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Ek lees nou die dag dat ŉ kwart van Britse volwassenes beweer dat hulle na ŉ godsdienstige uitsending gekyk of 

geluister het sedert die inperking vanweë Covid-19 ingestel is in Engeland. Onder jong volwassenes (18-34 jaar) is die 

persentasie nog hoër: 34%. Verder stem 56% van Britse volwassenes wat bid saam dat gebed die wêreld verander. 

Dit is volgens ŉ nasionale peiling wat gedoen is vir die Christelike hulpverleningsagentskap, Tearfund.  

Dit het my laat wonder hoe statistieke nader aan die huis lyk. Dankie aan elkeen wat aan die aanlynpeiling 

deelgeneem het. Soos beloof deel ek graag die resultate. 

Vir konteks: die vraelys, wat in Julie per e-pos uitgestuur is aan 

ons gemeentelede, is deur 220 respondente beantwoord, 

waaronder 29% onder 40 jaar oud is, 36% tussen 40 en 59 jaar 

is en 35% ouer as 60 jaar oud is. 

Die statistieke wys interessant genoeg dat 50% van Rietvalleiers 

se geloof verdiep of dieselfde gebly (45%) het tydens die 

inperking. Wat gebed betref, bid ŉ kwart van ons gemeente 

meer as voor die inperking! Die meeste (70%) bid egter nog 

netsoveel as voorheen. 

Erediensbywoning (kyk/luister) in vergelyking met bywoning 

voor die inperking: ŉ Vyfde van die gemeente se bywoning het 

toegeneem en 15% sê dat hulle ŉ afname ondervind. Meer as 

helfte (60%) sê dat hulle virtuele erediensbywoning dieselfde is 

as hul fisieke bywoning. 2% sê dat hulle net so ongereeld as 

voorheen aan eredienste deelneem. 3% het reeds voor die 

inperking meestal via die internet ingeskakel.  

Oor samesang tydens internet-eredienste is die respondente 

verdeeld: 42% sing hardop saam en 40% sing nie saam nie. Die 

res sing soms saam. 

Slegs die helfte van gemeentelede maak gebruik van die 

voordele van tegnologie wat met internet-eredienste gepaard gaan, soos om die uitsending te onderbreek, weer na 

ŉ erediens te kyk of op ŉ ander tyd na ŉ erediens te kyk as wat die lewendige uitsending plaasgevind het. 

Die laaste vraag in die opname was ŉ ope uitnodiging vir kommentaar, en ŉ antwoord was nie verpligtend nie. Tog 

het 94 respondente wel iets geskryf. Uit die opmerkings is dit baie duidelik dat ons respondente innig dankbaar is 

teenoor ons predikante en elektroniese span vir hulle moeite en ondersteuning in hierdie tyd. Die eredienste en die 

daaglikse Bybelstudies wat deur die predikante verskaf word, het baie lof ontvang. Baie respondente het ook vermeld 

dat hulle dit baie mis om hul medegelowiges by die kerk te sien. 

Een ding is seker: die Here dra sy kinders deur dik en dun. Hoeveel duideliker sien ons nie in hierdie tyd dat die kerk 

nie ŉ gebou is nie, maar ménse. En hierdie kerk, wat op die Rots van Jesus Christus gebou is, sal nie deur die poorte 

van die doderyk oorweldig word nie, nes Jesus belowe het (Matteus 16:18).  

  

Redaksioneel 
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Covid-19 en kerksake 

Bronne: 

• https://www.tearfund.org/en/media/press_releases/many_brits_look_to_faith_during_lockdown/ 

• Aanlyn-opname onder Rietvalleiers, 14 – 18 Julie 2020 

https://www.tearfund.org/en/media/press_releases/many_brits_look_to_faith_during_lockdown/


Pret met  Petrus 

Ons luister graag na stories. Miskien was jy ook al in die moeilikheid omdat jy ŉ boek gelees het of na ŉ storie op TV 

gekyk het en heeltemal vergeet het om eers jou huistakies af te handel. Dan het jy opgespring en alles gou gaan 

klaarmaak sodat jy verder kan lees of kyk. Iemand het my vertel dat hulle partykeer in ŉ kas gaan wegkruip het en ŉ 

storieboek met ŉ flitslig gelees het.  

In Lukas 10 lees ons van twee susters, Marta en Maria, wat kuiergaste ontvang het. Dit was ŉ baie groot voorreg dat 

Jesus besluit het om by hulle tuis te gaan. Met groot opgewondenheid begin hulle om alles gereed te kry sodat hulle 

Hom en die dissipels kon beïndruk. Julle het al gesien hoe besig Mamma in die kombuis is en Pappa die tuin netjies 

maak wanneer hulle hoor dat iemand kom kuier. Dan moet jy boonop ook jou kamer opruim en alles regpak.  

Marta en Maria was heel moontlik nog besig met die laaste voorbereidings toe Jesus aan hul deur klop. Ons lees dat, 

nadat hulle Hom ingenooi het, Maria aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Marta weer, 

was baie bedrywig om alles klaar te maak. Nou laat dit ons wonder watter een die regte ding gedoen het. As niemand 

gekyk het dat die kos klaar voorberei word nie, sou daar niks op die tafel wees om te eet nie. As Marta en Maria net 

besig gebly het om alles gereed te maak, sou niemand met Jesus gesels het nie. Dit sal nie gasvry wees nie. Julle 

weet hoe jul ouers julle partykeer roep om ŉ gedig te lees of ŉ toertjie wat jy geleer het vir die mense wat kom kuier 

het, te wys.  

Marta en Maria was met verskillende dinge besig. Elkeen het gedink sy doen die regte ding. Nou gaan ons luister wat 

die Here sê. Terwyl Marta gefrustreerd is, kom kla sy by Jesus. Ons dink ook dikwels dit is onregverdig dat net een al 

die werk moet doen. Partykeer voel jy ook dat iemand, soos jou boetie of sussie voorgetrek word en dat jy alles moet 

doen. As Jesus vir Marta antwoord, noem Hy haar naam twee maal. Dit beteken dat Hy alles wat sy doen, raaksien 

en waardeer. Sy is vir Hom belangrik.  

