnaar dit aan die Raad oorlaat
orn te besluit.
Met die ondersoek het dit egter geblyk dat ‘n verandering
van drukkers onmoontlik na die sitting van die Raad van die
Kerke kan geskied orndat dit dan te laat is om voorsiening te
rnaak vir voorrade en advertensies. Die Nasionale Pers kan ook
nie tot dan wag orn te weet waar hy staan nie.
Dit dien genoem te word dat u Kommissie op sy vergadering
van een saak nie baie duidelik bewus was nie, naamlik dat die
Raad reeds in 1941 die drukwerk van sy publikasies in beginsel
aan die Kerkpers toegesê het.
Die punt van die Kommissie se versiag wat die vergadering
toe goedgekeur het, lui:
,,Hierdie vergadering het kennis geneern van die besluit
van die Kaapse Kerk oor die oprigting van ‘n eie Kerkpers, en
beskou die ,opdrag’ aan die Kerkbode-komrnissie as die uit
drukking van die begeerte, dat die publikasies van die Raad
van die Kerke ook by die voorgestelde Kerkpers sal gedruk
word. Met hierdie wens wil die Raad horn graag vereenseiwig
mits die Kerkpers die nodige fasiliteite vir die druk van die
Raad se publikasies sal kan verstrek en dit tot voordeel van
ons Kerk kan geskied” (Handelinge 1941, bis. 124).
Daar moes nogtans, aihoewel tydelik, ‘n ander Hoof
kompilator gevind word, en die voorsitter het dit op horn
geneern orn Dr. D. F. Moorrees te nader wat gewillig is orn die
werk te onderneem.
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U Kommissie beskou dit ‘n goeie reeling:
(1) In Dr. Moorrees het ons ‘n baie bekwame persoon.
(2) Sy kantoor is naby die Argief en Kerkbode-kantoor vir
referensie-doeleindes. Daarbenewens kan die vorige
Hoofkompilator gemaklik geraadpleeg word.
(3) Die administrasie sal soos in die verlede behartig kan
word deur iemand wat op hoogte van sake is.
Met hoogagting en die Raad van die Kerke Gods seen toe
biddende op al sy beraadslagings.
JAC. CONRADIE,
H. J. REYNEKE,
G. W. KOORNHOF,
G. D. WORST.
REKENING VAN INKOMSTE EN UITGAWE VIR DIE TWAALF
MAANDE GEEINDIG 31 DESEMBER 1947
Aan—
Jaarboeke verkoop
£1877 16 5
Rente—
Sasbank
£19 16 0
Volkskas
22 18 3
United Building Society
19 16 7
62 10 0

Per Nasionale Pers Beperk:
Drukkoste
Mm Advertensies

Plus Versendkoste
Drukwerk
Foto’s gekopieer
Harde Bande
Honoraria:
Hoofkompilator
Sub-kompilators
Fooie:
A. Pilling
Ouditeure
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£1726
673

4
8

£1940

7

3

£1289

5

4

32

7

0

185

0

0

5 15

6

7
8

£1052 15 11
236 9 5
16 13
1 1
14 12

150
35

6
0
6

0
0

0
0
~

0 10
5 5

6
0

Salaris Tikster .
Reis- en Daggelde
Telefoonkoste
Posbushuur
Kleinkas
Bankkoste

90 0 0
18 10 0
8 8 10
150
13 0 0
0 10 8
131 14
£1644

Surplus van Inkomste oor Uit
gawes vir die jaar 1947

296
£1940

2

6
4

4 11
7

3

STAAT VAN ONTVANGSTES EN UITBETALINGS VIR DIE
TWAALF MAANDE GE~INDIG 31 DESEMBER 1947
Aan Balans — Nederlandse Bank, 1 Januarie 1947
United Building Society — Kapitale bedrag
getrek
Surplus van Inkomste oor Uitgawe vir die twaalf
maande

Per Vaste Deposito Volkskas
Spaarbankrekening — Volkskas, Bedrag belê
Balans in Volkskas Beperk, 31 Desember 1947

BALANSSTAAT

soos

£106 11 10
1000
296

0

0

4 11

£1402 16

9

£300 0
1000 0
102 16

0
0
9

£1402 16

9

OP 31 DESEMBER 1947

Kapitaal:
Saldo 1/1/1947
Plus Surplus van Uitgawe vir 1947

Vaste Deposito
Sasbank
Volkskas

£2606 11 10
296 4 11

£800
1000

0
0

£2902 16

9

£2902 16

9

£1800

0

0
0
0

35

£1976583

16

92

Spaarbank:
Volkskas
Kontant in Volkskas Beperk

1000 0
102 16

0
9

£2902 16

9

J. A. S. OBERHOLSTER, Hoofkompilator.
Nagesien en vir korrek gesertifiseer.
THERON, VAN DER POEL EN KIE.,
Geöktrooieerde-Rekenmeesters
Ouditeure.

(S.A.)

Kaapstad,
13 Februarie 1948.
REKENING VAN INKOMSTE EN UITGAWE VIR DIE TWAALF
MAANDE GEEINDIG 31 DESEMBER 1948
Aan Jaarboeke verkoop
Mm gelde te veel ontvang

£2614 18 11
2 17 0
£2612

Rente Ontvang:
Sasbank
Volkskas
Spaarbank

1 11

23 16 0
30 1 7
368
57

4

3

£2669

6

2

£1619 19

3

23 14

9

Per Nasionale Pers Beperk:
Drukkoste
Mm
Advertensie

Plus Versendingskoste
Drukwerk
Kopieer van foto
Vragboek drukkoste
Honoraria:
Hoof- en Sub-kompilators
Salaris Tikster
Fooie:
Ouditeure
Cape Times
A. Pilling
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£1393 5
226 13

7
8

14 5
0 10
8 19

3
6
0

205
60

0
0

0
0

7 16

6

550
110
1 10 6

9

64 19
10 0

0
0

£2906718

16

Donasies
Artikels
A. H. Spies

.~.

Diverse:
Reis- en Daggelde
Telefoon
en Posbus-huur
Skryfbehoeftes
Kleinkas
Bankkoste

74 19

0

50

0

0

£2041

9

6

627 16

8

22 11 1
10 19 3
156
14 10 0
0 14 2

Surplus van Inkomste oor Uit
gawes vir jaar 1948

£2669

6

2

STAAT VAN ONTVANGSTES EN UITBETALINGS VIR DIE
JAAR GEEINDIG 31 DESEMBER 1948
Aan Balans Volkskas 1/1/1948
Surplus van Inkomste oor Uitgawe

Per Belê in Saambou
Rente belê Saambou
Balans Volkskas 31/12/1948

£500
3
227

0
6
6

£102 16
627 16

9
8

£730 13

5

£730 13

5

£730 13

5

0
8
9

BALANSSTAAT SOOS OP 31 DESEMBER 1948
Kapitaal:
Saldo 1/1/1948
Surplus van Uitgawe

Kontant in Volkskas Beperk
Vaste Deposito
Sasbank
Volkskas

£800
1000

0
0

£3530 13

5

£3530 13

5

£227

6

9

£1800

0

0

0
0
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Spaarbank:
Saambou
Vàlkskas
Plus Rente

500
1000
3

0
0
6

0
0
8
1503

6

8

£3530 13

5

J. A. S. OBERHOLSTER, Hoofkompilator.
Nagesien en vir korrek gesertifiseer.
THERON, VAN DER POEL EN KIE.,
Geöktrooieerde-Rekenmeesters (S.A.)
Ouditeure.
Kaapstad,
13 Februarie 1948.

ALGEMENE IMNGAANSFEESKOMMISSIE
VAN SUID-AFRIKA
Versiag van werksaamhede vir die jaar 1947/48
Hoogeerw. Voorsitter en Eerw. Vergadering,
U~ Kommissie het die eer om oor die werksaamhede van die
afgelope j aar as voig te rapporteer:
(1) Samestelling:
In u Kommissie het gedurende die twee jaar gedien:
Ds. D. G. van der Merwe, voorsitter, N.G. Kerk, O.V.S.),
Ds. J. H. van Staden (Ned. Herv. Kerk),
Ds. A. G. E. van Velden (Ned. Geref. Kerk, Kaapiand),
Dr. C. F. Visser (F.A.K.),
Dr. B. J. de Kierk (Geref. Kerk),
Ds. C. B. Brink (Ned. Herv. of Geref. Kerk),
Mnr. A. F. Weich (Sekretaris).
(2) Sekretariaat:
Sedert die begin van 1947 word die sekretariaat van u
Kommissie deur die F.A.K.-kantoor, Posbus 8711, Johannes
burg, behartig.

(3) Vergaderings:
Gedurende die afgelope periode het u Kommissie drie ver
gaderings gehou; een te Johannesburg, een te Kaapstad en een
te Bloexnfontein. Die bywoning was bevredigend.
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(4) Finansies:
U Kommissie het ‘n batige saldo van £21 19s. 9d., maar
is nog £5 vir se~ls en skryfbehoeftes aan die F.A.K. verskuldig;
dit laat ‘n netto voordelige saldo van £16 19s. 9d.
Indien die reiskoste van lede na die vergaderings uit hierdie
bedrag gedek moet word, is die bedrag heeltemal ontoereikend,
daarom beveel u Kommissie aan dat die reiskoste van lede deur
die Kerke en liggame wat hulle verteenwoordig, betaal sal
word.
(5) Algemene Werksaarrthede:
Gedurende die afgelope twee jaar het u Kommissie aan die
volgende sake aandag gegee:
(a) Handhawing van Dingaansdag as gewyde Nasionale
Feesdag.—Die Algemene Dingaansdag-kommjssje het verontrus
gevoel oor die feit dat die viering van Dingaansdag op sommige
plekke begin ontaard in ‘n sportdag of ‘n geleentheid vir ‘n
piekniek. Teen hierdie neiging het u Kommissie in omsend
briewe en persverklarings gewaarsku en die yolk tot die handhawing van die godsdienstige karakter van Dingaansdag aan
gemoedig.
(b) Insamelings by Feesvierings.—U Kommissie het verskil
lende aansoeke om insamelings by Dingaansdagfeeste behandel.
Die beginsel is aanvaar dat Dingaansdagfeeste nie die
geleentheid is om fondse vir enige doel in te samel nie. Plaas
like Dingaansdag-kommissies het hul eie geldelike behoeftes
waarvoor gelde ingesamel word.
U Kommissie het egter aanbeveel dat insamelings ten
behoewe van die volgende fondse wel aanbeveel word:
Die Dirkie Uys-Gedenkfonds,
Die Geni. de Wet-Standbeeldfonds,
Die Kinderhelde-Monumentfonds
(c) Sprekers.—U Kommissie het, soos in die verlede, gehelp
om sprekers vir verskillende feeste te vind. Die kantoor van
die Kommissie bet daarin geslaag om ‘n groot aantal plaaslike
Dingaansdag-kommissjes te help om ‘n spreker en prediker te
vind.
(d) Progranime.—Deur middel van omsendbriewe bet u
Kommissie probeer om leiding in verband met die opstel van
programme te gee.
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(6) Slot:
U Kommissie is daarvan oortuig dat die bestaan van die
Algemene Dingaansdag-kommissie van Suid-Afrika ‘n besliste
noodsaaklikheid is om, saam met die F.A.K., oor die getroue
handhawing van Dingaansdag as ons Nasionale Volksfees by
uitnemendheid te waak.
U Kommissie is veel dank aan die F.A.K. vir die behartiging
van die sekretariaat verskuldig.
Met hoogagting en se~nwense,
Die uwe in Christus,
D. VAN DER MERWE, Voorsitter,
A. G. E. VAN VELDEN,
C. D. BRINK.
Posbus 8711,
Johannesburg,
Februarie 1949.
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VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE INSAKE
LITURGIESE GESKRIFTE
Aan die weleerw. Voorsitter en lede van die Raad van die
Kerke voorgele by sy vergadering op 11 Mei 1949 te Pretoria.
Weleerw. Heer en Broeders,
Dit doen u Kommissie genoeë om die volgende versiag van sy
werksaamhede aan u weiwillende oorweging voor te lê:
1. Personeel: U kommissie het bestaan uit die drie lede wat
deur die Raad van die Kerke benoem is in 1943 (Handelinge 1943,
p. 24), t.w. Prof. Dr. G. M. Pellissier, Prof. Dr. B. B. Keet en
Ds. J~. P. H. Steyn. In 1947 is deur die Moderatuur van die Raad
van die Kerke ook Prof. Dr. Jac. J. Muller toegevoeg tot die kom
missie.
2. Vergaderings: U Kommissie bet twee vergaderings gehou
waar gesamentlike arbeid verrig is, ni. te Bloemfontein op 25 Maart
1948 en te Stellenbosch vanaf 21 tot 27 Oktober 1948.
3. Aard van Opdrag: Die Kaapse Kerk het in 1936 reeds aan
die Raad van die Kerke die versoek gerig om ‘n Kommissie aan te
stel om die Formulierboek na te sien, sodat die ,,na vorm en inhoud
so goed moontlik sal wees” (Acta, Kaapse Kerk, 1936, p. 247).
In 1940 is hierdie taak noukeuriger omskrywe, en moes die Kom
missie aanbevelings doen insake ,,verbeterings wat die vertaling,
styl, taal, vorm en rangskikking betref” (Acta, Kaapse Sinode, 1940,
p. 307).
4. Vordering met Opdrag: Die eerste Kommissie wat hiermee
belas was, het bestaan uit Di. H. J. Pienaar, P. J. Viljoen en Dr. D. R.
Snyman (Handelinge van die Raad, 1937, p. 27), wat by die volgende
vergadering van die Raad sy verslag voorgelê het (Handelinge van
Raad, 1939, pp. 14, 15, 24). Op grond van wysigings wat deur die
Raad aangebring is, en die reaksie van die Kaapse en Transvaalse
Kerke daarop (Handelinge van Raad, 1941, pp. 37 en 115), is die
huidige kommissie benoem, wat ‘n finale hersiening moes onderneern
met inagneming van die besluite van die Raad en die verskillende
Sinodes daaroor (Handelinge van Raad, 1943, p. 24). Spesiale
opdragte is deur die Raad later ook gegee in verband met die gewy
sigde Diakensformulier en die uitdrukking ,,neergedaal ter helle”
in die Apostolicum (Handelinge van Raad, 1943, pp. 81 en 64),
asook oor die interpunksie van die Apostoliese Geloofsbelydenis,
en die uitdrukkinge ,,maagd” en ,,een heilige algemene christelike
Kerk” daarin (Handelinge 1945, p. 9).
Aan al hierdie opdragte is deur u Kommissie noulettende aandag
gegee.
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5. Samewerking met Ander Kerke: In die afwesigheid van enige
definitiewe opdrag in die verband thur die Raad van die Kerke, en
met die oog op die verskil tussen die N.G. Kerk en die N. Hervormde
Kerk ten opsigte van die grondteks vir die vertaling, en ten gevolge
van die feit dat die Hervormde Kerk intussen sy eie vertaling van
die onderhawige Geskrifte in die hg gestuur het as sy kerklike Formu
lierboek, het u Kommissie dit as sy taak opgevat om die eersvolgende
(hierbygaande) uitgawe van die Formulierboek alleen vir gebruik
van die Gefedereerde N.G. Kerke gereed te maak. Die onmiddellike
en dringende behoefte van die N.G. Kerke aan ‘n gerevideerde
Formulierboek was die eerste konsiderasie by die Kommissie.
Moonthik sal met die loop van tyd met die ander Afrikaanse Kerke,
en by name met die Hervormde Kerk, onderhandel kan word met
die oog op eenstemmigheid oor grondteks en vertaling.
6. Teks: As grondteks vir die hersiene vertahing is die Kaapse
(Nederlandse) teks van 1906
wat vroeër algemeen in gebruik was
in ons gemeentes
geneem. Die bestaande Afrikaanse vertaling
van die Liturgiese Geskrifte is aan die Nederlandse teks getoets,
en die nodige veranderinge aangebring. Dit was egter nie nodig
om materieel veel te verander nie. Waar daar twyfelagtige gevalle
voorgekom het is teruggegaan na die oorspronklike Latynse of
Duitse teks in die Belydenisskrifte om duidelikheid oor die woord
betekenis of oor die bedoehing van ‘n sinsnede te verkry. Ook die
vertaling van die Hervormde Kerk is vergelyk met die bestaande
Afrikaanse vertaling waar dit nodig geag is.
—

—

7. Toevoegings tot die Bestaande Afrikaanse Formuhierboek:
By die hersiene uitgawe (wat tans aangebied word) is toegevoeg:
(a) By die belydenisskrifte die datums van ontstaan en die name
van die opstehlers daarvan;
(b) Die Kort Begrip;
(c) Formule vir die voorstehhing van hidmate;
(d) Begrafnisformule;
(e) Die alternatiewe gebed vir krankes en aangevogtenes.
(f) Sieketroos.
In verband met die Sieketroos wil u Kommissie graag onder die
aandag bring, dat hy ahleen ‘n vertaling aanbied van die stuk wat
onder die opskrif Vir die vertroosting van kranke en sterwende
Christene in die Kaapse Formulierboek voorkom, en wat hoofsaaklik
bestaan uit Skrifgedeeltes wat aangegee word. Daar bestaan egter
ook ‘n ou geskrif of formulier van redelik groot lengte bekend as
Die Sieketroos, ‘n Onderwysing in die geloof en in die weg van salig
heid, om gewillig te sterwe
wat reeds in die 16e eeu tot stand gekom
het. Dit het nie in die Kaapse Formuhierboek voorgekom nie, maar
tog wel onder die Liturgiese Geskrifte in ons ou Hohlandse Gesang
boeke. U Kommissie wag, in verband met die vertahing en byvoeging
—
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daarvan al dan nie, op ‘n definitiewe opdrag van die Raad van die
Kerke.
8. Gewysigde Diakensformulier: Die gewysigde Formulier, soos
deur die Raad van die Kerke in 1943 goedgekeur, het nog net voor
die Transvaalse Sinode gedien, en is daar aanvaar. Aangesien die
ander Sinodes hulle nog nie daaroor uitgespreek het nie, is dit nie
deur u Kommissie opgeneem nie.
9.

Apostoliese Geloofsbelydenis: In hierdie verband is vasgelê:

(a) Die uitdrukking: ,,Gebore uit die maagd Maria”, bly on
veranderd.
(b) Die uitdrukking ,,neergedaal na die hel” word vervang deur:
,,ter helle neergedaal.” (Sien Handelinge van Raad, 1943,
p. 64.)
(c) Die uitdrukking: ,,Ek gb aan ‘n heilige, algeinene, christelike
Kerk” bly onveranderd, ondanks die belsuit van die Raad
dat ‘n vervang moet word deur één, waarvoor geen genoeg
same grond bestaan nie (Handelinge van die Raad, 1945,
p.9). *
Origens verdien, op Mss.-getuienis, die weglating van die woorde:
ek gb (aan) vóOr ,,‘n heilige.
Kerk” die voorkeur, maar op grond
van die oorspronklike Nederlandse en Latynse teks behou u Kom
missie die woorde: ek gb, terwyl aan daarná bygevoeg word, omdat
daarsonder die sin dubbelsinnig sou kon wees. Die bestaande
Afrikaanse weergawe van hierdie credo bly dus gehandhaaf.
.

.

(d) Interpunksie: Na aanleiding van die opdrag van die Raad
(Handelinge, 1945, p. 9), word die interpunksie op die betwy
felde plekke as voig vasgelê:
(i) ,,Ek gb in God die Vader, die Almagtige, die Skepper,
ens.” met geenkomma ná God nie. (Die punktuasie is in
ooreenstemming met die van die grondtekste.)
(ii) ,,Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe
en begrawe is, ens.”, met geen komma ná gely het nie,
en met ‘n komma na Pilatus.
Hoewel daar dogmaties en histories niks teen te sê is om die
kruisiging direk met Pilatus te verbind (sonder komma tussenin) nie,
is daar geen Mss.-getuienis vir die punktuasie met ‘n komma ná gely
het, en sonder komma ná Pilatus nie. Origens vat die Heidelbergse
Kategismus die punktuasie ook so op (sonder komma ná gely het)
in sy behandeling van die Ij’ding onder Pontius Fl/atus, in Antwoord
38. Voorts aanvaar a! die christelike Kerke die punktuasie hier in
die gebruiklike sin, soos deur u Kommissie gehandhaaf.
(e) Die uitdrukking: ,,wederopstanding van die vlees” (en nie
liggaani nie!) word behou.
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Behalwe die uitdrukking ,,ter helle neergedaal” wat ,,neergedaal
na die hel” vervang, bly die Apostolicum in alle opsigte soos in die
eerste Afrikaanse vertaling daarvan daargestel.
10. Aanbevelings van Formele Aard i.v.m. met Nuwe Formulier
boek: Uitgaande van die veronderstelling dat die Raad van die
Kerke die hersiene vertaling sal aanvaar en goedkeur namens die
verskillende Sinodes, en bewus van die dringende behoefte aan onver
wylde uitgawe van die nuwe Formulierboek ten dienste van predi
kante en gemeentes, beveel u Kommissie in verband met die nuwe
uitgawe vir kanselgebruik aan:
(a) Dat die Raad van die Kerke dit sal voorsien van ‘n passende
Voorwoord.
(b) Dat die verskillende belydenisskrifte en formuliere duidelik
van mekaar geskei sal word, en dat elkeen op ‘n aparte bladsy
sal begin, en met passende hoof bo-aan, gedruk sal word
(en nie soos in die bestaande formulierboek sonder onder
breking op mekaar Sal voig en selfs onderaan ‘n bladsy by.
sal aanvang nie).
(c) Dat ‘n behoorlike register en inhoudsopgawe (met aanduiding
van waar die stukke te vind is) voor in die boek geplaas sal
word. (Dit was ‘n leemte in die bestaande uitgawe.)
(d) Dat dit, met die oog op gerief by die kanselgebruik, wenslik
is dat
behalwe op hul gewone voorkomende plekke
die
Tien Gebooie, die Twaalf Artikels en die Onse Vader ook
afgedruk sal word, en aan die end van die boek ingevoeg
word.
—

—

Hiermee meen u Kommissie dat hulle hul taak voibring het,
en bied hul met dankbaarheid en beskeidenheid aan die Raad van die
Kerke aan
in meegaande bylaag
die hersiene teks van die
Afrikaanse Formulierboek, bevattende die Beljdenisskr(fte, liturgiese
Formulier en christelike Gebede, soos gebruik i~n die Gefedereerde
Nederduitse GereJbrrneerde Kerke in Suid-Afrika.
—

—

Met Hoogagting,
Dienswillig, u Broeders in die Here,
G. M. PELLISSIER.
J. P. H. STEYN.
B. B. KEET.
JAC. J. MULLER. (Scriba).
Stellenbosch,
November 1948.
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Die Apostoliese Geloofsbelydenis

DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS
Of: Twaalf Artikels van die Algemene, Ongetwyfelde,
Christelike Geloof
Ek gb in GOD die VADER, die Almagtige, Skepper
van die hemel en die aarde.
Ek gb in JESUs CHRIsTus, sy eniggebore Seun, onse
Here;
Wat ontvang is van die HEILIGE GEEs, gebore uit
die maagd MARIA;
Wat gely het onder PONTIus PILATus, gekruisig,
gestorwe en begrawe is, en ter belle neergedaal het;
Wat op die derde dag weer opgestaan bet uit die
dode;
Opgevaar het na die hemel, en sit aan die regter
hand van GOD, die Almagtige VADER;
Vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende
en die dode.
Ek gb in die HEILIGE GEEs.
Ek gb aan ‘n heilige, algemene, Christelike Kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
Die vergewing van sondes;
Die wederopstanding van die vlees,
En ‘n ewige lewe.
DIE GELOOFSBELYDENIS VAN NICEA*)
(Aangehaal in artikel 9 van die Nederlandse Geloofsbelydenis)
Ek gb in een God, die almagtige Vader, die Skepper van
hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in
een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore
uit die Vader voor able eeue; God uit God, hg uit hg, waar
agtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van
dieselfde wese met die Vader, deur wie able dinge gemaak is.
Wat terwihle van ons, mense, en ons sahigheid neergekom het
uit die hemel en vlees geword het uit die Heilige Gees en die
maagd Maria, en ‘n mens geword het; wat vir ons gekruisig
is onder Pontius Pilatus; wat gely het en begrawe is; en op
die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte, en opgevaar het
na die hemeb, en wat sit aan die regterhand van die Vader; en
wat weer sal kom met heerhikheid om te oordeel die lewende
*) Waarskynlik opgestel in die Algemene Konsilie van Nicéa (325
mc.), en uitgebrei in die van Konstantinopel (381 nC.).
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en die dode; wie se ryk geen einde sal he nie. En in die Heilige
Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die
Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid
en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een
heilige, algemene en apostoliese Kerk. Ek bely een Doop tot
vergifnis van die sonde, en ek verwag die opstanding van die
dode, en die lewe van die toekomstige eeu. Amen.
DIE GELOOFSBELYDENIS VAN ATHANASIUS*)
(Aangehaal in artikel 9 van die Nederlandse Geloofsbelydenis)
(1) Vir elkeen wat wil salig word, is voor alle dinge nodig
dat hy die algemene geloof moet hou; (2) en elkeen wat dit
nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, sal sonder twyfel
ewiglik verlore gaan.
(3) Die algemene geloof dan is dit: Dat ons die enige God
in die Drieheid, en die Drieheid in die Eenheid eer; (4) sonder
om die persone te vermeng, of die wese, die substansie, te deel.
(5) Want die persoon van die Vader is ‘n ander, van die Seun
‘n ander, van die Heilige Gees ‘n ander; (6) maar die Vader,
die Seun en die Heilige Gees het een Godheid, gelyke eer en
gelyke ewige heerlikheid. (7) Hoedanig die Vader is, so is ook
die Seun, so is ook die Heilige Gees. (8) Die Vader is ongeskape,
die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape; (9) on
meetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die
Heilige Gees; (10) die Vader is ewig, die Seun is ewig, die
Heilige Gees is ewig; (11) nogtans is dit nie drie ewiges nie,
maar een ewige; (12) net so ook nie die ongeskapenes of drie
onmeetlikes nie, maar een ongeskapene en een onmeetlike. (13)
Desgelyks is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die
Heilige Gees almagtig; (14) en tog is dit nie drie almagtiges
nie, maar een almagtige. (15) So ook is die Vader God, die
Seun God, die Heilige Gees God; (16) en tog is dit nie drie
Gode nie, maar dit is een God; (17) so is die Vader Here, die
Seun Here, die Heilige Gees Here; (18) en tog is dit nie drie
Here nie, maar dit is een Here; (19) want soos ons deur die
Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik
God en Here te noem, (20) so is dit ons ook deur die algemene
geloof verbode om drie Gode of Here te bely. (21) Die Vader
is deur niemand gemaak of geskape of gegenereer nie; (22) die
Seun is deur die Vader alleen, nie gemaak of geskape nie, maar
gegenereer; (23) die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun,
nie gemaak of geskape of gegenereer nie, maar uitgaande. (24)
So is daar dan een Vader, nie drie Vaders nie; een Seun, nie
drie Seuns nie; een Heilige Gees, nie drie Heilige Geeste nie.
(25) En in hierdie Drieheid is geen eerste of laaste nie; geen
meeste of minste nie; (26) maar die ganse drie persone het
gelyke ewigheid en is volkome aan mekaar gelyk; (27) sodat
in alle opsigte, soos nou reeds gesê is, die Eenheid in die Drie
heid, en die Drieheid in die Eenheid geëer moet word. (28) Wie
dus salig wil word, hy moet so van die Drie~enheid gb.
*) Gewoonlik toegeskryf aan Athanasius, bekende regsinnige kerk
vader van die 4de eeu.
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(29) Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook
getrou moet gb aan die menswording van onse Here Jesus
Christus. (30) So is dan die regte geloof dat ons gb en bely
dat onse Here Jesus Christus, die Seun van God, God is en
mens. (31) Hy is God uit die substansie van die Vader, voor
able tye gegenereer, en mens uit die substansie van sy moeder,
in die tyd gebore; (32) volkome God, volkome mens, met ‘n
redelike siel en menslike vlees; (33) aan die Vader gelyk na
die Godheid, minder as die Vader na die mensheid. (34) En
aihoewel hy God is en mens, is Hy nogtans nie twee nie, maar
een Christus; (35) Hy is een, nie deur verandering van die God
heid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheici
in God; (36) Hy is een, nie deur die vermenging van die sub
stansie nie, maar deur die eenheid van die persoon; (37) want
soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en
die mens een Christus. (38) Wat gely het terwille van ons
saligheid, neergedaal het na die hel, op die derde dag weer
opgestaan het uit die dode; (39) opgevaar het na die hemel,
aan die regterhand van God, die almagtige Vader sit; (40) en
vandaar sal kom om te oordeel die lewende en die dode; (41)
by wie se koms able mense weer sal opstaan met hulle liggame;
(42) en rekenskap sal gee van hub eie werke; (43) en die wat
goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan; maar die wat
kwaad gedoen het, in die ewi~ vuur.
(44) Dit is die algemene geboof; en as iemand dit nie getrou
en vas gb nie, sal hy nie salig kan word nie.
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Die Nederlandse Geloofsbelydenis*)

*) In 1561 opgestel deur Guido de Brès in samewerking met ander
godgeleerdes — en op die Sinode van Dordrecht (1618—1619) eenparig
goedgekeur.

Die

Nederlandse

Geloofsbelydenis
I

DAT DAAR ‘N ENIGE GOD

IS

Ons gb airnal met die hart en bely met die mcnd dat daar
‘n enige en éenvoudige geestelike wese is wat ons God noern:
ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, alrnagtig;
volkome wys, regverdig, goed en ‘n alleroorvboedigste fontein
van alles wat goed is.
II
DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GREEN WORD

Ons ken Horn deur twee middele. Ten eerste deur die skep
ping, onderhouding en regering van die hele wêrebd, aangesien
dit voor ons oë is soos ‘n mooi boek waarin able skepsele,
groot en klein, die letters is wat ons die onsighare dinge van
God duidelik laai sien, naamlik sy ewige krag en Goddelikheid,
soos die apostel Paubus sê, Rom. 1 : 20; dinge wat almal
genoegsaam is om die mense te oortuig en hulbe alle veront
skuldiging ontneern. Ten tweede maak Hy homself aan ons
nog duideliker en meer volkorne bekend deur sy heilige en
goddelike Woord, soveel naamlik as wat ons nodig bet in hierdie
lewe, tot sy ere en die saligheid van wie aan Horn behoort.

III
OOR DIE GESICREWE WOORD VAN GOD

Ons bely dat hierdie Woord van God nie gesiuur of voort
gebring is deur die wil van ‘n mens nie, maar die heilige niense
van God, deur die Heilige Gees gedrywe, het dii gespreek,

soos die Heibige Petrus s~ (2 Per. 1 : 21). Daarna het God
deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die
profete en die apostebs beveel orn sy geopenbaarde Woord
op skrif te stel; en Hy het Self met sy vinger op die twee
tafebs van die Wet geskrywe. Orn die rede noern ons sulke
geskrifte: Heilige en Goddebike Geskrifte.

Iv
DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SERIF

Ons vat die heilige Skrif saarn in twee boeke, die van die
Ou en die van die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke
waar niks teen gesê kan word nie. Hul getal in die Kerk van
God is as voig: Die boeke van die Ou Testament: die vyf
boeke van Moses, naarnlik: Genesis, Exodus, Levitikus,
Numeri, Deuteronómium; die boek Josua, die Rigters, Rut,
twee boeke van Samuel en twee boeke van die Konings, twee
boeke van die Kronieke, genoem Paralipomenon, Esra, Nehernia,
Ester, Job, die Psalms van Dawid, drie boeke van Sabomo, naam
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uk die Spreuke, die Prediker en die Hooglied; die vier groot
profete: Jesaja, Jeremia Eségi~l en Daniel; en verder die ander
twaalf klein profete, naamlik Hoséa, Joel, Amos, Obadja, Jona,
Miga, Nahum, Hábakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi.
Die Nuwe Testament: die vier Evangeliste: Mattheüs, Markus,
Lukas, Johannes; die Handelinge van die Apostels, die veertien
briewe van die apostel Paulus, naamlik aan die Romeine, twee
aan die Korinthiërs, aan die Galáte, aan die Efesiers, aan die
Filippense, aan die Kolossense, twee aan die Thessalonicense,
twee aan Timótheüs, aan Titus, aan Filémon, aan~ die Hebreërs;
die sewe briewe van die ander apostels, naamlik die brief van
Jakobus, twee briewe van Petrus, drie van Johannes, die brief
van Judas en die Openbaring van die apostel Johannes.
V
WAARAAN DIE HEILIGE SERIF SY AANSIEN EN GESAG
ONTLEEN

Al hierdie boeke alleen neem ons aan as heilig en kanoniek
om ons geloof daarna te reel, daarop te grond en daarop te
bevestig. En ons gb sonder enige twyfel alles wat daarin vervat
is; en dit nie juis omdat die Kerk hulle aanneem en as sodanig
beskou nie, maar insonderheid omdat die Heilige Gees in ons
harte getuig dat hulle van God is; en omdat hulle ook die
bewys daarvan in hulself het, aangesien die blindes self kan
tas dat die dinge plaasvind wat daarin voorspel is.
VI
ONDERSKEID

TUSSEN

DIE RANONIEKE
BOEKE

EN

APOKRIEWE

Ons maak onderskeid tussen hierdie heilige boek en die
apokriewe, naamlik die derde en vierde boek van Esra, die
boek van TobIas, Judit, die boek van die Wysheid, Jesus Sirag,
Barug, die byvoegsel by die geskiedenis van Ester, die gebed
van die drie manne in die vuur, die geskiedenis van Susanna,
van die beeld Bel en van die Draak, die gebed van Manasse en
die twee boeke van die Makkabeërs. Hierdie boeke kan die
Kerk wel lees en ook daaraan onderrig ontleen vir sover hulle
ooreenkom met die kanonieke boeke; maar hulle besit nie so ‘n
krag en gesag dat deur hul getuienis enige stuk van die geloof
of van die Christelike godsdiens bevestig kan word nie. Sover
is dit daarvandaan dat hulle die gesag van die ander heilige
boeke sou kon verminder.
VII
DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SERIF OM ALLEEN
DIE REEL VAN DIE GELOOF TE WEES

Ons gb dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkomelik
bevat en dat alles wat die mens moet gb tot saligheid, daarin
genoegsaam geleer word. Want aangesien die hele wyse van die
diens wat God van ons eis, uitvoerig beskrywe is, is dit aan
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geen mens, al was dit ook die apostels, geoorloof cm anders te
leer nie as wat ons aireeds geleer word deur die heilige Skrifte;
ja al was dit ook ‘n engel uit die heznel, soos die apostel Paulus
sê. Want omdat dit verbode is orn jets by die Woord van God
by te voeg of daarvan weg te laat, is daardeur duidelik genoeg
dat die leer daarvan geheel volmaak en in alle opsigte volkome
is. En geen geskrifte van mense, hoe heilig hulle ook al gewees
het, mag met die goddelike Skrifte gelykgestel word nie, of
ook die gewoonte met die waarheid van God nie — want die
waarheid is bo alles — of ook die groot menigte of die oudheid
of die opvolging van tye of persone, of die Konsilies, verorde
ninge of besluite nie; want alle mense is uit hulseif leuenaars
en nietiger as die nietigheid self. Daarom verwerp ons van ganser
harte alles wat met hierdie onfeilbare reel nie ooreenkom nie,
soos die apostels ons geleer het as hulle Se: Stel die geeste
op die proef of hulle uit God is. En ook: As jemand na julie
korn en hierdie leer nie bring nie, ontvang horn nie in die huis
nie.

VIII
DAT GOD ENIG IS IN WESE EN TOG ONDERSKEIE IN DRIE
PERSONE

Volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God, gb
ons in ‘n enige God, ‘n enige wese waarin drie persone is, inder
daad en in waarheid en van ewigheid onderskeie volgens hul
onmededeelbare eienskappe: naamlik die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Die Vader is die oorsaak en begin van
alle dinge, sigbare sowel as onsigbare; die Seun is die Woord,
die Wysheid en die Beeld van die Vader; die Heilige Gees, die
ewige krag en Moondheid, wat uitgaan van die Vader en die
Seun. So nogtans dat hierdie onderskeiding nie teweegbring dat
God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer
dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy self
standigheid het wat onderskeie is deur sy eienskappe; dog so
dat hierdie drie Persone maar een enige God is. So is dit dan
duidelik dat die Vader nie die Seun is nie, en dat die Seun
nie die Vader is nie, dat ook net so die Heilige Gees nie die
Vader is nie en ook nie die Seun nie. Intussen is hierdie
Persone, sO onderskeie, nie gedeel nie en ook nie onderling
gemeng nie. Want die Vader het die vlees nie aangeneem nie,
ook nie die Heilige Gees nie, maar die Seun alleen. Die Vader
was nooit sonder sy Seun of sonder sy Heilige Gees nie; want
hulle is al drie gelykelik ewig in een en dieselfde wese. Daar
is nie ‘n eerste of ‘n laaste nie; want hulle is al drie een in
waarheid, in moondheid, in goedheid en barmhartigheid.
Ix
DIE

BEWYS VAN DIE VOORAFGAANDE ARTIKEL OOR
DRIEIIEID VAN DIE PERSONE IN EEN GOD

DIE

Dit alles weet ons uit die getuienis van die Heilige Skrif sowel
as uit hul werkinge, en veral uit die wat ons in ons gevoel. Die
getuienisse van die Heilige Skrifte wat ons leer om aan hierdie
Heilige Drievuldigheid te gb, is in baie plekke van die Ou
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Testament beskrywe, wat nie hoef getel te word nie, maar alleen
met onderskeiding of oordeel uitgekies moet word. In Genesis,
hoofstuk 1 : 26, 27 sê God: Laat Ons mense maak na ons
beeld, na ons gelykenis, ens. En God hei die mens na sy beeld
geskape; man en vrou het Hy hulie geskape. Ook in Gén. 3
vers 22: Nou het die mens geword soos een van Ons. Djt blyk
daaruit dat daar meer as een Persoon in die Godheid is as Hy
sê: Laat Ons mense maak na one beeld; en daarna wys Hy
die eenheid aan as Hy sê: God het geskape. Weliswaar sê Hy
nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons enigsins duister
is in die Ou Testament, is baie duidelik in die Nuwe. Want
toe onse Here gedoop is in die Jordaan, is die stem van die
Vader gehoor wat sê: Dii is my geliefde Seun. Die Seun is
gesien in die water; en die Heilige Gees het Homseif geopen
baar in die gedaante van ‘n duif. Verder is ook in die doop
van gelowiges hierdie vorm deur Christus vasgestel: Doop al
die nasies in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige
Gees. In die Evangelie van Lukas spreek die engel Gabri~l tot
Maria, die moeder van die Here, aldus: Die Heilige Gees sal
oor iou kom, en die krag van die Ailerhoogste sal jou oorskadu.
Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God
genoem word. Net so ook: Die genade van die Here Jesus
Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees sy met Julie almal. Daar is drie wat getuig in die
hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie
drie is een. In al hierdie plekke word ons ten volle geleer dat

daar drie persone is in ‘n enige goddelike Wese. En alhoewel
hierdie leer die menslike verstand ver te bowe gaan, nogtans
gb ons dit nou deur die Woord, in die verwagting dat ons die
volkome kennis en vrug daarvan in die hemel sal geniet. Verder
moet ook gelet word op die besondere ampte en werkinge van
hierdie drie persone met betrekking tot ons: Die Vader word
genoem ons Skepper deur sy krag; die Seun is ons Saligmaker
en Verbosser deursy bboed; die Heibige Gees is ons Heiligmaker
deur sy inwoning in ons harte. Hierdie leer van die heibige Drie
vuldigheid is altyd gehandhaaf en onderhou in die ware Kerk
van die tye van die apostels af tot nou toe, teenoor die Jode,
Mohammedane en sommige valse Christene en ketters soos
Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Anus en
ander dergelike persone wat tereg deur die heibige Vaders ver
oordeel is. Om die rede neem ons in hierdie saak geredelik die
drie geboofsbelydenisse aan, naamlik, die van die Apostebs, van
Nicéa en van Athanásius; en verder wat daaroor deur die ou
vaders in ooreenstemming hiermee besluit is.

x
DAT JESUS CHRISTUS WAARAQTIQ EN EWIG GOD IS

Ons gb dat Jesus Christus na sy goddelike natuur die enig
gebore Seun van God is, van ewigheid af gebore; nie gemaak nie
en nie geskape nie — want dan sou Hy ‘n skepseb wees — maar
eenswesens met die Vader, die afdruksel van die wese van die
Vader en die afskynsel van sy heerlikheid, aan Hom in alles
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gelyk. Hy is die Seun van God, nie alleen van die tyd af dat
Hy ons natuur aangeneern het nie, maar van alle ewigheid af,
soos hierdie getuienisse ons leer as hulle met mekaar vergelyk
word: Moses sê dat God die wêreld geskape het, en die heilige
Johannes sê dat alle dinge ontstaan bet deur die Woord wat
hy God noem; die Apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun
gemaak het; en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus
geskape het. So moet Hy dan wat genoem word God, die Woord,
die Seun en Jesus Christus, aireeds bestaan bet toe alle dinge
deur Horn geskape is. En daarorn sê die profeet Miga: Sy
uitgange is uit die voortyd, uit die dee van die ewigheid. En die
apostel: Hy is sonder begin van dae of lewenseinde. So is Hy
dan die ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aan
bid en dien.
XI
DAT DIE HEILIGE GEES WAARAGTIG- EN EWIG GOD IS

Ons gb en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid af
van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie gemaak of
geskape of gebore is nie, maar alleen van albei uitgaan; dat
Hy in orde die derde Persoon is van die Drievuldigheid, van
een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader
en die Seun; ja Hy is waaragtig en ewig God, soos die heilige
Skrifte ons leer.
XII
OOR

DIE

SKEPPING

VAN ALLE DINGE,
VAN DIE ENGELE

MEER

BESONDER

Ons gb dat die Vader deur sy Woord, dit wil sê deur sy
Seun, die hemel, die aarde en able skepsele uit niks geskape
bet toe dit Horn behaag het; en Hy het aa~ elke skepsel sy
wese, gestalte en gedaante en verskilbende ampte gegee om
sy Skepper te dien. Dat Hy hulle ook nou nog almal onderhou
en regeer na sy ewige voorsienigbeid en deur sy oneindige krag,
om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. Hy het
ook die engele goed geskape om sy boodskappers te wees en
sy uitverkorenes te dien. Van die engele het sommige uit daar
die uitnernendheid waarin God huble geskape het, in die ewige
verderf vervab, en die ander het deur die genade van God in hul
eerste staat voihard en staande gebly. Die duiwels en die bose
geeste het so verdorwe geraak dat hulle vyande van God is
en van able goeie dinge. Met ab hub mag boer hulle soos moor
denaars op die Kerk en op elke lidmaat daarvan om alles te
verderwe en te verwoes deur hul bedrieërye. Daarom is huble
deur hub eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoernenis,
en verwag hulle daagliks hul verskriklike pyniginge. So verwerp
en verfoei ons dan die dwaling van die Sadduse~rs wat ben
dat daar geeste en engele is, en ook die dwaling van die
Manicheers, wat sê dat die duiwels hub oorsprong uit hulseif
bet en uit hub eie natuur boos is sonder dat hulle verdorwe
geraak bet.
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XIII
OOR DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD EN DIE REGERING VAN
ALLE DINGE

Ons gb dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskape het,
hulle nie laat vaar bet of aan die toeval of geluk oorgegee het
nie, maar hulle na sy heilige wil so bestuur en regeer dat in
hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie, aihoewel
God geensins die bewerker is en ook nie die skuld dra van die
sonde wat gedoen word nie. Want sy mag en goedheid is so
groot en onbegryplik dat Hy sy werk baie goed en regverdig
beskik en doen, selfs wanneer die duiwels en die goddelose
onregverdig handel. En met betrekking tot die dinge wat Hy
doen bo die begrip van die menslike verstand, wil ons nie ‘n
nuuskierige ondersoek instel na wat ons begrip nie kan bevat
nie; maar ons aanbid met alle ootmoedigheid en eerbied die
regverdige oordele van God, wat vir ons verborge is, en ons
stel ons daarmee tevrede dat ons leerlinge van Christus is orn
alleen te leer ken wat Hy ons aanwys in sy Woord sonder orn
hierdie perke te oortree. Hierdie leer bied ons ‘n onuitspreek
like troos as ons daardeur onderrig word dat niks by toeval
oor ons kan kom nie, maar deur die beskikking van ons goeder
tierene hemelse Vader, wat oor ons waak met ‘n vaderlike sorg
en alle skepsele so onder sy heerskappy hou dat nie een haar
van ons hoof — want hulk is aimed getel — ook nie een mossie
op die aarde kan val nie sonder die wil van onse Vader. Daarop
verlaat ons ons, omdat ons weet dat Hy die duiwels in toom
hou en al ons vyande, wat ons sonder sy toelating en wil geen
skade kan doen nie. En hierin verwerp ons die gruwelike
dwaling van die Epikure~rs, wat sê dat God Hom met niks
bernoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat.

XIV
OOR DIE SKEPPING EN VAL VAN DIE MENS EN SY ONMAG
TOT DIE WARE GOEIE

Ons gb dat God die mens geskape bet uit die stof van die
aarde en hom gemaak en geformeer het na sy beeld en gelykenis,
goed, regverdig en heilig, in staat orn met sy wil in alles ooreen
te stem met die wil van God. Maar toe hy in aansien was,
hat hy dit nie verstaan of ook nie sy uitnemendheid besef nie,
maar hy bet homself uit eie wil aan die sonde onderwerp en
sodoende aan die dood en die vervboeking, deur te luister na
die woord van die duiwel. Want die gebod van die lewe wat
hy ontvang bet, bet by oortree, en homself van God, wat sy
ware lewe was, deur die sonde afgeskei en sy ganse natuur
verderwe. Daardeur bet by horn skuldig gemaak aan die hg
gaamlike en geestelike dood. En in al sy we~ goddeboos, ver
keerd en verdorwe, bet by al sy uitnemende gawes verboor
wat by van God ontvang het en niks anders daarvan oorgehou
nie as net klein oorblyfsels wat genoegsaarn is om die mens
able verontskuldiging te ontneem; aangesien al die hg wat in
ons is, in duisternis verander bet soos die Skrif ons leer as
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dit sê: Die hg skyn in die duisternis, en die duisternis bet dit
nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mense duisternis

noem. Daarom verwerp ons alles wat hierteen geleer word met
betrekking tot die vrye wil van die mens, aangesien die mens
niks anders is as ‘n slaaf van die sonde nie, en niks kan ann
neem as dit hdrn nie uit die hernel gegee is nie. Want wie is
daar wat horn sal beroem dat hy uit homseif iets goeds kan
doen, terwyl Christus tog sê: Niernand kan na My toe korrz
nie as die Vader wat My gestuur bet, horn nie trek nie? Wie
sal sy wil voorhou, as hy verstaan d~t wat die vlees bedink,
vyandskap teen God is? Wie sal van sy kennis spreek, aan
gesien die natuurlike mens die dinge van die Gees van God
nie aanneem nie? In een woord, wie sal enige bedenking voor
bring as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om
lets uit onsseif te bedink nie, rnaar dat ons bekwaarnheid uit
God is? En daarorn moet wat die apostel s~, met reg vir vas
en seker gehou word: dat God in ons werk orn te wil sowel
as om te werk na sy welbehee. Want daar is geen verstand

en geen wil in ooreensternrning met die verstand en die wil
van God nie of Christus het dit in die mens gewerk. Dit leer
Hy ons as Hy sê: Sonder My kan julie niks doen nie.
XV
OOR DIE ERFSONDE

Ons gb

dat deur die ongehoorsaamheid van Adam die erf

sonde uitgebrei het oor die ganse menslike geslag. Dit is ‘n
verdorwenheid van die hele natuur en ‘n erflike gebrek waarmee

die klein kinders selfs in die rnoederskoot besmet is en wat
in die mens allerhande sondes voortbring, orndat dit in horn
soos ‘n wortel daarvan is; dit is darern so lelik en gruwelik
voor God dat dit genoegsaarn is om die menslike geslag te
verdoern. Ook word dit selfs deur die Doop nie geheel en al
uitgeroei nie, aangesien die sonde gedurig daaruit 5005 opbor
relende water uit ‘n onsalige fontein opspring; aihoewel die
kinders van God nie tot verdoernenis toegereken word nie, maar
deur sy genade en barmhartigheid vergewe word; nie orn in
die sonde gerus te slaap nie, maar dat die gevoel ~van hierdie
verdorwenheid die gelowiges dikwels sou laat sug, sodat hulle
kan verlang om van hierdie liggaam van die dood verbs te
word. En hierom verwerp ons die dwaling van die Pelagiane,
wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging
ontstaan nie.
XVI
OOR DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD

Ons gb dat waar die ganse gesbag van Adam deur die sonde
van die eerste mens in verderf en ondergang verkeer, God
Homseif sodanig betoon het as wat Hy is, naamlik barm
hartig en regverdig. Barmhartig: deurdat Hy uit hierdie verderf
trek en verbs diegene wat Hy in sy ewige en onveranderlike
raad uit bouter goedertierenheid uitverkies het in Jesus Christus,
onse Here, sonder orn enigsins hub werke in aanmerking te
neem. Regverdig.: deurdat Hy die ander in hub val en verderf
laat bly waarin hulle hubsebf gewerp het.
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XVII
OOR DIE HERSTEL VAN DIE GEVALLE MENS

Ons gb dat ons goeie God, nadat Hy gesien het dat die
rnens homself in die liggaarnlike en geestelike dood gewerp en
geheel en al ellendig gemaak het, deur sy wonderlike wysheid
en goedheid die mens, toe hy al bewende van Horn weggeviug
het, opgesoek en getroos het rnet die belofte om horn sy Seun
te gee wat uit ‘n vrou gebore sou word orn die kop van die
clang te vermorsel en horn geluksalig te maak.

XVIII
OOR DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS

Ons bely dan dat God die bebofte vervul het wat Hy aan
die voorvaders gedoen het deur die rnond van sy heilige profete,
deur sy eie, eniggebore en ewige Seun in die wêreld te stuur
op die tyd deur Horn bepaal. Hy het die gestalte van ‘n diens
kneg aangeneern en in die gelykenis van rnense gekorn deur
waarlik aan te neem ‘n ware menslike natuur met al die
swakhede daarvan — uitgesonderd die sonde — en is ontvang
in die liggaarn van die geluksalige maagd Maria deur die krag
van die Heilige Gees, sonder toedoen van ‘n man. En Hy het
nie alleen die menslike natuur aangeneern vir sover dit die
liggaarn betref nie, maar ook ‘n ware menslike siel, sodat Hy
‘n ware mens kon wees. Want aangesien die siel sowel as die
liggaam verbore was, moes Hy aitwee aanneern orn aitwee salig
te maak. Daarorn bely ons — teenoor die kettery van die
Wederdopers ~iat ben dat Christus die menslike vlees uit sy
moeder aangeneem het — dat Christus die vlees en bloed van
die kinders deelagtig geword het; dat Hy wat die vlees betref
‘n vrug van die lende van Dawid is, gebore na die vlees uit
die geslag van Dawid; ‘a vrug van die moederskoot van Maria;
gebore uit ‘n vrou; ‘a spruit van Dawid; ‘n loot uit die wortels
van Isai, uitgespruit uit die geslag van Juda; afkomstig van
die lode wet die vlees betref; uit die geslag van Abraham,~
aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneern het en sy
broeders in alle opsigte gelyk geword het, uitgesonderd die
sonde; en web so dat Hy waarlik ons Iminanuel is, dit is, God
met ons.
V

XIX
OOR DIE VERENIGING EN DIE ONDERSICEID VAN DIE TWEE
NATURE VAN CHRISTUS IN EEN PERSOON

Ons gb dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die
Seun onafskeidelik verenig en saamgevoeg is met die menslike
natuur, sodat daar nie twee Seuns van God of twee persone
is nie, maar twee nature in een persoon verenig, terwyl elke
natuur ewenweb sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die
goddelike natuur dan altyd ongeskape gebly het, sonder begin
van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervub, so het ook
die menslike natuur sy eienskappe nie verboor nie, maar het
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‘n skepsel gebly met ‘n begin van dae en ‘n eindige natuur en
met behoud van alles wat aan ‘n ware liggaarn behoort. En
aihoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee
het, het hy tog die waarheid van sy menslike natuur nie
verander nie, orndat ons saligheid en opstanding ook van die
waarheid van sy iiggaarn afhankiik is. Maar hierdie twee
nature is so saam verenig in een Persoon dat hulle seifs ook
deur sy dood nie geskeie was nie. So was dan wat Hy sterwende
in die hande van sy Vader oorgegee het, ‘n ware menslike gees
wat uit sy liggaam uitgegaan het; maar intussen het die
goddelike natuur altyd verenig gebly met die menslike, seifs
ook toe Hy in die graf gele het. En die Godheid het nie opgehou
om in Horn te wees nie, sons dit in Horn gewees het toe Hy
‘n klein kindjie was, aihoewel dit horn ‘n klein tydjie nie so
geopenbaar het nie. Om die rede bely ons dat Hy ware God
en ware mens is: ware God, om deur sy krag die dood te norwin, en ware mens, sodat Hy vir ons kan sterwe weens die
swakheid van sy viees.

XX
OOR DIE REGVERDIGHEID EN BARMHARTIGI{EID
IN CHRISTUS

VAN

GOD

Ons gb dat God, wat volkome barrnhartig en regverdig is,
sy Seun gestuur het om die natuur aan te neem waarin die
ongehoorsaamheid begaan is, ~m daarin voldoening te bring,
en die straf van die sondes deur sy baie bittere lyding en
sterwe te dra. So het God dan sy regverdigheid getoon teenoor
sy Seun toe Hy ons sondes op Horn geiê het; en Hy het sy
goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons wat skuldig en
doemwaardig was, aangesien Hy sy Seun vir ons in die dood
gegee het deur ‘n allervolrnaakste liefde en Horn opgewek het
tot ons regverdigmaking, sodat ons deur Horn die onsterfiik
heid en die ewige lewe sou he.

XXI
001?, DIE VOLDOENING VAN CHRISTUS,
HOEPRIESTER VIR ONS

ONS ENIGE

Ons gb dat Jesus Christus ‘n ewige Hoëpriester is, kragtens
‘n eed en volgens die orde van Melgisedek, en dat Hy Homseif
in ons naam voor sy Vader gestel het orn sy toorn te versoen
met voile genoegdoening deur Homseif aan die kruishout op
te offer en sy dierbare bloed te vergiet tot reiniging van ons
sondes, soos die profete dit voorsê het. Want daar staan
geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring op die
Seun van God was, en deur sy wonde het daar vir ons
genesing gekom; dat Hy na die slagplek soos ‘n lain gelei en
by die misdadigers gereken is; en Hy is as ‘n kwaaddoener deur
Pontius Pilatus veroordeel, alhoewei hy Horn onskuldig verkiaar
het. So het Hy dan teruggegee wat Hy nie geroof het nie, en
Hy bet gely — Hy, die regverdige vir die onregverdiges
en dit in sy liggaarn sowel as in sy siel; toe Hy die verskriklike
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straf wat ons sondes verdien, gevoel het, sodat sy sweet geword
het soos bloeddruppels wat op die grond afloop; Hy het uit
geroep: My God, my God, waarom het U My verlaat? en dit
alles gely tot vergifnis van ons sondes. Daarom sê ons tereg
met Paulus, dat ons van niks anders as Jesus Christus en
Horn as gekruisigde weet nie; ons beskou alles as drek, om
die uitnernendheid van die kennis van onse Here Jesus Chris
tus; ons vind allerlei vertroosting in sy wonde en het nie nodig
om enige ander middel te soek of uit te dink om ons met God
te versoen nie as net hierdie enigste offerande wat net een
maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd vo1maak~
word. Dit is dan ook die oorsaak waarom Hy deur die engel
van God Jesus, dit is Verlosser, genoem is, omdat Hy sy yolk
sou verbs van hub sondes.

XXII
OOR ONS REGVERDIGMAKING DEUR DIE GELOOF IN
JESUS CHRISTUS
-

Ons gb dat om ware kennis van. hierdie groot verborgenheid
te verkry, die Heilige Gees in ons harte ‘n opregte geloof laat
ontvlam wat Jesus Christus met al sy verdienste omhels, Horn
tot ‘n eiendom maak en niks anders meer buite Horn soek nie.
Want dit moet noodsaaklik volg àf dat nie alles wat ons tot
ons saligheidnodig het, in Jesus Christus is nie, àf as dit alles
in Horn is, dat diegene wat Jesus Christus deur die geloof
besit, sy hele saligheid deelagtig is. Orn nou te beweer dat
Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buite Horn nog
iets meer nodig is, sou ‘n alte growwe godslastering wees;
want daaruit sou voig dat Christus maar ‘n haiwe Saligmaker
is. Daarom sê ons tereg met Paulus, dat ons deur die geboof
abbeen of deur die geboof sonder die werke geregverdig word.
Maar, om duidelik te spreek, ons verstaan dit nie so dat die
geloof self ons regverdig maak nie, want dit is rnaar ‘n middel
waardeur ons Christus, ons regverdigheid, omhels. Maar Jesus
Christus, wat ons al sy verdienste en al die heilige werke wat
Hy vir ons en in ons plek gedoen het toereken, is ons Reg
verdigheid; en die geloof is ‘a middel wat ons met Hom in
die gemeenskap aan al sy weldade hou, wat, nou dat hulle
ons eiendom geword het, vir ons meer as genoeg is orn van
ons sondes vrygespreek te word.

XXIII
DAT

ONS REGVERDIGMAKING BESTAAN IN DIE VERGIFNIS
VAN DIE SONDES EN DIE TOEREKENING VAN DIE
GEHOORSAAMHEID VAN CHRISTUS

Ons gb dat ons geluksaligheid geleë is in die vergifnis van
ons sondes om Jesus Christus wil en dat daarin ons regverdig
heid voor God vervat is; soos Dawid en Paulus ons leer wat
verklaar dat die mans se geluksabigheid daarin bestaan dat
God horn die geregtigheid sonder werke toereken. En dieselfde
apostel sê dat ons verniet of uit genade geregverdig word, deur
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die veriossing wat in Jesus Christus is. En daarom hou ons
hierdie fondament altyd vas, en gee aan God al die eer, en
verneder ons voor Horn en erken dat ons is wat ons is sonder
orn van onsself of van ons verdienste jets te verbeel, maar
ons steun en rus op die gehoorsaamheid van die gekruisigde
Christus alleen, wat ons eie is as ons in Horn gb. Dit is
genoegsaam orn al ons ongeregtighede te bedek en ons vry
moedigheid te gee om tot God te gaan deurdat dit die gewete
van vrees, verbaasdhejd en skrik bevry, sonder om te handel
5005 ons eerste vader Adam, wat horn al bewende met vye
blare wou bedek het. En voorwaar, as ons voor God rnoes
verskyn en steun op onsself of op enige ander skepsel, hoe
mm dit ook mag wees, dan sou ons helaas! verslind moet
word. En daarom moet elkeen met Dawid sê: HERE, gaaui nie
na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor
u aangesig regverdig nie.
XXIV
OOR DIE HEILIGMAKIN~ VAN DIE MENS EN DIE GOEIE WERKE

Ons gb dat hierdie ware geboof, in die mens gewerk deur
die gehoor van die Woord van God en die werking van die
Heilige Gees, horn wederbaar en tot ‘n nuwe mens maak, horn
nuwe lewe laat lei en horn vrymaak van die slawerny van
die sonde. Daarom is dit so ver daarvandaan dat hierdie reg
verdigmakende geloof die mens koud sal laat word in ‘n vrome
en heilige lewe, dat hy inteendeel daarsonder nooit iets uit
liefde tot God sal doen nie, rnaar alleen uit liefde tot homself
en uit vrees vir die verdoemenjs. So is dit dan onmoontlik dat
hierdie heilige geloof werkboos in die mens sal wees, aangesien
ons nie van ‘n ydellike geboof spreek nie, maar van so een
wat die Skrif noern ‘n geloof wet deur die iiefde werk, wat die
mens beweeg om horn te oefen in die werke wat God in sy
Woord beveel het; werke wat, as hulle voortkom uit die goeie
wortel van die geloof, goed en God welgevallig is, omdat dit
alles deur sy genade geheilig is. Intussen kan hulle nie in
rekening gebring word orn ons te regverdjg nie; want dit is
deur die geboof in Christus dat ons geregverdig word nog voor
dat ons goeie werke doen, anders sou hulle nie meer goed
kan wees nie, net so mm as die vrug van ‘n boom goed kan
wees voordat die boom goed is. So doen ons dan goeie werke,
maar nie om iets te verdien nie — want wat sou ons kan
verdien? — ja ons staan by God in die skuld vir die goeie
werke wat ons doen en nie Hy by ons nie, aangesien djt Hy
is wet in ons werk am te wil sowei as orn te werk na sy we!
behae. Laat ons dan let op wat daar geskrywe staan: Wanneer
julie alles gedoen het wat julie beveel is, sê dan: Ons is on
verdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wet ons verplig
was om te doen. Intussen wil ons nie ontken dat God die goeie
werke beloon nie, maar dit is deur sy genade dat Hy sy
gawes bekroon. Verder, al doçn ons ook goeie werke, ons grond
tog nie ons saligheid daarop nie, want ons kan geen werk doen
nie of dit is besrnet deur ons vlees, en ook strafwaardig; en ab
kon ons ook een voorbring, dan is tog die gedagtenis aan eec
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sonde genoeg dat dit deur God verwerp sal word. So sou ons
dan altyd in twyfel verkeer, heen en weer drywe sonder enige
sekerheid, en ons arme gewete sou altyddeur gekwel word, as
dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons
Saligmaker steun nie.

xxv
OOR DIE AFSKAFFING VAN DIE

SEREMONI~LE WET

Ons gb dat die seremonies en sinnebeelde van die Wet
opgehou het met die koms van Christus en dat aan alle
skaduwees ‘n einde gekom het, sodat die gebruik daarvan
onder die Christene afgeskaf moet word; nogtans bly die
waarheid en wese daarvan vir ons in Christus Jesus in wie
hulle hub vervulling het. Intussen gebruik ons nog die getuienisse
— wat aan die Wet en die Profete àntbeen is
om ons in
die Evangelie te bevestig, en ook om ons bewe te reel, in alle
eerbaarheid, tot eer van God, volgens sy wil.

xxv’
OOR DIE ENIGE VOORBIDDING VAN CHRISTUS

Ons gb dat ons geen toegang tot God het nie as net deur
die enigste Middelaar en Voorspraak, Jesus Christus, die Reg
verdige; wat hiervoor mens geword het, in wie die goddelike
en menslike natuur saam verenig is, sodat die mens toegang
kan he tot die goddebike Majesteit, anders was die toegang
vir ons gesbuit. Maar hierdie Middelaar wat die Vader ons
gegee het tussen Homseif en ons, moet ons deur sy grootheid
nie verskrik om ons ‘n ander na ons goeddunke te laat soek
nie. Want daar is niemand in die hemel of op die aarde onder
die skepsele wat vir ons meer liefhet as Jesus Christus nie,
wat, aihoewel Hy in die gestalte van God was, nogtans Hornself ontledig het deur die gestalte van ‘n mens en van ‘n
dienskneg aan te neem vir ons, en sy broeders in nile opsigte
gelyk geword het. As ons nou ‘n ander middelaar moes soek

wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons kon vind wat ons
meer liefgehad het as Hy wat sy lewe vir ons afgelê bet, self s
toe ons nog sy vyande was? En as ons een soek wat mag en
aansien het, wie is daar wat daarvan soveel besit as Hy wat
sit aan die regterhand van sy Vader en alie rnag het in hemel
en op aarde? En wie sal eerder verhoor word as die eie, web

beminde Seun van God? So is dan alleen deur gebrek aan
vertroue hierdie misbruik ingevoer dat mense die heiliges
onteer in plaas van hulle te eer, deur te doen wat hulle nooit
gedoen of begeer het nie, maar wat hulle met volharding en
volgens hul skuldige pug verwerp bet, soos uit hub geskrifte
blyk. En hier moet nie ingebring word dat ons dit nie werd
is nie, want daar is geen sprake van dat ons ons gebede op
grond van ons waardigheid voor God bring nie, maar albeen
op grond van die ~tiitnemendheid en waardigheid van onse
Here Jesus Christus wie se regverdigheid ons s’n is deur die
geloof. Daarom sê die apostel aan ons — waar hy hierdie
dwase vrees of hewer gebrek aan vertroue van ons wil weg
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neem — dat Jesus Christus sy broeders in alie opsigte gelyk
geword het, sodat My ‘n barmhartige en getroue hoëpriester
kon wees om die sondes van die yolk te versoen. Want deurdat
My self onder versoeking gely het, kan by die help wat versoek
word. En daarna sê Hy, orn ons nog meer moed te gee om
tot Horn te gaan: Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester hat wat
deur die hernele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van
God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ‘n hoe
priester wat nie met ons swakhede medeiye kan he nie, maar
een wat in nile opsigte versoek is net soos ons, maar sonder
sonde. Laat ons dan met vryrnoedigheid na die troon van die
genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade
vind om op die regte tyd gehelp te word. Dieselfde apostel sê
dat ons vrymoedigheid het om deur die bloed van Jesus in
die heiiigdorn in te gaan; iaat ons dan toetree, sê hy, in voile
geioofsversekerdheid, ens. En ook: Christus besit ‘n priesterskap
wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan My voikome red
die wat deur Horn tot God gaan, orndat My aityd ieef om vir
hulie in te tree. Wat ontbreek daar nog, want Christus self
Se: Ek is die wag en die waarheid en die lewe; niemand korn
tot die Vader behaiwe deur My nie? Waarorn sal ons ‘n ander
voorspraak soek, aangesien djt God behaag het orn ons sy Seun
as voorspraak te gee? Laat ons Horn nie verlaat orn ‘n ander
te neem, of hewer orn ‘n ander te soak sonder orn horn ooit te
vind nie; want toe God Horn aan ons gegee het, het Hy goed
geweet dat ons sondaars was. Volgens die bevel van Christus
roep ons daarorn die hernelse Vader aan deur Christus, ons
enigste Middelaar, soos dit ons in die Gebed van die Here
geleer is; en ons is daarvan seker dat aiies wat ons die Vader
sal bid in sy Naam, aan ons gegee sal word.

XXVII
OOR DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK

Ons gb en bely ‘n enige katolieke of algernene Kerk wat
‘n heilige vergadering is van die ware gelowiges in Christus,
wat hul hale sahigheid in Jesus Christus verwag en gewas is
deur sy bloed, geheihig en verseel deur die Heilige Gees. Hierdie
Kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal daar
wees tot aan die einde toe, soos daaruit blyk dat Christus ‘ñ
ewige Koning is wat nie sonder onderdane kan wees nie. En
hierdie heilige Kerk word deur God bewaar of in stand gehou
teen die woede van die hele wêreld; alhoewel dit sorntyds ‘n
tyd lank baie klein is en in die oe van die manse skynbaar tot
fiat geraak bet — soos die Here vir Horn gedurende die gevaar
like tyd onder Agab seweduisend rnense bewaar bet wat hul
kniee voor Ba~l nie gebuig bet nie. Bowendien is hierdie heilige
Kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot sekere persone
nie, rnaar dit is verspreid en verstrooid oor die hele wêreld;
nogtans is dit saamgevoeg en verenig met hart en wil in een en
dieselfde Gees, deur die krag van die geloof.
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XXVIII
DAT IEDEREEN SKULDIG IS OM HOM BY DIE WARE KERK
TE VOEG

Ons gb — aangesien hierdie heilige vergadering ‘n versame
ling is van die wat salig word en daarbuite geen
saligheid is nie — dat niemand, van watter stand of
waardigheid hy ook al mag wees, horn apart behoort
te hou en op sy eie te staan nie, maar dat hulle almal verplig
is om hulle daarby aan te sluit en daarrnee te verenig; orn die
eenheid van die Kerk te bewaar; orn hulself te onderwerp aan
sy onderrig en tug; hul nek te buig onder die juk van Jesus
Christus en, as lede van dieselfde liggaam, onderling diensbaar
te wees aan die opbouing van die broeders volgens die gawes
wat God hulle verleen het. En om dit des te beter te kan onder
hou, is dit die amp van alle gebowiges, volgens die Woord van
God, om hulle af te skei van diegene wat nie tot die Kerk
behoort nie, en hulle te voeg by hierdie vergadering, op watter
pbek God dit ook al gevestig het, al sou ook die owerhede
en verordeninge van vorste daarteen wees en al sou die dood
of enige lyfstraf daarmee verbonde wees. Daarom handel almal
wat hulle van die ware Kerk afskei of daarby nie aansluit nie,
teen die verordening van God.
XXIX
OOR

DIE

ONDERSKEID EN DIE MERKTEKENS
WARE EN VAN DIE VALSE KERK

VAN

DIE

Ons gb dat met ywer en versigtigheid uit die Woord van
God onderskei moet word wat die ware Kerk is, aangesien al
die sektes wat teenswoordig in die wêreld is, hulle met die naam
van die Kerk dek. Ons spreek hier nie van die huigelaars wat
in die Kerk onder die goeies vermeng is nie, en tog nie tot die
Kerk behoort nie, aihoewel hulle na die liggaam daarin is;
maar ons sé dat die liggaarn en die gemeenskap van die ware
Kerk onderskei moet word van able sektes wat voorgee dat
hulle die Kerk is. Die merktekens om die ware Kerk te ken
is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die
Evangebie beoefen, as dit die suiwere bediening van die
Sakrarnente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die
kerkbike tug gebruik word om die sondes te straf. Kortom, as
almal huble ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra,
alles verwerp wat daarteen stry en Jesus Christus erken as
die enigste Hoof. Hieruit kan met sekerheid die ware Kerk
geken word, en dit staan niemand vry om horn daarvan af
te skei nie. En aangaande diegene wat tot die Kerk behoort,
hulle kan geken word uit die merktekens van die Christene,
naambik uit die gebooof en as huble — nadat hulle die. enigste
Sabigmaker, Jesus Christus, aangeneern het — die sonde ont
viug en die geregtigheid najaag, die ware God en hub naaste
liefhet, ook nie regs of links afwyk nie en hul vlees kruisig
met sy werke. Nogtans wil dit nie sê dat daar nie nog grote
swakheid in hulbe is nie, maar hulle stry daarteen deur die
Gees al die dae van hub lewe deur altyd weer hul toevlug te
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neem tot die bloed, die dood, die lyding en die gehoorsaamheid
van die Here Jesus, in wie hulle die vergewing van hul sondes
het deur die geloof in Horn. Wat die valse Kerk betref, dit
skryf aan hornself en sy verordeninge meer mag en gesag toe
as aan die Woord van God en wil horn aan die juk van
Christus nie onderwerp nie; dit bedien die Sakrarnente nie soos
Christus dit in sy Woord verorden het nie, rnaar neem daar
van af en voeg daaraan toe na sy goeddunke. Dit grond horn
meer op rnense as op Christus, vervoig diegene wat heilig
lewe na die Woord van God en wat horn oor sy gebreke, gierig
heid en afgodery bestraf. Hierdie twee kerke kan rnaklik geken
en van rnekaar onderskei word.
XXX
OUR DIE REGERING VAN DIE KERK DEUR KERKLIKE AMPTE

Ons gb dat hierdie ware Kerk geregeer rnoet word volgens
die geestelike regeringswyse wat onse Here ons geleer het in
sy Woord, naarnlik dat daar dienaars of herders moet wees
om die Woord van God te preek en die Sakrarnente te bedien;
ook opsieners en diakens, orn saarn rnet die herders as die Raad
van die Kerk te wees en deur hierdie rniddel die ware godsdiens
te onderhou en te sorg dat die ware leer sy loop kan he, dat
ook die oortreders op geestelike wyse gestraf en in toom gehou
word, dat ook die armes en bedruktes geheip en getroos kan
word na die rnaat van hul behoeftes. Deur hierdie rniddel sal
alles in die Kerk behoorlik en ordelik toegaan, wanneer sulke
persone gekies word wat getrou is, volgens die reel wat die
apostel Paulus daarvoor gee in die brief aan Tirnótheüs.
XXXI
OUR DIE DIENAARS, OUDERLINGE EN DIAKENS

Ons gb dat die bedienaars van die Woord van God, die
ouderlinge en diakens vir hul ampte gekies moet word deur
wettige verkiesing van die Kerk, met aanroeping van die naam
van God en met goeie orde soos die Woord van God leer. So
moet elkeen dan daarvoor oppas orn nie deur onbehoorlike
middele hornself in te dring nie, maar hy moet die tyd afwag
dat hy deur God geroep word, sodat hy getuienis kan he van
sy beroeping om daarvan seker en gewis te wees dat dit van
die Here kom. En aangaande die bedienaars van die Woord —
in watter plek hulle ook al mag wees — hulle het een en die
selfde mag en gesag, orndat hulle almal dienaars van Jesus
Christus is, die enigste algemene Opsiener en die enigste Hoof
van die Kerk. Dat bowendien die heilige ordinansie van God
nie geskend word of in veragting kom nie, sê ons dat elkeen
die dienaars van die Woord en die ouderlinge van die Kerk
in besondere agting behoort te hou terwille van die werk wat
hulbe doen, en in vrede met hulle behoort te lewe, sonder rnur
murering, twis of tweedrag soveel moontlik.
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XXXII
OOR DIE ORDE EN DISSIPLINE OF TUG VAN DIE KERN

Intussen gb ons, aihoewel dit nuttig en goed is dat die
regeerders van die Kerk onder mekaar ‘n sekere orde instel
en bevestig tot instandhouding van die liggaam van die Kerk,
dat hulle nogtans wel op hul hoede moet wees om nie af te
wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel
het nie. En daarom verwerp ons able menslike vindinge en
alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien om daar
deur, hoe ook al, die gewetens te bind en te dwing. So neem
ons dan alleen aan wat kan dien om eendrag en eenheid te
bevorder en te bewaar, en alles te onderhou in gehoorsaamheid
aan God. Daartoe word vereis die ekskommunikasie of die
ban, wat toegepas word volgens die Woord van God, en alles
wat daarmee saamhanag.

XXXIII
OOR DIE SAKRAMENTE

Ons gb dat ons goeie God deur ag te gee op ons botheid
en swakheid, vir ons die sakramente verorden het om aan
ons sy beloftes te verseël en om pande te wees van die goed
willigheid en genade van God jeens ons en ook om ons geboof
te voed en te onderhou. Hy het dit by die woord van die
Evangebie gevoeg om des te beter aan ons uiterlike sinne voor
te stel wat Hy ons te kenne gee deur sy Woord, soweb as wat
Hy inwendig doen in ons harte, deur in ons vas en seker te
maak die saligheid wat Hy ons meedeel. Want dit is sigbare
waartekens en seëls van ‘n inwendige en onsigbare saak deur
middeb waarvan God in ons werk deur die krag van die Heilige
Gees. So is dan die tekens nie tevergeefs en ledig om ons te
bedrieg nie, want hub waarheid is Jesus Christus, sonder wie
hulbe niks sou wees nie. Verder is ons tevrede met die getal
van die sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons verorden
het, wat nie meer as twee is nie, naamlik die Sakrament van
die Doop en van die Heilige Nagmaal van Jesus Christus.

XXXIV
OOR DIE HEILIGE DOOP

Ons gb en bely dat Jesus Christus wat die einde van die
Wet is, deur sy vergote bboed ‘n einde gemaak het aan al die
ander bboedvergieting wat ‘n mens sou kan of wil doen tot ver
soening en vobdoening van die sondes, en dat Hy afgeskaf het
die besnydenis wat met bboed plaasgevind het, en in die plek
daarvan verorden het die Sakrament van die Doop waardeur
ons in die Kerk van God ontvang word en van able ander volke
en vreemde godsdienste afgesonder word om geheel en ab sy
eiendom te wees en sy merk en teken te dra; en dit is vir ons
‘n getuienis dat Hy tot in ewigheid onse God en onse genadige
Vader sal wees. So het Hy dan bevel gegee om almal wat sy
eiendom is, in die Naam van die Vader en die Seun en die
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Heilige Gees te doop, alleen met rein water; om daarmee te

kenne te gee dat, net soos die water die vuilheid van die hg
gaarn afwas wanneer ons daarmee begiet word — wat gesien
word op die liggaam van horn wat die Doop ontvang, en
waarrnee hy besprinkel word — so ook doen die bloed van
Christus dieselfde inwendig in die siel deur die Heihige Gees:
dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en weder
baar ons uit kinders van die toorn tot kinders van God. Nie
dat dit deur die uiterhike water geskied nie, rnaar deur die
besprenkeling met die dierbare bloed van die Seun van God,
wat ons Rooi See is waardeur ons moet gaan om te ontkom
aan die dwingelandy van Farao, dit wil se die duiwel, en in
te gaan in die geestelike land Kana~n. So gee dan die dienaars
aan ons van hul kant die Sakrament, en wat sigbaar is; maar
onse Here gee wat deur die Sakrament aangedui word, naamhik
die gawes en onsigbare genade, deurdat Hy ons side was,
suiwer en reinig van alle vuiligheid en ongeregtighede, ons
harte vernuwe en vervul met alle vertroosting en ons ‘n ware
versekerdheid van sy vaderhike goedheid gee, ons met die
nuwe mens beklee en die oue uittrek met al sy werke. Hierom
gb ons dat, as iernand die voorneme het om in die ewige lewe
te kom, hy maar eenmaal gedoop moet word met die enige
Doop sonder dat dit ooit herhaal moet word, want ons kan
ook nie twee maal gebore word nie. Maar hierdie Doop is
nie ahleen nuttig solank as die water op ons is en ons die
ontvang nie, maar ook die ganse tyd van ons lewe. Daarom
verwerp ons die dwahing van die Wederdopers wat nie met ‘n
enkele doop tevrede is wat huhle eenmaal ontvang het nie;
daarby veroordeel huhle ook nog die doop van die kindertjies
van die gebowiges; terwyl ons gb dat hulle gedoop en met die
teken van die verbond verseël moet word, net soos die kinder
tjies van Israel besny is kragtens dieselfde beboftes wat aan
ons kinders gedoen is. En voorwaar, Christus het sy bboed
nie minder vergiet om die kindertjies van die gelowiges te
reinig, as wat Hy dit vir die voiwassenes gedoen het nie. En
daarom behoort hulle die teken te ontvang en die Sakrament
van wat Christus vir huhle gedoen het, soos die Here in die
Wet beveel het om aan hulle die Sakrament van die lyding
en sterwe van Christus mee te deel kort nadat huhle gebore
is, deur vir hulle te offer ‘n lam wat ‘n Sakrament was van
Jesus Christus. Bowendien, wa’t die besnydenis gedoen het
aan die Joodse yolk, dieselfde doen die Doop aan ons kinders;
dit is die rede waarom die heihige Paulus die Doop die
besnydenis van Christ us noem.

xxxv
OUR DIE HEILIGE NAGMAAL VAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS

Ons gb en bely dat ons Saligmaker, Jesus Christus, die
Sakrament van die Heilige Nagmaal verorden en ingestel het
orn te voed en te onderhou diegene wat Hy abreeds wederbaar
het en in sy huisgesin, naamlik sy Kerk, ingelyf het. Nou het
die wat wedergebore is, tweërlei lewe in huhle: die een liggaarn
uk en tydehik, wat hulbe van hul eerste geboorte meegebring het
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en wat alle mense besit; die ander is geestelik en hemels, wat
aan hulle gegee word in die tweede geboorte wat plaasvind
deur die Woord van die Evangelie, in die gemeenskap van
die liggaam van Christus. Hierdie lewe is nie die gemeengoed
van almal nie, maar alleen van die uitverkorenes van God.
So het God vir ons tot onderhouding van die liggaamlike en
aardse lewe aardse en gewone brood verorden, wat daartoe
moet dien, en wat almal s’n is, net soos die lewe self. Maar om
die geestelike en hemelse lewe te onderhou, wat die gelowiges
besit, het Hy aan hulle gestuur ‘n lewende brood wet uit
die hemel neergedeal het, naamlik Jesus Christus, wat die
geestelike lewe van die gelowiges voed en onderhou, wanneer
Hy ge~et, dit wil sê geestelik toegeëien en ontvang word deur
die geloof. Om vir ons hierdie geestelike en hemelse brood
af te beeld, het Christus verorden aardse en sigbare brood,
wat ‘n sakrament is van sy liggaam, en wyn tot ‘n sakrament
van sy bloed. Daarmee gee Hy ons te kenne dat, so waaragtig
as ons die Sakrament ontvang en in ons hande hou en dit eet
en drink met ons mond, waarmee ons lewe daarna onderhou
word, net so waaragtig ons ook deur die geloof — wat die hand
en die mond van ons siel is — die ware liggaam en die ware
bloed van Christus, ons enigste Saligmaker, ontvang in ons
siele tot ons geestelike lewe. So dan is dit seker en ongetwyfeld
dat Jesus Christus sy Sakramente ons nie tevergeefs beveel
het nie. So werk Hy dan in ons alles wat Hy deur hierdie
heilige tekens ons voor o~ stel, aihoewel dit ons verstand te
bowe gaan en vir ons onbegryplik is hoe dit gebeur, soos die
werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Intus
sen dwaal ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink
word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van
Christus is nie; maar die wyse waarop ons dit gebruik, is nie
die mond nie, maar die gees deur ons geloof. So bly dan
Jesus Christus altyd aan die regterhand van God sy Vader
in die hemele, en tog laat Hy nie ná orn ons Homself deur
die geloof deelagtig te maak nie. Hierdie maaltyd is ‘a geestelike
tafel waaraan Christus Homseif met al sy goedere aan ons
meedeel, en Hy laat ons daaraan Homseif sowel as die ver
dienste van sy lyding en sterwe geniet: Hy voed, versterk en
vertroos ons arme troostelose siel deur die eet van sy vlees
en Hy verkwik en herstel dit deur die drank van sy bloed.
Verder, aihowel die sakrarnente saamgevoeg is met die sake
daardeur aangedui, nogtans word hulle nie saam met hierdie
twee sake deur almal ontvang nie. Die goddelose ontvang wel
die Sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die
waarheid van die Sakrament nie; ~oos Judas en Simon die
towenaar albei wel die Sakrarnent ontvang het, maar nie
Christus nie wat daardeur aangedui word en aan die gelowiges
alleen meegedeel word. Ten slotte, ons ontvang die Heilige
Sakrament in die vergadering van die yolk van God met oot
moedigheid en eerbied en onderhou met danksegging onder
ons ‘n heilige gedagtenis aan die dood van Christus, ons Salig
maker, en ons doen daar belydenis van ons geloof en van
die Christelike godsdiens. Daarom behoort niemañd hom
daarheen te begewe voordat hy horn eers goed ondersoek het
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nie, sodat hy, deur te eet van hierdie brood en te drink uit
hierdie drinkbeker, 001 homseif nie ‘n oordeel eet en drink nie.
Kortlilcs, deur die gebruik van die heilige Sakrament word ons
beweeg tot ‘n vurige liefde jeens God en ons naaste. Daarom
verwerp ons alle bymengsels en verwerplike vindinge wat
mense by die Sakramente bygevoeg en daarmee vermeng het,
as ontheiliging daarvan. Ons verklaar dat ons tevrede moet
wees met die verordening wat Christus en sy apostels ons
geleer het, en ons spreek soos hulle daarvan gespreek het.

xxxv’
OOR DIE AMP VAN DIE OWERHEID

Ons gb dat ons goeie God vanwe~ die verdorwenheid van
die menslike geslag, konings, vorste en owerhede verorden het,
omdat dit sy wil is dat die wêrebd geregeer moet word deur
wette en regeringe, sodat die losbandigheid van die mense
bedwing kan word en alles met goeie orde onder die mense
kan geskied. Met die doel het Hy die owerheid die swaard in
die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die vromes te
heskerm. En hul amp is om nie ableen ag te gee op en te waak
oor die burgerlike regering nie, maar ook om die hand te hou
aan die heilige Kerkdiens, orn te weer en uit te roei able
afgodery en valse godsdiens, om die ryk van die antichris te
gronde te rig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder,
die Woord van die Evangelie orals te laat preek, sodat God
deur elkeen ge~er en gedien word, soos Hy in sy Woord beveeL
Verder is elkeen, van watter hoedanigheid, toestand of staat
hy ook al mag wees, verplig om hom aan die owerhede te
onderwerp, belastings te betaal, aan hulle eer en eerbied te
betoon en hulle gehoorsaam te wees in alles wat nie stry met
die Woord van God nie; vir hulle voorbidding te doen, sodat
die Here hulle mag bestier in al hul wee en ons ‘n rustige en
stil lewe ken, lei in alle godsvrug en waardigheid. Hierom
verwerp ons die Wederdopers en ander oproerige mense; en
in die algemeen almal wat die owerhede en regeerders verwerp
en die regterlike mag omver wil stoot, wat die gemeenskap
van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die
mense vasgestel het, in verwarring bring.

xxxv”
OOR DIE LAASTE OORDEEL

Ten laaste gb ons, volgens die Woord van God, dat wanneer
die tyd deur die Here bepaal, gekom het — wat aan alle
skepsels onbekend is — en die getal van die uitverkorenes vol
sal wees, onse Here Jesus Christus uit die hemel sal kom, big
gaamlik en sigbaar, soos Hy opgevaar het, met groot heerlik
heid en majesteit, orn Horn te verklaar as Regter oor lewende
en dode; en hierdie ou wêreld aan vuur en viam oor te gee
om dit te suiwer. En dan sal persoonlik vir hierdie groot
Regter verskyn alle mense, manne sowel as vroue en kinders,
wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe bestaan

7c

het, gedagvaar deur die stem van die aartsengel en deur die
gekiank van die basuin van God. Want almal wat gesterf het,
sal uit die aarde opstaan, die siele saamvoeg en verenig met hul
eie Iiggaam waarin hulle geleef het. En met betrekking tot
diegene wat dan nog sal lewe, hulle sal nie sterwe soos die
ander nie, maar hulle sal in ‘n oomblik verander en uit ver
ganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit wil sê,
die gewetens, geopen en die dode geoordeel word volgens wat
hulle in hierdie wêreld gedoen het, goed of kwaad. Ja, die
inense sal rekenskap moet gee van elke ydele woord wat hulle
gepraat bet — iets wat die wêreld vir niks anders as kinderspel
en tydverdryf beskou nie; en dan sal die verborgenhede en
geveinsdhede van die mense in die openbaar vir almal ontdek
word. En daarom is die gedagte aan hierdie oordeel met reg
verskriklik en ontsettend vir die oortreders en goddelose, en
baie begeerlik en troosvol vir die vromes en uitverkorenes;
aangesien hul volle verlossing dan voltoài sal word en hulle
daar sal ontvang die vrug van al hul arbeid en moeite wat
hulle verduur het. Hul onskuld sal deur almal erken word,
en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God uitoefen teen
die goddelose wat hulle getiraniseer, verdruk en gekwel het in
hierdie wêreld; terwyl die goddelose oorweldig sal word deur
die getuienis van hul eie gewete. Hulle sal onsterflik word,
maar so dat hulle gepynig sal word in die ewige vuur wat vir
die duiwel en sy engele berei is. Daarenteen sal die gelowiges
en uitverkorenes met heerlikheid en eer gekroon word. Die
Seun van God sal hul naam bely voor God sy Vader en sy
uitverkore engele; alle trane sal van hul oë afgevee word; hul

saak, wat teenswoordig deur baie regters en owerhede as ketters
en goddeloos veroordeel word, sal erken word as die saak
van die Seun van God, en as ‘n genadige vergelding sal die
Here hulle in besit stel van so ‘a heerlikheid as wat die hart
van ‘n mens nooit sou kan bedink nie. Daarom verwag ons
die groot dag met. ‘n groot verlange om ten volle te geniet die
beloftes van God in Jesus Christus, onse Here. Amen.
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Die HeiJeIber~se Kategismus*)

9 Opgestel deur die Heidelbergse hoogleraars in die godgeleerd
heid, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, en in 1563 in die hg
gestuur. Deur die Sinod~ va~ Dordreclit (1618—1619) hersien en goed
gekeur as onderwysing in die christehake leer.

Die

Heidelbergse

Kategismus

of Onderwysing in die Christelike Leer
SONDAG I

1.

Vr. Wat is iou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antw. Dat ek met liggaarn en siel, in lewe en in sterwe

(a), nie aan myself nie (b), rnaar aan my getroue Saligmaker
Jesus Christus toebehoort (c), wat met sy dierbare bloed vir
al my sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy
van die duiwel verbs het (e), en my so bewaar (f), dat sonder
die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan
val nie (g), ja ook, dat ables vir my tot my saligheid moet
dien (h); daarorn verseker Hy my ook dear sy Heibige Gees
van die ewige lewe (i) en maak Hy my van harte gewillig en
bereid om voortaan vir Horn te lewe (k).
(a) Rom. 14
8. (b) I Kor. 6
19. (c) I Kor. 3
23; Tit. 2
14.
(d) I Petr. 1
18, 19; I Joh. 1 : 7; 2
2, 12. (e) Hebr. 2
14;
3
8; Joh. 8
34—36. (f) Joh. 6
39; 10 : 28; II Thess. 3
Petr. 1
5. (g) Matth. 10 : 30; Luk. 21
18; (h) Rom. 8
28.
Nor. 1 : 22; 5
5; El. 1 : 14; Rom. 8 : 16. (k) Rom. 8 : 14;
3 : 3.

I Joh.
: 3; I
(i) II
I Joh.

2. Vr. Hoeveel dinge is vir iou nodig om te weet, sodat
jy in hierdie troos salig kan lewe en sterwe?
Antw. Drie dinge (a). Ten eerste: hoe groot my sonde en
ellende is (b). Ten tweede: hoe ek van al my sonde en ellende
verbs kan word (c). En ten derde: hoe ek God vir so ‘n verbssing dankbaar moet wees (d).
(a) Matth. 11 28—30; El. 5 : 8. (b) Joh. 9 41; Matth, 9
12;
Horn. 3 : 10; I Joh. 1 : 9, 10. (c) Joh. 17
3; Hand. 4
12; 10
43.
(d) El. 5 : 10; Ps. 50 : 14; Matth. 5 : 16; I Petr. 2 : 12; Rom. 6
13; II Tim. 2 : 15.

EERSTE DEEL
OOR DIE MENS

SE ELLENDE

SONDAG II

3. Vr. Waaruit ken jy iou ellende?
Antw. Uit die wet van God (a).
(a) Rom. 3

20.

4. Vr. Wat eis die wet van God van ons?
Antw. Dit leer Christus ons in die volgende samevatting
(Matt. 22 : 37—40): Jy moet die Here iou God IiefM met
jou hele hart en met iou hele siel en met iou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee
gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouseif. Aan hierdie
twee gebooie hang die hele wet en die profete (a).
(a) Deut. 6 : 5; Lev. 19 : 18; Mark. 12 : 30; Luk. 10 : 27,

5.

Vr. Kan jy dit alles volkome onderhou?
Antw. Nee (a); want ek is van nature geneigd om God en

my naaste te haat (b).
(a) Rorn. 3 : 10, 20, 23;
2
3; Pit. 3
3; Gen. 6 :

I Joh. 1
5; 8 : 21;

8, 10; (b) Rom. 8 : 7; El.
17 : 9; Horn. 7 : 23.

Jer.
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SONDAG III

6. Vr. Het God die mens dan so boos en verkeerd geskape?
Antw. Nee; maar God het die mens goed (a) en na sy ewe
beeld (b) geskape, dit is, in ware regverdigheid en heiligheid,
sodat hy God sy Skepper reg kan ken, Horn van harte kan
liefhê en rnet Horn in die ewige saligheid kan lewe om Horn te
loof en te prys (c).
(a) Gen. 1
31. (b) Gen. 1 : 26, 27. (c) Ef. 4 : 24; Kol. 3 : 10;
II Kor. 3
18.
7. Vr. Waar kom hierdje verdorwe aard van die mens dan
vandaan?
Antw. Uit die val en die ongehoorsaamhejd van ons eerste
voorouers, Adam en Eva, in die Paradys (a) waar ons natuur
so bederwe is, dat ons almal in sondes ontvang en gebore word
(b).
(a) Gen. 3; Rom. 5 : 12, 18, 19. Ps. 51
7; Gen. 5 : 3.
8. Vr. Maar is ons so verdorwe dat ons heelternal onbekwaam
is tot enige goed en geneig tot alle kwaad?
Antw. Ja (a), tensy ons deur die Gees van God wedergebore
word (b).
(a) Gen. 8 : 21; 6 : 5; Job 14
4; 15
14, 16, 35; Job. 3 : 6;
Jes. 53 : 6. (b) Joh. 3
3, 5; I Kor. 12
3; II Kor. 3
5.
SONDAG IV

9. Vr. Doen God aan die mens dan geen onreg nie, dat Hy
in sy wet van horn eis wat hy nie kan doen nie?
Antw. Nee (a); want God het die mens so geskape dat hy
dit kan doen (b); rnaar die mens het homseif en al sy
nakomelinge deur die ingewing van die duiwel (c) en deur
moedswillige ongehoorsaarnheid van hierdie gawes beroof.
(a) Ef. 4 : 24, (b) Gen. 3 : 13; I Tim. 2
13, 14. (c) Gen. 3
6;
Rom. 5 : 12.

10. Vr. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval onge
straf laat bly?
Antw. Nee, sekerlik nie; maar Hy vertoorn Horn verskriklik
(a) oor die aangebore sowel as die werklike sondes en wil dit
deur ‘n regverdige oordeel tydelik en ewiglik straf (b); soos
Hy gesê het: Vervloek is elkeen wat nie bly in aXles wat
geskrywe is in die boek van die wet orn dit te doen nie (c).
(a) Gen. 2 : 17; Rom. 5 : 12. (b) Ps. 50 : 21; 5 : 6: Nah. 1 : 2;
Ex. 20 : 5; 34
7; Rom. 1
18; EL 5 : 6; (c) Deut. 27 : 26; Gal.
3
10.

11. Vr. Is God dan nie ook barmhartig nie?
Antw. God is wel barmhartig (a), maar Hy is ook regverdig
(b); daarorn eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die
allerhoogste majesteit van God begaan is, ook rnet die hoogste,
dit is, met die ewige straf aan liggaam en siel gestraf moet
word.
(a) Ex. 34 : 6, 7; 20 : 6. (b) Ps. 7 : 10; Ex. 20 : 5; 23 : 7; 34 : 7;
Ps. 5 : 5, 6; Nah. 1
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2, 3.

DIE TWEEDE DEEL
0011 DIE VERLOSSING VAN DIE MENS
SONDAG V
12. Vr. Aangesien ons dan, na die regverdige oordeel van God,
tydelike en ewige straf verdien het, is daar enige middel waar
deur ons aan hierdie straf kan ontkom en weer tot genade
kom?
AnEw. God wil dat aan sy geregtigheid voldoen word (a);
daarom moet ons daaraan àf deur onsself àf deur ‘n ander
volkome voldoen (b).
(a) Gen. 2 : 17; Ex. 23 : 7; Eseg. 18 : 4; Matth, 5 : 26; II These.
1

6; Luk. 16

2. (b) Rom. 8 : 4.

13. Vr. Maar kan ons deur onsself voldoen?
Antw. Nee, hoegenaamd nie, maar ons maak selfs die skuld
nog daagliks meer (a).
(a) Job 9 2; 15 : 15,
18

25; 16

14.

26.

16; 4

18, 19; Ps. 130

3; Matth. 6 : 12;

Vr. Kan daar ook êrens enige skepsel gevind word om

vir ons te voldoen?

AnEw. Nee; want ten eerste wil God die skuld wat die mens
gemaak bet, aan geen ander skepsel straf nie (a); ten tweede
kan ook geen enkele skepsel die las van die ewige toorn van
God teen die sonde dra en ander skepsele daarvan verbs nie
(b).
(a) Eseg. 18

4; Gen. 3

17. (b) Nah. 1 : 6; Ps. 130

3.

15. Vr. Hoedanig ‘n middelaar en verlosser moet ons dan
soek?
Antw. So een wat ‘n ware (a) en regverdige (b) mens is, en
nogtans ook sterker as able skepsele, dit is, wat ook tegelyk
ware God is (c).
(a) I Kor. 15
21. (b) Hebr. 7
26. (c) Jes. 7
14; 9
5; Jer.
23

6; Luk. 11

22.

SONDAG VI
16. Vr. Waarom moet hy ‘a ware en regverdige mens wees?
AnEw. Omdat die regverdigheid van God eis dat die mens

like natuur wat gesondig bet, vir die sonde moet betaal (a);
en omdat ‘n mens wat self sondaar is, nie vir ander kan betaal
nie (b).
(a) Eseg. 18
4, 20; Rom. 5
18; I Kor. 15
21; Hebr. 2
(b) Hebr. 7
26, 27; Ps. 49
8; I Petr. 3
18.

14—16.

Vr. Waarom moet by tegelyk ware God wees?
AnEw. Sodat Hy uit krag van sy goedheid (a) die las van

17.

die toorn van God (b) aan sy mensheid kan dra (c) en vir
ons die geregtigheid en die lewe kan verwerf en teruggeê (d).
(a) Jes. 9 : 5; 63 : 3. (b) Deut. 4
24; Nab. 1
6; Ps. 130 : 3. (c)
Jes. 53

4, 11; 01) Jes. 53 : 5, 11.
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18. Vr. Maar wie is hierdie middelaar wat tegelyk ware
God (a) en ‘n ware (b) regverdige mens is (C)?
AnIw. Onse Here Jesus Christus (d) wat deur God aan ons
geskenk is tot wysheid, regverdigheid, heiligmaking en tot ‘n
volkome verlossing (e).
(a) I Joh. 5 : 20; Horn. 9 : 5; 8 : 3; Gal. 4 : 4; Jes. 9 : 6; Jer.
23 : 6; Mal. 3 : 1. (b) Luk. 1 : 42; 2 : 6, 7; Horn. 1 : 3; 9 : 5; Filip.
2 : 7; Hebr. 2 14, 16, 17; 4 : 15. (c) Jes. 53 : 9, 11; Jer. 23 : 5; Luk.
1 : 35; Joh. 8 : 46; Hebr. 4 : 15; 7 : 26; I Petr. 1 : 19; 2 : 22; 3 : 18.
(d) I Tim. 2 : 5; Matth. 1 : 23; I Tim. 3 : -16; Luk. 2 : 11, Hebr.
2 : 9. (e) I Kor. 1 : 30.
19.

Vr. Waaruit weet jy dit?

Antw. Uit die heilige Evangelie wat God self eers in die
Paradys geopenbaar het (a) en daarna deur die heilige aarts
vaders (b) en profete (c) laat verkondig en deur die offerandes
en ander seremonies van die Wet vooraf laat afbeeld het (d)
en eindelik deur sy eniggebore Seun vervul het (e).
(a) Gen. 3 : 15. (b) Gen. 22 : 18; 12 : 3; 49 : 10. (c) Jes. 53; 42
1—4; 43:25; 49:5,6,22,23; Jer. 23:5,6; 31:32,33; 32: 39—41;
Mig. 7 : 18—20; Hand. 10 : 43; 3 : 22—24; Horn. 1 : 2; Hebr. 1 : 1.
(d) Hebr. 10 : 1, 7; Kol. 2 : 7; Joh. 5 : 46. (e) Horn. 10 : 4; Gal.
4:4;3:24;KOl.217.
SONDAG VII
20. Vr. Word alle mense dan weer deur Christus salig soos
hulle in Adam verdoem is?
Antw. Nee (a), maar alleen die wat in Hom deur ‘n ware
geloof ingelyf word en al sy weldade aanneern (b).
(a) Matth. 7 : 14; 22 : 14. (b) Mark. 16 : 16; Joh. 1 : 12; 3 : 16,
18, 36; Jes. 53 : 11; Ps. 2 : 12; Horn. 11 : 20; 3 : 22; Hebr. 4 : 3;
5 : 9; 10 : 39; 11 : 6.

21.

Vr. Wat is ‘n ware geloof?

Antw. ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n seker*) kennis waar
deur ek alles vir waar hou wat God aan ons in sy Woord ge
openbaar het nie (a), maar ook ‘n vaste vertroue (b) wat die
Heilige Gees (c) deur die Evangelie in my hart werk (d) dat
nie alleen aan ander rile, maar ook aan my vergewing van
sondes, ewige geregtigheid en saligheid (e) deur God geskenk
is uit loutere genade, alleen terwille van die verdienste van
Christus (f).
(a) Jak. 2 : 19. (b) Hebr. 11 : 1, 7; Horn. 4 : 18—21; 10 : 10; Hf.
3 : 12; Hebr. 4 : 16; Jak. 1 : 6; (e) Gal. 5 : 22; Matth. 16 : 17; II
Kor. 4 : 13; Joh. 6 : 29; Hf. 2 : 8; Filip. 1 : 19; Hand. 16 : 14. (d)
Horn. 1 : 16; 10 : 17; I Kor. 1 : 21; Hand. 10 : 44; 16 : 14. (e) Rorn.
1 : 17; Gal. 3 : 11; Hebr. 10 : 10, 38; Gal. 2 : 16. (f) Ef. 2 : 8; Rom.
3 : 24; 5 : 19; Luk. 1 : 77, 78.

22.

Vr. Wat is dan vir ‘n Christen nodig om te gb?

Aniw. Alles wat ons in die Evangelie beboof word, (a) wat
die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike
geloof ons, kort saamgevat, leer.
(a) Joh. 20 : 31; Matth. 28 : 19; Mark. 1 : 15.
5)
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Dit is gewis of stellig.

23. Vr. Hoe lui die artikels?
Antw. (1) Ek gb in God die Vader, die Almagtige, die
Skepper van hemel en aarde. (2) En in Jesus Christus, sy
eniggebore Seun, onse Here; (3) wat ontvang is van die Heilige
Gees, gebore uit die maagd Maria; (4) wat gely het onder
Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter belle
neergedaal het; (5) wat op die derde dag weer opgestaan het
uit die dode; (6) opgevaar het na die hemel, en sit nan die
regterhand van God, die almagtige Vader; (7) vanwaar Hy sal
konz om te oordeel die lewende en die dode.
(8) Ek gb

in die Heilige Gees.
(9) Ek gb nan ‘n heilige, algemene, Christelike Kerk, die
gemeenskap van die heiliges;
(10) die vergewing van sondes, (11) die wederopstanding
van die vlees, (12) en ‘n ewige lewe.
SONDAG VIII
24.

Vr. Hoe word hierdie artikels verdeel?