Daarna leer Jesus vir ons nog ŉ belangrike les. Ons moet altyd oral help waar ons kan en seker 

maak dat ons net ons beste gee. Nou gaan ons hoor wat dit beteken as ons na die Here se 

woorde luister. Maria gaan sit aan die Here se voete. Sy wil baie naby aan Hom wees om alles 

te hoor wat Hy vertel. Deur aan sy voete te sit, wys sy haar respek en erken sy dat die Here baie 

belangrik is. Sy sien op na die Here want sy het al gehoor van die baie wonders wat Hy gedoen 

het.  

Dit is ŉ groot voorreg om so naby die Here te kan wees. Sy kon 

mooi luister na alles wat Hy vertel het. Verder het sy geweet dat 

Hy haar kon beskerm en oppas as daar gevare en probleme 

was. Wanneer sy aan die Here se voete gesit het, was sy ook 

gereed dat Hy haar kon stuur as dit nodig was.  

Ons luister graag na stories. Partykeer kan ons nie alles onthou 

nie. Nadat Jesus met die twee susters gepraat het, gee Hy die 

versekering dat die deel wat Maria gekies het die beste is en dat 

dit nooit van haar weggeneem sal word nie. Elke storie waarna 

ons luister, beïnvloed ons lewe.  

Wanneer jy die Bybel lees, kom jy aan die Here se 

voete sit om na sy woorde te luister. Maak seker 

dat jy dit elke dag doen.  3 

Maats, hierdie is julle eie bladsy! 

Maar as julle nog nie kan lees nie 

kan julle vir 

Pappa of Mamma 

gaan kry. 

Storietyd 



In ŉ wêreld waar die eie-ek en liefde 

vir self op almal se lippe is en 

bevorder word, is dié storie van 

lidmate Corlien en Wimpie 

Steenkamp  ŉ ware voorbeeld van 

naasteliefde. Enige paartjie wat al 

deur ŉ nege-maande swangerskap 

gegaan het, sal verstaan dat die min 

slaap, ongemaklikheid en warrelwind 

van emosies nie iets is wat elke 

moeder noodwendig geniet nie. Maar 

vir Corlien was swangerskap nog 

nooit moeilik of ongemaklik nie. Dit 

was dus nie ’n faktor in haar gedagtes 

toe sy terloops hoor hoe een van die 

mammas by die kleuterskool waar sy 

skool gee, aan haar vriendin vertel dat 

sy op soek is na ŉ surrogaatma nie.  

 

Die mamma ter sprake is ŉ diabeet. 

Gedurende haar eerste swangerskap 

was sy gereeld in die hospitaal – sy 

het selfs twee maande in die 

intensiewesorgeenheid spandeer 

weens haar bloedsuiker. Hul babatjie 

is gevolglik op 33 weke gebore. Hulle 

wou graag nog ŉ baba gehad het, 

maar dit was ŉ groot risiko vir haar 

gesondheid.  

Vir Corlien was dit ŉ “ja” van die begin 

af en nie lank daarna nie het Wimpie 

ook ingestem. Met só ŉ groot reis wat 

voor mens lê en hul onkunde 

aangaande die hele 

surrogaatskapproses, sal mens dink 

dat hulle van nature telkemale hul 

besluit betwyfel het, maar vir Corlien 

en Wimpie was dit werklik ŉ 

geloofspad wat hulle gestap het. 

Hulle het dit in die Here se hand 

geplaas en ervaar hoe die Here hulle 

elke tree bygestaan het.  

Die biologiese ouers, sowel as Corlien 

en Wimpie se geloofsoortuigings was 

dat hulle net een keer deur die proses 

sou gaan. Indien die in vitro-bevrugte 

embrio’s nie heg nie, sou hulle nie die 

proses herhaal nie. Een embrio het 

wel geheg. 

 

Die hele proses het vreeslik baie 

voorvereistes gehad, maar die 

Steenkamp-familie het nogtans kans 

gesien daarvoor: 

• Wimpie en Corlien moes 

sielkundige sessies bygewoon het 

en het ook seker gemaak dat hul 

kinders verstaan dat dit nie hul eie 

kind is wat hulle gaan weggee nie. 

• Hulle moes ook seker maak dat 

Corlien nie na die proses die baba 

sal wil behou  as haar “eie” nie. 

• Die kontrak moes deur die 

hooggeregshof afgeteken word, 

met sterk voorwaardes om die 

kind se beste belange te beskerm. 

 

Corlien en Wimpie getuig van die 

Goddelike teenwoordigheid by die 

geboorte van die babatjie. As Wimpie 

terugdink aan die hele ervaring, 

beskou hy hierdie periode in sy lewe 

as baie spesiaal. Soms moet Corlien 

Wimpie stil maak en sê “wie se storie 

is dit nou eintlik” wanneer hy dit met 

soveel entoesiasme oorvertel.  

 

 Tydens my gesprek met Wimpie en 

Corlien is ek verseker dat hulle dit uit 

en uit gedoen het vir die liefde van die 

saak. In Suid-Afrika mag 

surrogaatma’s ook geen vergoeding 

kry nie, behalwe vir die vereiste dat 

die biologiese ouers die swangerskap 

en al die mediese onkoste sal dek.  

 

Op my vraag of hul baie negatiewe 

opmerkings en kommentaar gekry 

het, het hulle geantwoord dat daar 

wel persone was wat daarteen gekant 

was  en dat hulle geregtig op hulle 

opinie is, maar die Steenkamps is 

oortuig dat dit alles die wil van die 

Here was.  
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Deur Karin Buys 

surrogaatskapsreis 
Rietvalleiers se 



Uit die aard van die saak is daar nie 

direkte uitsprake rakende 

surrogaatskap in die Bybel nie. Die 

naaste wat ons hieraan kom, is waar 

Abraham en sy vrou, Sara, nie 

kinders kon baar nie en Sara haar 

slavin, Hagar, vir Abraham gegee het 

om in haar plek vir hom ŉ kind te 

baar (dit kan gesien word as 

gedeeltelike surrogaatmoederskap). 

Ons gaan egter nie verder hierop in 

nie.  

 

Wat is surrogaatmoederskap?  Dit is 

wanneer ŉ eiersel en spermsel van ŉ 

paartjie in vitro bevrug word en die 

embrio in ŉ surrogaatmoeder se 

baarmoeder ingeplant word om vir 

hierdie persone ŉ kind in die wêreld 

te bring en die kind aan hulle te 

oorhandig. (In gedeeltelike 

surrogaatmoederskap word die 

surrogaatmoeder se eiersel gebruik 

en net die vader van die paartjie sal 

dan aan die kind verwant wees). 

Daar kan ook van twee ander 

skenkers gebruik gemaak word en in 

Suid-Afrika kan selfde geslag 

paartjies so ook ŉ kind ontvang. 

 

In die Christelike etiek is daar 

ongelukkig nie eenstemmigheid oor 

die saak van surrogaatmoederskap 

nie. Daar is party teoloë wat kritiek 

uitspreek teen die metodes wat 

gebruik word by 

surrogaatmoederskap, 

soos die gebruik van in vitro-

bevrugting en die vernietiging van 

ekstra embrio’s wat nie ingeplant 

word nie. Party waarsku weer teen 

die emosionele band wat tussen die 

surrogaatmoeder en die kind gevorm 

kan word en dat dit baie moeilik kan 

wees om die kind aan die biologiese 

ouers te oorhandig. Party voer aan 

dat persone wat nie ŉ kind kan baar 

nie, hulle eerder daarmee moet 

versoen  as wat hul van die mediese 

metodes wat daar wel bestaan, 

gebruik maak – ŉ standpunt wat 

betwis kan word. As gevolg van die 

onverstaanbare pyn wat ŉ paartjie 

beleef wat nie self ŉ kind kan verwek 

nie, sal daar altyd na die beskikbare 

moontlikhede gekyk word. 

 

Almal is dit egter eens  dat net God 

lewe kan skep. Geen dokter kan 

waarborg dat iemand ŉ kind kan kry 

nie, maak nie saak watter metodes 

gebruik word nie. 

 

Die volgende etiese beginsels [1] 

moet nagekom word wanneer ŉ 

Christenpaartjie gebruik maak van ŉ 

surrogaatmoeder of self aanbied om 

ŉ surrogaatmoeder te wees: 

• Die betrokkenes moet erken dat 

dit God is wat lewe laat plaasvind 

en dat lewe reeds met bevrugting 

begin. 

• Die paartjie wat gebruik maak van 

ŉ surrogaatmoeder moet wettig 

getroud wees (die huweliksband 

moet nog steeds gehandhaaf 

word). 

• Die surrogaatmoeder moet ook 

getroud wees en dit met die 

toestemming en ondersteuning 

van haar gesin doen.  Sy moet ook 

gesond wees en een of meer 

kinders gebaar het sonder 

komplikasies (sodat haar lewe nie 

in gevaar gestel word nie).   

• Die surrogaatmoeder mag dit nie 

vir enige finansiële gewin doen 

nie, alhoewel sy vergoed mag 

word vir enige mediese onkostes. 

Dit moet net gedoen word om 

iemand anders te help. 

• ŉ Duidelike kontrak moet opgestel 

word om al die partye te beskerm. 

Die meeste van hierdie voorwaardes 

is reeds deel van die huidige 

wetgewing in Suid-Afrika en 

uiteraard moet die landswette ook 

nagekom word. 

 

Wanneer dit binne hierdie riglyne 

plaasvind en met die regte 

gesindheid en die regte 

geloofsverwagting aangepak word, 

kan Christenpaartjies wel gebruik 

maak van surrogaatmoederskap of 

optree as ŉ surrogaatmoeder. 

 

Bronne: 

[1] De Bruyn, P.J. 1991.  

Surrogaatmoederskap: ŉ teologiese-

etiese beoordeling. Potchefstroom 

Universiteit vir Christelike Hoër 
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Wat leer die Bybel oor surrogaatskap? Deur Ds. Danie Potgieter 

Vir sommiges sal die proses steeds 

wenkbroue laat lig, maar Corlien en 

Wimpie beaam dat hul niks van die 

proses of verlede sou wou verander 

nie. Daar is beweer dat hulle kinders 

sou skade ly, maar ook húlle praat 

met trots oor die hele situasie.  

Vir Corlien was haar grootste geskenk 

en vreugde dié dag in die teater toe 

die dokter dadelik die babatjie aan sy 

regte mamma kon gee. Corlien mag 

steeds enige tyd die kindjie sien en 

die moeder stuur gedurig vir haar 

foto’tjies.  



Hierdie artikel, soos dit verskyn op 

scriptura.co.za, is in die vorm van ‘n 

brief aan Suid-Afrika se president 

geskryf.   

 

Lees Romeine 13:1-7  

 

Geagte mnr. Matamela Cyril 

Ramaphosa  

 

Ek is seker daar is baie mense wat vir 

u sê hoe u u werk moet doen. U het 

sekerlik ook u eie idees daaroor. 

Tussen ŉ politieke party se mandaat, 

u eie idees en al die stemme wat uit 

die samelewing opgaan oor wat u 

werk nou eintlik is, sal dit goed wees 

om stil te staan by dit wat die 

Almagtige God, wat oor almal en alles 

regeer – ook oor presidente en 

regerings – van u verwag.  

 

Ek is nie seker of u in Hom glo of nie. 

Ek is nie seker of u Jesus Christus as 

u Verlosser bely nie. Óf u nou in God 

glo óf nie, dit ontneem Hom nie van 

sy heerskappy oor u nie. Dit ontneem 

u ook nie van die plig wat Hy u opgelê 

het waaroor u aan Hom 

verantwoordbaar is nie.  

 

Wat verwag God van regeerders? 