Antw. In drie dele: die eerste handel oor God die Vader

en ons skepping; die tweede, oor God die Seun en ons verlossing;
die derde, oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.
25.
Vr. Aangesien daar rnaar een enige goddelike wese is
(a), waarorn noern jy die Vader, die Seun en die Heilige Gees?
Antw. Omdat God Horn so in sy Woord geopenbaar het (b)
dat die drie onderskeie Persone die enige, waaragtige en ewige
God is.
(a) Deut. 6 : 4; Ef, 4 : 6; Jes. 44 : 6; 45 : 5; I Kor. 8 : 4, 6. (b)
Jes. 61 : 1; Luk. 4 : 18; Gen. 1 : 2, 3; Ps. 33 : 6; Jes. 48 : 16; Matth.
3:16,17; 28 :19; IJoh. 5:7; Jes. 6 :1,3; Job. 14:26; 15:26;
II Kor. 13 : 13; Gal. 4 : 6; Ef. 2 : 18; Tit. 3 : 5, 6.
OOR GOD DIE VADER EN ONS SKEPPING
SONDAG IX

26. Vr. Wat gb jy met hierdie woorde: Ek gb in God die
Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde?
Antw. Dat die ewige Vader van onse Here Jesus Christus
wat hemel en aarde, met ables wat daarin is, uit niks geskape
het (a), wat ook deur sy ewige raad en voorsienigheid dit nog
onderhou en regeer (b) terwille van sy Seun Christus my God
en my Vader is (c); op wie ek so vertrou dat ek nie twyfel
nie of Hy sal my met alles wat nodig is vir liggaam en siel
versorg (d) en ook al die kwaad wat Hy oor my in hierdie
jammerdal beskik, my ten beste laat verander (è), omdat Hy
dit kan doen as ‘n abrnagtige God (f) en ook wil doen as
getroue Vader (g).
(a) Gen. 1 en 2; Ex. 20 : 11; Job 33 : 4, 38, 39; Hand. 4 : 24; 14
15; Ps. 33 : 6; Jes. 45 : 7. (b) Hebr. 1 : 3; Ps. 104 : 27—-30; 115 : 3;
Matth. 10 : 29; Ef. 1 : 11. (c) Job. 1 : 12; Rom. 8 : 15; Gal. 4 : 5—7:
Ef. 1 : 15. (d) Ps. 55 : 23; Matth. 6 : 25, 26; Luk. 12 : 22. (e)
Rom. 8 : 28. (f) Jes. 46 : 4; Rom. 10 : 12. (g) Matth. 6 : 32, 33; 7
9—11.
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SONDAG X

27. Vr. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?
Antw. Die almagtige en oral teenwoordige krag van God (a),
waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsele as met sy hand
nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, reën en
droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, spys en drank,
gesondheid en krankheid (d), rykdom en armoede (e) en alle
dinge nie by toeval nie, maar ult sy vaderlike hand tot ons
kom (f).
(a) Hand. 17 25—28; Jer. 23 : 23, 24; Jes. 29 : 15, 16; Eseg. 8 : 12.
(b) Hebr. 1
3. (c) Jer. 5 : 24; Hand. 14
17. (d) Joh. 9
3. (e)
Spr. 22
2. (f) Matth. 10 : 29; Spr. 16 : 33.

28. Vr. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles
geskape het en nog deur sy voorsienigheid onderhou?
Aniw. Dat ons in alle teenspoed geduldig (a), in voorspoed
dankbaar kan wees (b), en in alles wat nog oor ons kan kom,
‘a vaste vertroue kan stel op ons getroue God en Vader (c),
dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie (d), aangesien
alle skepsele so in sy hand is dat hulle, teen sy wil, hulle nie
kan roer of beweeg nie (e).
(a) Rom. 5 : 3; Jak. 1 3; Ps. 39 : 10; Job 1 : 21, 22. (b) I Thess.
5 : 18; Deut. 8 : 10; (c) Ps. 55 : 23; Rom. 5
4; (d) Rom.
8
38, 39. (e) Job 1
12; 2 : 6; Spr. 21 : 1; Hand. 17 : 25.
OOR GOD DIE SEUN EN ONS VERLOSSING
SONDAG XI

29. Vr. Waarorn word die Seun van God Jesus, dit is, Salig
maker, genoem?
Antw. Omdat Hy ons salig rnaak en van al ons sondes verbs
(a); en verder dat by niemand anders enige saligheid te soek
of te vinde is nie (b).
(a) Matth. 1
21; Hebr. 7
25. (b) Hand. 4
I Tim. 2 : 5; Jes. 43 : 11; I Joh. 5
11.

12; Joh. 15 : 4, 5;

30. Vr. Gb hulle dan ook in die enigste Saligmaker Jesus,
wat hub saligheid en heib by die heiliges, by hulseif of êrens
anders soek?
Antw. Nee; maar hulbe verbo~n met die daad die enigste
Heiland en Saligmaker Jesus, ofskoon huble met die mond in
Horn roem (a); want één van die twee: of Jesus is geen vol
kome Saligmaker nie, Of die wat hierdie Saligmaker met ‘n
ware geloof aanneem, moet ables in Horn he wat vir hul salig
heid nodig is (b).
(a) I Kor. 1
13, 30, 31; Gal. 5
4. (b) Hebr. 12
2; Jes. 9
Kol. 1

19, 20; 2 : 10; I Joli. 1

7.

SONDAG XII

31.

Vr. Waarom word Hy Christ us, dit is Gesabfde, genoem?

Antw. Omdat Hy deur God die Vader verordineer en met die

Heibige Gees gesabf (a) is tot ons hoogste Profeet en Leraar
(b) wat ons die verborge raad en wil van God aangaande ons
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verlossing ten voile geopenbaar het (c); en tot ons enigste
Hoèpriester (d) wat ons met die enige offerande van sy liggaam
verbs het (e) en vir ons met sy voorbidding gedurigdeur intree
by die Vader (f); en tot ons ewige Koning wat ons met sy
Woord en Gees regeer en ons by die verworwe verlossing
beskut en bewaar (g).
(a) Ps. 45 :~ 8; Hebr. 1 : 9; Jes. 61 : 1; Luk. 4 : 18. (b) Deut.
18 :15; Hand. 3 :22; 7
37; Jes. 55 :4; (c) Job. 1 :18; 15 :15.
(d) Ps. 110 : 4. (e) Hebr. 10 : 12, 14; 9 : 12, 14, 28. (f) Rom. 8 : 34;
Hebr. 9 : 24; I Joh. 2 : 1; Rom. 5 : 9, 10. (g) Ps. 2 : 6; Sag. 9 : 9;
Matth. 21 : 5; Luk. 1 : 33; Matth. 28 : 18; Joh. 10 : 28; Openb. 12
10. 11.
32.

Vr. Maar waarorn word jy ‘n Christen genoem (a)?

Antw. Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is (b)
en daardeur deel het aan sy saiwing (c), sodat ek sy Naam
kan bely (d), en myself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan
toewy (e), en met ‘n vrye en goeie gewete in hierdie lewe
teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hiernamaals in
ewigheid met Horn oor alle skepsele regeer (g).
(a) Hand. 11 : 26. (b) I Kor. 6 : 15. (c) I Job. 2 : 27; Hand. 2 : 17.
(d) Matth. 10 : 32; Rom. 10 : 10. (e) Horn. 12 : 1; I Petr. 2 : 5, 9;
Openb. 1 : 6; 5 : 8, 10. (f) I Petr. 2 : 11; Rom. 6 : 12, 13; Gal.
5 : 16, 17; EL 6 : 11; I Tim. 1 : 18, 19. (g) II Tim. 2 : 12; Matth.
25 : 34.
SONDAG XIII
33. Vr. Waarom word Hy die eniggebore Seun van God
genoern as óns tog ook- kinders van God is?
Antw. Omdat Christus alleen die ewige, natuurlike Seun
van God is (a), terwyi ons, om sy ontwil, uit genade tot
kinders van God aangeneem is (b).
(a) Joh. 1 : 14; Hebr. 1 : 1, 2; Job. 3 : 16; I Job. 4 : 9; Horn.

8 : 32. (b) Horn. 8 : 16; Job. 1 : 12; Gal. 4 : 6; Ef. 1 : 5, 6.

34. Vr. Waarom noem jy Horn onse Here?
AnEw. Omdat Hy ons met liggaam en siel van al ons sondes,
nie met goud of siiwer nie, maar met sy dierbare bloed gekoop
en van alie mag van die duiwel verbs het en ons tot sy eiendom
gemaak het (a).
(a) I Petr. 1 : 18, 19; 2 : 9; I Kor, 6 : 20; I Tim. 2 : 6; Job.
20 : 28.

SONDAG- XIV
35. Vr. Wat beteken die woorde: Wat ontvang is van die
Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria?
Antw. ~Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God
is (a) en bly (b), ‘n ware menslike natuur uit die viees en
bboed van die maagd Maria (c) deur die werking van die
Heilige Gees, aangeneern het (d), sodat Hy ook die ware
nakorneling van Dawid sou wees (e), aan sy broeders in able
opsigte gelyk (f) uitgesonderd die sonde (g).
(a) I Job. 5 : 20; Job. 1 : 1; 17 : 3; Rorn. 1 : 3; Kol. 1 : 15. (b)
Horn. 9 : 5. (0) Gal. 4 : 4; Luk. 1 : 31, 42. 43. (d) Matth. 1 : 20;

Luk. 1 : 35. (e) Rom. 1 : 3; Ps. 132 : 11; II Sam. 7 : 12; Luk. 1 : 32;
Hand. 2 : 30. (f) Filip. 2 : 7; Hebr. 2 : 14, 17. (g) Hebr. 4 : 15.
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36. Vr. Wafter nut verkry jy deur die heilige ontvangenis
en geboorte van Christus?
Antw. Dat Hy ons Middelaar is (a) en met sy onskuld en
volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is,
voor die aangesig van God bedek (b).
(a) Hebr. 7
26, 27. (b) I Petr. 1 : 18, 19; 3
18; I Kor. 1
30,
31; Rom. 8

3, 4; Jes. 53

11; Ps. 32 : 1.

SONDAG XV

37. Vr. Wat verstaan jy onder die woordjie: gely?
Antw. Dat Hy aan liggaam en siel die ganse tyd van sy
lewe op die aarde, rnaar veral aan die end van sy lewe, die
toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag
gedra het (a), sodat Hy met sy lyding sowel as met die enigste
soenoffer (b) ons liggaam en ons siel van die ewige verdoemenis
sou verbs (c), en vir ons die genade van God, geregtigheid en
die ewige lewe sou verwerf (d).
(a) Jes. 53
4; I Petr. 2 : 24; 3 : 18; I Tim. 2
6; (b) Jes. 53
10; Ef. 5
2; I Kor. 5
7; I Joh. 2 : 2; Rom. 3
25; Hebr. 9 : 28;
10 : 14. (c) Gal. 3
13; Kol. 1 : 13; Hebr. 9
12; I Petr. 1
18, 19.
(ci) Rom. 3
25; II Kor. 5
21; Joh. 3
16; 6
51; Hebr. 9 : 15;
10
19.

38. Vr. Waarorn het Hy onder die regter Pontius Pilatus
gely?
Antw. Om ons, deurdat Hy onskuldig onder die wêreldlike
regter veroordeel is (a), te bevry van die strenge oordeel van
God wat oor ons sou gaan (b).
(a) Joh. 18
38; Matth. 27 : 24; Luk. 23
14, 15; Joh. 19 : 4.
(b) Ps. 69 : 5; Jes. 53
4, 5; II Kor. 5
21; Gal. 3
13.

39. Vr. Sit daar iets meer in dat Hy gekruisig is as dat Hy
‘n ander dood sou gesterf het?
Antw. Ja; want daardeur is ek seker dat Hy die vervboeking
wat op my gerus het, op Hom geneem het (a), aangesien die
kruisdood deur God vervboek was (b).
(a) Gal. 3

13.

(b) Deut. 21 : 23.
SONDAG XVI

40. Vr. Waarom moes Christus Horn tot in die dood ver
neder?
Antw. Omdat weens die geregtigheid en waardheid van God
(a) nie anders vir ons sondes betaal kon word as deur die
dood van die Seun van God nie (b).
(a) Gen. 2 : 17. (b) Rom. 8
3, 4; Hebr. 2 : 14, 15.
41. Vr. Waarom is Hy begrawe?
Antw. Orn daarmee te betuig dat Hy waarlik gesteri. het (a).
(a) Hand. 13 : 29; Matth. 27

59, 60; Luk. 23

53; Joh. 19

38.

42. Vr. As Christus dan vir ons gesterf het, hoe kom dit
dat ons ook moet sterwe?
Antw. Ons dood is geen betaling vir ons sondes nie (a), maar
alleen ‘n afsterwing van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige
lewe (b).
(a) Mark. 8
37; Ps. 49
8. (b) Filip. 1
23; Joh. 5 : 24; Rom.
7
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24.

43. Vr. Watter nut verkry ons nog meer uit die offerande
en die dood van Christus aan die kruis?
Antw. Dat deur sy krag ons oue mens saam met Horn gekrui
sig, gedood en begrawe word (a), sodat die bose luste van die
vlees in ons nie meer regeer nie (b), niaar dat ons onsself nan
Horn as ‘n offerande van dankbaarheid toewy (c).
(a) Born. 6

: 6.

(b) Born. 6

: 6, 12.

Cc) Born. 12

: 1.

44. Vr. Waarom voig daar: Wat ter belle neergedaal bet?
Antw. Dat ek in my swaarste aanvegtinge versekerd kan

wees en myself volkorne kan vertroos dat
Christus deur sy onuitspreeklike benoudheid,
king en helse kwelling waarin Hy in sy ganse
veral aan die kruis, versink het, my van die
en pyn verbs het (b).
(a) Ps. 18 : 5,6; 116: 3; Matth. 26 :38; 27
(b) Jes. 53 : 5.

my Here Jesus
smarte, verskrik
lyding (a), rnaar
helse benoudheid
:46; Hebr. 5 :7.

SONDAG XVII

45.

Vr. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antw. Ten eerste dat Hy deur sy opstanding die dood oor

win, sodat Hy ons die geregtigheid deebagtig kon maak wat
Hy deur sy dood vir ons verwerf het (a). Ten tweede word
ons ook deur sy krag opgewek tot ‘n nuwe lewe (b). Ten derde
is die opstanding van Christus vir ons ‘n gewisse pand van
ons salige opstanding (c).
(a) Born. 4 : 25; I Petr. 1 : 3; I Kor. 15 : 16. (b) Born. 6 : 4;
Kol. 3 : 1, 3; Ef. 2 : 5, 6. (c) I Kor. 15 : 20, 21.
SONDAG XVIII

46. Vr. Wat verstaan jy onder: Wat opgevaar bet na die
hemel?
.Antw. Dat Christus voor die oè van sy dissipels van die

aarde in die hemel opgeneem is (a), en dat Hy ons ten goede
dáár is (b) totdat Hy terugkom om te oordeel die lewende en
die dode (c).
(a) Hand. 1 : 9; Mark. 16 : 19; Luk. 24 : 51. (b) Hebr. 9 : 24;
4 : 14; Born. 8 : 34; Kol. 3 : 1. (c) Hand. 1 : 11; Matth. 24 : 30.

47. Vr. Is Christus dan nie by ons tot ann die einde van
die wêreld soos Hy ons beboof het nie (a)?
Antw. Christus is ware mens en ware God. Na sy menslike
natuur is Hy nie meer op aarde nie (b); maar na sy godheid,
majesteit, genade en Gees wyk Hy nooit meer van ons nie (c).
(a) Matth. 28 : 20, (b) Hebr. 8 : 4; Matth. 26 : 11; Joh. 16 : 28;
17

: 11; Hand. 3 : 21.

(c)

Joh. 14

: 18; Matth. 28

: 20.

48. Vr. Maar as die mensheid nie orals is waar die godheid
is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar
geskei nie?
Antw. Geheel en al nie; want aangesien die godheid deui~’
niks ingesluit kan word nie en oral teenwoordig is (a), moet
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daaruit volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid
is (b) en ewenwel tog ook daarin is en persoonlik daarmee
verenig bly.
(a) Jer. 23 24; Hand. 7 49. (b) Kol. 2 : 9; Job. 3 13; 11 15;

Matth. 28

49.

6.

Vr. Watter nut bet die hemelvaart van Christus vir

ons?
AnEw. Ten eerste, dat Hy in die hemel voor die aangesig
van sy Vader ons Voorspraak is (a). Ten tweede, dat ons
ons vlees in die hernel as ‘n gewisse pand het, dat Hy as die
Hoof ons, sy lede, ook tot Horn sal neem (b). Ten derde, dat
Hy ons sy Gees as ‘n teenpand stuur (c), deur wie se krag ons
soek wat daarbo is, waar Christus is, en sit aan die regterhand
van God, en nie wat op die aarde is nie (d).
(a) I Job. 2 : 1; Rom. 8 34. (b) Job. 14 : 2; 17 : 24; 20 17;

Ef. 2
6. (c) Job. 14 : 16; 16
(d) Kol. 3
1.

7; Hand. 2

33; II Kor. 1

22; 5

5.

SONDAG XIX

50.

Vr. Waarom word daarby gevoeg: En sit aan die regter
hand van God?
AnEw. Omdat Christus daarom na die hernel opgevaar het,
dat Hy Horn daar sou betoon as die Hoof van sy Christelike
Kerk (a), deur wie die Vader alle dinge regeer (b).
(a) Ef. 1

20—23; Kol. 1 : 18. (b) Matth. 28

18; Job. 5

22.

51. Vr. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof
Christus vir ons?
Antw. Eerstelik, dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse
gawes in ons, sy lede, uitgiet (a). Daarna, dat Hy ons met sy

mag teen alle vyande beskut en bewaar (b).
(a) Hand. 2
Er. 4 : 8.

33; Ef. 4 : 8. (b) Ps. 2 : 9; 110

1, 2; Job. 10 : 28;

52. Vr. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van
Christu~ orn te oordeel die lewende en die dode?
AnEw. Dat ek in alle droefenis en vervolging met ‘n opgerigte

hoof dieselfde Een wat Horn tevore om my ontwil voor die
strafgerig van God gestel en die ganse vloek van my weg
geneem bet, as ‘n Regter uit die hernel verwag (a), wat al sy
en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (b), maar
my met al die uitverkorenes tot Horn in die hernelse blydskap
en heerlikheid sal neem (c).
(a) Filip. 3 : 20; Luk. 21
28; Rom. 8
4
16. (b) Matth. 25
41; II These. 1
Thess. 1 : 7.

23; Tit. 2
13; I Thess.
6. (c) Matth. 25 : 34; II

OOR GOD DIE HEILIGE GEES, EN ONS HEILIGMAKING
SONDAG XX

53.

Vr. Wat gb jy van die Heilige Gees?
Antw. Ten eerste, dat Hy saarn met die Vader en die Seun

ware en ewige God is (a). Ten tweede dat Hy ook aan my
gegee is (b) orn my deur ‘n ware geboof Christus en al sy
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weldade deelagtig te maak (c), my te troos (d) en ewig by my
te bly (e).
(a) I Joh. 5 : 7; Gen. 1 : 2; Jes. 48 : 16; I
Hand. 5 : 3, 4. (b) Gal. 4 : 6; Matth. 28 : 19,
EL 1 : 13. (c) Gal. 3 : 14; I Petr. 1 : 2; I Kor.
26; Hand. 9 : 31. (e) Joh. 14 : 16; I Petr. 4 :

Kor. 3 : 16; 6 : 19;
20; II Kor. 1 : 22;
6 : 17. (d) Joh. 15
14.

SONDAG XXI

54.

Vr. Wat gb

jy van die heiiige, algeniene Christelike

Kerk?
Antw. Dat die Seun van God (a) uit die ganse menslike
geslag (b) vir Horn ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies
is (c), deur sy Gees en Woord (d), in die eenheid van die ware
geloof (e), van die begin van die wêreld af tot aan die einde
toe (f) vergader, beskerm en onderhou (g); en dat ek daarvan
‘n lewende lid is (h) en ewig sal bly (i).
(a) Ef. 5 : 26; Joh. 10
11; Hand. 20 : 28; Ef. 4 : 11—43. (b)
Gen. 26 : 4; Openb. 5 : 9. (c) Horn. 8 : 29: Ef. 1 : 10—13. (d) Jes.
59 : 21; Horn. 1 : 16; 10 : 14—17; Ef. 5 : 26. (e) Hand. 2 : 42; Ef.
4 : 3—S. (f) Ps. 71 : 17, 18; Jes. 59
21; I Kor. 11
26. (g) Matth.
16 : 18; Joh. 10 : 28—30; Ps. 129
1—5. (ii) I Joh. 3 : 14, 19—21; II
Kor. 13 : 5; Rorn. 8 : 10. (1) Ps. 23 : 6; I Kor. 1 : 8, 9; Joh. 10 : 28;
I Joh. 2 : 19; I Petr. 1 : 5.

55. Vr. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die
heiliges?
Antw. Ten eerste, dat die gebowiges, almal saani en elkeen
afsonderbik, as lede aan die Here Christus en al sy skatte en
gawes gerneenskap het (a). Ten tweede, dat elkeen moet weet
dat hy skuldig is om sy gawes tot nut en saligheid van die
ander lede gewillig en met vreugde aan te wend (b).
(a) I Joh. 1 : 3; Rorn. 8 : 32; I Kor. 12 : 12, 13; I Kor. 6 : 17.
(b) I Kor. 12 : 21; 13 : 1, 5; Filip. 2

4—8.

56.

Vr. Wat gb jy van die vergewing van die sondes?
Antw. Dat God terwible van die genoegdoening van Christus,
aan al my sondes, ook ray sondige aard waarteen ek my hele
lewe lank moet stry (a), nooit meer wil gedenk nie, maar my
uit genade die geregtigheid van Christus wib skenk (b), sodat
ek nooit in die strafgerig van God sal korn nie (c).
(a) I Joh. 2 : 2: 1 : 7; II Kor. 5 : 19. (b) Rorn. 7 : 23—25; Jer.
31 : 34; Miga 7 : 19; Ps. 103 : 3, 10, 12. (c) Job. 3: 18; 5 : 24.
SONDAG XXII

57.
jou?

Vr. Watter troos gee die opstanding van die vlees aan

Antw. Dat nie alleen my siel ná hierdie lewe dadelik tot
Christus, sy Hoof, opgeneern sal word nie (a), maar dat ook
hierdie vlees van my, deur die krag van Christus opgewek, weer
met my siel verenig, en gelykvormig sal word aan die heerlike
liggaam van Christus (b).
(a) Luk. 16 : 22; 23 : 43; Filip. 1 : 21, 23. (b) Job 19 : 25, 26; I
Joh. 3 : 2; Filip. 3 : 21.

58.

Vr. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige

lewe?
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Antw. Oat, aangesieri ek nou die beginsel van die ewige
vreugde in my hart gevoel (a), ek ná hierdie lewe volkome

saligheid sal besit, wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en
wat in die hart van geen mens opgekom het nie, en dit om
God ewig daarin te prys (b).
(a) II Kor. 5 : 2, 3. (b) I Kor. 2 : 9.
SONDAG

XXIII

59. Vr. Maar wat. baat dit iou nou dat jy dit alles gb?
Antw. Dat ek in Christus voor God regverdig is en ‘n ~erf
genaam van die ewige lewe (a).
(a) Hab. 2 : 4; Rom. 1 : 17; Job.

3 :

36.

60. Vr. Hoe is jy regverdig voor God?
Antw. Alleen deur ‘n ware geloof in Jesus Christus (a); so
dat al klaag my gewete my ook aan dat ek teen al die gebooie
van God swaar gesondig en geeneen daarvan gehou het nie (b)
en dat ek nog gedurigdeur tot alle boosheid geneigd is (c), God
my nogtans, sonder enige verdienste aan my kant (d), uit louter
genade (e) die volkome genoegdoenjng (f), geregtigheid en
heiligheid van Christus (g) skenk en toereken (h), asof ek
nooit sonde gehad of gedoen het nie, ja, asof ek self alle gehoor
saamheid volbring bet wat Christus vir my volbring het (i),
wanneer ek so ‘n weldaad met ‘n gelowige hart aanneem (k).
(a) Rom. 3
21. 22, 24; 5 : 1, 2; Gal. 2 : 16; El. 2: 8, 9; Filip.
3 : 9. (b) Rom. 3 : 9. (c) Rom. 7 : 23. (d) Tit. 3 : 5; Deut. 9 : 6;
Eseg. 36 : 22. (e) Rom. 3 : 24; El. 2 : 8. (1) I Job. 2 : 2. (g) I Job.
2 : 1. (h) Rom. 4 : 4; II Kor. 5 : 19. (i) II Kor. 5 : 21; (k) Rom. 3
22; Job. 3 : 18.
61.

Vr. Waarom sê jy dat jy alleen deur die geloof regverdig

is?
Antw. Nie dat ek vanwe~ die waardigheid van my geloof God
welgevallig is nie; maar daarom, dat alleen die genoegdoening,
geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor
God is (a), en dat ek dit nie anders as alleen deur die geloof
kan aanneem en my han toeëien nie (b).
(a) I Kor. 1 : 30; 2 : 2. (b) I Joh. 5 : 10.
SONDAG XXIV
Vr. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtig
heid voor God, of ‘n deel daarvan, wees nie?
AnEw. Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van
62.

God han bestaan, heeltemal volkome en in alle dele gelyk
vormig moet wees aan die wet van God (a), en dat ook ons
beste werke in hierdie lewe almal onvolkome en met sondes
beviek is (b).
(a) Gal. 3 : 10; Deut. 27 : 26. (h) Jes. 64 : 6.
63. Vr. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God
hulle tog in hierdie en in die toekomende lewe wil beloon?
AnEw. Hierdie beloning word nie uit verdienste gegee nie, maar
uit genade (a).
(a) Luk. 17 : 10.
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64. Vt. Maar maak hierdie leer nie sorgelose en goddelose
mense nie?
Antw. Nee; want dit is onmoontlik dat iemand wat in Christus
deur ‘n ware geloof ingeplant is, geen vrugte van dankbaarheid
sou voortbring nie (a).
(a) Matth. 7

18; Joh. 15

5.

OOR DIE SAKRAMENTE
SONDAG XXV
65. Vt. Aangesien alleen die geloof ons Christus en al sy
weldade deelagtig niaak, waar kom so ‘n geloof dan vandaan?

Antw. Van die Heilige Gees (a) wat die geloof in ons harte
werk deur die verkondiging van die heilige Evangelie en dit
versterk deur die gebruik van die Sakramente (b).
(a) Ef. 2 8; 6 23; Joh. 3 5; Filip. 1 29. (b) Matth. 28
19;
I Petr. 1
22, 23.
66. Vt. Wat is sakramente?
Antw. Die Sakramente is heilige, sigbare waartekens en
seëls deur God ingestel om ons deur die gebruik daarvan die
belofte van die Evangelies des te beter te laat verstaan en te

verseël; naarnlik dat Hy ons vanweë die enige slagoffer van
Christus, wat aan die kruis voibring is, vergewing van sondes
en die ewige lewe uit genade skenk (a).
(a) Gen. 17 11; Rom. 4 11; Deut. 30 6; Lev. 6 : 25; Hebr.
9
7, 8, 9, 24; Eseg. 20
12; Jes. 6 : 6, 7; 54
9.
67. Vt. Is die Woord en die Sakramente altwee dan daar
voor bedoel, of daartoe verorden om ons geloof op die offerande
van Jesus Christus aan die kruis as op die enigste grond van
ons saligheid te wys?
Antw. Ja, seker; want die Heilige Gees leer ons in die Evan
gelie en verseker ons deur die Sakramente dat ons volkome

saligheid gegrond is op die enige offerande van Christus, wat
vir ons aan die kruis geskied het (a).
(a) Rom. 6 3; Gal. 3 27.
68. Vt. Hoeveel Sakramente het Christus in die Nuwe
Verbond of Testament ingestel?
AnEw. Twee, naamlik die Heilige Doop en die Heilige Nag
maal.
OOR DIE HEILIGE DOOP
SONDAG XXVI
69. Vt. Hoe word jy in die Heilige Doop daar~p gewys en
daarvan verseker dat die enige offerande van Christus wat aan
die kruis geskied het, jou ten goede kom?
AnEw. So, dat Christus hierdie uitwendige waterbaci ingestel
het (a), en daarby beloof het (b) dat ek net so seker met sy
bloed en gees gewas is van die onreinheid van my siel, dit is,
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van al my sondes (c), as wat ek uitwendig gewas is met die
water wat die onsuiwerhejd van die liggaam wegneem.
(a) Matth. 28
19. (b) Matth. 28
Job. 1 : 33; Matth. 3 : 11; Rom. 6
1 : 4; Luk. 3
3.

19; Mark. 16
16; Hand. 2
38;
3, 4. (c) I Petr. 3 : 21; Mark.

70. Vr. Wat beteken dit om met die bloed en die Gees van
Christus gewas te wees?
Antw. Dit is om van God vergewing van sondes uit genade
te ontvang terwille van die bloed van Christus wat Hy in sy
offerande aan die kruis vir ons vergiet het (a); en dan ook
om deur die Heilige Gees vernuut en tot lede van Christus
geheilig te wees, sodat ons hoe langer hoe meer die sondes af
sterwe en in ‘n godsalige, onberispelike lewe wandel (b).
(a) Hebr. 12 : 24; I Petr. 1 : 2; Openb. 1 : 5; 7 : 14; Sag. 13 : 1;
Eseg. 36
25. (b) Job. 1
33; 3 : 5; I Kor. 6
11; 12
13; Rom.
6
4; Kol. 2
12.

71. Vr. Waar het Christus ons beloof dat Hy ons so seker
met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater
gewas word?
Antw. In die instelling van die Doop wat aldus lui: Gaan
dan heen, maak dissipels van a! die nasies en doop hulle in
die Naarn van die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matth.
28 : 19); en: Hy wat gb en horn laat doop, sal gered word;
znaar hy wat nie gb nie, sal veroordeel word (Mark. 16 : 16).
Hierdie belofte word ook herhaal waar. die Skrif die Doop
die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes
noem (Tit. 3 : 5; Hand. 22 : 16).
SONDAG XXVII
72.

Vr. Is die uiterlike waterbad dan die afwassing van die

sondes self?
Antw. Nee (a); want alleen die bloed van Jesus Christus en
die Heilige Gees reinig ons van alle sondes (b).
(a) Matth. 3
Kor. 6 : 11.

11; I Petr. 3 : 21; Ef. 5 : 26. (b) I Job. 1

7; I

73. Vr. Waarom noem die Heilige Gees die Doop dan die
bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?
Antw. God spreek so nie sonder gewigtige redes nie; naamlik
nie alleen om ons daardeur te leer dat net soos die onsujwer
heid van die liggaam deur die water, so ook ons sondes deur
die bloed en die Gees van Jesus Christus weggeneem word nie
(a), maar veel meer, omdat Hy ons deur hierdie goddelike pand
en waarteken wil verseker dat ons net so seker van ons sondes
geestelik gewas is as wat ons uitwendig met die water gewas
word (b).
(a) Openb..1 : 5; 7 : 14; I Kor. 6
S : 27.

74.

11. (b) Mark. 16 : 16; Gal.

Vr. Moet die jong kinders ook gedoop word?

Antw. Ja; want aangesien hulle net so gced as die volwassenes

in die verbond van God en in sy ~gemeente ingesluit is (a), en
aan hulle nie minder as aan die voiwassenes nie, deur die bloed
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van Christus beloof word die verlossing van die sondes (b) en
die Heilige Gees wat die geloof werk (c), daarom moet hulle
ook deur die Doop, as deur die teken van die verbond, in die
Christelike Kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges
onderskei word (d), 5005 ditgedoen is in die Ou Verbond of
Testament deur die Besnydenis (e), waarvoor in die Nuwe
Verbond die Doop ingestel is (f).
(a) Gen. 17
7. (b) Matth. 19 : 14. (c) Luk. 1
15; Ps. 22 : 11;
Jes. 44 : 1—3; Hand. 2 : 39. (d) Hand. 10 : 47. (e) Gen. 17 : 14. (f)
Kol. 2
11—13.
OOR DIE HEILIGE NAGMAAL VAN ONSE HERE
SONDAG XXVIII
75. Vr. Hoe word jy in die Heilige Nagmaal daarop gewys
en daarvan verseker dat jy gemeenskap het aan die enige

offerande van Christus wat aan die kruis voibring is, en aan
al sy goed?
AnIw. So, dat Christus my en alle gelowiges beveel het om
tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van
hierdie drinkbeker te drink, en daarby ook beloof het (a):
eerstelik, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer
en gebreek en sy bloed vir my vergiet is, as wat ek met die oë
sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die drink
beker aan my meegedeel word; en ten tweede, dat Hy self
my siel met sy gekruisigde liggaam en vergote bloed so seker
tot die ewige lewe voed en laaf as wat ek die brood en die
drinkbeker van die Here — as gewisse waartekens van die
liggaam en bloed van .Christus — uit die hand van die dienaar
ontvang en met die mond geniet.
(a) Matth. 26 : 26—28; Mark 14 : 22—24; Luk. 22
19, 20; I Kor.
10 : 16, 17; 11 : 23—25; 12 : 13.
76. Vr. Wat beteken: die gekruisigde liggaam van Christus
eet en sy vergote bloed drink?
Antw. Dit ~is nie alleen om met ‘n gelowige hart die ganse

lyding en sterw~ van Christus aan te neem en daardeur ver
gewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a), maar
bowendien ook om deur die Heilige Gees wat tegelyk in
Christus en in ons woon, so met sy heilige liggaam hoe langer
hoe meer verenig te word (b) dat, al is dit dat Christus in die
hemel is (c) en ons op die aarde, ons tog vlees van sy vlees
en been van sy been is (d), en dat ons deur een Gees — soos
die lede van een liggaam deur een siel — ewig lewe en geregeer
word (e).
(a) Joh. 6
35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54. (b) Joh. 6 : 55, 56. (c)
Kol. 3 : 1; Hand. 3 : 21; I Kor. 11 : 26. Cd) Ef. 5 : 29, 30: 3
16;
I Kor. 6 : 15; I Joh. 3 : 24; 4 : 13. (e) Joh. 6 : 57; 15 : 1—6; Ef.
4 : 15, 16.

77. Vr. Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so
seker met sy liggaam en bloed wil voed en laaf as wat hulle
van hierdie gebreekte brood eet en van hierdie drinkbeker drink?
Antw. In die instelling van die Nagmaal wat aldus lui (a):
in die nag wearin Hy verraai is, het die Here Jesus die brood
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geneem, en nadat Hy gedank het, bet Hy dit gebreek en gese:
Neem, eel; dit is my iiggaam wat vir julie gebreek word;
doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete
met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my
bioed; doen dit, so dikwels as julie daaruit drink, tot my gedag..
tenis. Want so dikweis as julie hierdie brood eet en hierdie
beker drink, verkondig julie die dood van die Here totdai Hy
kom (1 Kor. 11 : 23—26). Hierdie toesegging word ook herhaal
deur die heilige Paulus waar hy spreek: Die beker van dank
segging wat ons met danksegging sean, is dit nie die gemeen
skap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek,
is dii nie die gemeenskap met die liggaazn van Christus nie?
Omdat dii een brood is, is ons aimai een liggaam, want ons
bet aimai deel aan die een brood (1 Kor. 10 : 16, 17).
(a) Matth. 26
26—28; Mark, 14 : 22—24; Luk. 22 : 19, 20.
SONDAG XXIX

78. Vr. Word die brood en wyn dan die wesenlike liggaam
en bloed van Christus?
Antw. Nee (a); maar net soos die water in die Doop nie
in die bloed van Christus verander nie en ook nie die afwassing
self van die sondes is nie — waarvan dit alleen ‘n goddelike
waarteken en versekering is (b) — so word ook die brood in
die Nagmaal nie die liggaam self van Christus nie (c), ofskoon
dit na die aard en die eienskap van die Sakramente (d) die
liggaam van Christus Jesus genoem word.
(a) Matth. 26
29, (b) Ef, 5 : 26; Tit. 3 : 5. (C) I Kor. 10 : 16;
11 : 26, (d) Gen. 17
10, 11; Ex. 12 : 11, 13; 13 : 9; I Petr. 3 : ~21;
I Kor. 10
3, 4.

79. Vr. Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam
en die drinkbeker sy bloed, of die nuwe testament in sy bloed,
en Paulus: gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus?
Aniw. Christus spreek so nie sonder gewigtige redes nie;
naamlik omdat Hy ons daarmee wil leer dat, sqos brood en wyn
hierdie tydelike lewe onderhou, so ook sy gekruisigde liggaam
en sy vergote bloed die ware spys en drank is waardeur ons
siele tot die ewige lewe gevoed word (a); en nog meer omdat
Hy ons deur hierdie sigbare tekens en pande wil verseker dat
ons net so waarlik sy ware liggaam en bloed deur die werking
van die Heilige Gees deelagtig word as wat ons hierdie heilige
waartekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang
(b), en dat al sy lyding en gehoorsaamheid so sekerlik ons eie
is asof ons self in ons eie persoon alles gely en aan God vir
ons sondes voldoening gegee het.
(a) Joh. 6 : 55. (b) I Kor, 10 : 16.

SONDAG XXX

80. Vr. Watter onderskeid is daar tussen die Nagmaal van
die Here en die Roomse Mis?
Antw. Die Nagmaal van die Here betuig aan ons dat ons
volkome vergewing van al ons sondes het deur die enige
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offerande van Jesus Christus wat Hy self eenmaal aan die
kruis volbring het (a), en dat ons deur die Heilige Gees
Christus ingelyf word (b) wat nou na sy rnenslike natuur rile
op die aarde is nie maar in die hemel aan die regterhand van
God sy Vader (c), en daar deur ons aanbid wil wees (d). Maar
die Mis leer dat die lewende en die dode nie deur die lyding
van Christus vergewing van sondes bet nie tensy Christus nog
daagliks vir hulle deur die Mispriesters geoffer word, en dat
Christus liggaamlik onder die gestalte van die brood en wyn
is en daarom ook daarin aanbid moet word; en so is die Mis
in die grond niks anders rile as ‘n verlo~ning van die enige
offerande en lyding van Jesus Christus, en ‘n vervloekte af
godery (e).
(a) Hebr. 10
10, 12; 7
26, 27; 9
12, 25;
26 28; Luk. 22 : 19. (b) I Kor. 10 : 16, 17; 6
Kol. 3 : 1; Hebr. 1
3; 8
1. (d) Matth. 6 :
Luk. 24 52; Hand. 7 55; Kol. 3 1; Filip. 3
(e) Hebr. 9
26; 10
12, 14.

Joh. 19

30; Matth.

17. (c) Joh. 20
20, 21; Joh. 4
: 20; I Thess. 1

17;
21;
10.

81. Vr. Vir wie is die Nagmaal van die Here ingestel?
Antw. Vir die wat hulself vanweë hul sondes rnishaag en tog
vertroü dat dit hulle vergewe is om Christus wil, en dat ook die
oorblywedde swakheid met sy lyding en sterwe bedek is; die
wat ook begeër ~óm hoe langer hoe sHeer hul geloof te versterk

en hul lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle
nie met ‘n opregte hart tot God bekeer nie, die eet en drink ‘a
oordeel oor hulself (a).
(a) I Kor. 11 : 28; 10 : 19—22.
82. Vr. Moet ook diegene aan hierdie Nagmaal toegelaat
word wat hulle met hul belydeni8 en hul lewe as ongelowige
en goddelose mense gedra?
Antw. Nee; want so word die verbond van God ontheilig en

sy toorn oor die ganse gemeente verwek (a). Daarom is die
Christelike Kerk verplig, volgens die voorskrif van Christus en
van sy apostels, om sulke mense deur die sleutels van die
hemelryk uit te sluit totdat hulle verbetering van hul lewe
bewys.
(a) I Kor. 11 20, 34; Jes. 1 : 11; 66 : 3; Jer. 7 21; Ps. 50 : 16.
SONDAG XXXI
83. Vr. Wat is die sleutels van die hemeiryk?
Antw. Die verkondiging van die heilige Evangelie en die
Christelike ban of uitsluiting uit die Christelike gemeente; deur
hierdie twee handelinge word die hemeiryk vir die gelowiges
geopen en vir die ongelowiges gesluit.
84. Vr. Hoe word die hemeiryk deur die prediking van die
heilige Evangelie geopen en gesluit?
Antw. So, dat volgens die bevel van Christus, aan die ge

lowiges, aan almal saam en elkeen afsonderlik, verkondig en
openlik betuig word dat al hul sondes waaragtiglik terwille
van die verdienste van Christus hulle deur God vergewe is,
so dikwels as hulle die belofte van die Evangelie met ‘a ware
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geloof aanneem; en daarteenoor aan al die ongelowjges en aan
die wat hulle nie van harte bekeer nie, verkondig en betuig
word dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle
rus solank as hulle hul nie bekeer nie (a). Volgens hierdie
getuienjs van die Evangelje sal God oordeel in hierdje lewe
sowel as in die toekomstige.
(a) Joh. 20
21—23; Matth. 16
19.
85. Vr. Hoe word die hemelryk gesluit en geopen deur die
Christeljke ban?
Antw. S6, dat, volgens die bevel van .Christus, die wat onder
die Christelike naam ‘n onchrjstelike leer of lewe openbaar,

as hulle nadat hulle verskeje male broederlik vermaan is, van
hul dwalinge of hul skandelike lewe geen afstand wil doen
nie, by die gemeente of die wat dèur die gemeente daartoe
verorden is, aangegee word; en, as hulle hul aan die vermaning
nie steur nie, die Sakramente hulle deur die persone verbied
word, en hulle uit die Christelike gemeente en deur God self
uit die Ryk van Christus uitgesluit word, terwyl hulle weer
as lede van Christus en van sy gemeente aangeneem word wan-S
fleer hulle waaragtige verbetering beloof en bewys (a).
(a) Matth. 18 15—17; I ICor. 5 : 4, 5, 11; II ICor. 2 6—8.
DIE DERDE DEEL
OOR DIE DANKB~RHEID
SONDAG XXXII
Vr. Aangesien ons uit ons ellende, sonder enige ver
dienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus verbs
is, waarom moet ons dan nog goeie werke doen?
Antw. Omdat Christus, nadat Hy ons met sy bloed gekoop
en vrygemaak het, ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe
beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe aan God dank
baarheid vir sy weldade sal bewys (a) en Hy deur ons geprys
word (b). Dan ook, dat elkeen by homself van sy geloof uit
die vrugte versekerd kan wees (c) en dat deur ons godsalige
wandel ons naaste ook vir Christus gewin kan word (d).
(a) Rom. 6
13; 12
1, 2; I Petr. 2 : 5, 9; I Kor. 6
20. (b)
Matth. 5 : 16; I Petr. 2
12. (c) II Petr. 1
10; Matth. 7
17, Gal.
5
6, 22. (ci) I Petr. 3
1, 2; Rom. 14 : 19.
86.

87. Vr. Kan diegene dan nie salig word wat in hul godde
lose ondankbare lewe volhard en hulk nie tot God bekeer nie?
AnEw. Nee, hoegenaamd nie; want die Skrif sê dat geen
onkuise, afgodedie~aa~ egbreker, dief, geidgierige, dronkaard
lasteraar, of rower, of dergelike die koninkryk van God sal
be~rwe nie (a).
(a) I Kor. 6
9, 10; Er. 5
5, 6; 1 Joh. 3
14.
SONDAG XXXIII

88. Vr. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die
mens?
Antw. Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die

opstanding van die nuwe (a).

go

(a) Rom. 6 : 1, 4—6; Ef. 4 : 22—24; Kol. 3 : 5, 6, 8—10, I Kor.
5 : 7; II Kor. 7 : 10.

89.

Vr. Wat is die afsterwing van die oue mens?

Antw. Dit is

‘ii hartlike berou daaroor dat ons God deur ons
sondes vertoorn het, sodat ons dit hoe langer hoe meer haat
en ontvlug (a).
(a) Rom. 8 : 13; Joel 2 : 13; Hos. 6 : 1.

90.

Vr. Wat is die opstanding van die nuwe mens?

Antw. Dit is ‘n hartlike vreugde in God deur Christus (a),

en lus en liefde om na die wil van God in alle goeie werke te
lewe (b).
(a) Rom. 5 : 1; 14 17; Jes. 57 : 15. (b) Rom. 6 : 10, 11; Gal.
2 : 20.

91.

Vr. Maar wat is goeie werke?

Antw. Net die wat uit ‘n ware geloof (a), volgens die Wet

van God (b), alleen tot sy eer gedoen word (c), en nie die wat
op ons goeddunke of op insettinge van mense gegrond is nie
(d).
(a) Rom. 14 : 23. (b) Lev. 18 4; I Sam. 15 : 22; Ef. 2 10. (c)
I Kor. 10 : 31. (d) Eseg. 20
18, 19; Jes. 29 : 13; Matth. 15 : 7—9.
OOR DIE WET
SONDAG XXXIV

92.

Vr. Hoe lui die Wet van die Here?

Antw. God het al hierdie woorde gespreek (Exod. 20 : 1—17,
Deut. 5 : 6—21): Ek is die HERE jou God wat iou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het

Die eerste gebod
Jy niag geen ander gode voor my aangesig he nie.

Die tweede gebod
Jy mag jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van
wat ho in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of
van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag
iou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want Ek,
die HERE iou God, is ‘n ialoerse God wat die misdaad van
die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartig
heid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie
onderhou.

Die derde gebod
Jy mag die Naam van die HERE iou God nie ydellik
gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik
gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
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Die vierde gebod
Gedenk ~die sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dee moet jy
arbei en al jou werk doen; rnaar die sewende dag is die sabbat
van die HERE jou God, dan mag jy geen werk doen nie —
jy of iou seun of iou dogter, of iou dienskneg of jou diens
maagd, of jou vee of iou vreemdeling wet in iou poorte is nie.
Want in see dae het die HERE die hernel en die aarde gemaak,
die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy
gerus. Daaron~ het die HERE die sabbatdag geseen en dit
geheilig.

Die vyfde gebod
Eer jou vader en iou inoeder, dat jou dae verleng snag word
in die land wat die HERE iou God aan jou gee.

Die sesde gebod
Jy meg nie doodslaan vie.
Die sewende gebod
Jy meg nie egbreek nie.
Die agtste gebod
Jy meg nie steel vie.
Die negende gebod
Jy meg geen valse getuienis teen iou naaste spreek vie.
Die tiende gebod
Jy mag vie iou naaste se huis begeer nie; iy mag vie iou
naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd,
of sy os of sy esel of jets waf van iou naaste is nie.
93. Vr. Hoe word hierdie tien gebooie verdeel?
Antw. In twee tafels (a), waarvan die eerste leer hoe ons
ons teenoor God moet gedra; die ander, wat ons aan ons
naaste verskuldig is (b).
(a) Deut. 4 13; Ex. 34
28; Deut. 10
3, 4. (b) Matth. 22
37—40.
94. Vr. Wat gebied God in die eerste gebod?
Ant w. Dat ek, so dierbaar as die saligheid van my siel vir
my is, alle afgodery (a), towery, waarsêery, bygeloof (b), aan
roeping van die heiliges of van ander skepsele (c) moet vermy
en dit ontvlug, en die enige ware God reg nioet leer ken (d),
Horn alleen moet vertrou (e), in alle ootmoedigheid (f) en
lydsaarnheid my aan Horn alleen nioet onderwerp (g), van
Horn alleen alles wat goed is (h), rnoet verwag, Horn van
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ganser harte moet liefhê (i), vrees (k) en eer (I), s.o, dat ek
eerder van alle skepsele sal afsien en die laat vaar, as dat ek
in die allerminste teen sy wil sal handel (rn).
(a) I Job. 5
21; I Kor. 6 : 10; 10
7, 14. (b) Lev. 19
31; Deut.
18
9, 10. (c) Matth. 4 : 10; Openb. 19
10; 22
8, 9. (d) Joh. 17
3.
(e) Jer. 17 : 5, 7. (f) I Petr. 5 : 5. (g) Hebr. 10
36; Kol. 1
11;
Horn. 5 : 3, 4; I Kor. 10
10; Filip. 2
14. (h) Ps. 104
27; Jes.
45 : 7; Jak. 1 : 17. (i) Deut. 6 : 5; Matth. 22
37. (k) Deut. 6
2;
Ps. 111
10; Spr. 1 : 7; 9 : 10; Matth. 10 : 28. (1) Matth. 4
10;
Deut. 10
20. (m) Matth. 5
29; 10
37; Hand. 5
29.

95.

Vr. Wat is afgodery?

Antw. Afgodery is, orn in die plek van die enige ware God
wat Horn in sy Woord geopenbaar het, of naas Horn, jets
anders te versin of te he, waarop die rnens sy vertroue stel (a).
(a) EL 5
5; I Kron. 16
26; Filip. 3
I Job. 2 : 23; II Job.
9; Job. 5
23.

19; Gal. 4

8; EL 2

12;

SONDAG XXXV

96.

Vr. Wat

eis

God

in die tweede

gebod?

Antw. Dat ons God op geen enkele manier mag afbeeld (a),
en Horn op geen ander manier mag
Woord beveel het nie (b).
(~) Jes. 40 : 18, 19, 25; Deut. 4
29. (b) I Sam. 15
23; Deut. 12

97.

vereer as

wat Hy in sy

15, 16; Rom. 1
23; Hand. 17
30; Matth. 15
9.

Vr. Mag ons dan glad nie beelde maak nie?

Antw. God kan en rnag op geen enkele manier afgebeeld

word nie (a). Maar al mag die skepsele wel afgebeeld word,
verbied God tog dat ons hul beeltenis sal maak of he orn dit
te vereer of God daardeur te dien (b).
(a) Jes. 40 25. (b) Ex. 34 17; 23 24; 34 13; Num. 33 : 52.
98. Vr. Maar sou ons die beelde in die kerke as boeke
van die leke nie rnag toelaat nie?
Antw. Nee; want ons rnoet nie wyser wees as God nie, wat
sy Christene nie deur stomrne beelde nie (a), maar deur die
lewende verkondjging van sy Woord wil laat onderrig (b).
(a) Jer. 10 8; Hab. 2 18, 19. (b) Rom. 10 : 14, 15, 17; II Petr.
1

: 19; II Tim. 3

: 16, 17.

SONDAG XXXVI

99.

Vr. Wat eis die derde gebod?

Antw. Dat ons nie alleen deur te vloek (a) of deur ‘n valse

eed nie (b), rnaar ook deur onnodig te sweer (c) die Naarn
van God nie moet laster of rnisbruik nie; en dat ons ook deur
te swyg of dit toe te laat, aan sodanige verskriklike sondes
geen deel moet he nie (d); kortorn, dat ons die heilige Naarn
van God nie anders as met vrees en eerbied nioet gebruik nie
(e), sodat Hy deur ons reg bely (f), aangeroeP (g) en in al ons
woorde en werke geprys rnag word (h).
(a) Lev. 24 15, 16. (b) Lev. 19 12. (C) Matth. 5 37; Jak. 5 12.