Dwarsdeur God se Woord maak Hy 

dit op verskillende plekke en 

verskillende manier duidelik wat die 

taak van regeerders is. Een so ŉ deel 

is Romeine 13:1-7. In hierdie gedeelte 

noem God ŉ paar belangrike punte 

oor u werk as president. Die eerste 

belangrike punt word in vers 1 

genoem: “...Daar is immers geen 

gesag wat nie van God kom nie, en 

die owerhede wat daar is, is daar deur 

die beskikking van God.” 

  

God stel regerings in plek. U is nie 

president omdat mense vir u gestem 

het nie, maar omdat God dit so beskik 

het. In Daniël 2:21 word hierdie punt 

onderstreep: “Hy wat tye en 

omstandighede verander, wat 

konings afsit en konings aanstel…”  

Juis omdat God dit beskik het dat u 

ons president is, onderwerp ons as 

gelowiges ons aan u in alles wat van 

ons verwag word wat nie in stryd met 

God se Woord is nie.  

 

Mnr. Ramaphosa, omdat God beskik 

het dat u ons president is, moet u 

mooi besef dat Hy die sê het oor hoe 

u u werk as president doen. Dat u nie 

ter wille van uself regeer nie, maar 

omdat God u gebruik. Daarom maak 

God dit baie duidelik dat u die wat 

goed doen moet prys. Anders gestel, 

die mense wat goed doen, moet u 

goedkeuring wegdra.  

 

U werk as president is om dit vir 

mense wat goed doen, met ander 

woorde mense wat God bo alles 

liefhet en hul naaste soos hulleself, 

maklik te maak om in vrede in 

Suid-Afrika tot eer van God te 

lewe. Die Here sê dit ook in 1 

Timoteus 2:2: “… sodat ons 

ŉ rustige en stil lewe kan 

lei in volkome toewyding 

aan God en in alle eerbaarheid.”  

Die manier hoe u regeer en die wette 

wat u instel moenie mense wat goed 

doen onnodig beperk of dit vir hul 

moeilik maak om hul roepings uit te 

leef nie. Die mense wat goed doen 

moenie moedeloos gemaak word 

deur wette wat teen hulle 

diskrimineer nie. U mag nooit toelaat 

dat die mense wat goed doen 

eenkant toe gestoot word terwyl die 

mense wat die slegte doen, geprys 

word nie.  

 

God het u nie net aangestel as 

president nie, u is ook sy dienaar. In 

Romeine 13:4 sê die Here: “want die 

owerheid is ŉ dienaar van God tot jou 

beswil.” As pre-sident is u nie ŉ die-

naar van uself nie, maar van God. 

Daarom mag u nie regeer om uself te 

dien nie. Daarom mag u nie regeer 

om u eie koninkryk te probeer bou 

nie. Daarom mag u nie regeer om u 

en die mense om u te verryk ten koste 

van die mense van die land nie.  

As dienaar van God moet u Hom dien. 

Die woord wat met dienaar vertaal is, 

is die woord wat vir “diaken” gebruik 

word - iemand in die Here se kerk wat 

moet sorg dat die gemeente mekaar 

daadwerklik 

liefhet.  

Meneer Ramaphosa,  

  u is ŉ dienaar van God tot ons beswil! 
Deur Ds. Gerhard van Rhyn  

“...Daar is immers 
geen gesag wat nie 
van God kom nie, en 
die owerhede wat daar 
is, is daar deur die 
beskikking van God.”  
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U werk as president is daarom om die 

mense van die land daadwerklik lief 

te hê. God verwag van u om met 

liefde vir Hom en liefde vir die mense 

waaroor Hy u gestel het, te regeer. 

God verwag van u om net die beste 

vir die mense van Suid-Afrika te wil hê 

en nie om die mense te vertrap nie.  

 

U is nie ŉ god nie. U het nie die sê oor 

lewe en dood nie. U is ŉ dienaar van 

die Enige God. As God ons leer dat u 

ŉ dienaar tot ons beswil is, beteken 

dit dat God u gebruik. Hy gebruik u 

om sy doel te bereik. Hy gebruik u 

terwyl Hy besig is om die wêreld-

geskiedenis te stuur na die  

wederkoms van Jesus Christus.  

Waar God van u verwag om mense 

wat goed doen, goed te keur, verwag 

Hy ook van u om mense wat die 

slegte doen, te straf. God vereis van u 

om die mense wat die kwaad doen, te 

straf. As president moet u die mense 

wat eerder op ander trap, die mense 

wat hulpeloses in die samelewing 

uitbuit, die mense wat korrupsie 

pleeg, die mense wat moord pleeg, 

die mense wat steel, die mense wat 

op enige manier verkeerd doen, straf. 

God verwag nie van u om self te 

bepaal wat reg en verkeerd is nie. Hy 

is baie duidelik in sy Woord daaroor. 

Deur die kwaaddoener te straf, laat u 

reg en geregtigheid geskied. Deur die 

kwaaddoener te straf, skrik u ook 

ander af wat kwaad wil doen. In ŉ 

land waar misdaad en korrupsie 

hoogty vier, waar baie mense hul glad 

nie aan wet en orde steur nie en waar 

baie wat in belangrike posisies is 

eerder kwaad as goed doen, mag u as 

president nie die kwaad oorsien nie. 

Dit moet gestraf word.  

 

Vers 6 en 7 van Romeine 13 gaan oor 

belasting. God verwag van ons om 

belasting te betaal sodat die regering 

hul werk as dienaars van 

God kan doen. As 

president het u die 

verantwoordelikheid om te sorg dat 

die belastinggeld reg aangewend 

word. Die vrae wat u as president 

moet antwoord, is: Word die vreeslike 

hoë belastings wat elke jaar net meer 

word, reg aangewend? Gebruik die 

regering dit om hul taak as dienaars 

van God uit te voer? Hoeveel van die 

geld verdwyn nie weens korrupsie en 

bedrog nie? Word die mense wat 

bedrog en korrupsie pleeg gestraf?  

 

Soos u besef, is dit ŉ groot en 

ernstige taak wat God aan u as 

president gegee het. U mag nie van 

dit wat God van u verwag afwyk nie. 

Waar u daarvan sou afwyk – dalk ter 

wille van persoonlike rykdom of 

gewildheid – sal God van u rekenskap 

eis. Ek sê dit nie om u te dreig nie, 

maar om u bewus te maak daarvan. 

Jesus Christus, die 

Koning van die 

konings, gaan 

eendag weer kom 

en Hy gaan van u 

rekenskap eis. Vir 

Hom beteken baie 

geld, groot huise en 

blink motors niks 

nie. Hy gaan omgee 

of jy jou taak as 

dienaar van God 

uitgevoer het.  

 

Mag u in Jesus 

Christus as u 

Verlosser en 

Koning glo, mag u 

besef dat u ŉ 

dienaar van God en 

nie uself is nie en 

mag God u wysheid 

gee om president 

volgens sy 

bepalings te wees 

en nie u eie of enige 

politieke groep se 

agenda nie.  

 

Ek skryf nie hierdie brief om my eie 

mening te gee nie, maar om aan u 

duidelik te maak wat God van u 

verwag. Die kerk se profetiese stem 

teenoor die regering mag nooit stil 

wees nie. Die mense van Suid-Afrika 

het ŉ president nodig wat God 

gehoorsaam en dien. Mag u so ŉ 

president wees.  

 

Die uwe, 

 

Ds. Gerhard van Rhyn  

Predikant van die Gereformeerde Kerk 

Komatipoort 

 

 

Bron: 

http://www.scriptura.co.za/2020/04/

meneer-ramaphosa-u-is-n-dienaar-van-

god-tot-ons-beswil/  

Cesar Itiberê/PR / CC BY  
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Annatjie (  20 Junie 2020) was 

besonder lief vir die Here en het elke 

dag vanuit Sy genade geleef.  Sy was 

’n dienende vrou wat ander se 

behoeftes en pyn raakgesien het en 

daadwerklik iets daaromtrent gedoen 

het.  Sy het nie net gesit en toekyk nie 

en het ook ’n leidende rol gespeel in 

aktiwiteite. 

Sy is ’n voorbeeld vir my van ’n 

nederige, baie gelowige vrou wat 

daagliks ’n verskil in ander se lewens 

gemaak het.  Sy het die doel 

waarvoor God haar geskape het, 

uitgeleef en was vir almal rondom 

haar ’n voorbeeld.  Sy sal altyd in die 

harte van die mense by die Eljada 

Huis voortleef. 

 

Ons het met ’n paar mense gaan 

gesels oor Annatjie. 

(Gemeentelede wat by Eljada Huis 

betrokke is, mense wat saam met 

haar gewerk het en vriende.  Ons sê 

dankie aan Hettie, Petro, Erika en 

Chris). 

 

Hoe en wanneer het jou en Annatjie 

se paaie gekruis? 

• In die tye toe die diensgroep van 

GK Rietvallei, “Gee jou hart vir 

Danville, Daspoort en Pretoria-

Wes” in 2005 in die lewe geroep 

is.  Sy was toe ’n lidmaat van 

GK Rietvallei.  Daar is baie besin 

oor die aankoop van ’n huis.  Met 

behulp van donasies van lidmate 

van GK Rietvallei is die huidige 

Eljada Huis gekoop.   

• Ek het van haar bewus geword 

met die stigting en aankoop van 

die Eljada Huis.  Annatjie was 

vanaf die ontstaan van die huis in 

2010 tot en met haar afsterwe 

bestuurder van die huis.  Ek het 

van tyd tot tyd 

soontoe gery 

met voorraad.  

Soms kon ek nie 

ry nie, dan het 

Annatjie dit self 

Sondae-aande 

saamgeneem. 

• Ons paaie het in 

2012 gekruis 

toe ek 

aangestel is om 

by Eljada Huis 

te werk. 

• Ek het vir 

Tannie Annatjie 

leer ken net toe 

sy by die Eljada 

Huis betrokke 

geraak het.  Ek 

het dadelik 

geweet sy is die 

regte vrou vir 

die werk. 

Profiel 

Die engel 
Sy was ’n 

dienende vrou 

wat ander se 

behoeftes en pyn 

raakgesien het 

en daadwerklik 

iets daaromtrent 

gedoen het.   

van Eljada Huis 
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Huldeblyk aan Annatjie van Schalkwyk 



Wat is jou betrokkenheid by die Eljada 

Huis? 

• Ek was deel van die ontstaan van 

die “Gee jou hart vir Danville”-

diensgroep en was ook voorsitter.  

Later was ek ook, tot 2016, op die 

direksie van Eljada Huis.   

• Tans is ek betrokke as skenker en 

vrywilliger. 

• Ek werk by Eljada en behartig take 

soos administrasie, finansies, 

kospakkies uitwerk, opmaak en 

uitdeel.  Ek is ook  

verantwoordelik vir die opname en 

opvolg van gesinne se behoeftes 

soos klere, meubels, medies, 

fisiese en emosionele welstand 

en vele meer. 

• Ek was aan die begin betrokke 

met logistieke takies.  Ek het ook 

baie fisiese werkies gaan doen 

asook heelwat skenkings aangery 

soontoe. 

 

Vertel vir ons van ’n komiese insident? 

• Die dag toe sy vir iemand gesê 

het: "Take the grass cutter and cut 

the grass" in plaas van 

“lawnmower”.  Ons almal het gelê 

soos ons lag!  

• Ons het gaan sekuriteitshekke 

oprig.  Ek het met een van die 

hekke gesukkel.  Toe kom sy 

verby en gee sommer dadelik 

ongevraagd instruksies van wat 

ek moes doen.  Nodeloos om te 

sê, was sy reg en ek verkeerd.  

Mans weet nie alles nie. 

 

Met watter Bybelfiguur sal jy haar kan 

vereenselwig.  Waarom? 

• Dienende Martha.  Sy was 

onvoorwaardelik gewillig om te 

dien onder soms moeilike 

omstandighede. 

• Met Simon van Sirene, want sy 

wou altyd almal se kruis dra. 

• Dawid…  Tannie Annatjie was 

bang vir niks en geen taak was te 

groot nie. 