(d) Lev. 5
1; Spr. 29
24. (e) Jer. 4 : 2; Jes. 45 : 23. (5) Matth.
10
32; Rom. 10
9, 10. (g) Ps. 50
15; I Tim. 2
8. (h) Kol. 3 : 17;
Rom~ 2
24; I Tim. 6 : 1.
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100. Vt. Is dit dan so ‘n groot sonde om die Naam van God
te laster deur te sweer en te vloek, dat God Horn ook oor
diegene vertoorn wat dit nie, soveel as dit in hul vermoë is,
help weer en verbied nie?
Aniw. Ja seker (a); want daar is geen groter sonde of een
wat God meer vertoorn nie, as die lastering van sy Naam;
daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf (b).
(a) Spr. 29 24; Lev. S : 1, (b) Lev. 24
16.
SONDAG XXXVII
101. Vt. Maar mag ons ook godsaljg by die Naam van
God ‘n eed sweer?
Antw. Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of anders
die flood djt vorder om trou en waarhejd daardeur te bevestig,
en dit tot eer van God en tot hell van die naaste; want om so
‘n eed te sweer is in die Woord van God gegrond (a) en daar
om ook deur die heiliges in die Ou en Nuwe Testament reg
gebrujk (b).
(a) Deut, 6 : 13; 10 20; Jes, 48 1; Hebr. 6 16. (b) Gen. 21 24;
31
53; Jos. 9
15; I Sam, 24 : 23; II Sam. 3 : 35; I ICon. 1
29;

Rorn, 1 : 9; 9

1; II Kor. 1

23.

102. Vt. Mag ‘n mens ook by die heiliges of by enige a~ider
skepsele ‘a eed sweer?
Antw. Nee; want ‘a regte eed te sweer beteken dat ons God
aanroep, om as die enigste Kenner van die hart vir die waar
heid getuienis te gee, en my te straf as ek vals sweer (a) — ‘n
eer wat aan geen skepsel toekom flie (b).
(a) II Kor, 1 23; Horn. 9 : 1. (b) Matth, 5 34—36; Jak. 5 12.
SONDAG XXXVIII
103. Vt. Wat gebied God in die vierde gebod?
Antw. Ten eerste, dat die kerkdiens of die predikamp en die
skole onderhou moet word (a); en dat ek, veral op die sabbat,
dit is, op die rusdag, met die gemeente van God ywerig moet

opkom (b) om die Woord van God te hoor (c),die Sakramente
(d), God die Here openlik aan te roep (e) en aan

te gebruik

die armes
ek al die
Here deur
in hierdie
(a) Tit.

Christelike liefdegawes te bring (f); ten tweede, dat
dae van my lewe van my bose werke moet rus, die
sy Gees in my moet laat werk, en so die ewige sabbat
lewe begin (g).
1
5; II Tim. 3
14; I Kor. 9
13, 14; II Tim, 2
2,
3 : 15. (b) Ps. 40
10, 11; 68 : 27; Hand. 2
42. (c) I Tim, 4 : 13;
I Kor. 14 : 29, (d) I Kor, 11
33. (e) I Tim, 2
1~ I Ecu’. 14
16.
(f) I Kor. 16
2. (g) Jes. 66 : 23.
SONDAG XXXIX

104. Vt. Wat wil God in die vyfde gebod?
Antw. Dat ek my vader en my moeder en almal wat oor
my gestel is, alle eer, liefde en trou moet bewys, en my aan
hul goeie leer en straf met gepaste gehoorsaamhei~ moet onder
werp (a), en dat ek ook met hul swakhejd en gebreke geduld
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rnoet he (b), aangesieri dit God behaag om ons deur hul hand
te regeer (c).
(a) El. 6 : 1, 2, 5; Kol. 3 18, 20, 22; El. 5 22; Spr. 1 8; 4 : 1;
15 20; 20 20; Ex. 21 : 17; Born. 13 1. (b) Spr. 23 22; Gen. 9 24;
I Petr. 2 : 18. (c) El. 6 : 4, 9; Kol. 3 : 20; Rorn. 13
2, 3; Matth.
22
21.
SONDAG XL
105. Vr. Wat eis God in die sesde gebod?
Antw. Dat ek my naaste nie met gedagtes, en ook nie met
woorde of enige gebaar en nog minder met die daad, deur myself
of deur ander mag onteer, haat, seermaak of doodmaak nie (a);
maar dat ek alle wraakgierigheid moet aflê (b); ook myself
nie mag wond of moedswillig in gevaar begewe nie (c). Daarom
dra die owerheid ook die swaard om die doodsiag te weer (d).
(a) Matth. 5 : 21, 22; 26 : 52; Gen. 9 6. (b) El. 4 : 26; Born. 12
19; Matth. 5
25; 18 : 35. Cc) Born. 13
14: Kol. 2
23; Matth. 4
7.
(d) Gen. 9 : 6; Ex. 21
14; Matth. 26 : 52; Born. 13 ; 4.

106. Vr. Maar dit lyk tog of hierdie gebod net van dood
slaan spreek?
Antw. Deur doodsiag te verbied, leer God ons dat Hy die
wortel van die doodsiag soos nyd (a), haat (b), toorn (c) en
wraakgierigheid, haat en dit alles vir ‘n doodslag hou (d).
(a) Spr. 14
30; Born. 1 : 29. (b) I Joh. 2
11. (c) Jak. 1
20;
Gal. 5 : 19—21. (d) I Joh. 3

15.

107. Vr. Maar is dit genoeg dat ons, soos tevore gesê is,
ons naaste nie doodmaak nie?
Aniw. Nee; want terwyl God nyd, haat en toorn verbied,
gebied Hy dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself (a), en
jeens horn geduld, vrede, sagmoedigheid, barmhartigheid en
alle vriendelikheid moet bewys (b), sy skade, soveel as wat

in ons vermoë is, moet afkeer (c), en ook aan ons vyande inoet
goeddoen.
(a) Matth. 22
39; 7
i2; Born. 10. (b) El. 4 : 2; Gal. 6
2; Matth. 5
5; Rorn. 12 18; Luk. 6 : 36; Matth. 5
7; I Petr. 3
Kol. 3
12. (c) Ex. 23
5. (d) Matth. 5
44. 45; Born. 12
20.

1,
8;

SONDAG XLI

108. Vr. Wat leer die sewende gebod ons?
Antw. Dat alle onkuisheid deur God vervloek is (a), en dat
ons daarom van harte vyande daarvan moet wees (b), en kuis
en ingetoë moet lewe (c), of dit in die heilige staat van die
huwelik is of daarbuite (d).
(a) Lev. 18 28. (b) Jud. 23. (c)

I Thess. 4

3~5. (d) Hebr. 13

4;

I Kor. 7 : 7.

109.

Vr. Verbied God in hierdie gebod nie meer as egbreuk

en dergelike skandelikhede nie?
Antw. Omdat ons liggaam en siel tempels is van die Heilige
Gees, daarom wil Hy dat ons altwee rein en heilig moet
bewaar; daarom verbied Hy alle onkuise dade, gebare, woorde
(a), gedagtes, luste (b), en wat die inens daartoe kan verlei
(c).
(a) El. 5 3, 4; I Kor. 6 : 18, 19. (b) Matth~ 5: 27, 28. (c) El. 5 : 18;
I Kor. 15

33.
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SONDAG XLII

110. Vr. Wat verbjed God in die agtste gebod?
Aniw. God verbjed nie alleen die diefstal ~a). en roof (b)
wat die owerheid straf nie; maar Hy noern : ook diewery alle
bose dade en listige planne waarmee ons dink oni die goed
van ons naaste onsself toe te eien (c), met geweld of skyn
van reg, soos met valse gewig, el, maat, ware (d), munt,
woekej- (e) of deur enige middel wat God verbied; daarby
ook alle gierigheid (f), alle misbruik en verkwistjng van sy
gawes (g).
(a) I Nor. 6
10. (b) I Nor. 5 : 10; Jes. 33
1. (c) Luk. 3
14;

I Thess, 4
(e) Ps. 15
21 : 20.

6. (d) Spr. 11 : 1; 16
11; Eseg. 45
5; Luk. 6 : 35. (f) I Nor. 6
10.

9, 10; Deut. 25
13.
23
20, 21;

(g) Spr.

111. Vr. Maar wat gebied God iou in hierdie gebod?
Antw. Dat ek die belange van my naaste, waar ek kan en
mag, moet bevorder; met hom so moet handel soos ek sou
wens dat met my gehandel word (a); daarby ook, dat ek getrou
moet arbei, sodat ek die behoeftiges kan help (b).
(a) Matth. 7
12. (b) Ef. 4 : 28.
SONDAG XLIII

Vr. Wat eis die negende gebod?
Antw. Dat ek teen niemand valse getuienjs moet aflê nie
(e), niemand Se woorde moet verdraaj nie (b), geen kwaad
spreker of lasteraar moet wees nie (c), niemand ligvaardjg of
onverhoord moet oordeel of help veroordeel nie (d); maar alle
lieg en bedrieg as die eie werke van die duiwel (e) moet vermy,
tensy dat ek die sware toorn van God op my wil laai (f); so
ook, dat ek in die gereg en alle ander handelinge die waarheid
moet liefhê, opreg spreek en bely (g); ook my naaste se eer
en goeie naam na my vermo~ moet verdedig en bevorder (h).
(a) Spr. 19
5, 9; 21 : 28. (b) Ps. 15
3; 50
19, 20. (c) Rorn,
1
30. (d) Matth, 7
1; Luk, 6
37. (e) Joh, 8 : 44, (f) Spr, 12
22;
112.

13

5. (g) I Nor, 13

6; Ef. 4

25. (h) I Petr. 4

8.

SONDAG XLIV

113.

Vr. Wat eis die tiende gebod van ons?

Antw. Dat ook die geringste lus of gedagte teen enige gebod
van God nooit in ons hart moet opkom nie, maar dat ons van
alle sondes altyd van ganser harte vyande moet wees en in
alle geregtjghejd behae moet he (a).
(a) Rom, 7
7,
114. Vr. Maar kan diegene wat tot God bekeer is, hierdie
gebooje volkome onderhou?
AnEw. Nee, want ook die allerheiligstes het maar ‘n klein
beginsel van hierdie gehoorsaam~~j~ solank as hulle in hierdie
lewe is (a); maar so, dat hulle met ‘n ernstjge voorneme nie
alleen na sommige nie, maar na al die gebooie van God begin
lewe (b).
(a) I Joh. 1 : 8; Rom. 7 : 14, 15; Pred, 7 20; I Nor, 13
9. (b)
Rom, 7 : 22; Ps. 1
2.
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115. Vr. Waarorn laat God die tien gebooie dan so skerp
aan ons verkondig as tog niemand dit in hierdje lewe kan
onderhou nie?
AnEw. Ten eerste, dat ons ons lewe lank ons sondige aard
hoe langer hoe meer leer ken (a) en des te begeriger wees orn
die vergewing van die sondes en die geregtighejd in Christu~
te soek (b). Dan ook, dat ons sonder ophou ons sal beywer
en God sal bid om die genade van die Heilige Gees, sodat
ons hoe langer Jioe meer na die ewebeeld van God vernuut
mag word, totdat ons hierdje volkomenhejd wat ons voorgehou
word, ná hierdje lewe bereik (c).
7

(a) Rom. 3 : 20; I Joh. 1
9; Ps. 32 5. (b) Matth. 5
24, 25. (c) I Kor. 9 : 24; Filip. 3
12—14.

6; Rom.

OOR DIE GREED
SONDAa XLV

116. Vr. Waarom is die gebed vir Christene nodig?
Antw. Orndat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid
is wat God van ons vorder (a), en omdat God sy genade en
die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee wat Horn met
hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank
(b).
(a) Ps. 50

14. (b) Matth. 7

7; Luk. 11 : 9, 13; I Thess. 5 : 17.

117. Vr. Wat behoort by so ‘n gebed wat God welgevalljg is
en deur Horn verhoor word?
Antw. Ten eerste, dat ons alleen die enige ware God, wat
Horn in sy Woord aan ons geopenbaar het (a), van harte aan
roep (b) vir alles wat Hy ons beveel het om voor te bid (c).
Ten tweede, ons ons nood en ellendigheid reg en grondig ken
(d), sodat ons ons voor die aangesig van sy majesteit ver
ootrnoedig (e). Ten derde, dat ons hierdie vaste grond het (f)
dat Hy ons gebed, flieteenstaande ons dit onwaardig is, tog
terwille van die Here Christus sekerljk wil verhoor (g), soos
Hy ons in sy Woord beloof het (h).
(a) Openb. 19 10; Job. 4 22—24. (b) Rom. 8 26; I Job. 5 14;

Jak. 1 5. (c) Job. 4 24; Ps. 145 18. (d) II Kron. 20 : 12. (e) Ps. 2
11; 34 19; Jes. 66 2. (1) Rom. 10 14; Jak. 1 6. (g) Job. 14 : 13;
16
23; Dan. 9 : 18. (h) Matth. 7
8; Ps. 27
8.
Vr. Wat het God ons beveel om van Horn te bid?

118.

AnEw. Alle geestelike en liggaamljke behoeftes (a) wat die

Here Christus saamgevat het in die gebed wat Hy ons self
geleer het.
(a) Jak. 1
119.

17; Matth. 6 : 33.

Vr. Hoe liii die gebed?

Antw.
1. laat
2. IaaE
3. Iaat
aerde.
4. Gee

(a) Onse Vader wat in die heznele is,
u Naam geheilig word,
u koninkryk korn,
u wil geskied, soos in die hernel net so ook op die

ons vandag ems daaglikse brood,
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5. en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars
vergeWe,
6. en lei ons nie in versoeking nie, maar verbs ons van die
Bose.
Want san U behoort die koninkryk en die krag en die heer
bikheid tot in ewigheid. Amen.
(a) Matth. 6 : 9—13; Luk. 11 : 2—4.
SONDAG XLVI
120. Vr. Waarom het Christus ons beveel orn God aan te
spreek as Onse Vader?
Antw. Sodat Hy onmiddellik, by die begin van on~s gebed,
in ons kinderlike vrees en vertroue op God sal wek wat tesarne
die grond van ons gebed is, naamlik, dat God ons Vader deur
Christus geword het, en dat Hy ons veel minder sal weier wat
ons van Horn met ‘n regte geloof bid, as wat ons vaders aan
ons aardse dinge ontsê (a).
(a) Matth. 7 : 9—11; Luk. 11 : 11—13.
121. Vr. Waarom word hier bygevoeg: Wat in die hemebe
is?
Antw. Sodat ons van die hernelse majesteit van God nie
aards sal dink nie (a), en van sy almag alles wat nodig is vir
liggaarn en siel sal verwag (b).
(a) Jer. 23 : 23, 24; Hand. 17 : 24, 25, 27. (b) Horn. 10 : 12.
SONDA~ XLVII
122.

Vr. Wat is die eerste bede?

Antw. Laat u Naani gebeilig word. Dit is: Gee ons ten eerste,
dat ons U reg ken (a) en U in al u werke waarin u almag,
wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid
helder skyn, snag heilig; roem en prys (b); dan ook, dat ons
ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke so snag skik en
rig dat u Naarn om ons ontwil nie gelaster nie, maar
geëer en geprys mag word (c).
(a) Joh. 17 : 3; Jer. 9 : 24: 31 : 33, 34; Matth. 16 : 17; Jak. 1 : 5;

Ps. 119 : 105. (b) Ps. 119 : 137; Luk. 1 : 46, 47, 68, 69; Horn. 11 : 33.

(c) Ps. 71

8; 115 : 1.

SONDAG XLVIII
123. Vr. Wat is die tweede bede?
Antw. Last u koninlcryk koni. Dit is: Regeer ons so deur
u Woord en u Gees dat ons hoe langer hoe rneer ons aan U
onderwerP (a); bewaar en vermeerder u kerk (b); vernietig die
werke van die .duiwel en alle snag wat horn teen U verhef, en
verder ook alle bose planne wat teen u heilige Woord bedink
word (c), totdat die volkomenheid van u ryk kom (d), waarin
U alles sal wees in almal (e).
(a) Ps. 143 :10; 119 :5; Matth. 6 : 33~ (b) Ps. 51:20; 122: 6.
(c) I Joh. 3 : 8; Rorn. 16 : 20. (d) Openb. 22 : 20; Rorn. 8 : 22, 23.
(e) I Nor. 15 : 28.
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SONDAG XLIX

124. Vr. Wat is die derde bede?
Antw. Leat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op
die aarde. Dit is: Gee dat ons, en alle mense, ons eie wil mag
versaak (a), en aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige
teëspraak gehoorsaa~ mag wees (b); sodat iedereen sy amp
en beroep net so gewilljg en getrou mag beoefen en uitvoer (c)
as die engele in die hemel (d).
(a) Matth. 16 : 24; Tit. 2 : 11, 12. (b) Luk. 22 : 42; Er. 5 : 10,
Rom. 12 : 2. (c) I ICor. 7 : 24. (d) Ps. 103 : 20, 21.
SONDAG L

125. Vr. Wat is die viercje bede?
Antw. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Wil ons
versorg met alles wat nodig is vir die liggaam (a) sodat ons
daardeur erken dat U die enigste oorsproxig is van al wat goed
is (b), en dat ons sorg en arbeid, sowel as u gawes, sonder u
sean ons nie tot voordeel kan strek nie (c), en dat ons dus
ons vertroue van alle skepsele moet aftrek en op U alleen
stel (d).
(a) Ps. 145 : 15; 104 : 27; Matth. 6
26. (b) Jak. 1 : 17; Hand.
14 : 17; 17 : 27. (c) I ICor. 15 : 58; Deut. 8 : 3; Ps. 37 : 16; 127
1,
2. (d) Ps. 55 : 23; 62 : 11; 146
3; Jer. 17 : 5, 7.
SONDAG LI

Vr. Wat is die vyfde bede?
Antw. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars
vergewe. Dit is: Wil ons, arme sondaars, al ons misdade, en
ook die booshejd wat ons altyd aankleef terwille van die bloed
van Christus nie toereken nie (a), soos ons ook hierdie getuienis
van u genade in ons bevind, dat ons ganse voorneme is om
ons naaste van harte te vergewe (b).
(a) Ps. 51 : 3; 143 : 2; I Joh. 2 1; Rom. 8 1. (b) Matth. 6 14.
126.

SONDAG LII

127. Vr. Wat is die sesde bede?
Antw. Lei ons nie in versoeking nie, meat verbs ons van
die Bose. Dit is: Omdat ons in onsself so swak is dat ons nie
een oombljk kan stand hou nie (a), en daarby nog ons doods
vyande, die duiwel (b), die wêreld (c) en ons eie vlees (d), nie
ophou om ons aan te val nie, wil ons tog staande hou en versterk
deur die krag van u Heilige Gees, sodat ons in hierdie geeste
like stryd nie beswyk nie (e), maar altyd sterk teenstand kan
bied, totdat ons eindelik vir goed die oorhand behou (f).
(a) Joh. 15 : 5; Ps. 103 : 14. (b) I Petr. 5 : 8; Ef. 6
12. (c)
Joh. 15 : 19. (d) Rorn. 7 : 23; Gal. 5 17. (e) Matth. 26
41; Mark.
13 : 33. (f) I Thess. 3 : 13; 5 : 23.

128. Vr. Hoe besluit jy iou gebed?
Antw. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en
die heerlikhejd tot in ewigheid. Dit is: Dit alles bid ons van
U omdat U as ons Koning, wat oor alle dinge magtig is, die wil
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en die vermoë besit om ons alles wat goed is te gee (a), en dit
alles, sodat daardeur nie óns nie, maar ~u heilige Naam ewig
geprys mag word (b).
(a) Rom. 10 12; II Petr. 2 9. (b) Joh. 14 : 13; Jer. 33 : 8. 9;
Ps. 115
129.

1.

Vt. Wat beteken die woordjie: Amen?

Antw. Amen wil sê: Dit sal waar en seker wees. Want my
gebed is veel sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart
gevoel dat ek dit van Hom begeer (a).
(a) II Kor. 1

~‘oo

20; II Tim. 2

13.

DIE DORDTSE LEERREaS*)

*) Ontstaan as gevoig van die stryd van die Armjniane (volgeljnge
yan Arminjus) teen die leer van die uitverkiesing. Op die Sinode
van Dordreeht (1618—1619) is die Leerre8ls opgestej en aanvaar as
weerlegging van die Arminjaanse dwalinge, en ter handhawjng van
die Skriftuurljke leer van die uitverkiesing en daarmee samehangende
waarhede. Die volledige naam hiervan is •.,,Die Dordtse Leerreëjs
of die Beslissing van die Nasionale Sinode van die Gereformeerde
Kerke van die Verenigde Nederlande wat gehou is te Dordrecht in
die jare 1618 en 1619, wat bygestaan is deur uitnemende godgeleerde5
uit die Gereformeerde Kerke van Groot-Brjttanje die keurvorstelike
Paltz,
Hessen, Switserland
die Wedderawiese Korrespondensie
Qenève, Bremen en Embden: Oor die bekende vyf leerstukke waaroor
in die Gereformeerde Kerke van die Verenigde Nederlande verskjl
Ofltstaan het.
Uitgespreek op die 6e Mei 1619.

Die

Dordtse

Leerreëls

OF DIE BESLISSING VAN DIE NASIONALE SINODE VAN DIE
GEREFORMEERDE KERKE VAN DIE VERENIGDE NEDERLANDE,
WAT GEHOU IS TE DORDRECHT IN DIE JARE 1618 EN 1619
OOR DIE BEKENDE VYF LEERSTUKKJ6 WAAROOR IN DIE
GEREFORMEERDE KERKE VAN DIE VERENIGDE NEDERLANDE
VERSKIL ONTSTAAN HET

EERSTE LEERSTUK
OOR

DIE

GODDELIKE

UITVERKIESING-

EN

VERWERPING

1. Aangesien alle mense in Adam gesondig en aan die vloek
en die ewige dood skuldig geword het, sou God niemand onreg
aangedoen het nie as dit sy wil was om die ganse menslike
geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die
sonde te veroordeel volgens hierdie uitsprake van die apostel:
Die hele wêreld is voor God doernwaardig. Hulie het airnal
gesondig en dii ontbreek huile aan die heeriikheid van God
(Rom. 3 : 19, 23). En: Die loon van die sonde is die dood

(Rom. 6 : 23).
2. Maar hierin is die liefde van God geopenbaar, dat Hy
sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat
in Hom gb, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan
he (I Joh. 4 : 9; Joh. 3 : 16).
3. Om dan die mense tot die geloof te bring, stuur God uit
goedertierenheid verkondigers van hierdie baie blye boodskap
na wie Hy wil en wanneer Hy wiL Deur hul diens word die
mense geroep tot bekering en die geloof in Christus, die
gekruisigde. Want hoe kan hulie in Horn gb van wie hulie nie
gehoor het nie? En hoe kan hulie hoor sonder een wat preek?
En hoe kan hulie preek as hulie nie gestuut word nie? (Rom.
10 : 14, 15).
4. Op diegene wat hierdie Evangelie nie gb nie, bly die
toorn van God; maar die wat dit aanneem en die Saligmaker
Jesus met ‘n ware en lewende geboof omhels, word deur Horn
van die toorn van God en van die verderf verbs en met die
ewige lewe begiftig (Joh. 3 : 16; Mark. 16 : 16).
5. Die oorsaak of skuld van daardie ongeboof, net soos van
able ander sondes, be stellig nie by God nie, maar by die mens.
Maar die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur Horn
is ‘n genadegawe van God, soos geskrywe is: Uit genade is
Julie gered deur die geloof, en dit nie uit julleseif nie, dii is die
gawe van God (Ef. 2 : 8). En so ook: Dii is aan Julie genadig
uk gegee orn in Christus te gb (Fib. 1 : 29).

6.

Dat God sommige in die tyd met die geboof begiftig,

ander nie begiftig nie, kom voort uit sy ewige besluit. Want
al sy werke is Horn van ewigheid af bekend (Hand. 15 : 18),
en Hy doen alies volgens die raad van sy wil (Ef. 1 : 11).
Volgens hierdie besluit verrnürf Hy genadiglik die hart van die
uitverkorenes, alhoewel dit hard is, en buig dit om te gb;
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maar hulle wat nie uitverkjes is nie, laat Hy volgens sy reg
verdige oordeel in hul booshejd en hardhejd bly. En hierin
vernaamljk kom die diepe, barrnhartige en tegelyk regverdjge
onderskeiding van die mense vir ons duideljk aan die hg,
aangesien hulle in presies dieselfde staat van verderf verkeer.
Dit is die besluit van Verkiesing en Verwerping wat in die
Woor4 van God geopenbaar is, wat verkeerde, onreine en
onvaste mense wel tot hul eie verderf verdraai, maar aan die
heilige en godvresen~e siele ‘n Onuitspreekhjke troos verskaf.
7. Hierdie uitverkiesing is ‘n onveranderhjke voornenje van
God, waardeur Hy voor die grondlegging van die wéreld ‘n
sekere rnenigte van mense uit die hele rnenshjke geslag uit
verkjes het, alhoewel hulle nie beter of waardiger is as die ander
nie, rnaar in die gemeenskaplj~~ ehlende saam met die ander lê.
Hulle, wat deur hul eie skuld van die eerste regthejd verval
het in die sonde en die verderf, het Hy na die vrye welbehae
van sy wil, uit louter genade, tot die saligheid uitverkjes in
Christus, wat Hy ook van ewigheid af tot ‘n Middelaar en
Hoof van al die ujtverkorenes en tot ‘n fondament van die
saligheid gestel het. En om huhle deur Horn sahig te rnaak, het
Hy ook besluit om hulle aan Horn te gee en kragdadig tot
sy gemeenskap deur sy Woord en Gees te roep en te trek, of,
met die ware geloof in Horn te begiftig, te regverdjg, te heilig
en, deurdat hulle in die gemeenskap van sy Seun kragtigljk
bewaar word, uiteindeljk te verheerlik as bewys van sy barm
hartighejd en tot roern van die rykdornme van sy heerlike
genade. Soos geskrywe is: God het ons uitverkjes in Christus
voor die grondlegging van die wêreld, orn heilig en sonder
gebrek voor Horn in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskjk
het orn ons as sy kjnders vir Homseif aan te neen-z deur Jesus
Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerljk
held van sy genade waarrnee Hy ons begenadjg het in
Geliefde (Ef. 1 : 4, 5, 6). En elders: Die wet Hy tevore
ordineer het, die het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep
die het Hy ook geregverdjg; en die wat Hy geregverdig
die het Hy ook verheerljk (Rom. 8 : 30).

die
ver
het,
het,

8. Die voormelde uitverkiesing is nie veelsoortig nie, rnaar
een en dieselfde vir airnal wat salig word, in die Ou sowel as
in die Nuwe Testament; aangesien die Skrif ons net een wel
behae, voorneme en raad van die wil van God voorstel waar
deur Hy ons van ewigheid af uitverkies het tot die genade
sowel as tot die heerlikheid, tot die salighejd sowel as tot die
weg van die sahigheid wat Hy voorberei het, sodat ons daarin
kan wandel (Ef. 1 : 4, 5 en 2 : 10).
9. Hierdje uitverkiesing het tot stand gekorn nie uit die
vooruitgesjene geloof en die geloofsgehoorsaanj~~j~ heihigheid
of enige ander goeie hoedanigheid of geskikthej~, as oorsaak
of voorwaarde wat vantevore vereis word in die rnens wat uit
verkies sal word nie; rnaar tot die geloof en die geloofsgehoor
saamheid, tot heihigheid, ens.; daarom is die uitverkiesing die
fontein van ahle sahigmakende goed waarujt die geloof, die
heiligheid en ander saligmakende gawes, en uiteindeljk die
ewige lewe self, as vrugte voortvloei, volgens die getuienis van
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die apostel: Hy het ons uitverkies oni heilig en sonder ge~rek
voor Horn in liefde te wees (Ef. 1 : 4), nie ómdat ons dit aireeds
was nie.
10. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is alleenlik
die welbehae van God, wat nie daarin bestaan dat Hy enige
hoedan~ghede of werke van die mense uit alle moontlike voor
waardes tot n voorwaarde van die saligheid uitgekies het me
maar hierin dat Hy enige bepaalde persone uit die algemene
menigte van sondaars vir Horn as sy eiendom aangeneern het.
Soos geskrywe is: Toe die kinders nog nie gebore was en nog
geen goed of kwaad gedoen het nie, ens., is vir haar (naamlik
Rebekka) gese: Die oudste sal die jongste dien; soos geskrywe
is: Jakob bet Ek lie fgehad en Esau bet Ek gehaat (Rom. 9
11, 12, 13). En: Daar het gelowig geword alma! wat tot die
ewige lewe verordineer was (Hand. 13 : 48).
11. En soos God self alwys, onveranderlik, aiwetend en
almagtig is, net so kan die uitverkiesing wat sy daad is, nie
ongedaan gemaak en oorgedoen of verander of herroep of afge
breek word nie, of ook die uitverkorenes verwerp of hul getal
verminder word nie.
12. Van hul ewige en onveranderlike uitverkiesing tot salig
heid word die uitverkorenes op die regte tyd, ofskoon met ver
skillende trappe en in ongelyke mate, verseker; nie as hulle
die verborgenhede en dieptes van God nuuskierig deursoek
nie, maar as hulle die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing,
soos in die Woord van God aangewys — by. die ware geloof
in Christus, kinderlike vrees van God, droefheid tot God oor
die sonde, honger en dors na die geregtigheid, ens. — in hulself
met ‘n geestelike blydskap en heilige genietinge waarneern (2
Kor. 13 : 5).
13. Uit die gevoel en die versekerdheid van hierdie uit
verkiesing vind die kinders van God daagliks meer rede om
hulseif voor God te verootrnoedig, die diepte van sy barrnhartig
hede te aanbid, hulseif te reinig, en Horn wat hulle eerste so
uitnemend liefgehad het, van hul kant vuriglik te bernin;
sover is dit daarvandaan dat hulle deur hierdie leer van die
uitverkiesing en deur die oordenking daarvan sou vertraag in
die onderhouding van die gebooie van God of dat hulle deur
na die vlees te lewe, sorgeloos sou word Deur die regverdige
oordeel van God is dit wel die geval met diegene wat hulseif
die genade van die uitverkiesing ligvaardiglik toe~ien, of ydellik
en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die
we~ van die uitverkorefles te wandel.
14. Verder is hierdie leer van die goddelike uitverkiesing
volgens die wyse raad van God, deur die Profete, Christus self
en die Apostels, in die Ou sowel as die Nuwe Testament ver
kondig en daarna in die Heilige Skrifte voorgestel en bewaar.
Daarorn moet dit vandag nog op die regte tyd en plek in die
Kerk van God — waarvoor dit besonderlik bestemd is —
versigtig en met godvrugtige eerbied en heiliglik voorgestel word,
sonder nuuskierige ondersoeking van die wee van die Aller
hoogste, tot eer van die heilige Naam van God en tot ‘n
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lewende troos vir sy yolk (Hand. 20
27; Rorn. 12
3 en
hoofstuk 11
33, 34; Hebr. 6
17, 18).
15. Hierdie ewige en onverdjende genade van ons uitver
kiesing word deur die Heilige Skrif ons daardeur allermees
aangewys en aangeprys dat dit bowendjen getuig dat nie alle
mense uitverkjes is nie, maar sommige nie uitverkjes is nie
of in die ewige uitverkjesjng van God verbygegaan is, naamlj’k
diegene oor wie God besluit het om hulle na sy geheel vrye,
regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae in die
algen-lene ellende te laat bly waarin hulle hulseif deur hul eie
skuld gestort bet, en hulle met die saligmakencje geloof en die
genade van die bekering nie te begiftig nie. Terwyl hulle in
hul eie wee en onder sy regverdige oordeel laat bly, het Hy
besluit om hulle eindelik nie alleen oor die ongeloof nie, rnaar
ook oor al die ander sondes, te veroordeel, en ewiglik te straf
orn sy geregtigheid te openbaar. En dit is die besluit van die
verwerping wat God geensins rnaak tot bewerker van die
~onde nie — dit sou ‘n godsiasterlike gedagte wees — rnaar
Horn stel tot ‘n verskriklike, onberispelike en regverdige regter
en wreker daarvan.
16. Diegene wat die lewende geloof in Christus of die vaste
vertroue van die hart, die vrede van die gewete, die betragting
van kinderlike gehoorsaarnhej~ en die roern in God deur Christus
in hulle nog nie kragtiglik gevoel nie en nogtans die middele
gebruik waardeur God beloof het orn dit alles in ons te werk,
hulle moet nie rnisrnoedig word wanneer hulle van die ver
werping hoor nie, of hulle onder die verworpenes reken nie;
maar hulle moet vlytig voortgaan orn die middele te gebruik,
vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit met
eerbied en ootmoed verwag. Nog minder behoort diegene vir
hierdie leer van die verwerping te skrik wat ernstig begeer om
hulle tot God te bekeer, Horn alleen te behaag en van die
liggaarn van die dood verbs te word, aihoewel hulle op die
weg van die godsaligheid en van die geboof nog nie sover
kan korn as wat hulbe graag sou wens nie; aangesien die barm
hartige God beloof het dat Hy die dowwe lamppit nie sal
uitblus en die geknakte net nie sal verbreek nie. Maar hierdie
leer is met reg skrikwekkend vir hulle wat God en Christus
die Saligmaker nie ag nie en hulsebf aan die sorgvuldighede
van die wêrebd en die welluste van die vlees geheel en al oor
gegee het — solank as hulle nie met ems hulle tot God bekeer
nie.
17. Aangesien ons oor die wil van God rnoet oordeel uit
sy Woord wat getuig dat die kinders van die gebowiges heilig
is, nie van nature nie, maar kragtens die genadev~rbon~ waarin
hulle saarn met hul ouers opgeneem is, daarom moet godsalige
ouers nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hul
kinders wat God in hul kinderjare uit hierdie lewe wegneern
nie (Gen. 17 : 7; Hand. 2 : 39; 1 Kor. 7
14).
18. Teen diegene wat oor hierdie genade van di~ onverdjende
uitverkiesing en strengheid van die regverdige verwerping mur
mureer, stel ons hierdie uitspraak van die apostel: o Mens,
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wie is jy wat teen God antwoord? (Rom. 9 : 20) en ook die
uitspraak van ons Saligmaker: Staan dit my nie vry orn met
my eie goed te mask wet ek wil nie? (Matth. 20 : 15). One
daarenteen wat hierdie verborgenhede met godvrugtige eerbied
aanbid, roep met die apostel uit: o Diepte van die rykdom
en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oor
dele en onnaspeurlik sy wee! Want wie het die gedagtes van
die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het
eers jets aan Horn gegee, dat dit horn vergeld moet word?
Want uit Horn en deur Horn en tot Horn is site dinge. Syne
is die heeriikheid in der ewigheid (Rom. 11

: 33).

VERWERPING VAN DIE DWALINGE WAARDEUR DIE NEDER
LANDSE KERKE ‘N TYD LANK IN BEROERING GEBRING IS

Aangesien hierdie regsinnige leer van die uitverkiesing en
verwerping verklaar is, verwerp die Sinode die dwalinge van
diegene
1. wat leer: Dat die wit van God om salig te mask die
wat sou gb en in die geloof en geioofsgehoorsaamheid sou
voihard, die ganse en voile besluit van die uitverkiesing tot
saligheid is, en dat daar niks anders oor hierdie besluit in
die Woord van God geopenbaar is nie. Want hulle bedrieg die
eenvoudiges en weerspreek duidelik die Heilige Skrif wat
getuig dat God nie alleen diegene wat sal gb, wil salig maak
nie, maar dat Hy ook enige bepaalde mense van ewigheid af
uitverkies bet wat Hy in die tyd, bo ander, met die geloof
in Christus en met volharding sou begiftig, soos geskrywe is:
Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die
wêreld gegee het (Job. 17 : 6). En: Daar het gelowig geword
airnal wat tot die ewige lewe verordineer was (Hand. 13 : 48).
En: Hy het ons uitverkies voor die grondiegging van die
wêreld, om heilig te wees, ens. (Ef. 1 : 4).
2. Wat leer: Dat die uitverkiesing van God tot die ewige
lewe veelsoortig is: die een algerneen en onbepaaid, die ander
besonder en bepaaid; en dat iaasgenoemde weer of onvolkome,
herroepelik, nie-beslissend en voorwaardeiik is, of voikome,
onherroepelik, beslissend en voistrek is. En ook: Dat cfaar
een uitverkiesing is tot die geloof en ‘n ander tot die saligheid,
en wet so dat daar ‘n uitverkiesing tot die regverdigrnakende
geloof kan wees sonder die beslissende uitverkiesing tot salig
heid. Want dit is ‘n versinsel van die mens se brein, buite die
Skrif uitgedink, waardeur die leer van die uitverkiesing ver
nietig en hierdie goue ketting van ons saligheid verbreek word:
Die wat Hy tevore verordineer het, die het Hy ook geroep; en
die wat Hy geroep het, die het Hy ook geregverdig; en die wat
Hy geregverdig het, die l-~et Hy ook verheerlik (Rom. 8 : 30).
3. Wat leer: Dat die weibehae en voornerne van God waar
van die Heilige Skrif in die leer van die uitverkiesing gewag
mask, nie daarin bestaan dat God enige bepaalde mense bo
ander uitverkies het nie, rnaar daarin, dat God uit aile moontlike
voorwaardes — waaronder ook die werke van die Wet vs1 —
of uit die hele orde van alle dinge, die uit sy aard onverdienste
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like daad van die geloof, en die onvolmaakte gehoorsaa~~~j~
daarvan tot ‘n VOorwaarde van die saligheid uitgekies het, wet
Hy as ‘n volkome gehoorsaa~~~j~ genadiglik wou reken, en
wou waardjg ag om met die ewige lewe te beloon. Want met

hierdie skadeljke dwaling word die welbehae van God en die
verdjenste van Christus kragteloos gemaak, en word die mense
deur nuttelose vrae afgetrek van die waarheid van die genadige
regverdigmaki~g en van die eenvoudighejd van die Skrif. Tewens
word hierdje uitspraak van die apostel van onwaarhejd be
skuldig: God het ons geroep met ‘n heiiige roeping, nie volgens
ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat
ons geskenk is in Christus Jesus van ewigheid af (2 Tim. 1 : 9).

4. Wat leer: Dat in die uitverkiesing tot die geloof hierdie
Voorwaarde vantevore vereis word dat die mens die hg van
die natuur reg moet gebruik, vroorn moet wees, klein, nederig
en geskik vir die ewige bewe, net asof die uitverkiesing van
hierdie di~-zge enigsins sou aihang. Want dit smaak na die
gevoele van Pelagius en stry teen die leer van die apostel waar
hy skrywe: Ons het vroe& gewandel in die begeerhjkhed~ van
ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen
bet; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook
die ander; maar God, wat ryk is in barmhartighejd het ons
deur sy grote hiefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe
ons dood was deur die misdade, lewend gemaak seam met
Christus — uit genade is Julie gered — en seam opgewek en
saarn laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat Hy in die
eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdorn van sy
genade in goedertjeren~~j~ oor ons in Christus Jesus. Want
uit genade is Julie gered, deur die geloof, en dit nie uit juhleself
nie — dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat
niemand mag roem nie (Ef. 2 : 3—9).

5.
Wat leer: Dat die onvolkome en nie-beslissende uitver
kiesing van bepaalde persone tot saligheid tot stand gekom
het uit die vooruitgesiene geloof, bekering, heiligheio’ en god
sahigheid, wet àf net begin het àf ook al ‘n tyd geduar het;
maar dat die volkome en beshissende uitverkiesing tot stand
gekorn het uit die vooruitgesie~e volharding tot die einde toe
in die geloof, bekering, heihighejd en godsaligheid; en dat chit
die genadige en evangehiese waardigheid is, terwihie wear van
hy wat uitverkjes word, waardjger is as hy wat nie ujtverkjes
word nie; en dat derhaiwe die geloof, die geloofsgehoors~a~
heid, heihighejd, godsaljghejd en voiharding nie vrugte is van
die onveranderhike uitverkiesing tot heerljkhejd nie, maar dat
dit voorwaardes is wet vantevore vereis word en vooruitgesjen
is as aireeds voibring, in diegene wet ten voile uitverkies sal
word, en oorsake is waarsonder die onveranderhike uitverkie
sing tot heerhikhejd nie tot stand kom nie. Dit stry teen die hele
Skrif wat hierdie en dergeljke uitsprake in ons ore en harte
telkens weer inskerp: Die uitverkiesing is nie uit die werke
nie, maar uit Horn wat roep (Rom. 9 : 11). Almal het gelowig
geword wat tot die ewige lewe verordjneer was (Hand. 13 : 48).
By het ons uitverkjes in Horn orn heihig te wees (Ef. 1 : 4).
Julie bet My nie uitverkjes nie, maar Ek het julie uitverkjes
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(Job. 15 : 16). As dit deur genade is, dan is dit nie zneer uit
die werke nie (Rom 11 : 6). Hierin is die liefde: nie dat ons
God liefgehad bet nie, niaar dat Hy ons liefgehad het en sy
Seun gestuur bet (1 Job. 4 : 10).
6. Wat leer: Dat nie alle uitverkiesing tot saligheid onver
anderlik is nie; rnaar dat sommige uitverkoreneS, nieteenstaande
enige besluit van God, verlore kan gaan, en ook vir ewig verlore
gaan. Met hierdie growwe dwaling word God veranderlik ge
maak en die troos van die godsaliges, wat hulle skep uit
vastigheid van hul uitverkiesing, oinvergewerp. Ook word
Heilige Skrif weerspreek wat leer: Dat die uitverkorenes
verlei kan word nie (Matth. 24 : 24); dat Christus diegene
Horn deur die Vader gegee is, nie sal verloor nie (Joh. 6 :

die
die
nie
wat

39),

en dat God die wat Hy tevore verordineer, geroep en geregver
dig bet, die ook verheerlik bet (Rom. 8 : 30).
7. Wat leer: Dat daar in hierdie lewe geen vrug en geen
gevoel is van die onveranderlike uitverkiesing tot heerlikheid
nie; ook geen sekerheid nie, behalwe die wat afhanklik is van
‘n veranderlike en onsekere voorwaarde. Want behalwe dat dit

ongerymd is om ‘n, onsekere onsekerheid te stel, stry dit ook teen
die bevinding van die heiliges wat, kragtens die gevoel van
hul uitverkiesing, hulle met die apostel verheug en hierdie
weldaad van God roem (Ef. 1), wat volgens die vermaning van
Christus hulle verbly met die dissipels dat hul name in die
hemel geskrywe is (Luk. 10 : 20), wat ook die gevoel van hut
uitverkiesing stel teen die vurige pyle van die aanvegtinge van
die duiwel, terwyl hulle vra: Wie sal beskuldiging inbring teen
die uitverkorenes van God? (Rom. 8: 33).
8. Wat leer: Dat God oor niernand net kragtens sy reg
verdige wil besluit bet orn horn in die val van Adam en in die
gemeenskaplike staat van sonde en verdoemenis te iaat bly
nie, of in die rnededeling van die genade wat tot die geioof
en die bekering nodig is, verby gaan nie. Want dit staan vas:
Hy is barinhartig oor wie Hy wil, en Hy verhard wie Hy wil
(Rom 9 : 18). En dit ook: Dit is aan julle gegee om die ver
borgenhede van die koninkryk van die hdniele te ken, rnaar
aan hulle is dit nie gegee nie (Matth. 13 : 11). En ook: Ek loof
U, Vader, Here van die hernel en die aarde, dat U hierdie dinge
verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kinder
tjies geoperibaar bet. Ja, Vader, want so was diE u welbehae
(Matth. 11 : 25, 26).
9. Wat leer: Dat die oorsaak waarom God die Evangelie
hewer na die een yolk stuur as na die ander, nie enkel en aileen
die welbehae van God is nie, maar omdat die een yolk beter en
waardiger is as die ander waaraan die Evangelie ale meegedeel
word nie. Want Moses ontken dat by die Israelitiese yolk aldus
aanspreek: Kyk, aan die HERE jou God behoort die bemel,
ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar
net aan iou vaders bet die HERE ‘n welgevalle gehad om hulle
lief te he, en Hy bet hulle nageslag na hulie, vir julie, uit a!
die volke uitverkies, soos dit vandag is (Deut. 10 : 14, 15).
En Christus~: Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in
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Tirus en Sidon die kragtige dade piaasgevjna’ het wat in julie
plaasgevjnd het, sou huile hul lankal in sak en as bekeer het
(Matth. 11 : 21).

TWEEDE LEERSTUK
OOR DIE DOOD VAN CHRISTUS EN DIE VERLOSSING VAN DIE
MENSE DEUR SY DOOD

1. God is nie alleen ten hoogste barnihartig nie, maar ook
ten hoogste regverdig. En sy geregtighejd — soos Hy Horn in
sy Woord geopenbaar het — eis, dat ons sondes, teen sy on
eindige rnasjestejt begaan, nie alleen met tydelike, maar ook
met ewige strawwe aan siel en liggaam gestraf moet word; en
aan die strawwe kan ons nie ontkorn nie, tensy aan die geregtig
heid van God voldoen word.
2. Maar omdat ons self geen voldoening kan gee om ons
van die toorn van God te bevry nie, het God uit oneindige
barrnhartigheid sy eniggebore Seun as borg aan ons gegee, wat
vir ons of in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis
geword bet om vir ons te voldoen.
3. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en
volmaakte offer en genoegdoening vir die sondes; van oneindige
krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele
wéreld te versoen.
4. En hierdie dood het daarom so ‘n grote krag en waarde,
orndat die persoon wat dit ondergaan het, nie alleen ‘n ware
en volkome heilige mens is nie, maar ook die eniggebore Seun
van God, van eenselfde ewige en oneindige wese met die Vader
en die Heilige Gees, soos ons Saligmaker dan ook moes gewees
het. Bowendien, omdat sy dood verbonde was met die gevoel
van die toorn van God en van die vloek wat ons deur ons
sondes verdien het.
5. Verder is die belofte van die Evangelie dat elkeen wat
in die gekruisjgde Christus gb, nie verlore sal gaan nie, maar
die ewige lewe sal he; en hierdie belofte moet aan alle volke
en mense tot wie God na sy welbehae sy Evangelie stuur,
sonder enige onderskeid verkondig en voorgestel word, met die
bevel van bekering en geloof.
6. Dat egter baie wat deur die Evangelie geroep is, nie tot
bekering kom of in Christus gb nie, maar in ongeloof sterwe,
dit kom nie deur die gebrekkighejd of ongenoegsaam~ej~ van
die offer wat Christus aan die kruis gebring het nie, maar
deur hub eie skuld.
7. Maar almal wat waaragtiglik gb en deur die dood. van
Christus van die sondes en die verderf gered en behou word,
geniet hierdie weldaad alleen uit die genade van God, wat
aan hulle van ewigheid af in Christus gegee is sonder dat Fly
die genade aan iemand verskuldig is.
8. Want dit was die geheel vrye raad, die genadige wil en
voorneme van God die Vader, dat die leweadmakende en
sabigmakende krag van die kosbare dood van sy Seun horn
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sou uitstrek tot al die uitverkorenes om hulle alleen met die
regverdigmakende geloof te begiftig en daardeur hulle onfeil
baar tot die saligheid te bring; dit wil sê: Dit was die wil
van God dat Christus deur die bloed van sy kruis — waarmee
Hy die nuwe verbond bevestig het — uit alle volke, stamme,
geslagte en tale, die almal en die alleen, kragdadig sou verbs
wat van ewigheid af tot saligheid uitverkies en deur die Vader
aan Horn gegee is; dat Hy hulle sou begiftig met die geboof
sowel as die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees,
wat Hy deur sy dood vir hulle verwerf het; en dat Hy hulle
van al hul sondes, die aangeborene sowel as die werklike, ná
sowel as voor die geloof begaan, deur sy bloed sou reinig, tot
die einde toe getrou sou bewaar en uiteindelik sonder enige
viek of rimpel heerlik voor Horn sou stel.
9. Hierdie raad wat voortkom uit die ewige liefde van
God tot die uitverkorenes, is van die begin van die wêreld af tot
op die teenswoordige tyd kragdadig vervul, al versit die poorte
van die doderyk hulle tevergeefs ‘daarteen. Hierdie raad sal
ook voortaan vervul word, sodat die uitverkorenes op die regte
tyd byeen vergader sal word en daar altyd ‘n Kerk van
gelowiges sal wees, gegrondves op die bboed van Christus. En
hulle moet Horn as hul Saligmaker wat, as ‘n bruidegom vir
sy bruid, sy lewe aan die kruis vir hulle gegee het, stand
vastig bemin, met volharding dien en bier en in able ewigheid
verheerlik.
VERWERPING- VAN DIE DWALINGE

Aangesien hiermee die regsinnige leer verklaar is, verwerp
die Sinode die dwalinge van diegene
1. wat leer: Dat God die Vader sy Seun tot die kruisdood
verordineer het sonder ‘n seker en bepaalde raadsbesluit orn
iernand sekerlik salig te rnaak, sodat die noodsaaklikheid, nut
tigheid en waardigheid van die verdienste van die dood van
Chris tus wel sou kon bestaan en in alle dele volmaak, volkorne
en as een geheel sou kon gebly bet, selfs al son geen enkele
rnens horn ooit die verlossing wat Hy verwerf het, inderdaad
toe ge~ien bet nie. Want hierdie leer strek tot versniading van

die wysheid van die Vader en van die verdienste van Jesus
Christus en is in stryd met die Heilige Skrif. Want aldus
spreek ons Saligrnaker: Ek lê my lewe af vir die skape, en Ek
ken hulle (Joh. 10 : 15, 27). En die profeet Jesaja sê van die
Saligmaker: As sy siel ‘n skuldoffer aangebied bet, sal Hy ‘n
nakroos sien; Hy sal die dae verleng en die welbehae van die
Here sal deur sy hand voorspoedig wees (Jes. 53 : 10). Eindelik

werp’ dit die geloofsartikel ornver waarmee ons ons geloof
bely aan ‘n algernene Christelike Kerk.
2. Wat leer: Dat dit nie die doe! van die dood van Christus
was orn die nuwe verbond van die genade rnetterdaad deur sy
bloed te bevestig nie, rnaar alleen dat Hy vir die Vader die
blote reg sou verwerwe orn met die rnense weer ‘n verbond
van die genade of van die werke, net soos Hy wil, te kan oprig.