 

Watter verskil het Annatjie in jou lewe 

gemaak? 

• Sy het my gewys hoe om jou 

roeping uit te leef.  Om die liefde 

en omgee van Christus uit te 

leef. Haar werk by 

Eljada Huis was ook 

Evangelisasie.  Wat 

'n wonderlike uitleef 

van haar geloof.  Nie 

net met woorde nie, 

maar ook met dade. 

• Ek het ’n dieper 

en meer sinvolle 

passie vir my 

medemens en hul 

behoeftes ontwikkel, 

waarvoor ek haar 

altyd dankbaar sal 

wees. 

• Ek het geleer dat 

mens nie net sag 

moet wees om ’n 

verskil te kan maak 

nie.  Daar is tye 

wanneer jy ook hard moet optree 

en dit veroorsaak dat mense 

respek kry vir jou.  Ek gaan haar 

baie mis!! 
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Vir die wêreld 

was sy Annatjie 

van Schalkwyk, 

maar vir hulle in 

wie se lewe sy ’n 

verskil gemaak 

het, was sy die 

wêreld. 



As Christene in Suid-Afrika is ons 

bevoorreg om Sondag na Sondag 

preke te hoor, ons is betrokke by 

Bybelstudies en ons hou persoonlike 

stiltetyd. Met hierdie nuwe reeks 

getiteld ‘My beroeping’ streef ons 

daarna om ŉ eenvoudige vraag te 

beantwoord: Hoe pas Christene 

hierdie geloof toe by die werk? 

Nou oudlidmaat van GK Rietvallei, 

verskaf Rudolph Steyn die tweede 

aflewering in ons reeks.  

Rudolph, wat deesdae in Hartenbos 

bly, is ’n Pretorianer in murg en been. 

Na sy skooljare in Pretoria het hy by 

Tukkies B.Com Bemarking studeer en 

ook sy Meestersgraad hierin verwerf. 

Sy loopbaan het in 1980 afgeskop by 

die destydse Yskor, deesdae bekend 

as Arcelor Mittal. Die maatskappy het 

sy werkgewer gebly tot die dag van sy 

aftrede aan die einde van 2018. 

Tydens sy jare daar het hy 

verskillende posisies beklee verwant 

aan bemarking en verkope. 

Aanvanklik was sy fokus die plaaslike 

mark, maar vanaf die 90’s moes 

Rudolph ook sekere aspekte van die 

internasionale staalmark namens 

AMSA hanteer. 

 

Baie van ons hou nie eintlik daarvan 

om te onderhandel nie, veral nie in ’n 

besigheidskonteks nie. In die 

Afrikanerkultuur (meer die oueres 

onder ons) kyk ons na die prys van ’n 

artikel en besluit dan of ons dit kan 

bekostig, al dan nie. Om te 

onderhandel, of te kibbel oor ’n prys is 

iets wat ons met agterdog bejeën en 

met sekere, meestal Oosterse, kulture 

assosieer. 

Hierdie is nie soseer ’n handleiding 

van hoe om te onderhandel nie, maar 

eerder net ’n besinning oor die aard 

daarvan.  

Die HAT definieer onderhandeling as 

“iets te bespreek om tot ’n vergelyk te 

kom”. Ironies is die volgende woord in 

die HAT “onderhands” wat “nie in 

openbaar” beteken. 

Ons neig gereeld om 

die twee woorde 

met mekaar te 

verbind - ons reken 

onderhandeling 

behels dat twee 

partye in gesprek 

tree met mekaar en 

om met verskuilde 

agendas soveel 

moontlik uit die 

interaksie te wen, 

kom wat wil. 

Breedweg is daar 

twee tipes 

onderhandelinge, naamlik eenmalige 

onderhandelinge (jy onderhandel met 

’n verkoper op die promenade in 

Durban oor die prys van ’n serp) en 

meervoudige onderhandelinge met ’n 

party, waar daar oor ’n langer termyn 

ook ’n verhouding gebou word 

(maandelikse voorsiening van ’n 

grondstof wat jou maatskappy gaan 

benodig of ’n 

samewerkingsooreenkoms tussen 

twee partye). 

Ons sien reeds in die Bybel verskeie 

voorbeelde van onderhandelinge wat 

plaasvind. Moses het by die 

brandende doringbos met niemand 

anders nie as God self onderhandel 

oor die voorwaardes waaronder hy 

die koning van Egipte sal gaan 

konfronteer. Ook Gideon onderhandel 

op daardie vlak wanneer hy sukkel 

om sy twyfel in God se beloftes te 

besweer.  

My ing 

Onderhandeling 
as Christen 
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’n Ander meer alledaagse voorbeeld 

is wanneer Boas op die dorpsplein 

gaan onderhandel oor die losserskap 

vir Rut. 

 Die moeiliker vraag is nou – hoe 

onderskei jy jouself as Christen in ’n 

onderhandelingsituasie? Ek het in my 

loopbaan in die staalbedryf myself 

gereeld in onderhandelinge met (glo 

dit of nie) eerlike en opregte 

Moslems, Hindoes, Jode en baie 

ander nasies en gelowe bevind. In 

werklikheid was hulle vaardige 

onderhandelaars wat besef het dat 

hulle integriteit belangrik is vir 

suksesvolle voortgesette 

verhoudinge, ongeag hulle ras of 

geloof. Ek het dus gou agtergekom 

dat Christene nie die alleenreg besit 

op eerlikheid en opregtheid nie. Dit 

opsigself gaan jou dus nie van ander 

gelowe onderskei nie (alhoewel dié 

eienskappe vanselfsprekend by ’n 

Christen teenwoordig moet wees).  

Eintlik moet ’n mens nie 

onderhandelinge as ’n enkele item 

uitsonder wanneer jy besin oor hoe ’n 

Christen-besigheidspersoon in ’n 

onderhandelingsituasie moet optree 

nie. Wanneer iemand besigheid doen, 

is hy in interaksie met sy naaste. Hy 

moet nie anders teenoor sy klante/

kliënte optree as wat hy byvoorbeeld 

teenoor medegelowiges by die kerk 

sal optree nie. Sy hele gedragspakket 

moet eintlik sy Christenskap 

ondersteun en uitdra, ongeag met wie 

hy interaksie het. Dus, in die geval van 

langer termyn onderhandelinge, sal jy 

die onderhandelingstafel benader 

met ’n duidelike idee van wat jou 

mandaat is waarbinne jy kan 

onderhandel, en met soveel as 

moontlik agtergrondsinligting van die 

persoon wat oorkant die tafel gaan 

sit. Die Christen-onderhandelaar sal 

die kennis van die persoon met 

deernis en medemenslikheid bejeën 

en met opregtheid belangstelling in 

die persoon ontwikkel. Ons glo dat 

die persoon nie toevallig op jou pad 

gekom het nie. As die somtotaal van 

jou optrede opreg en geloofwaardig 

is, sal jou opponent nie voel dat jy net 

’n “Christen-stropie” oor jou 

onderhandse aktiwiteite giet nie (ons 

het onlangs van voorbeelde hiervan 

gehoor met die Zondo-verhoor). Dit 

sal ten minste vir jou die basis bied 

waarvandaan jy, wanneer die Heilige 

Gees die deur vir jou oopmaak, jou lig 

op die regte tyd en plek kan laat skyn. 

Ek is skepties teenoor diegene wat 

ten alle tye ongevraag die Bybel 

aanhaal en voorhou. Ek glo dat die 

Heilige Gees op die regte tyd die 

persoon oorkant die tafel ryp sal 

maak vir die ontkieming van die saad. 

Jou verantwoordelikheid is net om 

die saad te saai of dalk ’n reeds-

gesaaide saad nat te lei – God sal op 

sy tyd dit laat ontkiem as dit so in sy 

wil bestem is. 

Net vir interessantheid en op ’n ligter noot, kom ons kyk na ’n kort geval-

lestudie en besluit hoe jy die twee scenario’s wat ek hier gaan skets sal 

hanteer. Soos met so baie goed in hierdie lewe is daar nie ’n regte of ver-

keerde antwoord nie.  

Die agtergrond is die volgende: 

Jy is ’n groot motor entoesias en jy hou spesifiek baie van Porsche-

motors. Jy kom te hore van ’n ou tannie wie se man saliger is en sy wil 

graag sy klassieke ou Porsche verkoop. Uit julle gesprek kom jy agter die 

tannie het nie ’n idee wat die werklike waarde van die motor is nie, hoof-

saaklik omdat die oom ’n bietjie te skaam was om teenoor haar te bieg 

wat hy daarvoor betaal het. Vir haar is dit net ’n “glorified ou Volkswagen 

Beetle”. Sy wag in spanning vir jou aanbod wat jy gaan maak. 

Scenario 1: Die tannie is tant Lenie en haar oorlede man was oom Sarel, in 

lewe ’n redelike senior staatsdiensamptenaar wat haar goed nagelaat het, 

maar die werklike waarde van die Porsche sal darem nie te versmaai 

wees nie. 

Scenario 2: Die tannie is Auntie Beryl Abrimovitz en sy is redelik haastig 

om te hoor wat jy vir die motor gaan aanbied aangesien daar in haar voor-

portaal reeds ’n paar ouens sit en wag om met haar te onderhandel oor 

Uncle Issy se drie goudmyne wat sy besluit het sy ook eerder in kontant 

wil omskakel. 

Hoe gaan jy in die verskillende scenario’s optree? 
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Die uitbreek van Covid-19 en die 

gevolglike instelling van die 

inperkingsmaatreëls op 27 Maart 

2020 in Suid-Afrika, het ons land se 

ekonomie, sosiale interaksie, 

opvoeding, huisgesinne en kerklike 

bediening radikaal beïnvloed, net 

soos in die res van die wêreld. Dit 

word vergelyk met die effek wat 

Wêreldoorloë, droogte, pes, tsunami’s 

en ander soortgelyke rampe op die 

mens se bestaan gehad het. Die 

bevinding is dat dit ongekende 

afmetings aanneem. Trouens, dit 

oortref al die ander situasies in 

intensiteit en belewenis daarvan. 

Geen nuusberig is volledig as die 

getalle van nuwe voorvalle, sterftes 

en genesing nie genoem word nie.  

 

Hierdie gebeure raak die bestaan van 

elke mens. Ryk en arm, oud en jonk, 

man of vrou, kind of volwassene. Niks 

en niemand is van die gevolge 

uitgesluit nie. Benewens die 

gesondheidsaspek en mortaliteit as 

gevolg van die virus, is daar die groter 

gevaar van die gevolge hiervan, onder 

andere finansiële insinking, 

maatskaplik-sosiale vervlakking en ŉ 

uitsigloosheid.  

 

Op pastorale gebied staar ons talle 

uitdagings in die gesig: verlies van 

geliefdes, werkloosheid, verlaagde 

selfbeeld, gesinsgeweld en die 

belewenis van die inperking van jou 

ruimte, vryheid, tyd en die beoefening 

van jou geloof. Medici en pastorale 

hulpverleners noem reeds die 

geweldige toename in depressie, 

angsversteurings en ander 

geestestoestande. Dit is juis hierdie 

omstandighede wat die pastoraat van 

kerke moet aanspreek.  

 

Terwyl die ganse mensdom nuwe 

uitdagings wat letterlik daagliks 

verander, aanspreek en 

vooruitskattings nie rooskleurig lyk 

nie, onstaan daar verdere druk met 

die situasies wat reeds bekend is. Die 

las van Covid-19 vererger bestaande 

siektetoestande soos kanker, trauma, 

hartaanvalle, HIV, diabetes en 

tuberkulose.  

 

Die aankondiging van die inperking 

was onverwags en skielik. Daar is ŉ 

natuurlike weerstand by die mens om 

teen enige vorm van verandering te 

skop. Solank ons in beheer is en op 

kognitiewe en emosionele vlakke 

genoegsaam kan beplan, word die 

belewenis van ŉ relatiewe gemaklike 

bestaanswyse verseker. Niemand sou 

kon dink dat ek nou my kantoor by die 

huis moet inrig nie. Ons kinders se 

opvoeding en buitemuurse aktiwiteite 

ding nou mee met ŉ veranderde 

werkslas.  