Want dit is in stryd met die Skrif wat leer dat Christus Borg
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en Middelaar geword het van ‘n beter, dit wil sê, van die nuwe
verbond (Hebr. 7 : 22) en dat ‘n testament eers by ‘n sterf
geval geldig is (Hebr. 9 : 15, 17).
3. Wat leer: Dat Christus deur sy voldoening vir niernand
sekerljk die saligheid self en die geloof verdien het waardeur
hierdie voldoening van Christus tot saligheid kragtiglik toege
eien word nie, znaar dat By eileen vir die Vader die mag of
die voikome wil verwerf het om opnuut met die rnense te
handel en nuwe voorwaardes, soos Hy wil, voor te skrywe;
en dat die volbrenging daar van sou afhang van die vrye wil
van die mens, sodat dit this sou kon gebeur dat âf niemand
nile rnense dit sou vervul. Want hierdje mense dink alte

of

veragtelik oor die dood van Christus, erken geensins die ver
naamste vrug of weldaad wat daardeur verkry is nie en roep
weer uit die hel die Pelagiaanse dwaling te voorskyn.
4. Wat leer: Dat die nuwe verbond van die genade wat
God die Vader, deur tussenkoms van die dood van Christus,
met die mense geznaak het, nie daarin bestaan dat ons deur
die geloof vir sover dit die verdienste van Christ us aanneern,
voor God regverdig en salig gemaak word nie; maar daarin
dat God, nadat Fly die eis van die voimaakte gehoorsaam
held van die Wet afgeskaf het, die geloof self en die geioofs..
gehoorsaarnhei~
alhoewel dit onvoimaak is — vir volmaakte
gehoorsaamhejd van die Wet reken en uit genade waardjg ag
om dit met die ewige lewe te beloon. Want hierdie mense weer
spreek die Skrif: Hulle word deur sy genade verniet gareg
verdig deur die verlossing wet in Christus Jesus is, wat God
voorgestel het as ‘n versoening deur die geloof in sy bloed
(Rom. 3 : 24, 25). En met die goddelose Socinus voer hulle
‘n nuwe en vreemde regverdigmaking van die mens voor God
in, teen die eendragtige ooreenstemming van die hele Kerk.
5. Wat leer: Dat aile mense in die staat van versoening
en in die genade van die verbond aangeneem is; sodat niemand
vanweë die erfsonde aan die verdoemenis skuldig is of verdoem
sal word nie, maar dat alle mense van die skuld van hierdie
sonde vry is. Want hierdie gevoele stry teen die Skrif wet sê
dat ons van nature kinders van die toorn is (El. 2 : 3).
6. Die wet die onderskeid tussen die verwerwing en die toe
eiening gebruik om die onversigtiges en onervarenes hierdie
gevoele te kan inprent dat God, vir sover dit Hom betref, aan
alle mense die weldade wet deur die dood van Christus verkry
word, in gelyke mate wou meedeel. Mear dat sominige die
vergifnjs van sondes en die ewige lewe deelagtig word en ander
nie — daardie onderskeid hang van hul vrye wil af wet horn
aanpas by die genade wat sonder onderskeid aangebied word,
en dat dit nie van die besondere gawe van die barxnhartigheid~
wat kragtiglik in hulle werk, afhang dat hulie in onderskeiding
van ander die genade hulie sou toeëien nie. Want die mense

wat voorgee dat hulle hierdie onderskeiding in ‘n goeie sin
voorstel, probeer om die yolk die verderfljke gil van die Pelagi
aanse dwalinge in te gee.
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7. Wat leer: Dat Christus vir diegerie wat ten boogste deur
God bemin word en wet Hy tot die ewige lewe uitverkies het,
nie kon en moes sterwe nie en ook nie gesterf bet nie, omdat
huile die dood van Christus nie nodig het nie. Want hulle weer
spreek die apostel wat sê: Christus bet my iiefgehad en bet
Homseif vir my oorgegee (Gal. 2 : 20). Desgelyks: Wie sal
beskuidiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is
dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeei? Christus
is dit wat gesterl bet (Rom. 8 : 33, 34) naarnlik vir hulle: en
die Saligrnaker wat sê: Ek iê my iewe af vir die skape (Joh.
10 : 15); en: Dit is my gebod dat julie mekaar moat liefhê net
soos Ek Julie iiefgehad het. Groter iiefde het niemand as dit
nie, dat iernand sy iewe vir sy vriende gee (Joh. 15 : 12, 13).
DERDE EN VIERDE LEERSTUKKE
OOR DIE MENS SE VERDORWENHEID EN BEKERING TOT GOD

1. Die mens is van die begin af na die beeld van God
geskape, versierd in sy verstand met ware en salige kennis van
sy Skepper en van ander geestelike sake; in sy wil
en sy hart met geregtigheid en in al sy geneenthede
met suiwerheid; sodat hy dus heeltemal heilig was. Maar toe
hy deur die ingewing van die duiwel en deur sy eie vrye wil
van God afgewyk het, het hy homseif van hierdie uitnemende
gawes beroof; en hy het daarenteen in die plek daarvan oor
homself gebring blindheid, verskriklike duisternis, ydeiheid en
verkeerdheid van oordeel in sy verstand; boosheid, wederspan
nigheid en hardheid in sy wil en sy hart, sowel as onsuiwer
heid in al sy geneenthede.
2. Net soos die rnens ná die val gewees het, was ook die
kinders wat hy voortgebring het: hy het as verdorwene ver
dorwe kinders voortgebring; sodat die verdorwenheid, volgens
die regverdige oordeel van God, van Adam op al sy nakorne
linge — Christus alleen uitgesonderd — oorgegaan het, nie deur
navolging soos eertyds die Peiagiane beweer het nie, maar
deur voortplanting van die verdorwe natuur.
3. Daarom word alle mense in sonde ontvang en as kinders
van die toorn gebore, onbekwaarn tot enige saligmakende goed,
geneig tot kwaad, dood in sondes en slawe van die sonde; hulle
kan en wil ook nie tot God terugkeer of hul verdorwe natuur
verbeter of onderneem om dit te verbeter nie, sonder die
genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk.
4. Daar het wel ná die val in die rnens nog ‘n bietjie hg van
die natuur oorgebly waardeur 1~y, eni~e kennis behou van God,
van die natuurhike dinge, van die onderskeid tussen wat betaarn
uk en onbetaarnhik is, terwyl hy- ook enigsins ‘n strewe open
baar na deug en uiterlike tug. Maar so onmoonthik is dit vir
die mens om deur hierdie hg van die natuur tot die salig
makende kennis van God te kom en horn tot God te bekeer,
dat hy selfs in natuurhike en burgerhike sake hierdie hg nie reg
gebruik nie; ja, dit veel hewer — hoedanig dit ook al mag
wees — op verskihlende maniere geheel en al besoedel en in
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ongeregtigheid onderdruk. En orndat hy dit doen, is daar vir
horn geen verontskuldiging voor God nie.
5. Wat dit betref staan dit met die Wet van die Tien
Gebooie wat God deur Moses besonderlik aan die Jode gegee
het, net soos met die hg van die natuur. Want aangesien die
Wet die grootheid van die sonde wet ontdek en die mens al
meer van sy skuld oortuig, maar die herstellingsmiddel daar
teen nie aanwys of enige kragte bybring om uit hierdie ellende
uit te kom nie, en omdat die Wet dus, nadat dit deur die vlees
kragteloos geword het, die oortreder onder die vloek laat bly,
daarom kan die mens daardeur die sahigmakende genade nie
verkry nie.
6. Wat dus die hg van die natuur en ook die Wet nie kan
doen nie, dit doen God deur die krag van die Heilige Gees en
deur die Woord of die bediening van die versoening. Dit is die
Evangelie van die Messias waardeur dit God behaag het om
die gelowige mense in die Ou sowel as in die Nuwe Testament
sahig te maak.
7. Hierdie verborgenheid van sy wit het God in die Ou
Testament aan weinige bekend gemaak, maar in die Nuwe
Testament, waar die onderskeid tussen die volke weggeneem
is, het Hy dit aan meer mense geopenbaar. Dat hierdie toe
bedehing so verskillend is, daarvan moet die oorsaak nie toe
geskryf word aan die waardigheid van die een yolk ho die
ander nie, of ook nan die feit dat ‘n beter gebruik van die hg
van die natuur gemaak is nie, maar aan die geheel vrye wet
behae en onverdiende hiefde van God. Daarom moet diegene
aan wie buite, ja teen enige verdienste, so ‘n groot genade te
beurt val, dit met ‘n nederige en dankbare hart erken; maar
ten opsigte van die ander wat hierdie genade nie deelagtig
word nie, moet hulle met die apostel die strengheid en regverdig
heid van die oordele van God aanbid sonder om dit nuuskierig
uk te wit ondersoek.
8. Maar almal wat deur die Evangehie geroep word, word
in ahlé ems geroep. Want God betuig in alle ems en waaragtig
Ilk in sy Woord wat Horn welgevahlig is: naarnhik, dat diegene
wat geroep is, na Horn toe moet korn. Hy beloof ook in ahle
ems aan alrnal wat na Horn toe kom en gb, die rus vir hut
siele en die ewige lewe.
9. Dat bale wat deur die bediening van die Evangelic
geroep is, nie korn en nie bekeer word nie, daarvan he die
skuld nie in die Evangehie of in Christus wat deur die Evangelic
aangebied is nie, ook nie in God wat deur die Evangelic roep
en selfs ook ann hulle wat Hy roep, verskillende gawes meedeel
nie, rnaar in die geroepenes self van wie sommige deur sorge
loosheid die woord van die hewe nie aanneern nie; ander neem
dit wel aan, maar nie in die binneste van huh harte nie; daar
om is dit dat hulle, ná ‘n kortstondige vreugde van die tydehike
geloof, weer terugval; ander laat die saad van die Woord
deur die dorings van die sorgvuldighede en deur die welluste
van die wêreld verstik en bring geen vrugte voort nie, soos
ons Sahigmaker in die gelykenis van die saad dit leer (Matt.
13).
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10. Maar dat ander wat deur die bediening van die Evangelie
geroep is, korn en bekeer word, dit moet nie aan die mens
toegeskryf word nie asof hy deur sy vrye wil horn onderskei
van ander wat met net so ‘n grote of genoegsame genade tot
geloof en bekering voorsien is — soos die hooghartige kettery
van Pelagius dit stel — rnaar dit moet aan God toegeskrywe
word dat ál diegene, deur Horn as sy eiendom van ewigheid
af in Christus uitverkore, ook almal in die tyd kragtelik roep,
met die geloof en die bekering begiftig en, nadat hulle verbs
is uit die mag van die duisternis, oorbring in die ryk van sy
Seun, sodat hulle die deugde sou verkondig van Horn wat hulle
uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare hg en nie in
hulseif sou roem nie, rnaar in die Here, soos die apostoliese
geskrifte telkens getuig.
11. Verder, wanneer God hierdie welbehae in die uitverkore
nes uitvoer en die ware bekering in hulle werk, dan laat Hy
aan huhle nie ahleen uiterlik die Evangehie verkondig en verlig
Hy nie ahleen hub verstand kragtiglik deur die Heihige Gees,
sodat hulle reg kan verstaan en onderskei die dinge van die
Gees van God nie; maar Hy dring ook in tot in die binneste
dele van die mens met die kragtige werking van
dieselfde wederbarende Gees; Hy open die hart wat
gesluit is; Hy vermurf wat hard is; Hy besny wat
onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe hoedanig
hede in en maak dat die wil wat dood was, lewend word; wat
boos was, goed word; wat nie wou nie, nou inderdaad wil;
wat wederspannig was, gehoorsaam word; Hy beweeg en ver
sterk die wil so, dat dit soos ‘n goeie boom vrugte van goeie
werke kan voortbring.
12.
Dit is die wedergeboorte, die vernuwing, nuwe skep
ping, o~wekking uit die dode en lewendmaking waarvan so
heerhik in die Skrif gespreek word, wat God sonder ons in ons
werk. En dit word in ons nie teweeggebring deur middel van
die uiterlike prediking alleen of deur aanprysing, of deur
enige werking van sodanige aard dat dit, nadat God sy werk
voibring het, dan nog in die mens se mag sou lê om weder
gebore of nie wedergebore te word nie, bekeer te word of nie
bekeer te word nie. Maar dit is ‘n geheel bowenatuurlike, baie
kragtige en tegelyk baie soete, wonderbare, verborge en onuit
spreeklike werking wat — volgens die getuienis van die Skrif
wat deur Horn, die oorsaak van hierdie werking, ingegee is —
in sy krag nie minder of geringer is as die skepping of die
opwekking van die dode nie; sodat huhle almal in wie se harte
God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar
en kragdadighik wedergebore word en daadwerklik gb. En dan
word die wil wat nou vernuut is, nie ahleen deur God gedrywe
of beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk
dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur
die genade wat hy ontvang het, gb en horn bekeer.
13. Die wyse van hierdie werking kan die gehowiges in hierdie
hewe nie volkome begryp nie. Ondertussen is dit vir huhle ‘n
gerusstehhing dat huhie weet en gevoel dat hulle deur hierdie
genade van God met die hart gb en hub Saligmaker liefhet.
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14. So is die geloof dan ‘a gawe van God; nie omdat dit
aan die vrye wil van die mens deur God aangebied word nie,
rnaar omdat dit die mens metterdaad meegedeel, ingegee en
ingestort word. Ook nie daarom dat God net die mag om te
gb sou gee en daarna die toestemming of die daadwerklike
geloof van die vrye wil van die mens sou verwag nie; maar
omdat Hy wat werk orn te wil sowel as om te werk, ja alles
in alrnal werk, in die mens teweegbring die wil om te gb en
die geloof self.
15. Hierdie genade is God aan niernand verskuldig nie, want
wat sou Hy skuldig wees aan die een wat Horn nie éérs jets
kan gee, sodat dit horn vergeld rnoet word nie? Ja, wat soü
God aan horn verskuldig wees wat van hornself niks het nie
as net sonde en leuens? Die een dan wat hierdie genade ont
vang,~ hy is aan God alleen daarvoor ewige dankbaarheid ver
skuldig, en hy dank God ook daarvoor; die een wat hierdie
genade nie ontvang nie, hy ag ook hierdie geestelike dinge
geheel en al nie en behaag homseif in wat sy eie is; of deur
sorgeloosheid roern hy tevergeefs daarin dat hy het, wat hy
nie het nie. Verder, oor diegene wat hul geloof uiterlik bely
en hul lewe verbeter, rnoet ‘n mens volgens die voorbeeld van
die apostels die beste oordeel en spreek; want die binneste
van die hart is aan ons onbekend. En wat die ander betref
wat nog nie geroep is nie, vir hulle moet ons God bid wat
die dinge wat nie is nie, roep asof hulle was; en ons moet
ons voistrek nie teenoor hulle verhef, asof ons onsself onder-~
skei het nie.
16. Maar die mens het deur die val nie opgehou om rnens
te wees nie, begaaf rnet verstand en wil, en die sonde wat die
hele menslike geslag deurdring het, het die natuur van die
mens nie weggeneem nie, rnaar bederwe en geestelik gedood.
Daarom werk hierdie goddelike genade van die wedergeboorte
in die mens nie asof hulle stokke en blokke is nie; dit vernietig
die wil en sy eienskappe nie en dwing dit nie rnet geweld teen
sy sin nie, maar rnaak dit geestelik lewend, genees dit, verbeter
dit en buig dit tegelykertyd lieflik en kragtig, sodat waar
wederspannigheid en teenstand van die vlees tevore volkorne
die oorhand gehad het, daar nou ‘n gewillige en opregte ge
hoorsaamheid aan die Gees die oorhand begin te kry. Daarin
is die ware en geestelike wederoprigting en vryheid van ons
wib geleë. En as dit nie was dat die wonderbaarlike Werk
meester van al wat goed is op so ‘n wyse met ons gehandel
het nie, dan sou die mens glad geen hoop h~ om uit die val
te kan opstaan deur sy vrye wil nie, waardeur hy hornself,
toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort het.
17. Die almagtige werking van God waardeur Hy ons
natuurlike lewe voortbring en onderhou, sluit nie uit nie, maar
vereis die gebruik van die rniddele waardëur God na sy on
cindige wysheid en goedheid hierdie krag van Horn wou uit
oefen. Net so sluit ook die voormelde bonatuurlike werking
van God, waardeur Hy ons wederbaar, voistrek nie uit, en
dit stoot voistrek nie ornver die gebruik van die Evangelie wat
die wyse God as ‘n saad van die wedergeboorte en ‘n spys
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vir die siel verordineer het nie. Die apostels en die leraars
wat hulle opgevolg het, bet dan ook die mense aangaande
hierdie genade van God godsaliglik onderrig tot sy eer en om
alle hoogmoed van die mens te onderdruk terwyl hulle intussen
ook nie nagelaat het om hulle deur heilige vermaninge uit die
Evangelie onder die bearbeiding van die Woord, van die
Sakramente en die kerklike tug te hou nie. So moet dan ook
nou diegene wat in die gemeente onderrig gee of diegene wat
onderrig ontvang, geensins so verm~tel wees om God te versoek
deur die dinge te skei wat God na sy welbehae saamgevoeg
wou laat bly nie. Want deur middel van die vermaninge word
die genade meegedeel, en hoe vaardiger ons ons amp uitoefen,
des te heerliker word gewoonlik die weldaad openbaar wat
God in ons werk, en sy werk vorder dan op die allerbeste
manier. Aan die God alleen kom toe, vanweë die middele
sowel as vanwe~ die saligmakende vrug en krag daarvan, alle
heerlikheid in der ewigheid. Amen.
VERWERPING VAN DIE DWALINGE

Aangesien hiermee die regsinnige leer verklaar is, verwerp
die Sinode die dwalinge van diegene
1. wat leer: Dat ‘n mans nie eintljk kan sê dat die erfsonde
op sigself genoegsaam is orn die hele r~nslike geslag te veroor
deal of om tydelike en ewige strawwe te verdien nie. Want hulle
weerspreek die apostel wat sê: Deur een rnens het die sonde
in die wereld ingekorn, en deur die sonde die dood, en so het
die dood tot alle rnense deurgedring, orndat almal gesondig
het (Rom. 5 : 12). En: Die oordeel was een tot veroordeling
(Rom. 5 : 16); en: Die loon van die sonde is die dood (Rom.
6 : 23).
2. Wat leer: Dat die geestelike gawes of die goeie hoedanig
hede en deugde soos: goedheid, heiligheid, regverdigheid, in die
wil van die mens nie kon gewees het toe by in die begin geskape
is nie, en dus in die val ook nie daar van kon geskei word nie.

Want dit stry teen die beskrywing van die ewebeeld van God,
wat die apostel ons voorhou (Ef. 4 : 24), waar by getuig dat
dit bestaan het in geregtigheid en heiligheid, wat altwee onge
twyfeld in die wil hul setel bet.
3. Wat leer: Dat in die geestelike dood die geestelike gawes
ide geskeie is van die mans se wil nie, aangesien die wil in
sigself nooit verdorwe was nie, maar net deur die duisternis
van die verstand en die ongereeldheid van die geneenthede
gehinder was; en dat, wanneer hierdie hindernisse weggeneern
is, die wil dan weer sy vrye aangebore krag kan uitoefan, dit
wil sê, allerhande goeie dinge wat horn voorgestel word, uit
homseif kan wil en kies, of nie wil en nie kies nie. Dit is ‘n

nuwigheid en ‘n dwaling, en dit strek daartoe dat die kragte
van die vrye wil verhef word, teen die uitspraak van die
profeet: Bedrieglik is die hart ho alle dinge, ja verdorwe is
dit (Jer. 17 : 9), en van die apostel : Onder wie — kinders van
die ongehoorsaamheid — ons alrnal ook vroeër gewandel hat
in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees
en van die sinne gedoen hat (Ef. 2 : 3).
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4. Wat leer: Dat die onwedergebore inens nie eintlik of
heeltemal dood is in die sonde of ontbloot is van alle kragte
met betrekking tot wat geestelik goed is nie; maar dat hy nog
ken honger en dors ne die geregtigheid en die lewe en die offer
van ‘n verslae en gebroke gees ken bring wat God welgevallig
is. Want hierdie dinge stry teen die duidelike getuienisse van
die Skrif: Julie was dood deur die misdade en die sondes (Ef.
2 : 1, 5); en: Al die versinsels wat hy bedink in sy hart is
altyddeur net sleg (Gen. 6 : 5; 8 : 21). Bowendien, honger
en dors na die verlossing uit die ellende en na die lewe, en
die offer aan God van ‘n gebroke gees, geld net van die weder
geborenes en van diegene wat salig genoem word (Ps. 51 : 10
en Matth. 5 : 6).
5. Wat leer: Dat die verdorwe en natuurljke mens die
algemene genade — daaronder verstaan hulie die hg van die
netuur — of die gewes wat ná die val nog in die rnens oorgebiy
het, so goed kan gebruik dat hy deur die goeie gebruik daar
van ‘n meerdere, naaxnhik die Evangehiese of sahigrnakende
genade en die saligheid self langsarnerhand en trapsgewyse kan
verkry. En dat God op die wyse van sy kant Horn bereid betoon
cm Christus aan ahle rnense te openbaar, eangesien Hy die
middele wat tot bekering nodig is aan airnal genoegsaarn en
kregdadig toedien. Want behalwe die ervaring van alle tye
betuig die Skrif ook dat dit vals is: Hy rnaak ann Jakob sy
woord bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So
het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge,
die ken hulie nie (Ps. 147 : 19, 20). God het in die tye wat
verby is, toegelaat dat al die nasies in huhie eie wee sou wandel
(Hand. 14 : 16). En: Huile (naamlik Paulus en sy reis
genote) is deur die Heihige Gees verhinder orn die woord in
Asië te verkondig; en by Misië gekom, het huhle probeer orn na
Bithinië te gaan, maar die Gees het huhie dit nie toegelaat nie

(Hand. 16 : 6, 7).
6. Wat leer: Dat in die ware bekering van die mens geen
nuwe hoedanighede, kragte of gawes in die wil van God inge
a tort ken word nie, en dat daarorn die geloof waerdeur ons die
eerste keer bekeer word en waarorn ons gelowiges genoern
word, nie is ‘n hoedenigheid of ‘n gawe deur God ingestort nie,
mear net ‘n dead van die mens; en dat dit ahleen maar ‘n
gawe genoem kan word ten opsigte van die meg om daartoe te
kom. Want daarmee weerspreek hulle die Heilige Skrif wat

getuig dat God nuwe hoedanighede van die geloof, van die
gehoorsaamheid en van die gevoel van sy liefde in ons harte
uitstort: Ek gee my wet in hul binneste en skrywe dit op
huile hart (Jer. 31 : 33). En: Ek sal water giet op die dorsiand
en strorne op die droë grond; Ek sal my Gees op iou nageslag
giet (Jes. 44 : 3). En: Din hiefde van God is in ons harte
uitgestort deur die Heihige Gees wet nan ons gegee is (Rom.

5 : 5). Dit is ook in stryd met die voortdurende gebruik van
die Kerk van God wat by die profeet aldus bid: Bekeer my,
den sal ek my bekeer (Jer. 31 : 18).
7. Wat leer: Dat die genede weardeur ons tot God bekeer
word, niks enders is as ‘n sagte aanreding nie, of — soos ander
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dit verklaar — dat dit die alieredeiste werkwyse is in die
bekering van die rnens en die beste ooreenkom met die natuur
van die mens, wat deur aanrading pleas vind; en dat daar
niks is wat kan verhinder dat die aanradende genade alleen
nie genoegsaam sou wees om die natuuriike mens geesteiik tè
meek nie; Ja dat God die toestemming van die wil nie anders
voortbring nie as deur sodanige aanrading; en dat die krag
van die goddelike werking waerdeur dit die werking van die
Satan oortref, hierin bestaan, dat God ewige, maar Satan
tydelike goedere belowe. Want dit is suiwer Pelagiaans en in
stryd met die hele Heilige Skrif, wat behaiwe dit nog ‘n
ander en baie kragtiger en goddeliker manier van werking van
die Heilige Gees in die bekering van die mens erken; soos by
Eségi~l: Ek sal Julie ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in Jul
binneste gee; en Ek sal die hart van kiip tilt Julie viees
wegne~m en Julie ‘n hart van viees gee (Eseg. 36 : 26).
8. Wat leer: Dat God suike kragte van sy aimag in die
wedergeboorte van die mens nie gebruik waardeur Hy die mens
se wil kragteiik en onfeiibaar sou buig tot geloof en bekering
nie, mear dat as ai die werkinge van die genade voibring is
wat God gebruik om die mens te bekeer, die mens nogtans God
en die Heilige Gees, wanneer dit die voorneme en wil van God
is om horn te wederbaar, so kan weerstean en inderdaad ook
dikweis weers teen, dat hy sy eie wedergeboorte geheel en a!
verhinder; en dat dit dus in sy eie meg bly om wedergebore
te word of nie. Want dit is niks anders nie as dat al die krag
van die genade van God in ons bekering weggeneem en die
werking van die almagtige God aan die wil van die mens
onderwerp word. Dit gaan in teen die leer van die apostels:
Dat ons gb na die werking van die krag van sy sterkte (Ef.
1 : 19). En: Dat God alle weigevalie aan wet goed is en alle
werk van die geboaf in ons met krag voikome meek (2 Thes.
1 : 11). En: Dat sy goddelike krag ons alies wat tot die lewe
en godsvrug dien, geskenk het (2 Petr. 1 : 3).
9. Wat leer: Dat die genade en die vrye wil gedeeltelike
oorsake is wet aitwee seam die begin van die bekering bewerk,
en dat die genade in die orde van werking nie aan die werking
van die wil voorafgaan nie; dit wil sê, dat God die wil van
die mens nie kragtiglik help tot bekering voordat die wil van
die ~nens homself beweeg en daartoe bepael nie. Want die Ott
Kerk het hierdie leer al lankal in die Palagiane veroordeel
kragtens die woorde van die apostel: So hang dit dan nie af
van die een wat wil of van die een wet loop nie, maar van
God wat barmhartig is (Rom. 9 : 16). Desgelyks: Wie trek
Jou voor? En wat het Jy wet Jy nie ontvang het nie? (1 Kor.
4 : 7). En: Dit is God wet in Julie werk om te wil sowel as
orn te werk na sy welbehae (Fil. 2 : 13).
VYFDE LEERSTUK
OOR DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES

1. Diegene wat God na sy voorneme roep tot die gemeen—
skap van sy Seun, onse Here Jesus Christus, en deur die
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Heilige Gees wederbaar, hulle verbs Hy wel van die heer
skappy en slawerny van die sonde, maar Hy verbs hulle in
hierdie lewe nie geheeb en al van die vlees en die biggaam van
die sonde nie.
2. Hieruit spruit voort die daagbikse sondes van swakheid,
en selfs aan die alberbeste werke van die heibiges kleef daar ook
gebreke. Dit gee huble gedurigdeur rede om hulbe voor God te
verootmoedig, hub toeviug tot die gekruisigde Christus te
neem, die vlees hoe langer hoe meer deur die Gees van die
gebed en deur heilige oefeninge van godsvrug dood te maak,
en na die eindpaab van die volrnaaktheid so lank te smak totdat huble, ontbonde van hierdie biggaam van die sonde, met
die Lam van God in die hemele sal regeer.
3. Vanweë hierdie oorblyfsebs van die inwonende sonde
en ook vanweë die aanvegtinge van die wêreld en van Satan,
sou die bekeerdes in die genade nie standvastig kan bly as
hulle aan hul eie kragte oorgelaat was nie. Maar God is
getrou, wat hulbe in die genade wat aan huble eenmaal gegee
is, barmhartiglik bevestig en hulle tot die einde toe kragtiglik
bewaar.
4. En aihoewel die mag van God waardeur Hy die ware
gelowiges in die genade bevestig en bewaar so groot is dat
hulbe deur die vlees nie kan oorwin word nie, so word die
bekeerdes nogtans nie altyd deur God so gebei en beweeg dat
hulbe in sommige besondere dade, deui hul eie skuld, van
die leiding van die genade nie sou kan afwyk en deur die
begeerbikhede van die vlees verlei sou word en dit voig nie.
Daarom moet hulle gedurigdeur waak en bid dat hullé nie
in versoeking gelei word nie. En as hulle dit nie doen nie,
kan hulle nie albeen deur die vlees, die wêreld en Satan tot
sware en ook gruwelike sondes verlei word nie, maar word
hubbe ook inderdaad, deur die regverdige toebating van God,
daartoe somtyds verlei. Soos die droewige vab van ]Dawid,
Petrus en ander heibiges wat vir ons in die Skrif beskrywe is,
bewys.
5. Met sUlke growwe sondes vertoorn hulle God ten seerste,
verval hubbe in doodskuld, bedroef hulle die Heibige Gees, ver
breek hulbe ‘n tyd lank die beoefening van die geboof, kwes hulbe
hub gewete swaar en verboor huble somtyds vir ‘n tyd lank die
gevoel van die genade; totdat aan hulle, wanneer hubbe deur
ernstige boetvaardigheid op die weg terugkeer, die vaderbike
aangesig van God opnuut verskyn.
6. Want God wat ryk is in barmhartigheid, neem volgens
die onveranderbike voorneme van die uitverkiesing die Heilige
Gees van sy eiendom, ook selfs in hul droewige vab, nie heel
temal weg nie, en Hy laat hulle nie so ver vervab dat hulbe
nit die genade van die aanneming en uit die staat van die reg
verdigmaking uitval nie, of dat hulle die sonde tot die dood
of teen die Heilige Gees bedrywe en, geheel en al deur Hom
verlate, hubseif in die ewige verderf stbrt nie.
7. Want, ten eerste, bewaar Hy nog in hubbe by so ‘n vab
sy onverderflike saad waaruit hulbe wedergebore is, sodat dit
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nie vergaan of weggewerp word nie. Ten tweede, vernuwe Hy
hulle sekerlik en kragtiglik deur sy Woord en Gees tot bekering, sodat hulle oor die bedrewe sondes van harte en tot
God bedroef is, vergifnis in die bloed van die Middelaar deur
die geloof met ‘n gebroke hart begeer en verkry, die genade
van God, wat nou met hulle versoend is, weer gevoel, sy ont
ferminge en getrouheid aanbid en voortaan hul saligheid met
vrees en bewing des te yweriger uitwerk.
8. So verkry hulle dit dan nie deur hul verdienste of kragte
nie, maar uit die genadige barmhartigheid van God dat hulle
nie geheel en al uit die geloof en die genade uitval of ook
tot die einde toe in die val bly en verlore gaan nie. Dit kon,
sover dit hulle aanbetref, nie alleen maklik gebeur nie, maar
sou ook ongetwyfeld gebeur. Maar wat God aanbetref, kan
dit glad nie gebeur nie, omdat sy raad nie verander, sy belofte
nie gebreek, die roeping na sy voorneme nie herroep, die ver
dienste, voorbidding en bewaring van Christus nie kragteloos
gemaak en ook die verseëling van die Heilige Gees nie verydel
of vernietig kan word nie.
9. Van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die salig
heid en van die volharding van die ware gelowiges in die
geloof, kan die gelowiges self versekerd wees, en hulle is dit
ook volgens die maat van die geloof waarmee hulle sekerlik
gb dat hulle is en altyd sal bly ware en lewende lede van die
Kerk, dat hulle vergifnis van die sondes en die ewige lewe
deelagtig is.
10. Hierdie sekerheid spruit derhalwe nie voort uit enige
besondere openbaring wat sonder of buite die Woord plaas
gevind het nie, maar uit die geboof aan die beboftes van God,
wat Hy in sy Woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar
het; uit die getuienis van die Heilige Gees wat saam met ons
gees getuig dat ons kinders en erfgename van God is, en
eindeljk uit die ernstige en heilige strewe na ‘n goeie gewete
en goeie werke. En as die uitverkorenes van God in hierdie
wéreld hierdie vaste troos dat hulle die oorwinning sal behou
en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid nie sou
besit nie, dan sou hulbe van al die mense die ellendigste wees.
11. Intussen getuig die Skrif dat die gelowiges in hierdie
lewe teen verskillende twyfelinge van die vlees stry en, as
hulle in sware aanvegtinge kom, nie altyd hierdie volle ver
troue van die geloof en hierdie sekerheid van die volharding
gevoel nie. Maar God, die Vader van able vertroosting, laat
nie toe dat hulle bo hul kragte versoek word nie, maar Hy sal
saam met die versoeking ook die uitkoms gee (1 Kor. 10 : 13),
en Hy wek in hulle die versekerdheid van die volharding deur
die Heilige Gees weer op.
12. Dit is egter so onmoontlik dat hierdie versekerdheid
van die volharding die ware gebowiges hoogrnoedig en vleeslik
en sorgeboos sou maak, dat dit inteendeel ‘n ware wortel is
van nederigheid, kinderlike vrees, ware godsaligheid, lydsaam
heid in able stryd, vurige gebede, standvastigheid onder die
kruis en in die belydenis van die waarheid en van ‘n bestendige
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blydskap in God. Ook is die oordenking van hierdie weldaad
vir hulle ‘n prikkel tot ernstige en gedurige beoefening van
dankbaarheid en goeie werke, 5005 uit die getuienisse van die
Skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk.
13. En wanneer die vertroue van die volharding weer
lewend word in diegene wat uit die val weer opgerig word,
bring dit in hulle geen ligsinnigheid of veronagsaming van die
godsaligheid voort nie, maar ‘n baie groter sorg om die we~
van die Here vlytig in ag te neern wat vantevore berei is, sodat
hulle, deur daarin te wandel, die versekerdheid van hul vol
harding behou en die aangesig van die versoende God —
waarvan die aanskouing vir die godvrugtige soeter is as die
lewe, en waarvan die verberging bitterder is as die dood —
vanweë die misbruik van sy vaderlike goedertierenheid nie
weer van hulle afgewend word om so in swaarder kwellinge
van die gemoed te verval nie.
14. Soos dit God dan behaag het om hierdie goddelike
genadewerk deur middel van die Evangelieverkondiging in ons
te begin, so bewaar, agtervolg en voibring Hy dit deur die
aanhoor, die lees en die oordenking daarvan, asook deur ver
maninge, bedreiginge, beloftes en deur die gebruik van die
Heilige Sakrarnente.
15. Hierdie leer van die voiharding van die ware gelowiges
en heiliges, en van die versekerdheid van die voiharding wat
God tot eer van sy Naam en tot troos van godvrugtige siele
in sy Woord baie oorvloedig geopenbaar het en in die harte
van die gelowiges inprent, word wel deur die vlees nie begryp
nie, en deur Satan gehaat, deur die wêreld bespot, deur die
onervarenes en huigelaars misbruik en deur die dwaalgeeste
bestry; maar die Bruid van Christus het dit altyd as ‘n skat
van onwaardeerbare prys baie teer bemin en standvastiglik
verdedig. En dat sy dit ook voortaan kan doen, daar sal God
voor sorg, teen wie geen raad enige krag besit of enige
geweld jets vermag nie. Aan die enige God, Vader, Seun en
Heilige Gees kom toe eer en heerlikheid in ewigheid. Amen.
VERWERPING VAN DIE DWALINGE OMTRENT DIE LEER VAN
DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES

Aangesien hiermee die regsinnige leer verklaar is, verwerp
die Sinode die dwalinge van diegene
1. wat leer: Dat die votharding van die ware gelowiges
nie is ‘n vrug van die uitverkiesing of ‘n gawe van God, wat
deur die dood van Christus verwerf is nie, rnaar ‘n voorwaarde
van die nuwe verbond wat die rnens, voor sy beslissende uit
verkiesing — soos hulle sê — en regverdigrnaking deur sy vrye
wil inoet volbring. Want die Heilige Skrif getuig dat die vol

harding uit die uitverkiesing voig en deur die krag van die
dood, die opstanding en die voorbidding van Christus aan die
uitverkorenes gegee word: Die uitverkorenes bet dit verkry
en die ander is verhard (Rom. 11 : 7). Desgelyks ook: Wat
selfs sy eie Seun nie gespaar bet nie, rnaar Horn vir ons almal
oorgegee het, hoe sal Hy ons ook vie seam met Horn alles
genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die
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uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig rnaak. Wie
is dit wet veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meet
flog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God
is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die lieide van
Christus? (Rom. 8 : 32—35).
2. Wat leer: Dat God die gelowige mens wel voorsien van
genoegsame kragte om te volhard en bereid is om diE in horn
te bewaar as hy sy pug doen. Maar al is ook at die dinge wat
nodig is drn in die geloof te voihard en wat God wil gebruik
ozn die geloof te bewaar, in die werk gestel, dat dit dan nog
altyd van die goedvinde van die wil afhang of hy sal volhard
of nie sal volhard nie. Want hierdie gevoele bevat duidelik ‘a

Pelagianisme; en terwyl dit die mense vry wil maak, maak
dit van hulle rowers van die eer van God; teen die voortdurende
ooreenstemming van die Evangeliese leer wat die mens alle
stof tot roem ontneem en die lof van hierdje weldaad aan die
genade van God alleen toeskrywe; en teen die apostel wat
getuig: Dat dit God is wat ons ook sal bekragtig tot die einde
toe om onberispelik te wees in die dag van onse Here Jesus
Christus (1 Kor. 1 : 8).
3. Wat leer: Dat die ware gelowiges en wedergeborenes nie
eileen uit die regverdigrnakende geloof, en ook uit die genade
en die saligheid geheel en al en tot die end toe kan uitval nie,
znaar ook dikwels inderdaad daar uitvel en vir ewig verlore
geen. Want hierdie mening maak die genade, regverdigmaking,

wedergeboorte en voortdurende bewaring van Christus kragte
loos; teen die uitdruklike woorde van die apostel Paulus:
Dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was;
veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed,
deur Horn gered word van die toorn (Rom. 5 : 8, 9). En teen
die apostel Johannes: Elkeen wet uit God gebore is, doen geen
sonde nie, omdat sy seed in horn bly; en hy kan nie sondig
nie, want hy is uit God gebore (1 Joh. 3 : 9). En ook teen
die woorde van Jesus Christus: Ek gee my skape die ewige
lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid flue, en
niemend sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulie
aan My gegee bet, is groter as elmel; en niemand kan huile
uit die hand van my Vader ruk nie (Joh. 10 : 28, 29).
4. Wat leer: Dat die ware gelowiges en wedergeborenes die
sonde tot die dood of teen die Heilige Gees kan begean. Orndat

dieselfde apostel Johannes nadat hy in die vyfde hoofstuk van
sy eerste sendbrief, verse 16 en 17, gespreek het oor diegene
wat tot die dood sondig, en verbied het om vir hulle te bid,
dadelik in vera 18 daarby voeg:Ons weet dat elkeen wet uit
God gebore is, flue sondig (naamlik met so ‘n sonde) nie, maar
hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose bet geen
vat op horn nie (1 Joh. 5 : 18).
5.
Wat leer: Dat ‘n mens geen sekerheid van die toekoms
tige voiharding in hierdie iewe kan he sonder ‘n besondere openbaring nie. Want deur hierdie leer word die vaste troos van

die ware gelowiges in hiërdie lewe weggeneem en die twyfe
linge van die Pousgesindes in die Kerk weer ingevoer; terwyt
die Heilige Skrif hierdie sekerheid telkens aflei nie uit ‘a
besondere en buitengewone openbaring nie, maar uit die ken—
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tekens van die kinders van God en uit die altyd standhou
dende beloftes van God. Veral kom dit voor by die apostel
Paulus: Geen skepsel sal ons kan skei van die liefde van
God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie (Rom. 8 : 39).
En by Johannes: Hy wat sy gebooie bewaar, bly in Horn, en
Hy in horn; en hieraan weet ons dat Hy in ons bly: aan die
Gees wat Hy ons gegee het (1 Job. 3 : 24).
6. Wat leer: Dat die leer van die versekerdheid van die
voiharding en van die saligheid uit sy eie aard en natuur ‘n
oorkussing van die vlees en vir die godsvrug, goeie sedes, gebede
en ander heilige oefeninge skadelik is; maar dat dit daarenteen
prysenswaardig is orn daaraan te twyfel. Want diegene toon dat
hulle die krag van die goddelike genade en die werking van
die inwonende Heilige Gees nie ken nie. En hulle weerspreek
die apostel Johannes wat die teendeel met uitdruklike woorde
in sy eerste sendbrief leer: Geliefdes, nou is ons kinders van
God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar
ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Horn gelyk sal wees,
orndat ons Horn sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie
hoop op Horn het, reinig homself soos Hy rein is (1 Job. 3 : 2,
3). Bowendien word hulle weerlê deur die voorbeelde van die
heiliges van die Ou sowel as van die Nuwe Testament, wat,
aihoewel hulle van hul volharding en saligheid seker was, nog
tans in die gebede en ander oefeninge van\ die godsaligheid vol
hard het.
7. Wat leer: Dat die geloof van diegene wat maar vir ‘n
tyd gb, van die regverdigrnaking en sabigrnakende geboof net
verskil in duursaarnheid. Want Christus stel in Matth. 13
20 en Luk. 8 : 13 en volgende verse klaarblyklik daarnaas nog
‘n drieledige onderskeid vas tussen diegene wat maar vir ‘n
tyd gb en die ware gelowiges, as Hy sê dat eersgenoemdes die
saad ontvang op die rotsagtige grond, maar die ware gelowiges
in goeie grond of goeie harte; dat eersgenoemdes sonder wortel
is, inaar die ware gelowiges ‘n vaste wortel het; dat eersge
noemdes sonder vrugte is, maar die ware gelowiges hub vrug
in verskillende mate met standvastigheid of volharding voort
bring.
8. Wat leer: Dat dit nie ongerymd is nie dat die mens,
as hy sy eerste wedergeboorte verloor het, weer opnuut, ja
baie rnaal wedergebore word. Want hulle lo~n deur hierdie
leer die onverderflikheid van die saad van God waardeur ons
wedergebore word. Teen die getuienis van die apostel Petrus:
Julie wat wedergebore is nie uit verganklike saad nie, rnaar
vit onverganklike (1 Petr. 1 : 23).
9. Wat leer: Dat Christus nêrens gebid het dat die gebowiges
in die geloof onfeilbaar sal volhard nie. Want hulle weerspreek
Christus self wat s~: Ek hat vir jou gebid, Petrus, dat jou
geboof nie rnag ophou nie (Luk. 22 : 32), en die evangelis
Johannes wat getuig dat Christus nie alleen vir die apostels
nie, maar ook vir almal wat deur hul woord sou gb, gebid bet:
Heilige Vader, bewaar hulle in u Naarn; en: Ek bid nie dat
U hulle uit die wêreid moat wegneern nie, rnaar dat U hulle
van die Bose bewaar (Joh. 17 : 11, 15, 20).
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KORT BEGRIP
van

die

CHRISTELIKE GODSDIENS*)

*) In 1608 opgestel, en beoog ‘n bondiger samevatting van die leeras die uitgebreide Heidelbergse Kategismus. Deur die Sinode vars
Dordrecht (1618—1619) by die Kerke aanbeveel.

Kort

Begrip

1. Vr. Hoeveel dinge is daar vir iou nodig om te weet, urn
wel getroos, salig te lewe en te sterwe?
Antw. Drie dinge. Ten eerste: Hoe groot my sonde en ellende
is. Ten tweede: Hoe sal ek van al my sondes en ellende verbs
word. Ten derde: Hoe ek GOD vir so ‘a verlossing dankbaar
sal wees.
DIE EERSTE DEEL

OOR DIE MENS SE ELLENDE
2. Vr. Waaruit ken jy jou ellende?
Antw. Uit die Wet van God.
3. Vr. Wat het God iou in sy Wet beveel?
Antw. Dit het Hy skrifteliksaamgevat in die Tien Gebooie,
wat in Ex. ~2O en Deut. 5 aldus bui:
Ek is die HERE jou GOD wat jou uit Egipteland, uit die
slawehuis uitgelei het.
DIE EERSTE GEBOD
Jy inag geen ander gode voor my aangesig he nie.
DIE TWEEDE GEBOD
Jy mag vir iou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak
van wat ho in die h~mel is, of van wat onder op die aarde is,
of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag iou
voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die
HERE iou GOD, is ‘n ialoerse God wat die misdaad van die
vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde
geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan
duisende van die wat My lieIhet en my gebooie onderhou.
DIE DERDE GEBOD
Jy mag die Naarn van die HERE iou GOD nie ydellik
gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik
gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
DIE VIERDE GEBOD
Dink aan die sabbatdag dat iy dit heilig. Ses dae inoet iy
arbei en al iou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat
van die Here iou God; dan mag iy géén werk doen nie — iy
of iou seun, of iou dogter, of iou dienskneg of iou diensmaagd,
of iou vee of iou vreerndeling wat in iou poorte is nie. Want
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in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die
see en alles wat daarin is, en op die sewende dag bet Hy
gerus. Daarom het die Here die sabbatdag geseen en geheilig.
DIE VYFDE GEBOD
Eer iou vader en iou inoeder, dat jou dae verleng mag word
in die land wat die HERE jou GOD aan iou gee.
DIE SESDE GEBOD
Jy meg nie doodslaan nie.

DIE SEWENDE GEBOD
Jy mag nie egbreek nie.

DIE AGTSTE GEBOD

/

Jy rnag nie steel nie.

DIE NEGENDE GEBOD
Jy meg geen valse getuienis teen iou neaste spreek nie.

DIE TIENDE GEBOD
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie iou
naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd,
of sy os of sy esel of jets wat van iou naaste is nie.

4. Vr. Hoe word die Tien Gebooie verdeel?
Antw. In twee tafels.

5. Vr. Wet is die hoofinhoud van wet God iou gebied in
die vier gebooie van die eerste tafel?
Antw. Dat ek die HERE my GOD moet liefh~ met my
hele hart en met my hele siel en met my hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod (Matth. 22
37, 38).
6. Vr. Wet is die hoofinhoud van wet God iou gebied in
die ses gebooie van die tweede tafel?
Antw. Dat ek my naaste moet 1iefh~ soos myself.
Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die pro fete

(Matth. 22 : 39, 40).
7. Vr.
Antw.
naaste te
en werke

8.

Vr.

Ken jy dit alles volkome hou?

Nee, want ek is van nature geneig om God en my
haat, en die gebooie van God met gedagtes, woorde
te oortree.
Het God iou so boos en bedorwe van natuur ge

skape?

Antw. Nee; maar Hy het my goed en na sy beeld geskape,
in die ware kennis van God, geregtigheid en heiligheid.
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9. Vr. Vanwaar kom dan die verdorwenheid wat in iou
is?
Antw. Uit die val en die ongehoorsaamheid van Adam en
Eva in die paradys, waar ons natuur so verdorwe is, dat ons
almal in sonde ontvang en gebore word.
10. Vr. Wat vir ‘n ongehoorsaamheid was dit?
Antw. Dat hulle ge~et het van die vrug van die boom, wat
God hulle verbied bet.
11. Vr. Gaan die ongehoorsaamheid van Adam ons aan?
Antw. Ja, tog; want hy is ons almal se vader, en ons het
almal in hom gesondig.
12. Vr. Is ons dan uit onsself onbekwaam tot enige goed,
en geneigd tot alle kwaad?
Antw.
word.

Ja; tensy ons deur die Gees van God wedergebore

13. Vr. Wil God sulke ongehoorsaaxnheid en verdorwenheid
ongestraf laat bly?
Antw. Nee, maar na sy regverdige oordeel wil Hy dit tydelik
en ewiglik straf, soos geskrywe staan: Vervloek is elkeen wat
nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet orn dit te
doen nie (Gal. 3 : 10).
DIE TWEEDE DEEL

OOR DIE MENS SE VERLOSSING UIT SY ELLENDE
14. Vr. Hoe ken ons daardie straf ontgaan en weer tot
genade kom?
V
Antw. Deur so ‘n Middelaar wat tegelyk ware God en ware
regverdige mens is.
15. Vr. Wie is die Middelaar?
Antw. Ons Here Jesus Christus wat in één persoon ware
God en ware regverdige mens is.
16. Vr. Kan die engele nie ons rniddelaars wees nie?
Antw. Nee; want hulle is nag God, nôg mens.
Hebr. 1 : 14: Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir
diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal be
erwe nie?
17. Vr. Kan die heiliges nie ons middelaars wees nie?
Antw. Nee; want hulle het self gesondig, en het nie anders
as deur hierdie Middelaar salig geword nie.
18. Vr. Sal alle mense ook deur die Middelaar Jesus salig
word, soos hulk almal deur Adam verdoem is?
Antw. Nee; rnaar net hulle wat Horn met ‘n ware geloof
aanneem, soos geskrywe staan: So lief bet God die wêreld
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gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee bet, sodat elkeen wat
in Horn gb, nie verbore mag gaan nie, rnaar die ewige lewe kan
h~ (Joh. 3 : 16).

19. Vr. Wat is ‘n ware geboot?
Antw. Dis ‘n seker*) kennis van God en sy beloftes, ons
in die Evangelie geopenbaar, en ‘n hartlike vertroue, dat al
my sondes my om Christus ontwil vergewe is.
20. Vr. Wat is die hoofinhoud van wat God ons in die
Evangelie bebowe en beveel bet orn te gb?
Antw. Dis vervat in die Twaalf Artikels van die Algemene
Christelike geloof, wat lui:
1. Ek gb in God die Vader, die Alrnagtige, Skepper van
die hemel en die aarde.
2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here;
3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die
maagd Maria;
4. Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe
en begrawe is, en ter helle neergedaal het;
5. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
6. Opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van
God, die Alrnagtige Vader,
7. Vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en die
dode.
8. Ek gb in die Heilige Gees.
9. Ek gb aan ‘n heilige, algernene Christelike Kerk, die
gerneenskap van die heiliges;
10. Die vergewing van die sondes;
11. Die wederopstanding van die vlees,
12. En ‘n ewige lewe.
21. Vr. As jy bely dat jy gb in God die Vader, die Seun
en die Heilige Gees, verstaan jy daarby dan drie Gode?
Antw. Nee, want daar is maar één enige ware God.
22. Vr. Waarorn noern jy dan drie: die Vader, die Seurz
en die Hailige Gees?
Antw. Omdat God Horn so in sy Woord geopenbaar het, dat
hierdie drie onderskeie Persone die enige en ware God is, soos
ons ook gedoop is in die naam van die Vader, en die Seun
en die Heilige Gees (Matth. 28 : 19).
23. Vr. Wat gb jy met die woorde: Ek gb in God die
Vader, die Almagtige, Skepper van die hernel en die aarde?

Antw. Dat die ewige Vader van onse Here Jesus Christus,
wat hemel en aarde uit niks geskape het en nog deur sy voor
sienigheid onderhou om sy Seun Christus ontwil, my God
en Vader is.
*) Di.
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gewis of

stellig.

24. Vr. Wet gb jy met die woorde: en in Jesus Chri~tüs,
sy eniggebore Seun, onse Here?
Antw. Dat Jesus Christus die ewige en enige Seun van die
Vader is een van wese met God, die Vader, en die Heilige
Gees.
25.

Vr.

Gb jy nie dat Hy ook mens geword het nie?
Ja, want Hy is ontvang van die Heilige Gees, en
gebore uit die maagd Maria.

Antw.

26. Vr. Het sy Godheid dan verander in die mensheid?
Antw. Nee, want die Godheid is onveranderlik.
27. Vr. Hoe het Hy den mens geword?
Antw. Deur aanneming van die mensheid, in enigheid van
sy persoon.
28. Vr. Het Hy dan sy xnensheid uit die hemel gebring?
Antw. Nee, maar Hy bet dit aangeneem uit die maagd
Maria, deur die werking van die Heilige Gees, en bet aan ons,
sy broeders, in alle opsigte gelyk geword, uitgesonderd die
sonde (Hebr. 2 : 17 en 4 : 15).
29. Vr. Waarom word Hy Jesus, dit is Saligmaker,
genoem?
Antw. Omdat Hy sy yolk salig maak van hul sondes,
30. Vr. Is dear anders geen Saligmaker nie?
A. Nee, want daar is ook geen ander naam onder die hemel
wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word
nie (Hand. 4 : 12).
31. Vr. Waarom word Hy Christus, dit is, die Gesalfde,
genoem?
Antw. Omdat Hy met die Heilige Gees gesaif, en deur God
die Vader verorden tot ons groot Profeet, tot ons enigste Hoe
priester en tot ons ewige Koning.
32. Vr. Wet het Jesus Christus dan gedoen om ons salig
te maak?
Antw. Hy het vir ons gely, is gekruisig, gestorwe, begrawe
en ter helle neergedaal, dit is: Hy het die helse pyne gely, en
het só gehoorsaam geword aan sy Vader, sodat Hy ons van die
tydelike en ewige strawwe van die sonde sou verbs.
33. Vr. In watter natuur het Hy dit gely?
Antw. Alleen in sy menslike natuur, in sy siel en liggaam.
34. Vr. Wet het sy Godheid dan hiertoe bygedra?
Antw. Sy Godheid het, deur sy krag, die aangenome mens
heid sd gesterk, dat dit die las van die toorn van God teen die
sonde kon verdra, en ons daarvan verbs,
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35. Vr. Het Christus dan in die dood gebly?
Antw. Nee, maar Hy het op die derde dag weer opgestaan
uit die dode, tot ons regverdigmaking.
36. Vr. Waar is Christus nou na sy mensheid?
Antw. Hy is opgevaar na die hernel en sit aan die regter
hand van God die Vader, dit is: verhewe in die hoogste beer
likheid bo alle skepsele.
37. Vr. Waartoe is Hy daar so hoog verhewe?
Antw. Insonderhejd om vandaar sy gemeente te regeer en
ons Voorbidder te wees by die Vader.
38. Vr. Is Hy dan nie by ons tot aan die einde van die
wêreld soos Hy ons beloof het nie? (Matth. 28 : 20).
Antw. Na sy godheid, majesteit, genade en gees wyk Hy
nimmermeer van ons nie, maar na sy mensheid bly Hy in die
hemel, totdat Hy eenrnaal sal kom om te oordeel die lewende
en die dode.
39. Vr. Wat gb jy van die Heilige Gees?
Antw. Dat Hy, saam met die Vader en die Seun, ware en
ewige God is, en dat Hy my van die Vader deur Christus
gegee is, en my wederbaar, in alle waarheid lei, my troos, en
in ewigheid by my sal bly.
40. Vr. Wet gb jy van die heilige algemene Kerk?
Antw. Dat die Seun van God uit die ganse menslike geslag
die uitverkorenes tot die ewige lewe deur sy Gees en Woord
vir Horn tot ‘n gerneente vergader, waarvan ek gb dat ek ‘n
lewende lidmaat is en ewig sal bly.
41. Vr. Wear vergader Hy hierdie Kerk?
Antw. Waar Gods Woord reg gepreek, en die Heilige Sakra
mente bedien word volgens die instelling van Christus.
42. Vr. Wafter weldade bewys God aan hierdie gemeente?
Antw. Hy skenk daaraan vergewing van sondes, Weder
opstanding van die vlees en die ewige lewe.
43. Vr. Wat baat dit iou nou, dat jy dit elks gb?
Antw. Dat ek in Christus voor God regverdig is.
44. Vr. Hoe is jy regverdig voor God?
Antw. Alleen deur ‘n ware geloof in Jesus Christus.
45. Vr. Hoe is dit te verstaan, dat jy alleen deur die geboof
geregverdig is?
Antw. Sd, dat alleen die volkome
tigheid van Christus my deur God
deur my sondes my vergewe, en ek ‘n
lewe word, en dat ek dit nie anders
aanneern nie.
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46. Vr. Wearom kan ons goeie werke nie ons geregtigheid
voor God wees, of ook ‘n deel daarvan nie?
Antw. Omdat ook ons beste werke in hierdie lewe onvolkome
en met sonde besmet is.
47. Vr. Verdien ons goeie werke dan niks, wet God darem
in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon nie?
Antw. Hierdie beloning geskied nie uit verdienste nie, maar
uit genade.
48. Vr. Wie werk daardie geloof in iou?
Antw. Die Heilige Gees.
49. Vr. Deur wetter middel?
Antw. Deur die gehoor van die gepredikte Woord.
50. Vr. Hoe versterk Hy daardie geloof?
Antw. Deur dieselfde gepredikte Woord en die gebruik van
die Heilige Sakramente.
51. Vr. Wet is die Sakrainente?
Antw. Heilige tekens en se~1s, deur God ingestel, om ons
daardeur te verseker, dat Hy ons vergewing van sondes en
die ewige lewe uit genade skenk, terwille van die enige slag
offer van Christus, aan die kruis voibring.
52. Vr. Hoeveel Sakramente het Christus in die Nuwe
Testament ingestel?
Antw. Twee: die Heilige Doop en die Heilige Nagmaal.
53. Vr. Wat is die uiterlike teken in die Doop?
Antw. Die water waarmee ons gedoop word in die Naam
van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees.
54. Vr. Wat beteken en verseël dit?
Antw. Die afwassing van die sondes, deur die bloed en
die Gees van Jesus Christus.
55. Vr. Waar het Christus ons dit toegesê en belowe?
Antw. In die insetting van die doop, wat aldus lui: Gaan
die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse
mensdom. Hy wat gb en horn beat doop, sal gered word; rnaar
hy wat nie gb nie, sal veroordeel word (Mark. 16
15, 16).
56. Vr. Moet klein kindertjies ook gedoop word?
Antw. Ja, want hulle, sowel as die voiwassenes, is in die
verbond van God en in sy gemeente ingesluit.
57. Vr. Wat is die uiterlike teken in die Nagmaal?
Antw. Die gebroke brood wat ons eet en die vergote wyn
wat ons drink, tot gedagtenis van die lyding en sterwe van
Christus.
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58.

Vr.

Wat beteken en verse~l dii?

Antw. Dat Christus one siel met sy gekruisigde liggaam
en vergote bloed spysig en laaf tot die ewige lewe.
59.

Vr.

Waar bet Christus dit vir ons toegesê?

Antw. In die instelling van die Nagmaal wat deur die
apostel Paulus beskrywe word in 1 Kor. 11 : 23—26: Ek bet
van die Here ontvang wat ek ook aan Julie oorgeiewer het, dat
die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, die brood
geneem het; en nadat Hy gedank bet, bet Hy dii gebreek, en
gese: ,,Neem, eel; djt is my iiggaanz wat vir julie gebreek word;
doen dit tot my gedagtenis.” Net so ook die beker, ná die
ete, met die woorde: ,,Hierdie beker is die nuwe testament in
my bloed; doen dit, so dikwels as Julie daaruit drink, tot my
gedagienis. Want so dikweis as julie hierdie brood eet en hierdie
beker drink, verkondig julie die dood van die Here totdat Hy
kom.”

60. Vr. Word die brood verander in
Christus, en die wyn in sy bloed?

die iiggaam

van

Antw. Nee, net so mm as wat die water by die doop ver
ander word in die bloed van Christus.
61. Vr. Hoe moet jy jouself beproef, voordat jy na die
Nagmaai van die Here korn?
Antw. Eers moet ek ondersoek, of ek myself vanwe~ my
sondes mishaag, en my daarom voor God verootmoedig.
Ten tweede, of ek gb en vertrou dat al my sondes my om
Christus ontwil vergewe is.
Ten derde, of ek ook ‘n ernstige voorneme het om voortaan
in alle goeie werke te wandel.
62. Vr. Sal mens ook aan die Nagrnaai laat gaan, die wat
‘n ongoddelike leer drywe, of ‘n ergerlike iewe iei?
Antw. Nee, sodat die verbond van God nie ontheilig word,
en sy toorn nie oor die ganse gemeente aangesteek word nie.
63.

Vr.

Hoe rnoet dan met sulke mense gehandei word?

Antw. Ooreenkomstig die voorskrif wat Christus ons daar
omtrent gegee het, en wat lui: En as iou broer teen jou sondig,
gaan bestraf hom tussen jou en born alleen. As by na jou
luister, dan bet jy jou broer gewin; maar as by nie iuister nie,
neem nog een of twee met jou, sodat in die knond van twee
of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as by na buile nie
luister nie, sê dii vir die gemeente; en as by na die gemeente
ook nie luister nie, iaat horn vir jou wees soos die heiden en
die toilenaar (Matth. 18 : 15, 16, 17).
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64. Vr. Aangesien ons alleen au genade deur Christus
snug word, waarom moet jy dan nog goeie werke doen?
Antw. Nie om daarmee die hemel te verdien nie, dit het
Christus gedoen, maar omdat God my dit gebied het.
65. Vr. Waartoe dien jou goeie werke dan?
Antw. Dat ek God daarjnee dankbaarheid vir al sy weldade
kan bewys en dat Hy deur my geprys sal word; dat ek ook
uit die goeie werke, as die vrugte van die opregtheid van my
geloof versekerd mag wees, en dat my naaste daardeur gestig
en vir Christus gewin kan word.
66.

Vr.

Sal hulle wat geen goeie werke doen nie, ook snug

word?

Antw. Nee, want die Heilige Skrif
hoereerders, egbrekers, wellustelinge,
aards, kwaadsprekers of rowers die
be~rwe nie (1 Kor. 6 : 9, 10), tensy

sê dat geen onregverdiges,
diewe, gierigaards, dronk
koninkryk van God sal
hulle hul tot God bekeer.

67. Vr. Waarin bestaan die bekering van die mens?
Antw. In ‘n hartlike leedwese en wegvlug van die sonde, en
in ‘n ernstige lus tot, en die doen van alle goeie werke.
68. Vr. Wat is goeie werke?
Antw. Alleen die wat uit die ware geloof volgens die Wet
van God tot sy eer geskied; en nie die wat op insettinge, of
ons goeddunke gegrond is nie.
69. Vr. Kan die wat tot God bekeer is, die Wet van God
volkome hou?
Antw. Nee; maar ook die allerheiligstes, solank as hulle
in hierdie lewe is, het maar ‘n klein beginsel van hierdie
gehoorsaamheid; dog so, dat hulle met ‘n ernstige voorneme, nie
alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van
God begin te lewe, soos hulle die Here ook gedurig bid om
daagliks daarin toe te neem.
70. Vr. Wie moet ons hierom bid?
Antw. Nie enige skepsel nie, maar alleen God wat ons
kan help, en om Jesus Christus ontwil, wil verhoor.
71. Vr. In Wie se Naani moet ons God bid?
Antw. Alleen in die Naam van Christus, en nie in die naam
van enige heilige nie.
72. Vr. Wat moet ons hierdie God om bid?
Antw. Alles wat geestelik en liggaamlik nodig is, wat die
Here Christus ingesluit het in die gebed wat Hy ons self
geleer het.
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73. Vr. Hoe lui daardie gebed?
Antw. Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam
geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos
in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons
daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons
skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar
verbs ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen (Matth.
6 : 9—13).
74. Vr. Wat hegeer jy van God in hierdie hele gebed?
Antw. Ten eerste, dat alles wat dien tot eer van God, mag
bevorder word, en daarenteen geweer word, wat dit verhinder
of sy wil weerstaan. Ten tweede, dat Hy my met alles wat
vir die liggaam nodig is, mag versorg, en na die siel mag be
waar van able kwaad wat my vir my saligheid skaclelik sou kan
wees.
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DIE FORMULIERE
WAT IN DIE EREDIENS GEBRUIK WORD VIR DIE
BEDIENING VAN DIE SAKRAMENTE, DIE UITOEFE
NING VAN DIE KERKLIKE TUG, DIE BEVESTIGING
VAN DIE DIENAARS VAN DIE WOORD, OUDERLINGE
EN DIAKENS, DIE INSE~NING VAN DIE HUWELIK,
ENSOVOORTS

FORMULIER OM DIE HEILIGE DOOP AAN DIE
KINDERTJJES VAN DIE GELOWIGES TE BEDIEN
Die leer van die Heilige Doop is in hierdie drie hoofpunte
saamgevat:
Ten eerste dat ons met Otis kinders in sonde ontvang en
gebore word en daarom kinders van die toorn is, sodat ons
in die ryk van God nie kan kom nie tensy ons weer gebore
word. Dit word ons geleer deur die indompeling in en bespren
keling met die water, waardeur aan ons die opregtheid van otis
siele aangedui word; sodat ons vermaan word om onsself te
mishaag, ons voor God te verootmoedig en ons reinigmaking
en saligheid buite onsself te soek.
Ten tweede betuig en verse~l die Heilige Doop aan ons die
afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word
Otis gedoop in die Naam van die Vader en die Seun en die
Heilige Gees. Want as ons gedoop word in die Naam van die
Vader, dan betuig en verse~l God die Vader aan otis dat Hy
‘n ewige genadeverbotid met ons oprig, ons tot sy kinders en
erfgename aanneem en daarom ons met alle goeie dinge wil
versorg en alle kwaad van ons wil afweer of ons ten beste wil
keer. En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, dan
verse~l die Seun aan ons dat Hy ons was in sy bloed van al
Otis sondes, ons in gemeenskap van sy dood en van sy weder
opstanding inlyf, sodat ons van al ons sondes vrygemaak en
regverdig voor God gereken word. Desgelyks, as ons gedoop
word in die Naam van die Heilige Gees, dan verseker die
Heilige Gees ons deur hierdie heilige Sakrament dat Hy in otis
wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot
ons eiendom te maak wat Otis in Christus besit, naamlik die
afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons
lewe, totdat otis eindelik onder die gemeente van die uitver
korenes in die ewige lewe onbeviek gestel sal word.
Ten derde, aangesien daar in alle verbonde twee dele is,
daarom word otis ook weer van Godsweë deur die Doop ver
maan en verplig tot ‘n nuwe gehoorsaamheid, naamlik dat otis
hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet aan
hang, vertrou en liefhê met otis hele hart, met otis hele siel,
met otis hele gemoed en met al ons kragte, dat ons die wêreld
moet versaak, ons ou natuur moet kruisig en in ‘n nuwe god-.
salige lewe moet wandel. En as otis somtyds uit swakheid in
sondes val, moet ons tie aan die genade van God twyfel
of in die sondes bly l~ tie, aangesien die Doop ‘n seël en on
twyfelbare getuienis is dat ons ‘n ewige genadeverbond met
God het.
En aihoewel otis kinders hierdie dinge nie verstaan flue,
nogtans mag hulle tie daarom van die Doop uitgesluit word
tie, aatigesien hulle ook buite hul wete aan die verdoemenis in
Adam deel het en net so ook weer in Christus tot genade
aangeneem word. So spreek God dan ook tot Abraham, die
Vader van al die gelowiges, en daarom ook tot otis en ons
kinders, met die woorde (Gen. 17 : 7): Ek sal my verbond
136

oprig tussen My en jou en iou nageslag ná iou in hulle ge
slagte, tot ‘n ewige verbond, om vir iou ‘n God te woes en vir
iou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus ook (Hand. 2 : 39)
met hierdie woorde: Want die belofte is yin julie en vir julie
kinders en yin alma! wat daar ver is, die wat die Here onse
God na Horn toe sal roep. Daarom het God tevore bevel gegee
om hulle te besny, wat ‘n seël van die verbond en van die ge
regtigheid van die geloof was; so bet Christus hulle ook om
hels, die hande opgelê en gese~n (Mark. 10 : 16). Terwyl die
Doop dan nou in die plek van die Besnydenis gekom hot, moot
die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy
verbond gedoop word. En die ouers sal verplig wees orn hul
kinders, as hulle opgroei, hieromtrent breedvoerig te onderrig.
Orn dan nou hierdie heilige ordening van God tot sy eer, tot
ons troos en tot stigting van die gemeente uit te veer, laat
ons sy heilige Naarn aldus aanroep:
0, almagtige, ewige God!
U wat deur u strenge oordeel die ongelowige en boetvaardige
wêreld met die sondvloed gestraf bet en die gelowige Noag met
sewe ander deur u groot barmhartigheid gered en bewaar hot;
U wat die verharde Farao saam met al sy manne in die Rooi
See laat verdrink het en u yolk Israel droogvoets daardeur
gelei het — waardeur die Doop aangedui is;
ons bid U, by u grondelose barrnhartigheid, dat U hierdie
kinders genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in Jesus
Christus, u Seun, wil inlyf, om met Hom deur die Doop in
Sy dood begrawe te word, en met Hom op te staan in ‘n
nuwe lowe; om hul kruis blymoedig te dra, Hom daagliks na
to volg en Horn aan te hang met waaragtige geloof, vaste hoop
en vurige liefde; om dan eindelik hierdie lewe — wat tog niks
anders is as ‘n gestadige dood nie — om U ontwil getroos te
verlaat en die laaste dag voor die regterstoel van Christus, U
Seun, sonder verskrikking te verskyn — deur Hom, onse Here
Jesus Christus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees, een enige
God, leef en regeer in ewigheid. Amen.
Vermaning aan die ouers en getuies.
Geliefdes in die Here Christus, u bet gehoor dat die Doop
‘n verordening van God is om aan ons en ons kinders sy ver
bond te verse~l; daarom moet ons dit vir die dod en nie uit
gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit dan openbaar
kan word dat u so gesirid is, moet u van u kant op hierdie
vrae ongeveinsd antwoord:
Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore
is, en daarorn aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis
self onderworpe is, bely u ewenwel dat hulle in Christus ge
héilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop
to wees?
Ten tweede, bely u dat die leer wat in die Ou en Nuwe Tes
tament en in die Artikels van die christelike geloof vervat is,
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en in die Christelike Kerk alhier geleer word, die ware en vol—
kome leer van die saligheid is?
Ten derde, beloof u en is dit u voornerne orn hierdie kind
as dit tot sy verstand gekorn het, van wie u vader, moeder of
getuie is, [of: hierdie kinders, as hulle tot hul verstand gekoin
het, elkeen syne, van wie hy (sy) vader, moeder of getuie is],
in die leer na u vermoë te onderrig of te laat onderrig?
Antwoord: Ja.
Daarna spreek die dienaar van die Woord, as hy die Doop
bedien, aldus:
N. Ek doop iou in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heilige Gees.

Danksegging.
Alrnagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U
dat U ons en ons kinders, deur die bloed van u liewe Seun
Jesus Christus, al ons sondes vergeef het en ons deur u
Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun, en daardeur
tot u kinders aangeneem het; en dat U dit aan ons met die
heilige Doop verseël en bekragtig. Ons bid U ook deur Horn,
u liewe Seun, dat U hierdie gedoopte kinders altyd met ii
Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godsalig op—
gevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en
toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid
wat U aan hulle en ons almal bewys het, mag bely, en in
alle geregtigheid, onder ons enigste Leraar, Koning en Hoe
priester, Jesus Christus, mag lewe en moedig teen die sonde,
die duiwel en sy ganse ryk mag stry en oorwin, om U en ii
Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enige en
ware God, ewig te loof en te prys. Amen.
FORMULIER OM DIE HEILIGE DOOP AAN DIE
VOLWASSENES TE BEDIEN
Die leer van die Heilige Doop is in hierdie drie hoofpunte
saamgevat:
Ten eerste, dat ons met ons kinders in sonde ontvang en
gebore word en daarom kinders van die toorn is, sodat ons
in die ryk van God nie kan kom tensy ons weer gebore word.
Dit word ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling
met die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele
aangedui word; sodat ons vermaan word om onsself te mis
haag, ons voor God te verootmoedig en ons reinigmaking en
saligheid buite orisseif te soek.
Ten tweede, betuig en verseël die heilige Doop aan ons die
afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word
ons gedoop in die Naam van die Vader en die Seun en die
Heilige Ges. Want as ons gedoop word in die Naam van die
Vader, dan betuig en verseel God die Vader aan ons dat Hy
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‘n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en
erfgename aanneem en daarorn ons met alle goeie dinge wil
versorg en alle kwaad van ons wil afweer of ons ten beste wil
keer. En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, dan
verseël die Seun aan ons dat Hy ons was in sy bloed van al
ons sondes, ons in die gemeenskap van sy dood en van sy
wederopstanding inlyf, sodat ons van al ons sondes vrygemaak
en regverdig voor God gereken word. Desgelyks, as ons gedoop
word in die Naam van die Heilige Gees, dan verseker die
Heilige Gees ons deur hierdie Sakrarnent dat Hy in ons wil
woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons
eiendorn te maak wat ons in Christus besit, naamlik die af
wassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons
lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitver
korenes in die ewige lewe onbeviek sal gestel word.
Ten derde, aangesien daar in alle verbonde twee dele is,
daaroni word ons ook weer van Godswe~ deur die Doop ver
maan en verplig tot ‘n nuwe gehoorsaamheid, naamlik dat ons
hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet aan
hang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel,
met ons hele gemoed en met al ons kragte, dat ons die wêreld
moet versaak, ons ou natuur moet kruisig en in ‘n nuwe god
salige lewe moet wandel. En as ons somtyds uit swakheid in
sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of
in die sondes bly lê nie, aangesien die Doop ‘n seël en ontwyfel
bare getuienis is dat ons ‘n ewige genadeverbond met God het.
En alhoewel die kinders van die Christene uit krag van die
verbond gedoop moet word — al verstaan hulle hierdie dinge
nie — nogtans is ~dit nie geoorloof om die voiwassenes te doop
nie sonder dat hulle eers, onder ‘n besef van hul sondes,
belydenis doen van hul bekering en van hul geloof in Christus.
Orn hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper diegene
gedoop wat hul sondes bely het, toe hy op bevel van God
die Doop van die bekering tot vergifnis van sondes verkondig
bet nie (Mark. 1 : 4, 5 en Luk. 3
3), maar ook onse Here
Jesus Christus het aan sy apostels bevel gegee om van al die
nasies dissipels te maak en hulle te doop in die Naarn van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matth. 28
19),
terwyl Hy hierdie belofte daarby gevoeg het, dat hy wat gb
•en horn laat doop, gered sal word (Mark. 16
16). Net so
ook het die apostels, volgens hierdie reel, geen ander vol
wassenes gedoop nie, behaiwe die wat belydenis gedoen het
van hub bekering en geboof, soos blyk uit die Handelinge van
die Apostebs (Hand. 2 : 38, 41; 8 : 36, 37; 10 : 47, 48 en 16
14, 15, 31, 32, 33). Daarom is dit ook vandag nie geoorloof
om enige ander volwassenes te doop nie wat die verborgenhede
van die heilige Doop uit die verkondiging van die heilige
Evangelie leer ken het en verstaan, en daarvan, sowel as van hul
~e1oof, rekenskap kan gee deur ‘n mondebinge belydenis.
Orn dan nou hierdie verordening van God tot sy eer, tot ons
troos en tot stigting van die gerneente uit te voer, laat ons
sy heilige Naam aldus aanroep:
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0, almagtige, ewige God!
U wat deur u strenge oordeel die ongelowige en onboetvaardige
wêreld met die sondvloed gestraf bet en die gelowige Noag met
sewe ander deur u groot barmhartigheid gered en bewaar het;
U wat die verharde Farao saam met al sy manne in die Rooi
See Iaat verdrink bet en u yolk Israel droogvoets daardeur
gelei bet waardeur die Doop aangedui is;
ons bid U, by u grondelose barmhartigheid, dat U hierdie
persoon genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in Jesus
Christus, u Seun, wil inlyf, om met Horn deur die Doop iii
Sy dood begrawe te word, en met Horn op te staan in ‘n nuwe
lewe; om sy kruis blymoedig te dra, Horn daagliks na te volg
en horn aan te hang met ware geloof, vaste hoop en vurige
liefde; om dan eindelik hierdie lewe — wat tog niks anders is
as ‘n gestadige dood nie — om U ontwil getroos te verlaat en die
laaste dag voor die regterstoel van Christus, u Seun, sonder
verskrikking te verskyn — deur Horn, onse Here Jesus Chris
tus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees, een enige God,
leef en regeer in ewigheid. Amen.
Aanspraak tot die volwassene wat gedoop word
U, N., het begeer om met die heilige Doop gedoop te word,
sodat dit vir u kan wees ‘n seël van u inlywing in die Kerk
van God. Dat dit nou kan blyk dat u nie alleen die christelike
godsdiens aanneem, waarin u deur ons onderrig is en waarvart
u voor ons belydenis gedoen het nie, maar ook dat u begerig
is om u lewe, deur die genade van God, daarna in te rig —
daarorn moet u voor God en sy gemeente op hierdie vrae onge
veinsd antwoord:
Ten eerste, gb u in die enige ware God, onderskeie in drie
persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en
alles wat daarin is, uit niks geskape bet en nog so onderhou
en regeer dat daar niks gebeur in die hemel of op die aarde
sonder sy goddelike wil nie?
Antwoord: Ja!
Ten tweede, gb u dat u in sonde ontvang en gebore is en
daarom ‘n kind van die toorn is, van nature heelternal onbe
kwaarn tot enige goed en geneig tot alle kwaad; en dat u met
gedagtes, woorde en werke die gebooie van die Here menigmaal
oortree bet; en bet u oor hierdie sondes van harte berou?
Antwoord: Ja!
Ten derde, gb u dat Jesus Christus, wat ware en ewige God
is en ware rnens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bboed
van die maagd Maria aangeneem bet, aan u as Saligmaker
deur God geskenk is; en dat u deur hierdie geboof ontvang
vergewing van die sondes in sy bloed, en dat u deur die krag
van die Heilige Gees ‘n lidmaat van Jesus Christus en van sy
Kerk geword het?
Antwoord: Ja!
Ten vierde, stem u in met al die artikels van die christelike
godsdiens soos dit bier in die Christelike Kerk uit die Woord
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van God geleer word, en is u van voorneme om in die leer
tot die einde van u lewe standvastig te voihard; en verwerp
u ook alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer stry, en
beloof u om in die gerneenskap van ons Christelike Kerk nie
alleen in die aanhoc~r van die Goddelike Woord nie, maar ook
in die gebruik van die Heilige Nagmaal te voihard?
Antwoord: Ja!
Ten vyfde, is dit van harte u voornerne orn altyd christelik
te wandel en die wêreld en sy sondige begeerlikhede te versaak,
soos dit lidmate van Christus en van sy gemeente betaam; en
sal u aan alle christelike vermaninge u gewillig Onderwerp?
Antwoord: Ja!
Mag die goeie en grote God goedertierenlik aan u sy goddelike
genade en seen verleen om by hierdie voorneme te volhard deur
onse Here Jesus Christus. Amen.
Daarna spreek die dienaar van die Woord, as by die Doop
bedien, aldus:
N. Ek doop u in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heilige Gees.
Danksegging

Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U
dat U ons en ons kinders, deur die bloed van u liewe Seun
Jesus Christus, al ons sondes vergeef het en ons deur u
Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun, en daardeur
tot u kinders aangene~rn het; en dat U dit aan ons met die
heilige Doop verseel en bekragtig. Ons bid U ook deur Horn, u
liewe Seun, dat U hierdie broeder (suster) altyd met u Heilige
Gees wil regeer, sodat hy (sy) christelik en godsalig wandel
en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat ~hy
(sy) u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom
(haar) en ons almal bewys het, mag bely, en in alle geregtigheid,
onder ons enigste Leraar, Koning en Hoëpriester, Jesus Christus,
lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy ganse ryk
stry en oorwin, orn U en u Seun Jesus Christus, en ook die
Heilige Gees, die enige en ware God, ewig te loof en te prys.
Amen.
FORMULIER GM DIE HEILIGE NAGMAAL TE HOU
Geliefdes in~ die Here Jesus Christus, luister na die woorde
van die instelling van die Heilige Nagrnaal van onse Here
Jesus Christus soos die heilige apostel Paulus dit beskrywe
in 1 Kor. 11 : 23—29:
Ek bet van die Here ontvang wat ek ook aan .julle oorgelewer
bet, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood
geneem het; en nadat Hy gedank bet, bet Hy dit gebreek en
gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julie gebreek word;
doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete,
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met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my
bloed, doen dit, so dikwels as julie daaruit drink, tot my
gedagtenis. Want so dikweis as julie hierdie brood eet en hierdie
beker drink, verkondig julie die dood van die Here totdat Hy
kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die
beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaani
en bloed van die Here. Maar die rnens moet homseif beproef
en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op
onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor hornself terwyl hy die iiggaam van die Here nie onderskei nie.

Om nou tot ons troos die Nagmaal van die Here te kan hou,
is dit voor alles nodig dat ons onsself tevore reg beproef;
verder dat ons dit hou vir die doel waartoe die Here Chri~tus
dit verorden en ingestel het, naamlik tot sy gedagtenis.
Die waaragtige ondersoek van onsself word in hierdie drie
hoofpunte saamgevat:
Ten eerste moet elkeen nadink oor sy sondes en vervloeking,
sodat hy homseif kan mishaag en horn voor God kan veroot
moedig, aangesien die toorn van God teen die sonde so groot
is dat Hy dit — eerder as om dit ongestraf te laat bly — aan
sy Ijewe Seun Jesus Christus met die bittere en smadelike dood
van die kruis gestraf het.
Ten tweede moet elkeen sy hart ondersoek of hy ook hierdie
gewisse belofte van God gb dat al sy sondes horn alleen ter
wille van die lyding en sterwe van Jesus Christus vergewe is,
en dat die volkome geregtigheid van Christus horn as sy eie
toereken of geskenk is, ja so volkome asof hy self in eie persoon
vir al sy sondes betaal en able geregtigheid voibring het.
Ten derde moet elkeen sy gewete ondersoek of hy ook
gesind is om voortaan met sy ganse lewe ware dankbaarheid
jeens God die Here te bewys en voor die aangesig van God
op~eg te wandel; ook of hy sonder enige geveinsdheid van harte
able vyandskap, haat en nyd wil afl~, en ‘n ernstige voorneme
het om van nou af in waaragtige liefde en eensgesindheid met
sy naaste te lewe.
Almal dan wat so gesind is, wib God gewis in genade aan
neern en vir waardige deelgenote van die tafel van sy Seun
Jesus Christus hou. Daarenteen, diegene wat hierdie getuienis
in hul harte nie gevoel nie, eet en drink ‘n oordeel oor hubsebf.
Daarom is dit dan ook dat ons, vobgens die bevel van Christus
en van die apostel Paulus, almal wat weet dat hulle met hierdie
navolgende sondes besmet is, vermaan om hulle van die tafel
van die Here te onthou, en hulbe verkondig dat hulle geen
deel in die ryk van Christus het nie; naamlik able afgode
dienaars, almal wat afgestorwe heiliges, engebe of ander skepsele
aanroep; almal wat aan beelde eer bewys; able towenaars en
waarsêers wat vee of mense of ander dinge besweer en aan
sodanige beswering gb; able veragters van God, van sy Woord
en van die Heilige Sakramente; able godsbasteraars; almal wat
begeer om tweedrag, sektes en muitery in kerke en wêreldlike
regeringe aan te rig; able rneinediges; almal wat hub ouers en
owerhede ongehoorsaam is; able rnoordenaars en twissoekers en
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die wat in haat en nyd teen hul naaste lewe; alie egbrekers,
hoereerders, dronkaards, diewe, woekeraars, rowers, dobbelaars,
gierigaards en al diegene wat ‘n ergerlike lewe iei. Hulle airnal
moet, solank as huile in sulke sondes voihard, hulie van hierdie
spyse onthou wat Christus aileen vir sy gelowiges verorden
het, sodat hul oordeel en verdoemenis nie des te swaarder word
nie.
Maar dit word ons, seer geliefde broeders en susters, nie
voorgehou om die verslae harte van die gelowiges kleinrnoedig
te rnaak nie, asof niernand na die Nagrnaal van die Here mag
gaan nie, as net die wat sonder enige sonde is. Want ons kom
nie na hierdie Nagmaal om daarmee te kenne te gee dat ons
in onsseif volkome en regverdig is nie; maar inteendeel, orndat
ons ons lewe buite onsself in Jesus Christus soek, erken ons
daarmee dat ons midde in die dood iê. Daarorn, al is dit dat
ons nog baie gebreke en ellendigheid in ons vind, soos byvoor
beeld dat ons geen volkorne geloof besit nie en God ook nie
dien met so ‘n ywer as wat ons verskuldig is nie, maar daagliks
teen die swakheid van ons geloof en die bose luste va~n ons
vlees moet stry; nogtans, desnieteenstaande, omdat ons oor
sulke gebreke, deur die genade van die Heilige Gees, berou het
en ons van harte begeer om teen ons ongeloof te stry en voigens
al die gebooie van God te lewe, daarom kan ons daarvan seker
wees dat geen sonde of swakheid wat nog teen ons wil in ons
oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade sou aan
neem en so hierdie hemelse spys en drank waardig en deelagtig
maak nie.
Ten tweede, iaat ons nou ook oordink waartoe die Here
vir ons sy Nagrnaai ingestel het, naamiik dat ons dit moet doen
tot sy gedagtenis. Maar dan moet ons Hom daarby aldus
gedenk:
Ten eerste moet ons in ons harte ten voile vertrou dat onse
Here Jesus Christus — volgens die beloftes wat aan die voor
vaders in die Cu Testament van die begin af gegee is — deur
die Vader in hierdie wêreid gestuur is, ons viees en bloed
aangeneem het, die toorn van God waaronder ons ewig moes
versink het, van die begin van sy menswording af tot aan die
einde van sy lewe op aarde vir ons gedra het en alie gehoor
saamheid en geregtigheid van die goddelike wet vir ons vervul
het; vernaamlik toe die las van ons sondes en van die toorn
van God Horn die bloedige sweet in Getsémané ontpers het,
waar Hy Horn laat bind het om ons te ontbind; daarna ontel
bare smaadhede gely het, dat ons nimmermeer tot skande sou
word nie; onskuldig tot die dood veroordeel is, dat ons voor
die gerig van God vrygespreek sou word; ja, sy gese~nde
liggaam aan die kruis iaat spyker het, om die skuidbrief
van ons sondes daaraan vas te heg; en het so ons vervloeking
op Horn gelaai om ons met sy seëninge te vervul; en Horn
verneder het tot in die allerdiepste versrnaadheid en angs van
die hel, met liggaam en siel aan die kruishout, toe Hy met ‘n
groot stem uitgeroep het: My God, my God, waarom het U
My verlaat? — sodat ons tot God geneem en nirnmermeer deur
Horn verlaat sou word nie; en bet eindelik met sy dood en
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bloedstorting die nuwe en ewige Testament, die verbond van
die genade en die versoening bevestig toe Hy ges~ het: Dit is
voibring.

En dat one dit vas kan gb dat ons tot hierdie genadeverbond
behoort, bet die Here Jesus in sy iaaste Nagmeal die brood
geneem, en nadat Hy gedank bet, breek Hy dit en gee dit aan
sy dissipeis en Se: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir Julie
gegee word; doen dit tot my gedagtenis. Net so neem Hy ook
die beker ná die maaityd, en nadat Hy gedank bet, gee Ny dit
aan hulie en Se: Drink aimal daaruit; hierdie beker is die nuwe
testament in my bloed wat vir Julie en vir baie uitgestort word
tot vergifnis van sondes; doen dit, so dikweis as Julie daaruit
drink, tot my gedagtenis; dit wil se: so dikwels as julie van

hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, sal julie daardeur,
soos deur ‘n gewisse aandenking en pand, onderrig en verseker
word van my hartlike liefde en trou Jeens julie, dat Ek vir
Julie — terwyl Julie anders die ewige dood moes sterwe — my
liggaam aan die kruishout in die dood gee en my bloed vergiet
en julie hongerige en dorstige sieie met my gekruisigde liggaam
en vergote bioed tot die ewige lewe spysig en laaf, net so seker
as vir elkeen hierdie brood voor sy o~ gebreek word, en hierdie
beker aan horn gegee word, en Julie dit tot my gedagtenis met
die mond eet en drink.
Uit hierdie instelling van die Heilige Nagmaal van once
Here Jesus Christus sien ons dat Hy one geboof en vertroue wys
op sy volkorne offerande wat eenmaal aan die kruis plaas
gevind het, as op die enigste grond en fondament van ons salig
heid, waar Hy vir ons hongerige en dorstige sieie ‘n ware spys
en drank van die ewige lewe geword het. Want deur sy dood
het Hy die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik
die sonde, weggeneem en vir ons die lewendrnakende Gees
verwerf; sodat ons deur die Gees — wat in Christus as die Hoof
en in ons as sy lidmate woon — met Horn ware gemeenskap
ken he en al sy goedere, die ewige lewe, die geregtigheid en
die heerlikheid deelagtig kan word.
Bowedien word ons deur dieselfde Gees ook met mekaar,
as lidmate van enige liggaam, in broederlike liefde saamver
bind, soos die heilige apostel spreek: Omdat dit een brood is,
is ons aimal een iiggaam, want ons bet aimal deel aan die een
brood. Want soos uit baie graankorrels een mccl gemaai en

een brood gebak word, en uit baie druiwekorrels, as hulle gepars
word, een wyn en drank vboei, en tot een vermeng word, net
so sal one almal wat deur die waaragtige geloof in Christus
ingelyf is, deur broederlike liefde om Christus ons liewe Salig
maker ontwil, wat ons tevore so uitnemend liefgehad bet, almal
seam een liggaam wees, en dit nie alleen met woorde nie, maar
ook met die daad teenoor mekaar bewys.
Mag die almagtige God en Vader van once Here Jesus
Christus, deur sy Heiiige Gees, ons daartoe help. Amen.
Dat ons dan nou dit alles mag verkry, laat ons onsself voor
God verootmoedig en Horn met waaragtige geloof om sy genade
aanroep:
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Barrnhartige God en Vader, ons bid U dat U in hierdie
Nagmaal — waarin ons die heerlike gebeurtenis herdenk van
die bittere dood van u liewe Seun Jesus Christus — deur u
Heilige Gees in ons harte wil bewerk dat ons met ware vertroue
ons aan u Seun Jesus Christus hoe langer hoe meer oorgee,
sodat ons beswaarde en verslae harte met sy ware liggaam
en bloed, ja met Horn, ware God en mens, die enige hemelse
brood, deur die krag van die Heilige Gees gespysig en gelaaf
word en ons nie meer in ons sondes mag lewe nie, rnaar Hy in
ons en ons in Horn, en so waaragtiglik aan die nuwe en ewige
testament en verbond van die genade deel mag h~ dat ons nie
twyfel nie dat U ewig ons genadige Vader sal wees wat ons
ons sondes nimmermeer sal toereken nie en ons met alle dinge
na liggaam en siel sal versorg as u liewe kinders en erfgename.
Verleen ons ook u genade, dat ons getroos ons kruis opneem,
onsself verlo~n, ons Heiland bely en in alle droefheid met ‘n
opgehede hoof onse Here Jesus Christus uit die hemel verwag,
waar Hy ons sterflike liggame aan sy verheerlikte liggaam
gelyk sal maak en ons by Horn sal neem in ewigheid.
Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, deur Jesus Chris
tus, wat ons aldus leer bid het:
Onse Vader wat in die hernele is, laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk korn, laat u wil geskied, soos in die hemel
net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar veilos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlik
heid tot in ewigheid.
Wil ons ook deur hierdie heilige Nagmaal versterk in die
algemene, ongetwyfelde Christelike geloof waarvan ons met
mond en hart belydenis doen met hierdie woorde:
(1) Ek gb in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van
hemel en aarde. (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun,
onse Here; (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore
uit die maagd Maria; (4) wat gely bet onder Pontius Pilatus,
wat gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter belle neergedaal
het; (5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
(6) opgevaar bet na die hemel en sit aan die regterhand van
God, die Almagtige Vader; (7) vanwaar Hy sal kom om te
oordeel die lewende en die dode.
(8) Ek gb in die Heilige Gees.
(9) Ek gb aan ‘n heilige, algemene Christelike Kerk, die
gemeenskap van die heiliges;
(10) die vergewing van sondes; (11) die wederopstanding van
die vbees, (12) en ‘n ewige lewe. Amen.
Dat ons dan nou met die ware hernelse brood Christus
gespysig mag word, laat ons met ons harte nie aan die uit
wendige brood en wyn bly hang nie, maar ons harte opwaarts
in die hemel verhef waar Jesus Christus is, ons Voorspraak,
aan die regterhand van die hemelse Vader, waarheen die
Artikels van ons Christelike geloof ons ook wys, sondef orn
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te twyfel dat ons waarlik deur die werking van die Heilige
Gees met sy liggaam en bloed aan ons siele gespysig en gelaaf
word as wat ons die heilige brood en drank tot sy gedagtenis
ontvang.
As die brood gebreek en uitgedeel word, spreek die dienaar:
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaarn
van Christ us. [Neern, eet, gedenk en gb dat die liggaam van

onse Here Jesus Christus gebreek is tot ‘n volkorne versoening
van al ons sondes.]
En as hy die beker aangee:
Die beker van danksegging wat ons met danksegging sean,
is die gerneenskap met die bloed van Christus. [Neem, drink

almal daaruit, gedenk en gb dat die dierbare bloed van onse
Here Jesus Christus vergiet is tot ‘n volkome versoening van
al ons sondes.]
Onderwyl daar gekomrnunjseer word, kan stigtelik gesing of
enkele hoofstukke gelees word ter gedagtenis aan die lyding
van Christus, by. Jes. 53, Joh. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en
dergelike.
As die kommunie be~indig is dan spreek die dienaar van die
Woord:
Geliefdes in die Here, terwyl die Here nou aan sy tafel ons
siele gespysig het, laat ons almal saam sy Naam met dank
segging prys en el.keen aldus spreek in sy hart (Ps. 103):
1. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne in my is,
sy heilige Naarn!
2. Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy
weldade nie —
3. wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al iou krankhede
genees,
4. wat jou lewe verbs van die verderf, wat iou kroon met
goedertierenheid en barrnhartighede.
8. Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot
van goedertierenheid.
9. Hy sal nie altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie.
10. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie
na ons ongeregtighede nie.
11. Want so hoog as die hernel is ho die aarde, so geweldig
is sy goedertierenheid oor die wat Horn vrees.

12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver
verwyder Hy ons oortredinge van ons.
13. Soos ‘n vader horn ontferm oor die kinders, so ontferrn
die HERE Horn oor die wat Horn vrees.
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Horn
vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met Horn
geskenk het. Bewys God dus sy liefde tot ons daarin dat
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, veel
rneer sal ons deur Horn gered word van sy toorn nou dat ons
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geregverdig is in sy bloed. Want as ons, terwyl ons nog vyande
was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer
sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons met Horn versoen
is. Daarorn sal my mond en hart die lof van die Here verkon
dig van nou af tot in ewigheid. Amen.
0, alrnagtige, barinhartige God en Vader, ons dank U van
ganser harte dat U uit grondelose barrnhartigheid u eniggebore
Seun aan ons as ‘n Middelaar en offer vir ons sondes en as
‘n spys en drank van die ewige lewe geskenk het; en dat U ons
gee ‘n waaragtige geloof waardeur ons die weldade deelagtig
word. U het ook tot versterking daarvan vir ons die Heilige
Nagmaal deur u liewe Seun Jesus Christus laat instel en ver
orden. Ons bid U, o getroue God en Vader, dat U deur die
werking van u Heilige Gees die gedagtenis van onse Here
Jesus Christus en die verkondiging van sy dood bevorderlik
wil last wees tot ons daaglikse toenerning in die regte geloof
en in die salige gemeenskap van Christus, deur Horn, u liewe
Seun Jesus Christus. Amen.

FORMULIER VAN DIE BAN OF AFSNYDING VAN DIE
GEMEENTE
Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is u bekend dat ons
nou al op verskillende tye van trap tot trap aan u voorgehou
het watter groot sonde ons rnedelidmaat N. gedoen het en
watter groot aanstoot hy gegee het; met die doel dat hy deur
u christelike vermaninge en gebede horn tot God sou bekeer en,
vry geword van die strik van die duiwel, wat horn gevange
hou om sy wil te doen, weer tot ontwaking sou korn om die
wil van die Here te doen. Maar met groot droefheid moet ons
u rneedeel dat tot nog toe niemand verskyn het wat ons in die
minste te verstaan gegee het dat hy as gevoig van die menig
vuldige vermaninge aan horn — afsonderlik sowel as voor
getuies en in teenwoordigheid van baie — tot enige berou oor
sy sonde gekom het of enige teken van ware boetvaardigheid
geopenbaar het nie. Orndat hy dan sy oortreding, wat op sigself
nie klein is nie, deur sy hardnekkigheid daagliks nog groter
rnaak, het ons u die vorige keer aangekondig dat as hy horn,
ná al die geduld wat die Kerk met horn gehad het, nie bekeer
nie, ons nog verder oor horn bedroef sal moet wees en tot die
uiterste tugrniddel sal moet oorgaan. Daarorn is ons nou
genoodsaak orn tot sy afsnyding oor te gaan volgens die bevel
en opdrag wat ons in die Heilige Woord van God gegee is,
sodat hy hierdeur — as dit moontlik is — tot skaarnte oor
sy sondes gebring mag word. So sal ook verhinder word dat
die hele liggaarn van die gemeente deur hierdie lid, wat deur
bederf aangetas is en tot nog toe ongeneeslik was, in gevaar
gestel en die Naam van God gelaster sou word:
Daarom verklaar ons, dienaars en opsieners van hierdie
gemeente van God, wat in die Naam en die rnag van onse
Here Jesus Christus vergader is, voor u alrnal dat N. weens
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die genoemde oorsake, uitgeslujt is en hierby uitgesluit word
buite die gemeente van die Here en vervreemd is van die
gerneenskap van Christus, van die heilige Sakramente en van
alle geestelike seëninge en weldade van God wat Hy aan sy
gerneente beloof en bewys, solank as hy hardnekkig en onboet
vaardig in sy sondes bly. Hy moet daarom deur u beskou word
as ‘n heidea en tollenaar volgens die bevel van Christus (Matth.
18), wat sê dat in die hernele gebonde is alles wat sy dienaars
op die aarde bind.
Verder vermaan ons u, geliefde Christene, orn u nie met horn
te vermeng nie, sodat hy beskaamd mag word. Nogtans moet
u horn nie as vyand beskou nie, rnaar horn van tyd tot tyd
vermaan soos met ‘n broeder gedoen word.
Intussen moet elkeen van ons uit hierdie en dergelike voor
beelde leer orn die Here te vrees, en sorgvuldjg op te pas dat
ons, as ons meen dat ons staan, nie val nie, en terwyl ons
ware gemeenskap het met die Vader en sy Seun Christus, en
met alle gelowige Christene, moet ons daarin volhard tot die
einde toe, om so die ewige saligheid te verkry. U het gesien,
liewe broeders en susters, hoe hierdie afgesnede broeder van
ons begin verval het en allengs meer en meer tot sy val gekom
het. Merk dan op hoe listig die Satan is om die mens tot die
verderf te bring en af te trek van al die heilsame middele tot
saligheid. Neern u dan ook in ag vir die geringste beginsels van
die kwaad. Volgens die vermaning van die apostel moet u
aflê elke las en die sonde wat ons so maklik omring en met
volharding loop die wedloop wat voor ons lê, die oog gevestig
op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof. Wees
nugter, waak en bid, dat u nie in versoeking val nie. Vandag
as u die stem van die Here hoor, verhard u hart nie; maar
werk u eie saligheid uit met vrees en bewing; en laat elkeen
berou betoon oor sy sonde, sodat onse God ons nie weer
verneder en ons weer moet treur oor een van u nie, maar dat
u, deur eendragtig in godsaligheid te lewe, ons kroon en blyd
skap mag wees in die Here.
Maar aangesien djt God is wat in ons werksaam is orn te
wil sowel as om te werk, na sy welbehae, laat ons sy heilige
Naam, met belydenis van ons sondes, aldus aanroep:
regverdige God, barmhartige Vader, ons klaag onsself
aan vanwe~ ons sondes voor u hoe majesteit en erken dat ons
terdeë verdien het die droefheid en smart wat ons aangedoen
is in die afsnyding van hierdie gewese medelidmaat van ons;
ja ons verdien dit almal om van U afgesny en verstoot te word
vanweë ons grote oortreding, as U met ons in die gerig wil gaan.
Maar, o Here, wees ons genadig om Christus wil, vergeef ons
ons misdade, want ons het van harte berou daaroor, en werk
in ons harte hoe langer hoe meer ‘n gevoel van smart oor die
sonde, sodat ons uit vrees vir u oordele wat U laat gaan oor
die hardnekkiges, ons benaarstig om U te behaag. Gee dat ons
op ons hoede mag wees teen alle besmettting van die wêreld en
van diegene wat van die gemeenskap van die Kerk afgesny is,
sodat ons aan hul sondes geen deel mag he nie en dat die
afgesnedenes beskaamd mag word oor sy sondes. En aangesien
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U geen behae het in die dood van die sondaar nie, maar daarin
dat by horn bekeer en lewe, en die Kerk altyd oopstaan vir die
wat terugkeer — laat dan tog ‘n goeie ywer in ons ontvlam,
sodat ons met goeie christelike vermaninge en voorbeelde kan
streef orn hierdie afgesnede persoon sowel as al diegene wat
deur ongeloof of ‘n roekelose lewe afdwaal, weer op die regte
pad te bring. Gee u seen op ons vermaninge, sodat ons daar
deur rede mag vind om ons weer te verbly in diegene oor wie
ons nou rou moet dra, en dat so u heilige Naam geprys word,
deur onse Here Jesus Christus, wat ons aldus leer bid het:
Onse Vader, ehsovoorts.

FORMULIER VAN DIE WEDEROPNEMING VAN DIE
AFGESNEDENES IN DIE GEMEENTE VAN CHRISTUS
Geliefdes in die Here, dit is u bekend dat ons medelid N.
enige tyd gelede van die gemeente van Christus afgesny is.
Nou kan ons u meedeel dat by deur die genoernde tugmiddel
sowel as deur middel van goeie vermaninge en u christelike
gebede so ver gekom bet dat by born oor sy sonde skaarn
en van ons begeer om weer in die gerneenskap van die Kerk
opgeneem te word. Omdat ons dan weens die bevel van God
verplig is orn die boetvaardiges met blydskap te ontvang en
dit tog nodig is dat goeie orde daarin gehandhaaf word, daarom
gee ons u hierby te kenne dat ons die genoemde afgesnede
persoon by die eerste geleentheid, wanneer die Nagmaal van
die Here gehou word, deur die genade van God van die band
van afsnyding weer sal ontbind en in die gemeenskap van die
Kerk sal ontvang tensy enigeen van u intussen jets wettigs
kan voorbring waarom dit nie mag plaasvind nie — waarvan
u ons dan ook betyds kennis moet gee. Intussen moet elkeen
die Here dank vir die weldaad wat aan hierdie arme sondaar
bewys is, met die bede dat Hy sy werk aan horn mag voltooi
tot sy ewige saligheid. Amen.
As daar dan geen verhindering voorkom nie, moet die
dienaar van die Woord oorgaan tot die wederopnerning van die
afgesnede sondaar op die volgende wyse:
Geliefde Christene, ons bet u die vorige keer rnededeling
gedoen van die bekering van ons medelidmaat N. sodat hy
(of sy) met u voorwete weer in die gemeente van Christus
opgeneern kan word. Omdat dan niemand jets voorgebring
bet waarom die wederopneming nie behoort plaas te vind nie,
wil ons nou daartoe oorgaan.
Wanneer die Here Christus in Matth 19 die vonnis van
sy Kerk in die afsnyding van die onboetvaardige sondaars
bevestig, dan verklaar Hy terstond dat alles wat sy dienaars
op die aarde onthind, in die hemel ontbonde sal wees. Daarmee
gee Hy te kenne dat as iemand van sy Kerk afgesny is, horn dan
alle hoop op saligheid nie ontneern is nie, rnaar dat by van
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die bande van die verdoemenis weer vry kan word. Aangesien
God dan in sy Woord verklaar dat Hy geen behae het in
die dood van die sondaar nie, rnaar daarin dat hy horn bekeer
en lewe, daarom het ook die Kerk nog altyd hoop op die
bekering van die afgedwaalde sondaar en staan oop om die
bekeerde terug te ontvang. Gevoiglik het die heilige apostel
Paulus beveel dat die Korinthiër — van wie hy eers verklaar
het dat hy uit die gemeente verwyder moet word (1 Kor. 5
1—5) — weer opgehelp en vertroos moet word nadat hy deur
veelvuldige bestraffing tot inkeer gekom het; sodat hy nie
miskien deur alte grote droefheid verteer sou word nie (2 Kor.
2 : 5—8). Verder leer Christus in die gemelde uitspraak dat
die vonnis van ontbinding wat oor so ‘n bekeerde sondaar
uitgespreek word, volgens die Woord van God as bindend en
vas beskou word deur die Here. Daarom hoef nien-iand wat horn
opreg bekeer, enigsins daaraan te twyfel dat hy gewis deur
God in genade aangeneem is nie, soos Christus s~: As julie
die mense hulie sondes vergewe, dan word dil huile vergewe
(Joh. 20 : 23).
Om nou tot die voorgenome handeling te kom, vra ek u, N.:
Of u voor God en sy gemeente alhier van ganser harte ver
klaar dat u opreg berou het van die sonde en hardnekkigheid
waaroor u regverdigljk van die gemeente afgesny is; of u ook
waarlik gb dat die Here u sondes vergeef het en vergewe om
Christus wil, en of u daarom begeer orn in die gerneente van
Christus aihier weer opgeneem te word; beloof u ook om u
nou verder in alle godsaligheid te gedra ooreenkomstig die
gebod van die Here?
Antwoord: Ja.
Hierop moet die dienaar van die Woord verder aldus spreek:
So verkbaar ons dan wat hier vergader is in die Naam en
die mag van die Here Christus dat u, N., ontbonde is van die
bande van die afsnyding en ontvang ons u terug in die
gemeente van die Here en verkondig ons u dat u staan in
die gemeenskap van Christus, van die heilige Sakramente en
van able geestelike seëninge en weldade van God wat Hy aan
sy gemeente beloof en bewys. Mag die ewige God u tot die
einde toe daarin bewaar deur sy eniggebore Seun Jesus Chris
tus. Amen.
Wees dan, my liewe broeder, in u hart verseker dat die Here
u in genade opgeneem het; wees verder sorgvuldig op u hoede
vir die listigheid van die Satan en die boosheid van die wêreld,
sodat u nie miskien weer in die sonde verval nie; u moet
Christus ook baie liefhê, want aan u is baie sondes vergewe.
En u, gebiefde Christene, ontvang hierdie broeder van u met
hartlike toegeneentheid; wees bly, want hy was dood en het
weer lewend geword, hy was verbore en is gevind; verheug u
saam met die engele in die hemel oor hierdie sondaar wat horn
bekeer het; beskou horn nie banger as ‘n vreemde nie, rnaar
as ‘n medeburger van die heibiges en huisgenoot van God.
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En omdat ons niks goeds uit onsself kan besit nie, laat ons
die almagtige Here loof en dank en Horn om sy genade aldus
aanroep:
Goedertieren God en Vader, ons dank U deur Jesus Christus
dat U aan hierdie medebroeder van ons die bekering tot die
lewe geskenk bet en aan ons rede gee om oor sy terugkeer
verheug te wees. Ons bid U, bewys horn u genade om van die
vergewing van sy sondes meer en meer versekerd te wees in
sy gernoed en daaruit te put ‘n onuitspreeklike blydskap en
behae orn U te dien. En soos by tevore vir baie mense ‘n aan
stoot was deur sy sonde, wil so ook weer aan horn gee dat by
baie rnense deur sy bekering mag stig. Gee horn dat hy tot die
einde toe voihardend in u we~ rnag wandel; en laat ons uit
hierdie voorbeeld leer dat by U genade is, dat U gevrees rnag
word. Laat so alles daartoe strek dat, terwyl ons horn as ons
medebroeder en rnede-erfgenaam van die ewige lewe beskou,
ons U tesame mag dien rnet ‘n kinderlike vrees en gehoorsaam
heid al die dae van ons lewe deur onse Here Jesus Christus,
in wie se Naam ons ons gebede aldus besluit:
Onse Vader, ensovoorts.

FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN DIE
DIENAARS VAN DIE WOORD
Nd afloop van die predikasie en die gewone gebed moet die
dienaar van die Woord die gemeente aldus toespreek:
Geliefdes in onse Here Jesus Christus, u weet dat ons nou
drie verskillende male die naam van ons rnedebroeder N., hier
teenwoordig, openlik bekendgemaak het orn te verneern of
iemand met betrekking tot sy leer of sy lewe iets het waarom
hy nie in die diens van die Woord bevestig mag word nie. Aan
gesien egter niemand voor ons verskyn het wat iets wettigs teen
sy persoon voorgebring het nie, sal ons nou in die Naam van
die Here tot sy bevestiging oorgaan.
Daartoe moet u, broeder N., en alrnal wat hier teenwoordig
is, vereers aanhoor uit die Woord van God ‘n korte uiteensetting
van die instelling en die amp van die herders of dienaars van
die Woord.
Ten eerste moet daaruit opgernerk word dat God, onse
hemelse Vader, wat uit die verdorwe menslike geslag ‘n gemeente
wil roep en vergader tot die ewige lewe, deur ‘n besondere
genade daarvoor gebruik die diens van die rnense. Daarom se
Paulus in Efese 4 : 11, 12 dat die Here Christus gegee het
sommige as apostels, ançler as pro fete, ander as evangeliste,
ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle
dienswerk, tot opbouing van die Iiggaam van Christus. Daar
sien ons dat die heilige apostel o.a. sê dat die herdersamp ‘n
instelling van Jesus Christus is.
Wat hierdie heilige amp insluit, kan ons gemaklik uit die
naarn self aflei. Want net soos die werk van ‘n gewone herder
is om ann die kudde wat horn toevertrou is, weiding te verskaf,
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dit te lei, te beskerm en te regeer, so is dit ook met hierdie
geestelike herders wat aangestel is oor die kudde wat God tot
die saligheid roep en as sy skape van sy welding beskou. Die
weiding waarmee hierdie skape versorg moet word, is niks
anders nie as die verkondiging van die goddelike Woord met
die daarby behorende bediening van die gebede en die heilige
Sakramente. Dieselfde Woord van God is ook die staf waarmee
hierdie kudde gelei en geregeer word.
Bygevoig is dit duidelik dat die amp van die herders of
bedienaars van die Woord is:
Ten eerste, dat hulle die Woord van die Here, deur die Skrifte
van die profete en apostels geopenbaar, grondig en opreg aan
hul gemeentes moet verkondig en dit moet toepas, in die open
baar sowel as afsonderlik, tot nut van die toehoorders, deur
te onderrig, te vermaan, te vertroos en te bestraf, volgens die
behoefte van elkeen. Hulle moet die bekering tot God en die
versoening met Hom deur die geloof in Jesus Christus verkondig
en met die Heilige Skrif alle dwalinge en ketterye weerlê wat
in stryd is met hierdie suiwere leer. Dit alles word ons duidelik
te kenne gegee in die heilige Skrif; want die apostel Paulus
sê (1 Tim. 5 : 17) dat huile moet arbej in die Woord; en elders
leer hy (Rom. 12 : 7) dat dit moet geskied na die maat of
reel van die geloof. Hy skrywe ook (2 Tim. 2 : 15 en Tit. 1 : 9)
dat ‘n herder aan die betroubare woord wat voigens die leer
is, moet vashou en dit reg moet sny; ook (1 Kor. 14 : 3):
hy wat pro feteer — dit wil sê, wat die Woord van God preek
— spreek vir die mense van stigting en troos en bemoediging.
Op ‘n ander plek (Hand. 20 : 20, 21) stel hy homself aan die
herders tot ‘n voorbeeld as hy verklaar dat hy in die openbaar
en in die huise onderrig gegee bet en kragtig aangedring het
op die bekering tot God en die geloof in Jesus Christus. Maar
insonderheid het ons ‘n suiwere beskrywing van die amp van
‘n evangeliedienaar in 2 Kor. 5 : 18—20 waar die apostel dit
sS: Dit alles is uit God, wat ons met Homself versoen het deur
Jesus Christus en ons — dit wil sê aan die apostels en herders
— die bediening van die versoening gegee het, naarnlik dat God
in Christus die wêreld met Homseif versoen het deur huile hut
misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening
aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus
wit, asof God deur ons verrnaan. Ons bid julie om Christus
wit: Laat julie met God versoen. Met betrekking tot die weder
legging van die onsuiwere leer sê dieselfde apostel in Tit. 1 : 9
dat ‘n dienaar aan die Woord van God moet vashou om die
teensprekers te kan weerlê en die mond te stop.
Ten tweede is die amp van die herders om die Naam van
God in die openbaar aan, te roep vanwee die hele gemeente.
Want wat die apostels van hulself in Hand. 6 : 4 sê. Maar
ons sal volhard in die gebed en die bediening van die Woorci,
geld ook van hierdie herders. Daarop sien die heilige apostel
Paulus as hy vir Timotheüs sê: In die eerste piek vermaan ek
dan dat sin ekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen
moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hoogge
piaas is; ens.
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Ten derde is hul amp om die Sakramente te bedien wat die
Here ingestel het as seëls van sy genade, soos blyk uit die bevel
wat Christus aan die apostels gegee het en wat ook betrekking
het op die herders: Doop huile in die Naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees (Matth. 28 : 19). Net so ook
in 1 Kor. 11 : 23—26: Want ek het van die Here ontvang wat
ek ook aan julie oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag
waarin Hy verraai is, brood geneem het; ens.
Eindelik is dit die werk van die dienaars van die Woord
om die gemeente van God in goeie tug en orde te hou en te
regeer soos die Here dit voorgeskryf het. Want nadat Christus
gespreek het oor die christelike straf, sê Hy vir sy apostels in
Matth. 18 : 18: Alies wat julie bind op die aarde, sal gebonde
wees in die hemel. En Paulus veriang (1 Tim. 3 : 4, 5) dat
die dienaars in staat moet wees om hul eie huis goed te bestuur,
omdat hulle anders nie vir die gemeente van God sorg kan
dra of dit kan regeer nie. Daarom word die herders in die Skrif
ook rentmeesters van God genoem (Tit. 1 : 7) en biskoppe,
d.w.s. opsieners en wagters; want hulle moet toesig hou oor
die huis van God waarin hulle verkeer, sodat alles met goeie
orde en betaamlikheid geskied (1 Kor. 14 : 40); en dat met
die sleutels van die hemelryk wat aan hulle toevertrou is,
geopen en gesluit word volgens die opdrag wat die Here hulle
gegee het (Matth. 16 : 19).
Uit dit alles is duidelik hoe ‘a heerlike werk die herdersamp
is, aangesien daardeur sulke groot dinge tot stand kom; ja,
dit is geheel en al noodsaaklik, omdat daardeur die mense tot
die saligheid gebring word. Dit is dan ook die rede waarom die
Here wil he dat hierdie amp altyd sal bly bestaan. Want Chris
tus se aan sy apostels as Hy hulle uitstuur vir hierdie heilige
bediening: Kyk, Ek is met julie tot aan die voleinding van
die wêreid (Matth. 28 : 20) waaruit blyk dat dit sy wil is dat
hierdie heilige diens altyddeur op die aarde onderhou moet
word, want die persone wat Hy daar aanspreek, kon nie in
die lewe bly tot aan die voleinding van die wêreld nie. Daarom
vermaan Paulus Timotheüs ook (2 Tim. 2 : 2) om wat hy
van horn gehoor het, toe te vertrou aan getroue manne wat
bekwaam is om ander te leer; soos hy dan ook aan Titus, nadat
by hom as herder in die diens gestel bet, bevel gee om van
stad tot stad ouderlinge en opsieners aan te stel (Tit. 1 : 5).
Omdat ons dan ook nou, ten einde hierdie diens in die Kerk
van God te onderhou, ‘n nuwe bedienaar van die Woord in die
diens stel en daar nou genoeg oor hul amp gespreek is, daarom
moet u, broeder N., antwoord op wat aan u voorgehou sal word,
sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om die voormelde diens
aan te neem.
Ten eerste vra ek u of u gevoel in u hart dat u wettig deur
die gemeente van God, en daarom deur God self, tot hierdie
heilige diens geroep is?
Ten tweede, of u die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament
hou vir die enige Woord van God en die volkome leer van die
saligheid, en alle leringe verwerp wat daarmee in stryd is?
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Ten derde, of u beloof om u amp, soos dit hier beskryf is,
volgens hierdie leer getrou te bedien en u leer te versier met
‘n godvrugtige lewe, terwyl u tewens u sal onderwerp aan die
kerklike vermaning, volgens die algemene orde van die Kerke,
as u miskien in leer of lewe u misgaan?
Hierop moet hy antwoord:
Ja, van ganser harte.
Daarna rnoet die dienaar van die Woord wat horn dit gevra
het, en ander dienaars van die Woord wat teenwoordig is, horn
die regterhand op die hoof lê*) en aldus spreek:
Mag God, onse hemelse Vader, wat u geroep het tot hierdie
heilige diens, u verlig deur sy Gees, u so versterk deur sy hand
en u so regeer in u bediening dat u daarin na behore en vrug
baar wandel, tot grootmaking van sy Naam en tot uitbreiding
van die ryk van sy Seun Jesus Christus. Amen.
JJaarna moet die dienaar van die Woord van die kansel af
die bevestigde dienaar van die Woord en verder die hele
gerneente aldus verrnaan:
Geliefde broeder en mededienaar in Christus, gee dan nou
ag op uself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees u
as opsiener aangestel het, om die gerneente van God, wat Hy
deur sy eie bloed verkry het, as herder te versorg. U moet
Christus liefhê en as herder sy skape versorg deur oor hulle
toesig te hou, nie uit dwang nie maar gewillig; nie orn vuil
gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as ‘n heerser
oor die erfdeel van die Here nie, maar as ‘n voorbeeld vir die
kudde. Wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in
wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Hou aan met
voorlesing, verrnaning en lering; en verwaarloos nie die genade
gawe wat u gegee is nie. Dink aan hierdie dinge, wees vlytig
daarin, sodat u vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let
op die leer en volhard daarin. Verdra geduldig alle lyding en
verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Christus; want deur
dit te doen, sal u useif red sowel as die wat u hoor. En wan
neer die Opperherder verskyn, sal u die onverwelklike kroon
van heerlikheid ontvang.
En u ook, geliefde Christene, ontvang u dienaar in die Here
met alle blydskap en hou sulke manne in groot eer. Dink daar
aan dat God self u deur horn toespreek en vermaan. Neem
dan die woord aan wat hy u volgens die heilige Skrif sal ver
kondig, nie as die woord van rnense nie, rnaar soos dit waarlik
is, as die Woord van God. Laat vir u lieflik en aangenaarn
wees die voete van die wat die Evangelie van vrede verkondig,
van die wat die Evangelie van die goeie verkondig. Wees u
voorgangers gehoorsaam, want hulle waak vir u side as diegene
wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met hlydskap kan
) Hierdie seremonie moet nagelaat word by die bevestiging van
hulle wat al tevore gedien bet.
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doen en nie al sugtende nie; want dit is vir u rile nuttig nie.
As u dit doen, sal die vrede van God in u huise inkom en sal
u wat hierdie broeder ontvang omdat hy ‘n profeet is, die loon
van ‘n profeet ontvang en, terwyl u deur sy woord in Christus
gb, deur Christus die ewige lewe beërwe.
Maar aangesien niemand tot dit alles uit homself bekwaarn
is nie, laat ons God aldus met danksegging bid:
Barmhartige Vader, ons dank U dat dit U behaag om vir U
uit die verbore menslike geslag deur die diens van die mense
‘n gerneente te vergader tot die ewige lewe; en dat U hierdie
gerneente nog so genadig voorsien het van ‘n getroue dienaar
van die Woord. Ons bid U, wil hom deur u Gees hoe langer
hoe meer bekwaam maak vir die diens waarvoor U horn toe
berei en geroep het, deur sy verstand te open orn u Heilige
Skrif te verstaan en horn ‘n woord te gee tot opening van sy
mond, sodat hy met vryrnoedighejd die verborgenhede van die
Evangelie kan verkondig en bedien. Gee horn wysheid en moed
om die gemeente waaroor hy gestel is, reg te regeer en in
christeljke vrede in stand te hou, sodat u gerneente onder sy
bediening en deur sy goeie voorbeeld mag toeneem in aantal en
in deugde. Gee dat hy moedig mag wees onder able moeilikhede
en swarighede wat horn in sy diens mag teenkom, sodat hy,
deur die troos van u Gees versterk en tot die einde toe stand
vastig, saarn met die getroue diensknegte ontvang mag word
in die vreugde van sy Here. Wil ook aan hierdie gemeente u
genade verbeen om hulle jeens hub herder te gedra soos dit
behoort. Gee dat hulle horn as u gesant erken, sy leer met
albe agting aanneem en hulle aan sy vermaning onderwerp;
sodat hulle deur sy woord in Christus mag gb en die ewige
lewe deelagtig word. Verhoor ons, o Vader, deur u liewe Seun,
wat ons geleer het orn te bid:
Onse Varier, ensovoorts.

FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN OUDERLINGE
EN DIAKENS, wanneer hulle tegelyk bevestig word. En
wanneer die ouderlinge en diakens afsonderlik bevestig
word, sal hierdie formulier gebruik word soos die gebeent
heid dit vereis.
Geliefdes in onse Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou
verskeie male u bekend gemaak het die name van ons aanwesige
medebroeders wat vir die diens van ouderlingskap en van die
diakenskap van hierdie gerneente gekies is, om te verneem of
iemand jets het waarorn hulle nie in hub amp behoort bevestig
te word nie. Aangesien egter niernand voor ons verskyn het wat
jets wettigs teen hulle voorgebring het nie, sal ons nou in die
Naam van die Here tot hub bevestiging oorgaan.
Orn daartoe te korn rnoet u, broeders, wat bevestig sal word,
en verder almab wat bier teenwoordig is, vereers aanhoor uit
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die Woord van God ‘n kort uiteensetting van die instelling en
ampswerk van ouderlinge en diakens.
Met betrekking tot die ouderlinge rnoet opgemerk word dat
die woord ouderling of oudste aan die Ou Testament ontleen
is en ‘n persoon aandui wat in ‘n aansienlike amp van regering
oor ander gestel is. Dit word gebruik van twee soorte persone
wat in die Kerk van Jesus Christus dien; want die apostel sê
(1 Tim. 5 : 17): Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele
eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer.
Hier sien ons dus dat daar in die Apostoliese Kerk twee soorte
ouderlinge was van wie sommige gearbei het in die Woord en
die leer en die ander nie. Eersgenoemde was die dienaars
van die Woord en herders wat die Evangelie verkondig het en
die Sakramente bedien het; rnaar die ander, wat nie in die
Woord gearbei het nie en nogtans in die gemeente gedien het,
was in ‘n afsonderlike amp werksaam; hulle het naamlik oor
die gemeente toesig gehou en dit geregeer saam met die dienaars
van die Woord. Want nadat Paulus gespreek het van die
leeramp en ook van die amp van die uitdeling of diakenskap,
spreek hy in Rom. 12 : 8 van hierdie diens afsonderlik, waar
hy sê: Wie ‘n voorganger is, laat by dii wees met ywer. Des
gelyks vermeld hy op ‘n ander plek (1 Kor. 12 : 28), onder
die gawes en ampte wat God in die gemeente ingestel het, die
regering.
So is dan hierdie soort dienaars vir die ander wat die
Evangelie preek, tot huip en bystand, terwyl die twee tog
verskillende ampte gebly het. Bowendien is dit goed dat by die
dienaars van die Woord sulke manne as mederegeerders gevoeg
word, sodat daardeur uit die gemeente van God des te meer
gewaardeer kan word alle dwingelandy en heerskappy, wat mak
liker kan indring wanneer die regering aan een alleen of aan
‘a paar toevertrou is. So vorm die dienaars van die Woord en
die ouderlinge dan saam ‘n liggaam of vergadering, om te dien
as ‘n kerkraad wat die hele gemeente verteenwoordig. Daarop
sien die Here Christus as Hy beveel (Matth. 18 : 17) : Se dit
aan die gemeente — wat sekerlik nie kan slaan op elke lidmaat
van die gemeente afsonderlik nie, maar heel gepas op diegene
wat deur die gemeente gekies is om hulle te regeer.
So is dan ten eerste die amp van die ouderlinge om saam
met die dienaars van die Woord toesig te hou oor die gemeente
wat aan hulle toevertrou is, om sorgvuldig toe te sien of elkeen
in belydenis en wandel horn gedra soos dit betaam, om die
wat hulle onstigtelik gedra te vermaan en om soveel rnoontlik
te voorkom dat die Sakramente ontheilig word; verder, orn
teen die onboetvaardiges op te tree volgens die christelike
dissipline of kerklike tug en die boetvaardiges weer in die
gemeenskap van die Kerk te ontvang. Soos blyk uit die voor
melde uitspraak van Christus en uit meer ander uitsprake van
die Skrif, sons 1 Kor. 5 en 2 Kor. 2, berus hierdie dinge nie by
een of twee persone alleen nie, maar by ‘n aantal wat daarvoor
aangestel is.
Ten tweede, aangesien die apostel beveel dat onder die Chris
tene alles welvoeglik en ordelik snoet toegaan, en niemand in
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die Kerk van Christus mag dien wat nie wettig geroepe is nie,
volgens die christelike ordinansje wat daaromtrent bestaan,
daarom is dit tewens die werk van die ouderlinge om daarop
ag te gee en met goeie raad die bedienaars van die Woord
behulpsaam te wees in alle sake wat die welstand en die goeie
orde van die Kerk aanbetref; ja, hulle moet ook met raad en
troos al die Christene dien.
Ten derde is dit hul amp om insonderheid toesig te hou oor
die leer en wandel van die dienaars van die Woord, sodat alles
mag strek tot stigting van die Kerk en geen vreemde leer
voorgedra word nie, soos ons lees in Hand. 20 : 29, waar die
apostel vermaan om goed wag te hou teen die wolke wat
onder die kudde van Christus mag inkom. Om daartoe in staat
te wees, moet die ouderlinge die Woord van God ywerig onder
soek en hulle gedurig oefen in die bepeinsing van die verborgen
hede van die geloof.
Oor die Diakens

Van die oorsprong en instelling van die diakenamp lees ons
in die Handelinge van die Apostels. Daar vind ons dat die
apostels self in die begin die bediening van die armes gehad
het (Hand. 4
34, 35). Aan hul voete is neergele die prys
van wat verkoop is, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat
hy nodig gehad het. Maar toe daar (Hand. 6) ‘n murmurering
ontstaan het, omdat die weduwees van die Griekssprekende
Jode in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is, is daar
op aandrang van die apostels manne gekies wat bepaaldelik
die bediening van die armes moes behartig, sodat die apostels
in die gebed en in die bediening van die Woord des te beter
kon voihard. En dit is van die tyd af in die Kerk onderhou,
soos blyk uit Rom. 12
8, waar die apostel van hierdie diens
spreek en sé: Laai die wat uitdeel, diE doen in opregthejd. En
as hy in 1 Kor. 12 : 28 spreek van die helpers, bedoel hy die-.
gene wat in die gemeente aangestel is om die armes en ellen
diges te help in die nood.
Uit hierdie plekke is dit duidelik genoeg wat die amp van
die diaken is. Hulle moet naamlik ten eerste met alle getrou
heid en ywer die aalmoese en goedere wat aan die armes gegee
word, versamel en bewaar; ja, hulle moet ook vlytig wees om
sorg te dra dat daar tot ondersteuning van die armes baie
goeie middele gevind kan word. Die tweede deel van hul
amp bestaan in die uitdeling. Daarvoor word vereis nie alleen
oplettendheid en versigtigheid om die aalmoese net te bestee
waar djt nodig is nie, maar ook blymoedjghejd en opregtheid
om met ‘n bewoë gemoed die armes te help, soos die apostel
dit eis in Rom. 12 : 8 en 2 Kor. 9 : 7. Daarom is dit goed
dat hulle nie net met die uiterlike gawes nie, maar ook met
trooswoorde uit die Woord van God aan die armes en ellendiges
hulp bewys.
Sodat elkeen dan, geliefde broeders, kan hoor dat u berejd
is om die voormelde dienste (elkeen sy eie) aan te neem, moet
u antwoord op wat aan u voorgehou sal word.
I S7

Ten eerste vra ek u, ouderlinge en diakens, of u in u hart
oortuig is dat u wettig deur die gemeente van God, en daarom
deur God self, tot hierdie heilige dienste (elkeen sy eie) geroep
is?
Ten tweede, of u die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament
hou vir die enige Woord van God en die volkome leer van
die saligheid, en alie leringe verwerp wat daarteen stry?
Ten derde, of u beloof om u amp, soos dit hierbo beskryf is,
volgens hierdie leer getrou na u vermoë te bedien; die ouder
linge N.N. in ~lie kerkregering naas die dienaars van die Woord
en die diakens N.N. in die bediening van die armes; en of u
ook gesamentlik beloof om in alle godsaligheid te wandel,
terwyl u u tewens onderwerp aan die kerklike vermaninge as u
u miskien te buite gaan?
Hierop moet hulie antwoord:
Ja!
En daarop moet die dienaar sê:
Mag die aivermo~nde God en Vader u aimal saam sy genade
gee dat u in hierdie diens (of in hierdie dienste) getrou en
vrugbaar werksaam mag wees. Amen.
Verder moet hy hulle sowel as die hele gemeente as voig
vermaan:
Wees dan, ouderlinge, ywerig in die regering van die Kerk
wat aan u saam met die dienaars van die Woord toevertrou is.
Wees ook soos wagters oor die huis en die stad van God om
elkeen getrou te vermaan en te waarsku vir sy verderf. Gee
daarop ag dat die suiwerheid van die leer en die vroomheid
van lewenswandel in die gemeente van die Here onderhou
word.
En u, diakens, wees vlytig in die versameling van die aai
moese, versigtig en blynioedig by die uitreiking daarvan. Kom
die bedruktes te huip; versorg die regte weduwees en wese;
bewys weldadigheid aan aile mense, maar insonderheid aan
die huisgenote van die geloof.
Wees almal saam in u dienste getrou, bewaar die verborgen
heid van die geloof in ‘n rein gewete. So sal u vir useif ‘n eer
voile piek verkry en veel vrymoedigheid in die geloof in
Christus Jesus, en hiernamaais ingaan in die vreugde van u
Here.
Aan die ander kant, geliefde Christene, ontvang hierdie manne
as diensknegte van God. Wil die ouderlinge wat goed regeer,
dubbele èer waardig ag; stel uself gewillig onder hul
toesig en regering. Voorsien die diakens van goeie middeie
tot hulp van die armes. Laat die rykes weidadig wees, mildeiik
gee en mededeelsaam wees. En laat die armes arm wees van gees,
en hul versorgers met alle agting beje~n, dankbaar teenoor
hulie wees en nie murmureer nie. Voig Christus na terwilie
van die spys van die siei en nie terwille van die brood nie. En
arbei deur met u hande te werk wat goed is, sodat u iets kan
he om mee te deel aan diegene wat gebrek het. As u dit doen,
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elkeen in sy amp, sal u van die Here ontvang die loon van die
geregtigheid. Maar omdat ons uit onsself hiertoe onbekwaam
is, laat ons die almagtige God aldus aanroep:
Here God, hemelse Vader, ons dank U dat dit U behaag het
om, tot groter bloei van u Kerk, daarin te verorden, naas die
bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens, deur wie u
gemeente in goeie vrede en weistand bewaar kan word, en die
behoeftiges onderhou kan word; en dat U ons nou in hierdie
gemeente manne verleen het van goeie getuienis wat, die gawe
van u Gees besit. Ons bid U, verleen hulle meer en meer die
gawes wat hulle in hul bediening nodig het; die gawe van wys
heid, van moed, van onderskeiding en van weldadigheid, sodat
elkeen sy amp kan bedien soos dit behoort: die ouderlinge
deur vlytig toesig te hou oor die leer en die wandel, deur die
wolwe te weer uit die kudde van u liewe Seun en deur die
ongereelde mense te vermaan en te bestraf; so ook die diakens
deur die gawes ywerig te ontvang en mild en versigtig uit te
deel aan die armes, en deur hulle lieflik te vertroos met u
Heilige Woord. Skenk aan beide, die oudenlinge sowel as die
diakens, u genade dat hulle in hul troue arbeid standvastig
voortgaan sonder om deur enige moeite, verdriet of vervolging
van die wêreld ooit te versiap. Verleen ook insonderheid u
goddelike se~n aan hierdie gemeente waaroor hulle gestel is,
sodat die gemeente horn gewillig onderwerp aan die goeie ver
maning van ouderlinge en hulle ook in ere hou terwille van
hul amp; gee aan die rykes milde harte vir die armes, en aan
die armes ‘n dankbare gemoed jeens diegene wat hulle help
en bedien; sodat hulle deur die getroue uitvoering van hul
amp u heilige Naam groot maak en die ryk van u Seun Christus
bevorder; in wie se Naam ons ons gebed besluit met die
woorde:
Onse Vader wat in die hemele is, Iaat u Naarn geheilig word,
laat u koninkryk kom, Iaat u wil geskied, soos in die hemel
net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars ver
gewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verbs ons van die
Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die
heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN DIE
HUWELIK VOOR DIE GEMEENTE VAN CHRISTUS
Aangesien u, N. en N., begeer bet om u egtelike verbintenis
openlik hier in die kerk te laat bevestig en daarteen geen
wettige beswaar ingebring is nie, sal ons nou in die Naam
van die Here daartoe oorgaan.
Vooraf moet u egter uit die Woord van God aanhoor hoe
eerbaar die staat van die huwelik is en dat dit ‘n instelling van
God is wat Horn behaag. Daarorn wil Hy ook die getroudes
se~n en hulle bystaan, sons Hy beloof het; daarenteen wil Hy
die wat in ontug lewe oordeel en straf.
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Ten eerste moet u weet dat God, onse Vader, nadat Hy die
skepping van hernel en aarde en alles wat daarin is, voltooi het,
die mens geskape bet na sy beeld en sy gelykenis. En nadat Hy
die mens geskape het, bet Hy gesê: Dii is nie goed dat die mens
alleen is nie. Ek sal vir horn ‘n hulp rnaak wat by horn pas.
Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val;
en terwyl by slaap, bet Hy een van sy ribbebene geneem en
die plek daarvan met vlees toegernaak. En die HERE God bou
die rib wat Hy van die mens geneem bet, tot ‘n vrou en bring
haar na die mens. Toe sê die mens: Dii is non cindelik been
van my been en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoern
word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy
vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een
vlees wees. En die heilige apostel Paulus spreek van hierdie
instelling van God as ‘n groot verborgenheid met die oog op
Christus en die gemeente.
Daarom moet u dan ook nie daaraan twyfel dat die staat
van die huwelik God die Here behaag nie; want Hy wat vir
Adam sy vrou geskape het, haar self na hom gebring en vir
horn as vrou gegee bet, betuig daarmee dat Hy vandag nog na
elkeen as ‘t ware met sy hand sy vrou bring. Daarom het die
Here Jesus Christus die huwelik ook so hoog geëer met sy
teenwoordigheid, gifte en wondertekens op Kana in Galiléa
(Joh. 2 : 1—11), om daarrnee te kenne te gee dat dit deur
almal as eerbaar beskou moet word.
Hoewel dan ook gewoonlik allerhande teenspoed en kruis
vanwe~ die sonde oor die getroudes kom, mag hulle nogtans
in hul harte seker wees van die gewisse huip van God in hul
kruis, en in die vertroue lewe dat Hy hulle sy bystand altyd
wil bewys, ook wanneer hulle dit allermins verwag.
Maar om in hierdie staat godvrugtig te kan lewe, moet u
verder weet waarom God die huwelik ingestel het.
Ten eerste is dit nodig dat die een die ander getrou moet
help en bystaan in alle sake wat tot die tydelike en ewige lewe
behoort. Ten tweede moet deur die huwelik die menslike geslag
gebou word, en moet die ouers hul kinders opvoed in die ware
kennis en vrees van God, tot sy eer en tot hul saligheid.
So vermaan die Evangelie ons dan dat ons hierdie heilige
staat moet eer as ‘n instelling wat nie gegrond is in die goed
dunke van die skepsel nie, rnaar in die welbehae van God, ons
Skepper. Hulle moet in hierdie staat ook heilig met mekaar
lewe, sodat die tempel van God, naamlik ons liggaarn, nie ver
ontreinig word nie; want as iemand die tempel van God skend,
sal God horn skend.
Ten laaste moet u weet hoe die gedrag van die een jeens die
ander volgens die Woord van God moet wees.
En dan moet u, man, weet dat God u gestel bet as hoof van
die vrou, sodat u haar, na u verrnoë verstandig sal lei, onderrig,
vertroos en beskerm soos die hoof die liggaam regeer, ja soos
Christus die Hoof, die wysheid, troos en bystand van sy
gemeente is. Bowendien moet u u vrou liefhê soos u eie hg
gaam, soos Christus sy gerneente liefgehad het. U moet nie
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v~rbitterd teen haar word nie, maar by haar woon met verstand
en aan die vrou, as die swakkere geslag, haar eer gee, orndat
u mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat u
gebede nie verhinder word nie. En aangesien dit die bevel
van God is dat die man in die sweet van sy aangesig sy brood
moet eet, daarorn moet u ook getrou en ywerig in u goddelike
beroep arbei, sodat u u huisgesin met God en met eer kan
onderhou en bowendien ook iets kan he om san die behoeftiges
mee te deel.
Desgelyks moet u, vrou, weet hoe u volgens die Woord van
God u moet u gedra teenoor u man. U moet u wettige man
liefhê en eer, horn ook gehoorsaarn wees in alles wat reg en
billik is; net soos die liggaam aan die hoof en die gerneente
aan Christus onderdanig is. Want Adam is eerste gemaak,
daarna Eva as ‘n huip vir Adam. En nd die val het God aan
Eva, en in haar persoon aan. die hele vroulike geslag gesê:
Na iou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers
(Gen. 3 : 16). Hierdie verordening van God moet u nie teen
staan nie, maar veeleer die gebod van God gehoorsaarn wees en
die voorbeeld van die heilige vroue navolg wat op God gehoop
het en aan hul eie manne onderdanig was. U moet u man ook
behulpsaam wees in alles wat goed en reg is, oor u huishoudin&
goed toesig hou, en in she ingeto~nheid en eerbaarheid, sondei
wêreldse prag, wandel, begerig na die onverganklike versiering
van ‘n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God,
sodat u vir ander ‘n voorbeeld van deugsaarnheid kan wees.
Die dienaar van die Woord vra nou aan die bruidspaar:
N. en N. Nadat aan u voorgehou is dat God die huwehik
ingestel het en wat Hy u daarin beveel, verklaar u hier voor
die christehike gerneente en voor almal hier teenwoordig, dat dit
u opregte voornerne is orn in hierdie heilige staat so te lewe.
Verklaar u ook dat u van geen beletsel weet wat die bevestiging
van u huwehik kan verhinder nie, en begeer u dat u huwehik
bevestig sal word?
Antwoord: Ja.
Hierop spreek die dienaar van die Woord tot die gemeente:
Ek neem u almal wat hier teenwoordig is, tot.getuie dat daar
geen wettige verhindering teen hierdie huwelik voorgekorn het
nie.
Daarna spreek die dienaar die bruidspaar aldus toe:
Mag dan onse Here God die voorneme bevestig wat Hy u
gegee het, en mag die begin van u huwehik wees in die Naam
van die Here wat hemel en aarde geskape het.
Daarna moet huhle rnekaar die regterhand gee en spreek die
dienaar van die Woord eerste tot die bruidegom:
N. Verklaar u hier voor God en sy heihige gemeente en voor
almal hier teenwoordig, dat u neern as u wettige vrou N. hier
teenwoordig. Beloof u dat u haar nooit sal verlaat nie, dat u
haar sal hiefhê en getrou sal onderhou soos ‘n getroue en god
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vresende man aan sy wettige vrou verskuldig is; dat u ook
heilig met haar wit lewe en haar in alles getrou wit bly, oo~
eenkornstig die uitspraak van die heilige Evangelie?
Antwoord: Ja.
Daarna tot die bruid:
N. Verklaar u hier voor God en sy heilige gerneente en voor
almal hier teenwoordig, dat u neem as u wettige man N. hier
teenwaordig? Beloof u om horn lief te he, horn gehoorsaarn
te wees, horn te dien en te help, horn nooit te verlaat nie,
heilig met horn te lewe, horn in alles getrou te bly, soos ‘n
vrome en getroue vrou aan haar wettige man verskuldig is,
ooreenkomstig die uitspraak van die heilige Evangelie?
Antwoord: Ja.
Daarop spreek die dienaar van die Woord:
Mag die Vader van alle barmhartigheid wat u deur sy
genade tot hierdie heilige staat van die huwelik geroep het,
u saarn verbind met ware liefde en trou en u sy seen gee.
Amen.
Hoor non aan uit die Evangelie hoe sterk die huweliksband
is soos Mattheüs dit beskrywe (Hoofstuk 19 : 3—9).
Toe kcfrn die Fariseers na Horn orn Horn te versoek en sê
vir Horn: Is dit ‘n man geoorloof orn oor allerhande redes van~
sy vrou te skeiP
En Hy antwoord huile dit: Het Julie nie gelees dat Hy wat
hulle gernaak bet, huiIe van die begin af rnan en vrou gernaak
bet nie,
en gese het: Orn hierdie rede sal die rnan sy vader en sy
rnoeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een
viees wees;
sodat hulie nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God
dan saamgevoeg het, rnag geen mens skei nie.
Hulie sê vir Horn: Waarom bet Moses dan beveel orn
skeibrief te gee en van haar te skei?
Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van Jul
harte julie toegelaat bet orn van Julie vroue te skei; rnaar
van die begin af was dit nie so nie.
Maar Ek sê vir Julie, elkeen wat van sy vrou skei, behaiwe
oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat
die geskeie vrou trou, pieeg egbreuk.

Neem hierdie woorde van die Here Christus gelowig aan en
wees daarvan versekerd dat onse Here God u saamgevoeg
het tot hierdie heilige staat. Daarorn rnoet u ook alles wat
daarin oor u kom, met geduld en danksegging aanneem as uit
die hand van die Here. So sal alles tot u beswil en tot saligheid
bevorderlik wees. Amen.
Maar omdat ons uit onsself niks goeds het nie en alle goeie
gawes van bo afdaal, van die Vader van die ligte, daarorn moet
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u neerkniel voor die aangesig van die Here, dat die gemeente
met u en vir u kan bid:
0, almagtige God, U wat u goedheid en wysheid in al u
werke en ordeninge openbaar en van die begin af gespreek het
dat dit nie goed is dat die mens alleen moet wees nie — U het
vir horn ‘n huip geskape wat by horn pas, en verorden dat die
wat twee was, een moet wees. Ons bid U dat U aan hierdie
egpaar wat U tot die heilige huwelik geroep en saarn verbind
het, u Heilige Gees wil gee, sodat hulle in ‘n ware en vaste
geloof heilig lewe, volgens u goddelike wil, en alles boosheid
teenstaan. Wil hulle dan ook seen soos U die gelowige vaders,
u vriende en getroue dienaars, Abraham, Isak en Jakob, geseën
het. Verleen hulle u genade dat hulle as mede-erfgename van
die verbond wat U met die vaders opgerig het, hul kinders,
as dit U behaag om hulle die te gee, godvrugtig mag opvoed,
tot eer van u heilige Naarn, tot opbouing van u gemeente en
tot verbreiding van u heilige Evangelie. Wil ons verhoor, o
Vader van alle barmhartigheid, deur Jesus Christus, u liewe
Seun, onse Here, wat met U en die Heilige Gees leef en regeer,
een ware, ewige God wat altyd geprys moet word. Amen
Mag ons liewe Here God u met sy genade vervul en gee dat
u in alle godsaligheid en liefde saamverbonde lank en heilig
mag lewe. Amen.

163

CHRISTELIKE GEBEDE
WAT IN DIE SAMEKOMS VAN DIE GELOWIGES EN
ELDERS GEBRUIK WORD

DIE GEBED VAN DIE HERE
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil gèskied, soos in die hemel net so ook op
die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skulde
naars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verbs ons van
die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en
die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
‘N GEBED VOOR DIE PREEK OP SONDAG
0, ewige God en allergenadigste Vader, ons verootmoedig ons
nit die grond van ons hart voor u hoe majesteit waarteen ons
so dikwels en so gruwelik gesondig het, en erken dat as U
met ons in die gerig wil gaan, ons niks anders as die ewige
dood verdien het nie. Want behaiwe dat ons almal deur die
erfsonde voor U onrein en hinders van die toorn is, in sonde
ontvang en in ongeregtigheid gebore, waardeur allerhande bose
luste in ons woon, wat teen U en ons naaste stry, het ons
nog bowendien met die daad u gebooie dikwels en sonder
~phou oortree deur na te laat wat U ons beveel het en te
doen wat ons uitdruklik verbode was. Ons erken, en dit is ons
van harte leed, dat ons almal soos skape gedwaal en grootliks
teen U gesondig het; ja, ons bely tot ons vernedering en tot
i-oem van U ontferming oor ons, dat ons sondes meer is as
die hare van ons hoof en dat ons tienduisend talente skuldig
is, terwyl ons niks het om te betaal nie. Daarom is ons ook nie
waardig orn u kinders genoem te word of ons oe na die hemel
op te slaan om ons gebede voor U uit te spreek nie. Nogtans,
o Here God en barmhartige Vader, weet ons dat U nie die
dood van die sondaar begeer nie, maar dat by horn bekeer
en lewe, en dat U barmhartigheid wat U bewys aan diegene
wat hulle tot U bekeer, oneindig is. Ons roep U van harte aan
in die vertroue op ons Middelaar Jesus Christus, die Lam van
God, wat die sonde van die wêreld wegneem, en bid U om
medelyde met ons swakheid te he deur ons al ons sondes orn
Christus wil te vergewe. Was ons in die suiwere fontein van
sy bloed, dat ons rein en wit soos sneeu mag word. Bedek
ons naaktheid met sy onskuld en geregtigheid terwille van die
eer van u Naam. Reinig ons verstand van alle blindheid en
ons harte van alle moedswil en hardnekkigheid. Open nou die
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mond van u dienaar en vervul dit met u wysheid en kennis,
dat hy u Woord suiwer en vryrnoedig kan verkondig.
Berei ook die harte van ons almal, sodat ons dit kan hoor,
verstaan en bewaar. Skryf u wette, volgens u belofte, in die
tafels van ons harte en gee ons lus en krag om daarin te
wandel, tot roem en eer van u Naam en tot stigting van u
gemeente.
Dit alles, o genadige Vader, bid en begeer ons in die Naam
van Jesus Christus wat ons geleer het om aldus te bid:
Onse Vader, ensovoorts.
‘N GEBED VIR AL DIE BEHOEFTES VAN DIE
CHRISTENDOM NA DIE PREEK OP SONDAG
Almagtige, barmhartige God, ons erken in ons hart en bely
voor U, soos dit waarlik is, dat ons nie waardig is om ons o~
op te slaan na die hemel en ons gebed voor U te bring as U
ons verdienste en waardigheid sou wil aansien nie. Want ons
gewete beskuldig ons en ons sondes getuig teen uris. Ons weet
ook dat U ‘n regverdige Regter is wat die sondes straf van
hulle wat u gebooie oortree. Maar, o Here, omdat U ons
beveel het om U in al ons behoeftes aan te roep en uit u
onuitspreeklike barmhartigheid beloof bet om ons gebede te
verhoor, nie vanwe~ ons verdienste ne (want die is daar nie),
maar tewille van die verdienste van onse Here Jesus Christus,
wat U as ‘n Middelaar en Voorspraak verordineer het —
daarom laat ons alle ander huip vaar, en neem ons ons toeviug
alleen tot u barmhartigheid.
O Here, by al u ontelbare weldade wat U in die algemeen aan
alle mense op aarde bewys, het U insonderheid aan ons soveel
genade betoon, dat dit vir ons onmoontlik is om dit ten volle
uit te spreek. U het ons verbs uit die jammerlike diens van
die duiwel en able afgodery waarin ons gevange was en bet
ons gelei tot die hg van u waarheid en tot die kennis van u
heihige Evangelie. Daarteen, het ons deur ons ondankbaarheid
hierdie weldade van U vergeet; ons bet van U afgewyk en ons
eie begeertes gevoig; ons bet U nie geèer soos ons skuldig
was nie. Ons het daardeur, o Here, gruwelik gesondig en U
grootliks vertoorn. As U met ons wil handel na wat ons verdien
het, dan sou ons niks anders as die ewige dood en verdoemenis
kan verwag nie. Ja ons merk, o Here, uit die kastydinge wat
U daagliks oor ons beskik, dat U met reg oor ons vertoorn
is. Aangesien U regverdig is, straf U tog niemand sonder oor
saak nie, en ons sien ook nog u hand opgehef om ons meer te
straf. Al sou U ons nog veel swaarder straf as tot nou toe, ja
al sou al die plae oor ons kom, waarmee U die sondes van ii
yolk Israel besoek bet, sou ons tog moet erken dat U ons geen
onreg doen nie.
O Here, U is onse God, en ons, is maar aarde en stof. U is
ons Skepper en ons is die werk van u hande. U is ons Herder,
en ons is u skape. U is ons Verlosser, en ons is die verbostes.
U is ons Vader, en ons is u kinders en erfgename. Straf ons
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dan tog nie in u toorn nie, maar kasty ons genadiglik. Onderhou
veeleer die werk wat U in ons deur u barmhartigheid begin
het, sodat die ganse wêreld mag weet en bely, dat U ons God
en Saligmaker is. U yolk Israel het U so menigmaal vertoorn
en U het hulle met reg gestraf, maar so dikwels as hulle hul
weer tot U bekeer, het U hulle altyd in genade aangeneem.
Hoe swaar hul sondes en misdade ook al was, het U tog die
plae wat vir hulle toeberei was, afgewend vanwe~ die verbond
wat U gemaak het met u dienaars, Abraham, Isak en Jakob
en het so die gebed van u yolk nooit afgewys nie. Nou het ons
deur u genade daardie selfde verbond, wat U deur Jesus
Christus, mis Middelaar, tussen U en al die gelowiges opgerig
het; ja, dit is nou soveel heerliker en kragtiger, nadat Christus
met sy heilige lyding en sterwe en ingang in sy heerlikheid, dit
bevestig en vervul het. Daarom, o Here, sien ons van onsself
en alle menslike huip af en neem ons toevlug alleen tot die
salige genadeverbond, waardeur onse Here Jesus Christus wat
sy liggaam eenmaal aan die kruis tot ‘n volkome offerande vir
ons oorgegee het, ons met U in ewigheid versoen het. Daarom,
o Here, aanskou die aangesig van u Gesalfde, en nie ons sondes
nie, sodat u toorn deur sy voorbidding gestil mag word. Laat
u aangesig oor ons hg tot ons vreugde en saligheid.
Neem ons ook voortaan onder u heilige leiding en u besker
ming aan. Regeer ons met u Heilige Gees dat die daagliks
meer en meer ons vlees met al sy bose luste mag doodmaak,
ons tot ‘n beter lewe vernuut, en in ons voortbring ware vrugte
van die geloof, waardeur u naam in ewigheid geloof en geprys
mag word. En laat ons met vurige begeerte alle verganklike
dinge verag en alleen die hemelse bedink.
En omdat dit U behaag dat vir alle mense gebid word, daarom
bid ons U om seen te laat rus op die leer van u heilige Evangelie,
sodat dit orals verkondig en aangeneem word en die ganse
wêreld vervul word met u saligmakende kennis; dat die
onwetendes bekeer en die swakkes gesterk word en elkeen u
heilige Naam nie alleen met woorde nie, maar ook met die
daad groot maak en heilig. Wil daartoe getroue dienaars in u
oes uitstuur en hulle so met gawes toerus, dat hulle hul diens
getrou verrig. Wil daarenteen uitroei alle valse leraars, roof
sugtige woiwe en huurlinge, wat hul eie eer en voordeel soek,
en nie die eer van u heilige Naam alleen of ook die heil en
saligheid van arme mense nie.
Wil ook al u christelike gemeentes, wat U oral geroep het,
genadiglik bewaar en regeer in eenheid van die ware geloof en
godsaligheid van die lewe,sodat u ryk daagliks mag toeneem,
en die ryk van die Satan vernietig word, totdat u ryk volkome
word en U alles in almal sal wees.
Insonderheid bid ons U vir die owerhede wat dit U behaag
bet om oor ons te stel. Verleen aan hulle almal, elkeen in sy
beroep en staat, waarin hy deur U gestel is, u genade en gawes
sodat hulle die yolk wat U aan hulle toevertrou liet, met wys
heid regeer, moedig beskerm, u diens getrou handhaaf en die
reg aan hul onderdane goed uitoefen. Wil met u Heilige Gees
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in hul samekomste voorsit sodat hulle in alle sake niks anders
as wat goed en behoorlik is besluit nie en daarom ook voor
spoedig mag uitvoer, sodat otis land van sy vyande bewaar,
die kwaaddoeners gestraf, die vromes beskerm, u Naam daar
deur geëer, die ryk van die Koning van die konings, Christus
Jesus, bevorder mag word en ons ‘n rustige en stil lewe lei, in
alle godsvrug en waardigheid.
Verder bid ons U vir Otis medebroeders wat vervolging ly.
Wil hulle met u Heilige Gees vertroos en genadiglik daaruit
verbs; en laat nie toe dat u christenheid geheel en al verwoes
en die gedagtenis van u Naam op aarde uitgeroei word nie,
sodat die vyande van u waarheid hulle nie beroem tot oneer
en lastering van u Naam flue. Maar as dit u goddelike wil is
dat die vervolgde Christene met hul dood vir die waarheid
getuienis moet gee en u Naam moet prys, gee dan troos aan
hulle in hub lyding, dat hulle dit uit u vaderlike hand mag
aanneem en, deurdat hulle daarin u wil volg, standvastig mag
bly in lewe en in sterwe, tot u eer, tot opbouing van u ge
meente en tot hul eie saligheid.
Ons bid ook vir almal wat U kasty met armoede, gevangenis,
krankheid~ van die liggaam of aanvegting van die gees. Troos
hulle almab, o Here, volgens wat U weet wat hul nood is. Gee
dat hub kastyding vir hulle dien tot kennis van hub sondes
en verbetering van hub lewe.
Wil hulle ook gee standvastige geduld, versoet hul lyding
en verbs hulle eindelik, sodat hulle oor u goedheid hulle verbly
en u Naam vir ewig prys. Eindelik, o Here, wil ons en die wat
aan ons verbonde is, sowel as alles wat aan ons behoort, in
u bewaring neem. Gee dat ons in ons beroep volgens u wil lewe
en die gawes wat ons deur u sean ontvang, so gebruik dat
hulle Otis nie hinder nie, maar veel meer bevorderlik mag wees
tot die ewige lewe. Sterk ons ook in alle aanvegtinge, sodat
ons, deur te stry in die ware geloof, die oorwinning behaal
en hiernamaals met Christus die ewige lewe besit.
Om al hierdie dinge bid ons U, soos ons getroue Here en
Saligmaker Jesus Christus self ons geleer het:
Onse Vader, ensovoorts.
‘N GEBED VOOR DIE ONDERRIG UIT DIE.
KATEGISMUS
0, hemelse Vader, u Woord is volmaak en verkwik die sie!,
‘n gewisse getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en
die o~ van die blindes verlig, ‘n kragtige middel tot saligheid
vir almal wat gb. Maar omdat ons van nature blind is en
onbekwaam tot enige goed, en U ook niemand wil help wat
nie ootmoedig en verslae van hart is nie, daarom bid ons U
dat U ons verstand wil verlig met u Heilige Gees en ons wit
gee ‘n sagmoedige hart waaruit able verwaandheid en vleeslike
wysheid geweer is; sodat ons, as ons u Woord hoor, dit reg
verstaan en ons lewe daarna inrig. Wil ook genadiglik bekeer
almal wat nog van u waarheid afdwaal, dat ons almal saam
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U eendragtig mag dien in ware heiligheid en geregtigheid al die
dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen om Christus wil, wat
ons geleer het om in sy Naam te bid en ook beloof het om ons
te verhoor:
Onse Vader, ensovoorts.

‘N GEBED NA DIE ONDERRIG UIT DIE KATEGISMUS
0, genadige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat U
nie alleen ons nie, maar ook ons klein kindertjies in u verbond
opgeneem het, wat U nie alleen deur die Heilige Doop verse~l
het nie, maar nog daagliks bevestig as U vir U lof uit hul
mond berei, om so die wyse manne van hierdie wêreld beskaamd
te maak. Ons bid U, vermeerder in hulle u genade, dat hulle
in Christus, u Seun, gedurig toeneem en groei, totdat hulle die
mate van die voile grootheid van Christus in alle wysheid en
geregtigheid verkry. Gee ons ook u genade, dat ons hulie in u
kennis en vrees onderrig, soos U ons beveel het, sodat deur
hul godsaligheid die ryk van die Satan verwoes word en die
ryk van Jesus Christus in hierdie en• ander gemeentes versterk
word, tot eer van u heilige Naam en tot hul ewige saligheid,
deur Jesus Christus. Amen.
‘N KORT GEBED VOOR DIE PREEK IN DIE WEEK
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely
voor u goddelike Majesteit dat ons arme, ellendige sondaars is,
ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneigd
tot alle kwaad en onbekwaam tot enige goed, en dat ons met
~ns sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree, waar
deur ons u toorn teen ons verwek en volgens u regverdige
oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Maar, o Here,
ons voel berou en spyt dat ons U vertoorn het; ons beskuldig
onsself en betreur ons misdade en begeer dat U genadiglik ons
ellendigheid wil aansien. Ontferm U oor ons, o aliergoeder
tierendste God en Vader, en vergeef ons al ons sondes terwille
van die heilige lyding van u liewe Seun, Jesus Christus. Verleen
ons ook die genade van u Heiiige Gees, wet ons leer om ons
ongeregtigheid van ganser harte te ken en onsself so te mishaag,
dat die sonde in ons gedood word en ons in ‘n nuwe lewe
opstaan, waarin ons opregte vrugte van heiligheid en geregtig
heid voortbring wat U deur Jesus Christus welgevallig is. Gee
ons ook dat ons u heilige Woord volgens u goddelike wil reg
verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op U alleen
te stel en van alle skepsele af te trek. Laat ook ons oue mens
met al sy begeertes van dag tot dag meer en meer gekruisig
word, en laat ons ons aan U offer as ‘n lewende offer, tot eer
van u Heilige Naam en tot stigting van ons naaste deur ons Here
Jesus Christus wat ons geleer en beveel het om aldus te bid:
Onse Vader, ensovoorts.
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‘N KORT GEBED NA DIE PREEK IN DIE WEEK
Here, almagtigeGod, laat u heilige Nasm vanweë ons sondes
nie gelaster word nie; want ons bet op baie maniere teen U
gesondig deurdat ons u heilige Woord nie gehoorsaam soos
dit ons betaam nie, en deur onkunde en murmurering u toorn
daagliks teen ons verwek. Daarom is dit dat U ons met reg
straf. Maar, o Here, wees gedagtig aan u grote barmhartigheid
en ontferm U oor ons. Gee ons kennis van en berou oor ons
sondes en verbetering van ons lewe. Sterk die dienaars van
u Kerk, dat hulle getrou en standvastig u Heilige Woord ver
kondig. Sterk ons owerheid, dat hulle die wêreldlike swaard
met geregtigheid en versigtigheid voer. Bewaar ons vir alle
vaisheid en ontrou. Verydel alle bose en listige raadslae wat
teen u Woord en Kerk bedink word. 0 Here, onttrek u Gees
en Woord nie aan ons nie, maar gee ons vermeerdering van
die geloof, en in alle kruis en teenspoed tydsaamheid en stand
vastigheid. Kom u Kerk te huip, verbs dit van able verdruk
king, bespotting en dwingelandy. Sterk ook able swakke en
bedroefde harte, en stuur ons u vrede deur Jesus Christus, onse
Here, wat ons hierdie gewisse belofte gegee het: Voorwaar,
voorwaar Ek sê vir julie, alles wat julie die Vader sal vra in
my Naam, sal Hy julie gee; en wat ons beveel het om aldus
te bid:
Onse Vader, ensovoorts.
DIE MOREGEBED
0, barmhartige Vader, ons dank U dat U hierdie nag so
getrou oor ons gewaak het, en ons bid U dat U ons wil versterk
met u Heilige Gees. Laat Hy ons voortaan bei, dat ons hierdie
dag, sowel as al die dae van ons lewe, tot able geregtigheid en
heiligheid mag bestee. Laat ons doeb, by albes wat ons ter hand
neem, abtyd wees om u eer te verbrei, so dat ons al die
voorspoed by ons voornemens van u mibde hand ableen verwag.
En dat ons die genade van U mag verkry — vergewe ons,
volgens u belofte, al ons sondes terwille van die heibige byding
en bloedvergieting van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus;
want ons het oor die sondes van harte berou. Verlig ook ons
harte, sodat ons able werke van die duisternis kan afbê en as
kinders van die big in able godsabigheid in ‘n nuwe bewe wandel.
Gee ook u sean by die verkondiging van u goddelike Woord.
Vernietig albe werke van die duiweb. Versterk able kerkdienaars
en owerhede van u yolk. Vertroos abbe vervolgde en benoude
harte deur Jesus Christus, u biewe Seun, wat ons beloof het dat
U ons alles wat ons in sy Naam bid, sekerbik sal gee en i~ns
daarom so leer bid het:
Onse Vader, ensovoorts.
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DIE AANDGEBED
0, barmhartige God, ewige Lig wat skyn in die duisternis,
U wat ~die nag van sondes en alle blindheid van die hart ver
dryf; U wat die nag verorden het om te rus soos U die dag ver
orden bet om te werk, ons bid U, gee dat ons liggame in vrede
en stilheid mag rus, dat hulle daarna bekwaam mag wees om
die arbeid te verduur wat hulle opgelê is. Laat ons slaap matig
en nie onordelik wees nie, sodat ons aan liggaam en siel
onbeviek mag wees, ja dat selfs ons slaap tot u eer mag wees.
Verlig die oë van ons verstand, dat ons nic in die dood ontslaap
nie, maar altyd ons verlossing uit hierdie ellende verwag. Be
skerm ons ook teen alle aanvegting van die duiwel en neem
ons onder u heilige geleide. En aangesien ons hierdie dag nie
deurgebring het sonder teen U grootliks te sondig nie, daarom
bid ons U, wil ons sondes bedek deur u barmhartigheid — 5005
U alle dinge op aarde met die duisternis van die nag bedek —
sodat ons daardeur van u aangesig nie verstoot word nie. Gee
ook rus en troos aan alle krankes, bedroefdes en aangevogte
harte, deur onse Here Jesus Christus, wat ons so leer bid bet:
Onse Vader, ensovoorts.
GEBED VOOR DIE KERKRAADSVERGADERING
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, dit het U behaag
in u oneindige wysheid en goedertierenheid om uit al die mense
van die ganse aarde vir U ‘a gemeente te vergader deur die
verkondiging van die Heilige Evangelie, en die te regeer deur
die diens van mense. U J~iet ons ook tot so ‘n amp genadiglik
geroep en ons beveel om goed ag te gee op onsself en op die
kudde wat Christus met sy dierbare bloed verwerf bet. Ons
is dan nou bier in u beilige Naam vergader om, volgens die
voorbeeld van die Apostoliese Kerk, ooreenkomstig ons amp,
te handel oor die dinge wat voor ons sal kom en wat betrekking
het op die welstand en die stigting van u gemeente. Aangesien
ons egter moet bely dat ons daartoe onnuttig en onbekwaam is,
omdat ons van nature uit onsself niks goeds kan dink of doen
ide, daarom bid ons U, o getroue God en Vader, dat U, volgens
ii belofte, in ons vergadering sal wees met u Heilige Gees, om
ons in alle waarheid te lei. Neem ook van ons weg alle mis
verstand en verkeerde beweginge van die vlees, en gee dat u
Heilige Woord die enigste reel en rigsnoer van al ons beraad
alaginge mag wees, sodat alles strek tot eer van u Naam, tot
stigting van u gemeente en tot gerusstelling van ons eie gewete,
deur Christus Jesus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees,
die enige en waaragtige God, ewig geloof en geprys moet word.
Amen.
GEBED NA DIE KERKRAADSVERGADERING
Here God, hemelse Vader, ons dank U van harte dat dit U
behaag om in hierdie land vir U ‘n Kerk te vergader en dat
U daartoe ons diens wil gebruik en ons die genade wil bewys
om vry en onverhinderd u Heilige Evangelie te preek en van
alle godsalige oefeninge gebruik te maak; daarbenewens dat U
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nou met u Heilige Gees in ons vergadering was, ons beraad
slaginge bestier het volgens u wil, en ons harte in onderlinge
vrede en eendrag verbind het. Ons bid U, o getroue ~God en
Vader, wil tog ons voorgenome arbeid genadiglik seen en die
werk wat U begin het, kragtig volvoer. Versamel vir U altyd
‘n ware gemeente en bewaar dit by die suiwere leer, die regte
gebruik van die Heilige Sakramente en die getroue uitoefening
van die tug; maak daarenteen tot niet alle bose en listige
raadslae wat teen u Woord en Kerk bedenk word. Sterk ook
alle kerkdienaars, dat hulle getrou en standvastig u Heilige
Woord verkondig; en die owerheid van ons yolk, sodat hulle
die wêreldlike swaard met geregtigheid en billikheid mag voer.
Gee dat hul ganse regering daarop gerig mag wees dat die
Koning van alle konings oor hulle en hul onderdane mag regeer
en die ryk van die duiwel wat ‘n ryk is van alle skande en
lastering deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer verwoes
en tot niet gemaak mag word, en dat ons onder hulle ‘n geruste
en stil lewe mag lei in alle godsvrug en waardigheid. Verhoor
ons, o God en Vader, deur Jesus Christus, u liewe Seun, wat
met U en die Heilige Gees, die enige en ware God, ewig geloof
en geprys moet word. Amen.
GEBED VOOR DIE VERGADERING VAN DIE DIAKENS
Barmhartige God en Vader, U het nie alleen gesê dat ons
altyd armes by ons sal he nie, maar het ons ook beveel om hulle
by te staan, en vir die doel het U in u gemeente die diens van
die diakens ingestel waardeur hulle gehelp kan word. Aangesien
ons in hierdie gemeente tot die amp van die diakens geroep
is en nou hier in u Naam vergader het om oor ons diens met
mekaar te spreek, bid ons U in alle ootmoed, om Jesus Christus
wil, dat U by ons wil wees met die Gees van onderskeiding,
sodat ons goed kan onderskei tussen die wat waarlik arm is,
en die wat dit nie is nie; en dat ons met alle blymoedigheid
en getrouheid die liefdesgawes wat deur ons versamel is aan
elkeen mag uitdeel na sy behoefte en nie ongetroos laat bly
die behoeftige lidmate van u liewe Seun nie en dat otis nie
sal gee aan die wat geen gebrek het nie. Ontsteek in die harte
van die gemeentelede ‘n vurige liefde tot die armes, sodat hulle
rnuldelik meedeel van hul tydelike goedere waaroor U hulle as
bestuurders gestel het. En gee dat ons wat die middele in
hande bet om die behoeftiges te help, ons amp getrou, sonder
dat dit ons ‘n las is en met ‘n ruim hart, mag bedien. Verleen
ons ook die gawe om nie alleen met die uiterlike gifte nie,
maar ook met u Heilige Woord die ellendiges te vertroos. En
aangesien die mens flue net van brood lewe nie, maar van elke
woord wat uit u mond kom, wil daaroni ook u seen uitstrek
oor ons uitdeling en die brood van die armes vermenigvuldig,
dat hulle en otis rede mag he om U te loof en te dank, terwyl
ons die salige koms van u liewe Seun Jesus Christus verwag
wat om ons ontwil arm geword het, om ons ryk te maak tot
in ewigheid. Amen.
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GEBED VOOR DIE ETE
Die øë van almal wag op U, en U gee vir hulie hul spyse op
die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alies wat lewe
met welbehae (Ps. 145
15, 16).

Here, almagtige God, U wat alles geskape het en nog deur
u goddelike krag onderhou en die yolk Israel in die woestyn
gespysig het — strek u seen uit oor ons, u arme dienaars, en
heilig vir ons hierdie gawes wat ons uit u milde goedheid
ontvang, sodat ons dit matig en heilig volgens u goeie wil
gebruik en daardeur erken dat U ons Vader en die oorsprong
van alle goeie dinge is. Gee ook dat one altyd en voor alles
soek die geestelike brood van u Woord, waarmee ons siele
gespysig word tot die ewige lewe, wat U vir ons berei het deur
die heilige bloed van u liewe Seun, onse Here Jesus Christus.
Amen.
Onse Vader, ensovoorts.
Onse Here Jesus Christus vermaan one aldus in Luk. 21
34, 35
Maar pas op vir Julieseif, dat Julie harte nie miskien heswaar
word deur sweigery en dronkenskap en sorge van die lewe nie,
en die dag julie nie skielik oorval nie. Want coos ‘n strik sal
hy kom oor aimal wat op die hele aarde woon.

GEBED NA DIE ETE
So spreek die Here in die vyfde boek van Moses, Deut. 8
10, 11:
Jy sal eet en versadig word en die HERE iou God loof oor
die goeie land wat Hy iou gegee het. Neem iou in ag dat jy
die HERE iou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verorde
ninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou
nie.

Here God, hemelse Vader, ons dank U vir al u weldade wat
ons sonder ophou uit u milde hand ontvang; dat dit u godde
like wil is om ons te onderhou in hierdie tydelike lewe en ons
te versorg met alles wat ons nodig het; maar insonderheid dat
one deur U wedergebore is tot die hoop op ‘n beter lewe wat
U aan ons geopenbaar het deur u Heilige Evangelie. Ons bid
U, barmhartige God en Vader, om nie toe te laat dat ons harte
hier in hierdie aardse en verganklike dinge inwortel nie, maar
dat ons altyd opwaarts sien na die hemel en one Saligmaker
Jesus Christus verwag, totdat Hy op die wolke tot ons verbssing sal verskyn. Amen.
Once Vader, ensovoorts.
GEBED VIR KRANKES EN AANGEVOGTENES
Ewige, barmhartige God en Vader, U is die ewige saligheid
van die lewendes en die ewige lewe van die sterwendes. U alleen
het dood en lewe in u hand, en sorg sonder ophou so vir ons,
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dat gesondheid of krankheid, goed of kwaad nie oor ons kan
korn nie, ja geen haar van ons hoof kan val sonder u wil nie,
terwyl U ook vir u gelowiges alle dinge ten beste keer. Ons
bid U, verleen ons die genade van u Heilige Gees, dat Hy ons
leer om ons ellendigheid reg te ken en geduldig u kastydinge
te verdra, wat ons tog tienduisendmaal groter verdien het. Ons
weet dat hulle vir ons geen tekens van u toorn is nie, rnaar
van u vaderlike liefde jeens ons, sodat ons nie saam met die
wêreld veroordeel word nie. Vermeerder, o Here, ons geloof
deur u oneindige barrnhartigheid. Laat ons hoe langer hoe meer
in Christus ingelyf word soos lidmate in hul geestelike Hoof,
aan wie U ons in lyding en heerlikheid gelyk wil rnaak. Maak
die kruis ligter volgens wat ons swakheid kan verdra. Ons
onderwerp ons geheel en at aan u wit, hetsy dat U ons siele
langer in hierdie tentwoning wil laat bly of tot U in die ewige
lewe wil neem, aangesien ons Christus se eiendom is en daarom
nie kan vergaan nie. Ons wil graag hierdie swakke vlees verlaat
in die hoop van die salige opstanding, wanneer dit veel heer
liker aan ons teruggegee sal word. Laat ons tog gevoel die
salige troos van die vergewing van sondes en van die regverdig
making deur Christus, sodat ons met daardie skild alle aan
vegtinge van Satan kan oorwin. Laat sy onskuldige bloed die
vlekke van die onreinheid van ons sondes uitwis. Laat sy
geregtigheid intree vir ons ongeregtigheid in u laaste oordeel.
Wapen ons met geloof en hoop, sodat ons nie tot skande word
deur enige skrik vir die dood nie. Maar wanneer ons liggaamlike
oë duister word, laat dan die oë van die gees op U sien. Wan
neer U ons die gebruik van die tong beneern het, laat die hart
dan nie ophou om U aan te roep nie. 0 Here, ons beveel ons
siele in u hande. Wil ons in ons laaste nood nie verlaat nie.
Doen dit om Jesus Christus wit alleen, wat ons geleer het om
aldus te bid:
Onse Vader, ensovoorts.

‘N ANDER GEBED VIR KRANKES EN AANGEVOGTENES
0, almagtige, ewige en regverdige God en barmhartige Vader I
U is die Here van dood en lewe, sonder wie se wil niks in die
hemel of op die aarde geskied nie. Al is ons nie werd om u Naam
aan te roep of te hoop dat U ons sat verhoor, as ons daarop
let hoe ons tot nog toe ons tyd deurgebring het nie; bid ons U
tog dat U na u barmhartigheid ons wit aansien in die aan
gesig van Jesus Christus wat at ons swakhede op Horn geneem
het. Ons bely, dat daar niks in ons is as geneigdheid tot die
kwaad en onbekwaamheid tot enige goed, waarom ons ook
hierdie straf, ja nog baie meer verdien het. Maar, Here, U
weet dat ons u yolk en U onse God is. Ons het geen ander
toevlug nie, as alleen tot u barmhartigheid, wat U nooit
geweier het aan iemand wat horn tot U bekeer het nie. Daarorn
bid ons dat U ons sondes ons nie wit toereken nie, maar reken
ons die wysheid, geregtigheid en heiligheid van Jesus Christus
toe sodat ons in Horn voor U kan bestaan. Verbs ons om sy
ontwil uit hierdie lyding, sodat die goddebose nie dink dat
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U ons verlaat het nie. En as dit U behaag om ons langer so
te beproef, gee ons dan geduld en sterkte oni dit alles na u
wil te dra en laat dit alles na u wysheid ons ten beste
strek. Kasty ons hewer hier as dat ons hierna met die wêreld
verlore sou moet gaan. Gee aan ons dat ons hierdie wêreld,
en al wat aards is mag afsterwe sodat ons daagliks meer en
meer na die beeld van Jesus Christus vernuut word. Laat ons
deur niks van u liefde geskei word nie, maar trek ons daagliks
nieer en meer na U toe, sodat ons die einddoel van ons roeping,
naamhik oni met Christus te sterwe, op te staan en in ewigheid
te lewe, met vreugde mag aanvaar. Ons gb ook, dat U ons
sal verhoor deur Jesus Christus wat ons aldus leer bid het:
Onse Vader, ensovoorts.
Sterk ons ook in die regte geboof wat ons van harte en met
die mond bely: Ek gb in God, ensovoorts.
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AANI IANGSEL
1.

Formule vir die bevestiging van lidmate.

2.

Vir die vertroosting van kranke en sterwende Christene.

3.

Begrafnisformule.

FORMULE

VIR

DIE

BEVESTIGING

VAN

LIDMATE

Geiiefdes in onse Here Jesus Christus,
Aangesien u, soos deur die doop verseël, in die verbond van
Gods genade opgeneem is, en onderrig is in die christelike leer
en lewenswandel volgens Gods Woord;
en aangesien u nou hier verskyn het om openlik helydenis
te doen van u geloof ten einde daardeur toe te tree tot die voile
gemeenskap van die gemeente van Christus, met die voorreg
van toegang tot die Tafel van die Here,
vra ons u orn as in die teenwoordigheid van God en sy
heilige gemeente, in aiie opregtheid te antwoord op die voigende
vrae:
(1) Gb en bely u van harte die leer van ons Kerk waarin
u onderrig ontvang het?
(2) Het u u ook voorgeneem om by hierdie leer, deur Gods
genade te bly, die sonde te versaak, en ‘n christelike lewe
te ly?
(3) Onderwerp u u aan die kerklike opsig, en — ingevai u
u mag te buite gaan (mag God dit verhoed!) — ook
aaa die kerkiike tug?
Wat is hierop u antwoord?
Na bevestigende antwoord, $preek die dienaar van die Woord
a~ voig:

Mag die God van alle genade wat ons geroep het tot sy
ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd
gely het, Julie volmaak, bevestig, versterk en grondves! Aan
Horn die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen
(1. Petr. 5 : 10, 11).
[Hierop kan ‘n verkiaring volg dat die bevestigdes nou toegang
het tot die Heilige Sakrarnente, en dat hulle as volwasse lede
van die gemeente verwelkom word; terwyl aile lidmate van die
gemeente vermaan word om hulself te bcproef of hulie in die
geloof staan met standvastigheid en trou, en of hulie die jong
lidmate voorgaan met ‘n waardige voorbeeld in die christelike
lewe tot verheerliking van God. Eindelik word die gemeente
opgeroep tot gedurige voorbidding dat niernand van die weg van
die beiydenis rnag afdwaal nie.]
Die dienaar van die Woord gaan voor in gebed, en laat die
gemeente die nuwe lidmate toesing uit Psalm 134 : 3 of
Gesang 155 : 5.
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VIR DIE VERTROOSTING VAN KRANKE EN
STERWENDE CHRISTENE
Die volgende skriftuurplase kan tot onderrig en vertroosting
dien:
(1) Sonde en dood.—Ps. 51 : 7, Gen. 3 : 17—19, Ps. 89 : 49,
Pred. 9 : 5, Hebr. 13 : 14, Hebr. 9 : 27, 2 Sam. 14 : 14, Job
9 : 25, Ps. 39 : 4, 5, 6, 7, 8, Pred. 12 : 7, Jak. 4 : 14, 1
Petr. 1 : 24, Pred. 3 : 1, 2, Job 14 : 5, Hand. 17 : 26, Job
7 : 6, Hebr. 11 : 13, Ps. 90 : 6, 2 Petr. 3 : 8, Efese 2 : 3,
Tit. 1 : 16, Ps. 14 : 1, Rom. 7 : 19, Ps. 51 : 8, 9.
(2) Die regverdigniaking, om die geregtigheid van Christus,
toegereken ann ons wet glo.—Rom. 3 : 24, 28, 30, Hand. 10
43,
35,
13
24,

Filip. 3 : 8, Ps. 32 : 1, 2, Rom. 5
Jes. 1 : 18, Titus 2 : 14, Jak. 2 :
: 38, 39, Hebr. 11 : 6, Hebr. 2 : 17,
25, Rom. 5 : 17, 18, 19, Jer. 23 :

(3) Die
Rom. 7 :
2 : 9, Ps.
Filip. 1 :
Filip. 3 :
18, 2 Kor.
1 Petr. 2
Hebr. 2 :

: 1, Rom. 8
18, Gal. 3 :
Rom. 3 : 28,
6, 2 Kor. 5

: 1, 3, 30,
13, Hand.
Rom. 4
: 21.

dood begeerlik vir die gelowige.—2 Kor. 5 : 1—8,
24, Rom. 8 : 2, 1 Kor. 13 : 12, Jes. 64 : 4, 1 Kor.
84 : 11, Ps. 36 : 8, Joh. 14 : 2, 3, Openb. 21 : 23,
21—23, Joh. 12 : 26, Joh. 5 : 24, Luk. 23 : 42, 43,
20, 21, Pred. 12 : 7, 1 Petr. 5 : 10, Rom. 8 : 17,
S : 17, Ps. 30 : 6, 1 Petr. 4 : 13, Hebr. 13 : 12,
: 21, Jak. 1 : 2, Rom. 5 : 3, 4, 5, Jak. 5 : 8, 11,
9, Matth. 10
22, 2 Tim. 4 : 7, 8, Jak. 1 : 12.

(4) Weak en bid.—1 Petr. 4 : 7, Luk. 12 : 35—43, Matth.
25 : 13, Mark. 13 : 33, 2 Petr. 3 : 10, Luk. 21 : 34, 36, Matth.
5 : 8, Gal. 5 : 22, Joh. 3 : 3, Mark. 10 : 14, 15, Rom. 8 : 7.
(5) Opstanding en heerlikheid.—1 Kor. 15 : 16, Eseg.
Job 19 : 25, 26, Joh. 5 :~25, 29, 1 Thes. 4 : 13, 17,
5 : 10, Joh. 11 : 25, Joh. 14 : 19, Joh. 17 : 24, Openb.
Openb. 7 : 14—17, 1 Kor. 15 : 49—57, Hand. 7 : 59,
22 : 20.

37 : 5,
2 Kor.
3 : 21,
Openb.

BEGRAFNISFORMULE
Die volgende gedeeltes van die Heilige Skrif ken agtereen
volgens gelees word:
Ps. 139 : 5, 6; Ps. 103 : 8, 13—18k Joh. 5 : 21—29; 1 Kor.
15 : 19—26; Klaagl. 3 : 22—25 en 31—33; 1 Sam. 3 : 18.
Toespraak, gebed en gesang voig nou.
By die bylê of neerlaat van die liggaam in die graf, word
die volgende woorde uitgespreek:
,,Dit het die almagtige God, die Here van lewe en dood,
behaag om die gees van die ontslape broeder (suster) te laat
terugkeer tot God wat dit gegee het, en wet gesê het: Stof is
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jy, en tot stof sal jy terugkeer; daarorn l~ ons nou sy (haar)
liggaarn weg in die graf, tot op die dag wanneer airnal wat
in die grafte is, die stem van die Seun van God sal hoor, en
sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die
lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die
veroordeling.
Daarorn, geliefdes, terwyl Julie hierdie dinge verwag, beywer
Julie, dat Julie deur Horn viekkeloos en onberispelik bevind
mag word in vrede!
Daarop volg die slotbede:
Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die
skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van
die ewige testament uit die dode teruggebring het, Julie vol
maak in elke goeie werk, orn sy wil te doen, deur in julie te
werk wat weibehaaglik is voor Horn deur Jesus Christus, aan
Wie die heerlikheid toekom tot in alie ewigheid! Amen.
Aanhangsel.—Die volgende gedeeltes van die Heilige Skrif
kan gestel word in die plek van die wat hierbo aangegee is,
waar afwisseiing wenslik geag word, of waar hulie met die oog
op besondere ornstandighede, meer gepas mag skyn:
Ps. 90; 2 Kor. 4 : 16—5
10; 1 Thess. 4
13—5 : 10;
Hebr. 12 : 1—11; Joh. 14 : 1—6; Openb. 7 : l’1—17; 20
11—15; 21 : 1, 3, 4; 1 Kor. 15 : 35—57; Ps. 68 : 6; Jer. 49
11; en by ‘n kinderbegrafnis: 2 Sam. 19
22—33; Mark. 10
13—16; Matth.18
10—14; Matth. 19 : 13, 14; Job I
21.
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VERSLAG VAN KOMMISSIE INSAKE MEDIESE
KOSHUIS
As oproeper van die Kommissie insake Mediese Koshuis
van die Federale Raad wil ek graag as volg aan u rapporteer:
(1) Ek bet die Kommissie nooit saamgeroep nie en rappor
teer daarom in my eie naam.
(2) Op my voorstel bet die Sinode van die Ned. Herv. of
Geref. Kerk besluit om die saak op hul eie verantwoordelikheid
voort te sit indien die Federale Raad gewillig sou wees om dit
geheel en al aan die Transvaalse Kerk op te dra. Die Scriba
Synodi van die Transvaalse Kerk sal hopelik aan u hieroor
versiag doen. In die genoemde besluit is ook gesê dat vrywillige
medewerking van die Susterkerke verwelkom sal word; daar bly
nog altyd ‘n groot getal studente uit die ander Provinsies by
die Mediese Fakulteit.
(3) Ek het in Julie 1948 aan die Departement van Unie
Onderwys geskryf omtrent die moontlikheid om ‘n Staatslening
vir die werk te kry. In hul antwoord bet die Departement gesê
dat hulle geen bevoegdheid besit om ‘n lening aan die Kerk
vir hierdie doel toe te staan nie. Hulle bet egter aangetoon
dat dit moontlik sal wees om onder die Behuisingskema ‘n
tegemoetkomencle lening te oatvang mits dat die ,,hostel” onder
behoorlike beheer sal staan, nie vir winsbejag voortgesit sal
word nie en dat dit gebruik word as gesamentlike buisvesting
vir persone wat anders in staat sou wees om gepaste buis
vesting vir bulseif en binne die beperking van bu~l middele te
voorsien nie.
Hierdie skrywe bet ek aan die Scriba Synodi van die Trans
vaalse Kerk oorbandig.
(4) Intussen bet die Transvaalse Kerk die bedrag van
£20,000 op hul begroting geplaas vir insameling as deel van
‘n Uitbreidingsfonds. Hierdie werk is aan die gang.
(5) Ek beveel aan:
(1) Dat die Federale Raad die oprigting en beheer van
‘n koshuis vir mediese studente geheel en al in
hande van die Ned. Herv. of Geref. Kerk laat;
(2) dat die Federale Raad, met die oog op die teen
woordigheid van so bale studente uit die ander
Provinsies in hierdie fakulteit, die saak aan die
vrywillige ondersteuning van die Susterkerke opdra;
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(3) dat die Federale Raad dit sal verwelkom indien
die Transvaalse Kerk by sy volgende sitting in 1951
vrywillige versiag sal doen vir kennisname van
gemaakte vordering.
Met hoogagting en se~nbede,
Die uwe,
WM. NICOL,
Oproeper: Kommissie i/s Mediese Koshuis.
Pretoria,
28 Desember 1948.

VERSLAG VAN DIE WAAKSAAMHEIDSKOM
MISSIE MET DIE OOG OP DIE ONGESONDE
STREKKING IN BOEK EN TONEEL
Aan die Raad van die Kerke in sitting te Pretoria in Mel 1949.
Weleerw. Heer en Broeders,
U kommissie het die eer om as voig te rapporteer:
(1) Vergaderings: U kommissie het twee keer vergader.
(2) Metode van werk en behandelde informasie:
(a) Op albei vergaderings is alle beskikbare informasie
behandel en is besluit om van letterkundiges, uitgewers,
skrywers en ander belangstellendes nog meer informasie in ver
band met die werklike toestand van ons Afrikaanse Letterkunde
en Toneel, en veral insover as dit die morele en geestelike strek
king daarvan betref, te verkry.
(b) Die volgende persone en liggame het geredelik hul des
kundige menings aan ons voorgelê by wyse van memorandums
en briewe.
(i) Memorandum van die voorsitter van die Vereniging van
Afrikaanse Uitgewers insake ,,Beheer en Invoer van Comics en
Aanverwante Leesstof”.
(ii) Van Mnr. C. Mostert, redakteur van Die Jongspan,
insake Jeugliteratuur.
(iii) Van Dr. E. C. Pienaar, Professor in Afrikaans te Stel
lenbosch, insake die sedelike strekking van publikasies.
(iv) Van Dr. P. C. Schoonees, kompilator van die Groot
Woordeboek, oor die Letterkundige Gehalte en Sedelike Strek
king van Afrikaanse Boeke.
(v) Memorandum van die Federale Kommissie vir Bestry
ding van Maatskaplike Euwels oor die ongesonde strekking van
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sekere publikasies soos voorgelê aan die eertydse Minister van
Binnelandse Sake.
(c) Verder het die lede van u kommissie onderhoude met
verskeie outoriteite, soos Dr. P. J. Nienaber van die Universiteit
van die Witwatersrand, en Mnr. Hennie Roux, voorsitter van
die Vereniging van Afrikaanse Uitgewers en ander gehad, waar
deur waardevolle informasie bekom is.
(d) Hierbenewens het die scriba van die kommissie ook ‘n
oproep in verskillende kerklike blaaie geplaas waarin die
Christelike publiek gevra is om behulpsaam te wees deur die
insending van besware teen uitdrukkings, woorde of die sedelike
strekking in geskrifte, met die aanhaling van vers en kapittel.
Verskeie nuusblaaie, Engeise sowel as Afrikaanse, het dit oor
geneem, maar die uitwerking was teleurstellend want net enkele
persone het daarop gereageer.
(e) Dit wil voorkom asof daar ‘n algemene ontwaking by
letterkundiges, skrywers, redakteurs en uitgewers gekom het, ten
opsigte van die verontrustende tekens dat ‘n stroom van onge
sonde lektuur ons opgroeiende jeug bereik. Almal soek na
oplossing en elkeen, selfs baie van die Engelse blaaie, word
daarvan bewus dat die kragte saamgesnoer moet word om die
euwel te bestry.
(f) Ook is kennisgeneem van artikels en berigte in verskeie
Afrikaanse en Engelse tydskrifte en nuusbiaaie in verband met
dieselfde saak.
A. BOEKE
(3) Bevindings in verband met die strekking van ons letter
kunde:

Na aanleiding van die reeds genoemde stukke en onder
houde, en ook veral na aanleiding van ‘n belangrike voorwoord
in die Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring en besluite
van die Afrikaanse Nasionale Kultuurraad, wil u kommissie
sy bevinding as voig opsom:
(a) 394 Nuwe Afrikaanse Boeke in een jaar.—Daar het gedu
rende die twaalf maande, September 1947 tot Augustus 1948,
volgens Dr. P. J. Nienaber nie minder as 394 nuwe Afrikaanse
boeke verskyn nie; dit beteken meer as een per dag en sluit
natuurlik nie die talle tydskrifte nie.
Uit hierdie getal, wat elke jaar vermeerder, is weliswaar ‘n
aantal wat allesins lesenswaardig is en wat met vrymoedigheid
in die hand van ons yolk gelê kan word.
(b) Christelike Romans.—Wat spesifiek Christelike romans
en verhale betref blyk dit egter dat die oorgrote meerderheid
wat verskyn, selfs as die wenners van pryswedstryde, geen of
baie mm letterkundige waarde besit en dat die verhale self
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dikwels nie op ‘n Christelike lewensbeskouing gebaseer is nie,
maar oppervlakkig bygewerk is om dit so ‘n k!eur te gee.
Wat ons nodig het is romans wat ‘n duidelike boodskap bet
wat voortvloei uit ‘n suiwer Christelike lewensbeskouing en wat
selfs die alledaagse handelinge van ‘n gewone figuur wat daarin
uitgebeeld word teen ‘n beslis Christelike etiese agtergrond
voorstel. Soetsappige mooipratery en karikatuuragtige foutlose
mense bederwe dikwels ‘n goedbedoelde verhaal.
(c) Algemene Gevolgtrekking.—Wat die algemede gevoig
trekking aangaande ons Afrikaanse letterkunde betref is ons
geneig om met die redakteur van die Jaarboek van die Afri
kaanse Skrywerskring saam te stem, waar hy as voig skrywe:
,,Net soos in sommige lande oorsee bet ons letterkunde
almeer afgesak om aan die populére smaak te voldoen. Ons
prosa bet feitlik alle spierkrag verloor. Die drang na sensasie
leesstof het so groot geword en is op so ‘n manier gevoed dat
dit besig is om soos ‘n tiran alle staanplek op te eis. Waar
daar eers nog ‘n strewe was om darem die ernstige leser en
die gevormde smaak in aanmerking te neem, het die diktator,
wat ,sirkulasie’ heet en terwille van die advertensie wil spog
met groot getalle, so ‘n mag gekry dat leesstof erg gekruie
moet wees om nog die aandag te trek.
,,Alle pogings om goed en suiwer te skrywe, moet op die
lange duur beswyk voor die eis dat net die populêre en sen
sasionele nog in aanvraag is. Om leesstof van so ‘n gepeperde
aard te lewer vereis geen skeppingsvermo~ nie, maar wel ‘n
bepaalde vindingrykheid, dit vereis die meganiese toepassing
van bepaalde aanvraag resepte om op ontwikkelde en ,gekondi
sioneerde’ gevoelens en gedagtes in te werk. Die skrywer word
dus geleidelik verdring deur die artikelmaker en boekmaker,
die redakteur deur die sirkulasiediktator.
,,Die kreet is jaar en dag aangehef dat die Afrikaner meer
moet lees, en geleidelik bet by ook meer leer lees. Maar wat
lees by vandag? Nie net die goedkoop rampokkerverhaal word
uit die worsmasjien gedraai om sy smaak en sy oordeel verder
af te druk nie, maar nog nooit het die Afrikaanse yolk laer
gesak as juis op die oombl~k toe daar ook met die banale seks
nitbuiting begin is om leesstof te verkoop. Die Amerikaanse
model word oral afgekyk. Ons straathoeke lê besaai met die
treurigste ingevoerde lokaas vir geestelike onmondiges. Daar
word geagiteer dat dit verwyder moet word, maar bitter weinig
sal dit help as minderwaardige leesstof van dieselfde allooi dan
maar weer net in Afrikaans verskyn.
,,Ons was so bekommerd oor die taal dat ons die inhoud
vergeet bet wat deur die taal uitgedruk moet word. Ons daal
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vinnig na die peil van die comics toe af, en baie voiwassenes
vind dit reeds die voortreflikste en handigste leesstof wat daar
bestaan. Dit moet gewoonweg gekonstateer word dat die Afri
kaner sy ems, wat dee! was van sy godsdienstige lewensbe
skouing verloor het, en dat hy reeds in die goedkoopste en
blinkendste kaf genot vind. So ver is ons smaak ,gekondisio
neer’.
,,Ons in Suid-Afrika, omring deur miljoene onbeskaafde en
halfbeskaafde inboorlinge, het ‘n eie besondere taak. Die peil
van ons kultuurlewe moet hoog bly, anders word ons voogdy
skap taamlik ho!. Mens hoef maar net met Afrikaners van aller—
lei geslag te gesels om te merk hoe ‘n bepaalde soort beskouing,
wat onafskeidelik deel uitmaak van banale leesstof, skoon
heidswedstryde, gebrek aan enige waardegevoel, reeds in stilte
deurgedring het. Ons lewe in ‘n eeu wat geen standaarde ken
nie.
,,By ons het die tyd aangebreek dat die onvervaiste waar
heid gesê moet word en dat daar duidelik gewaarsku moet word
teen verskynsels wat na die ondergang van ons kultuur lei.
Hoeveel prosawerke verskyn in Afrikaans wat kunswaarde besit~
,,Daar bly altyd die groep op kujtuurgebjed van wie daar
gesonde leiding deursyfer na die bre~ lae van die yolk. Daarom
moet dit ‘n strewe bly om in hierdie intellektuele kringe ‘n
wetenskaplike gees van onpartydigheid en suiwer smaak en
oordeel te bewaar, al gaan dit hoe moeilik.”
(4) Optrede.—TJ kommissie het met die sekretaris van die
Federale Kommjssie vir Bestryding van Euwels, die voorsitter
van die Vereniging van Afrikaanse Uitgewers en met die Afri
kaanse Nasionale Kultuurraad geskakel met die oog op same
werking. Deur een of meer van hierdie liggame is reeds met
die Minister van Binnelandse Sake of met ander ministers
onderhoude gehou in verband met die saak.
So is daar dan nou ook ‘n onderhoud met die Minister van
Binnelandse Sake in verband met die sensuur op boeke met ‘n
bedenklike strekking deur u kommissie gere~l, in samewerking
met die Federale Kommissie vir Bestryding van Maatskaplike
Euwels, op 17 Februarie 1949.
(5) Aanbevelings.—Dit is egter dringend noodsaaklik dat
verdere stappe deur die Kerk gedoen word, indien moontlik
in noue samewerking met goedgesinde liggame. Dit is miskien
nodig om hier te meld dat die Kommissie vir Bestryding van
Maatskaplike Euwels besig is om feitlik dieselfde terrein as
hierdie kommissie te dek. Hulle bet reeds in 1947 ‘n onderhoud
met die betrokke Minister gehad en is van voomnemens om dit
weer te doen.
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Met die oog ook hierop wil u kommissie die volgende aari
bevelings doen:
(a) Die Raad van die Kerke spreek horn daaroor uit of
bierdie kommissie sy werksaamhede rnoet voortsit, aangesien
daar oorvleueling geskied as gevolg van die optrede van die
Federale Kommissie vir Bestryding van Euwels, en indiqn wel,
in hoever en op watter wyse daar samewerking kan geskied,.
(b) Indien daar weer ‘n kommissie benoem word wil ons
verder aanbeveel dat dit aan horn ~opgedra sal word orn nog
verdere feiteversameling te doen en samesprekings met goed
gesinde liggame, soos die Federale Kommissie vir Bestryding
van Euwels, die Afrikaanse Nasionale Kultuurraad, die Ver
eniging van Afrikaanse Uitgewers en die Afrikaanse Skrywers
kring te reel ten einde vas te stel wat die beste wyse van bestry
ding van ongesonde lektuur in ons land sal wees en gesamentlik
op te tree waar nodig.
(c) Orn ook in samewerking met genoemde en ander hggame ‘n sterk deputasie na die betrokke Ministers af te vaar
dig om die medewerking van die H.Ed. Regering te verkry.
(d) Om weereens ons kerkblaaie en ander goedgesinde tyd
skrifte en koerante te versoek orn die noodsaaklikheid van ‘n
gesonde moraal in ons letterkunde te beklerntoon en die skryf
en lees van suike boeke te propageer en tewens by ons predi
kante daarop aan te dring om hierdie saak by ons gemeentes te
bepleit.
(e) On-i weereens by die Vereniging van Afrikaanse Skrywers
daarop aan te dring dat sy lede nie boeke sal publiseer wat net
op sensasiejag uit is nie, en om die vereniging te versoek óm
sy lede op te dra om slegs sulke keurders van nuwe pubhikasies
te benoem wat vir die beginsel van ‘n hoogstaande en gesonde
letterkunde sal waak.
B.

TONEEL

Wat die toneel betref het U kommissie kennis geneern van
die stigting van die Nasionale Teater. Lede het afsonderhik op
hul eie een of meer van die opvoerings bygewoon, rnaar die
kommissie is nog nie bereid en in staat om ‘n uitspraak oor
die werk van die onderneming te doen nie.
Geen drama
die aandag van
selfde algemene
rapport vervat
geldig is.

of toneelstuk van besondere gehalte het onder
u kommissie gekom nie en dit skyn asof die
besware teen die letterkunde soos in hierdie
ook op die gebied van die dramatiese kuns
-
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Aanbevelings.—Aangesien die Raad van die Kerke belang
bet by die strekking van die toneelstukke wat deur die Nasio
nale Teater opgevoer word, wii by die bestuur vriendelik versoek
om:
(a) Aan die Waaksaamheidskommjssie van die Raad van
die Kerke op een of ander wyse geleentheid te bied om, al
vorens die keuse van toneelstukke gedoen word, sy mening oor
die strekking daarvan te gee.
(b) Aan die lede van die kommissie komplimentêre kaartjies
van opvoerings te stuur ten einde hulle die geleentheid te gee
om dit by te woon.
(c) By predikante en gemeentelede sal daarop aangedring
word deur die volgende kommissie om besware teen opvoerings
van verantwoordelike tonelgeselskappe by hierdie kommissie
aanhangig te maak.
Met die vertroue dat ons hiermee aan .ons opdrag voldoen
bet, en met toebidding van Gods se~n op die vergadering,

D.

J.

J.

D. KILIAN,
J. V. BURGER, Scriba.

A.
Johannesburg,
15 Februarie 1949.

LOUW,

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VIR DIE
BYBELKORRESPONDENSIEKURSUS AAN
DIE RAAD VAN DIE KERKE
Hoogeerw. Heer en Broeder,
U Kommissie het die eer om as volg te rapporteer:
(a) In ooreenstemming met die besluit van die Raad bet
die S.A.B.V. in oorleg met Die Kerkbode-kommissie aan wie
die saak destyds toevertrou was, oorgegaan tot die uitgee van
‘n Bybel-korrespondensiekursus.
(b) Op aanbeveling van die Kerkbode-kommissie het die
S.A.B.V. daartoe vir Dr. M. W. Retief aangestel as redakteur
van die lesse.
(c) Nadat Dr. Retief weer ‘n beroep na ‘n gemeente aan
geneem het, het die S.A.B.V. hom van die dienste van Prof.
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Dr. J. J. Muller vir die doel verseker. Omdat die aanstelling
spoedeisend was, bet die voorsitter van u kommissie sy instem
ming, namens die kommissie, daarmee betuig.
(d) Daar verskyn 52 lesse van ongeveer vier bladsye druk
vir elke week een
gedurende die jaar. Intekengeld is vas
gestel teen 5s. per jaar posvry.

—

—

(e) Die eerste reeks lesse het ‘n oorsig van die, groot Bybel
waarhede, mm of meer as agtergrond vir die verdere behandeling
van die afsonderlike Bybelboeke. Na afloop daarvan is ‘n begin
gemaak met die Openbaring, wat nou afgehandel is.

-

(f) Die prys is so laag gestel veral met die oog op ons
armer gemeentelede en in die hoop dat daar gemiddeld minstens
veertig intekenaars in elke gemeente gevind sou word. Sommige
van ons predikante bet hulle baie beywer om hul lede aan te
moedig om in te teken en daar het uit verskillende gemeentes
heelwat meer as die verwagte getal gekom. Oor die algemeen
was die intekening egter teleurstellend. Die eerste jaargang bet
nog geen derde van die beoogde getal gekry nie en die tweede
staan nog laer. Gevoiglik bet die S.A.B.V. die lesse sover teen
‘n verlies uitgegee.
(g) Van korrespondensie wat van tyd tot tyd in verband
met die lesse inkom word afgelei dat die werk in die verband
nie ongese~nd is nie. Etlike predikante gebruik die lesse as
uitgangspunt by hul gemeentelike bidure, in ooreenstemming
met ‘n aanbeveling van die Kaapse Sinode.
(h) Van verskillende kante is die vraag gestel of daar dan
nie iets by wyse van erkenning van vordering uitgereik kan
word nie aan persone wat op die lesse inteken en die gestelde
vrae van tyd tot tyd bevredigend beantwoord. Dit sou by. vir
onderwysers ‘a aanbeveling kan wees met die oog op die
behartiging van godsdiensonderwys op skool wanneer hulle vir
poste aansoek doen.
(i) U kommissie verlang dat die Raad horn oor die saak in
punt (h) genoem sal uitspreek en die Sinodes dienooreenkomstig
adviseer.
Met verskuldigde hoogagting,
U broeders in Christus,
JAC. CONRADIE (Voorsitter),

E. P. GROENEWALD,
D. J. BARNARD,
H. C. J. FLEMMING.
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BESKRYWINGSPUNTE
I.
Kardinale Vraagstukke en Leerstellings
(a) Die H.E. Sinode versoek die Raad van die Kerke om
sekere kardin~le vraagstukke en leerstellings, wat deur sy Kom
missie vir Aktuele Vraagstukke deeglik ondersoek is en waaroor
die Raad horn uitgespreek het, van tyd tot tyd in parnfletvorni
te publiseer ten eind~ verspreiding in ons gemeentes te verge—
rnaklik.
(b) Die vier gefedereerde Ned. Geref. Kerke sal gevra word
om die koste hieraan verbonde te dra op ‘n pro rata basis.
(Vrystaatse Sinode.)
II.
Insake Sendingstudente
Die H.E. Sinode versoek die Raad van die Kerke om die
verskillende Kerke te nader orn die nodige fondse daar te stel
om sendingstudente so daadwerklik te help, dat daar nie die
bekommernis van ‘n swaar studieskuld sal wees nie, wat strem
mend op hul geestelike werk sal inwerk. (Vrystaatse Sinode.)
III.
Insake Versterking van Federale Bande
Die Sinode besluit om die Raad van die Kerke te vra om
die verskillende Sinodes met wenke te dien wat sal lei tot die
versterking van die Federale bande. (Vrystaatse Sinode.)

Iv.
Insake Kanttekeninge, Afrikaanse Bybel
(a) Die H.E. Vergadering versoek baie dringend dat Skrif
tuurplase aangebring sal word in die volgende uitgawe van die
Afrikaanse Bybel.
(b) Die Sinode voel sterk ten gunste van die aanbring van
kanttekeninge in ons Afrikaanse Bybel, en vra die Raad van
die Kerke om tog die arbeid wat daartoe nodig is en die uit
voering daarvan te bespoedig. (Vrystaatse Sinode.)
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V
Die Ring van Parow het versoek dat die Algemene Sinodale
Kommissie ‘n kommissie moet benoem om samesprekings te
hou met die Registrateur van Geboortes veral in verband met
die spel van eiename, ,,en om die leemtes in die huidige stelsel
te probeer verwyder” aangesien daar heelwat verwarring op die
oomblik is. Die H.E. Algemene Sinodale Kommissie besluit om
hierdie versoek na die Raad van die Kerke te verwys. (Sinodale
Kommissie, Kaapse Kerk.)
VI
Jaarlikse Nasionale Biddag
Die Raad van die Kerke versoek die H.E. Regering om op
6 April of op ‘r~ ander dag waaroor die vergadering ooreenkom,
‘n jaarlikse dank- en biddag te bepaal. (Moderatuur, Trans
vaalse Kerk.)
VII.
Die Ring van Kaapstad wil graag die Raad van die Kerke
versoek om aandag te skenk aan die evolusionistiese propa
ganda in Suid-Afrika. Die optrede van u Raad in hierdie saak
sal baie hoog waardeer word.
VIII.
Aangesien die Raad van die Kerke op sy negentiende ver
gadering die saak van koördinasie van wetgewing insake die
status en legitimasie van predikante nie finaal afgehandel het
nie, word ‘n kommissie andermaal benoem orn die vergadering
met advies oor die uitstaande punte te dien. (C.f. Acta, l9de
vergadering, blss. 16 en 96.) (Moderatuur Transvaalse Kerk.)

XI.
Die Raad formuleer die beleid van die Gefed. Ned. Geref.
Kerke insake openb~ire vakansiedae en nader die Owerheid in
daardie verband. (Wm. Nicol, lid van die Raad.)
X
Die Sinode kan nie berus by die re~ling van die Federale
Raad wat betref verteenwoordiging op Die Kerkbode-kommissie
nie, en rig ‘n versoek aan die Raad dat die Transvaalse Kerk
deur drie lede verteenwoordig sal word. (Transvaalse Sinode.)
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XI.
Federale Kommissies as Subkommissies van die
Raad van die Kerke

Die Raad van die Kerke beveel by die verskillende Sinodes
aan dat met die oog op die uitskakeling van onnodige oor
vleueling die verskillende Gefedereerde Kommissies, soos die
Federale Armsorgraad, die Federale Sendingraad, die Federale
Kommissie vir die Bestryding van Maatskaplike Euwels, die
Federale Sondagskoo~kommissie, ens., subkommissies van die
Raad van die Kerke sal word, met die verstande dat:
(a) Hul samestelling, indien gewens, soos tans gebruiklik
is kan geskied; mits daar ten minste een lid van die
Raad op die kommissie dien.
(b) Dat hulle in die toekoms aan die Raad van die Kerke
verslag sal doen en ook opdragte van die Raad sal
ontvang.
(c) Dat hierdie kommissies die reg behou om in dringende
gevalle, sonder definitiewe opdrag van die Raad te kan
optree, met latere rapport aan die Raad van die Kerke,
wat weer op sy beurt aan die Sinodes rapporteer. (A.
J. V. Burger.)
XII.
Saniestelling van die Raad van die Kerke

Die Raad van die Kerke beveel by die Sinodes aan dat die
samestelling van die Raad in die toekoms in verhouding tot
die ledetal van die verskillende Kerke sal geskied. Die Scriba
van die Raad kan die Sinodes van tyd tot tyd van die aantal
lede waarop hulle geregtig is verwittig. (A. J. V. Burger.)
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