 

Dit laat sekere etiese vrae ontstaan. 

Ontwrigting en onsekerheid bring 

verhoogde spanning mee. Die blote 

ontneming van vryheid van beweging 

en die talle voorskrifte veroorsaak 

weerstand. In normale 

omstandighede hanteer die mens die 

verhoogde druk en gepaardgaande 

angs redelik gemaklik. Maar in ons 

huidige inperkingsituasie  kan die 

mens nie op die algemeen 

aanvaarbare wyse leef en ontspan 

nie.  

 

Dié uitdaging noop ons om nuut en 

innoverend te dink en op te tree. Ons 

begeer om terug te keer na ŉ 

toestand waaraan ons vroeër 

gewoond was. In gesprekke is eers 

net oor die ontstaan van Covid-19 

besin. Later het frustrasie ingetree. 

Die maatreëls wat die regering 

ingestel het, veroorsaak verdere 

weerstand en verwysings van 

onbevoegdheid en onregverdige 

bevoordeling word gereeld gemaak.  

 

Dit is hierdie vraagstukke wat die kerk 

se pastorale bediening dringend moet 

aanspreek. Die situasie vra meer as 

die gewone “glo en vertrou”-

benadering. Die mens wil van die 

inperking vrygemaak word. Om bloot 

net weer na dit wat voorheen normaal 

was te beweeg, sal nie die veranderde 

samelewing se uitdagings en 

voortbestaan bevredig nie. Ons weet 

selfs nie eens hoe die toekoms sal lyk 

nie.  

 

Om oor die toekoms en verandering 

te spekuleer, sal niks baat nie. 

Inteendeel, dit sal eerder bydra tot 

verhoogde angs en spanning. 

Gevolglik moet ons veel eerder 

daarop fokus om ons reg en gunstig 

te posisioneer en voorbereid te wees. 

Dit is selfs moeilik om ŉ 

tydsverloop vas te stel.  
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Ons moet vir die hier en nou 

voorsiening maak en weer hoop aan ŉ 

uitsiglose wêreld bring. Hierdie 

verandering gaan nie in die raadsale 

en of met resolusies van regerings 

plaasvind nie. Dit gaan in elkeen se 

huis begin. Inperking het juis tot 

gevolg gehad dat ons beperk is tot in 

en om ons huis. Ons hantering van 

die uitdagings begin op geen ander 

plek nie.  

 

Gevolglik moet ons aandag skenk aan 

die bestaanswyse van die gesin. 

Die beginsels wat harmonie en 

struktuur verseker het, moet 

versterk word. Ouers en kinders 

word blootgestel aan die druk van 

werk en skool. Die take wat aandag 

vra, het vermeerder. In baie 

gesinne word die nood groter waar 

daar nou ook voorsiening gemaak 

moet word vir die versorging van 

bejaardes en kinders met spesiale 

behoeftes. Voorheen kon gesinne 

reken op formele en 

gestruktureerde ondersteuning. 

Finansiële druk en toeganklikheid 

tot professionele hulp plaas nou ŉ 

groter las op gesinne.  

 

Die inperking het tot gevolg dat die 

toegang tot 

hulpverleningsinstansies, 

psigiaters en beraders ook beperk 

word. Die klem word verskuif na die 

rol van ouers. Onder normale 

omstandighede sou baie gevalle na 

professionele persone verwys word. 

Nou word die hulpverlening 

noodgedwonge nader aan die huis 

gebring.  

 

Ouers sal gesprekke met kinders 

doelbewus moet beplan en bestuur. 

Geleenthede sal geskep moet word 

waar elke lid in die gesin sy en haar 

rol sal ken en mekaar in ag neem in 

die uitvoering daarvan. Dit vra 

beplanning en deeglike bestuur van 

tyd. Die opstel van eenvoudige 

roosters kan ŉ oplossing wees om 

konflik te verminder. Die leefruimte 

van elke lid van die huisgesin sal weer 

afgebaken moet word. Skielik is almal 

nou tegelyk op dieselfde tyd aan die 

gebruik van net een badkamer 

uitgelewer. Watter programme word 

op TV gekyk? Hoeveel data moet aan 

elkeen beskikbaar wees vir sosiale 

media? Die situasies is legio.  

 

Die soeke na die beste oplossing vir 

die voortbestaan van huisgesinne 

gedurende die inperking vra vir die 

uitwerking van liefde en begrip vir 

mekaar. Die toepassing van beginsels 

en die bepaling van waardes sal die 

fondamente wees waarop gebou 

moet word om die inperking teen te 

werk. In die soeke na antwoorde sal 

ons weer moet leer om te luister. 

Daar sal met deernis en begrip 

opgetree moet word om hoopvol te 

bly. Bevindinge dui op ŉ groeiende 

angstigheid by kinders. Om kalmte en 

rustigheid te bewerkstellig, vra 

deeglike beplanning. Tydens 

gesprekke moet ouers kinders 

voorberei en deeglik inlig. Kennis van 

ŉ saak verminder angstigheid.  

 

Openhartige en eerlike gesprekke en 

interaksie tussen gesinslede sal die 

weg baan vir oorlewing. Maak 

daarom tyd om mekaar te hoor. 

Gebruik elke sintuig om waar te 

neem. Gebruik elke geleentheid as ŉ 

vertrekpunt om mekaar se laste te 

dra. Leef hoopvol sodat jou kinders 

hoop kan hê. Leef nederig sodat 

jy ander se nood kan hoor en 

sien. Leef vasberade sodat elke 

oorwinning weer nuwe moed gee.  

 

In die Bybel word na die kerk as 

die huisgesin van God verwys. 

Elke gesin is gewoond aan ŉ 

bepaalde roetine. Skrifbeginsels 

waar respek, begrip en ruimte vir 

mekaar geleer word, moet 

minstens as vertrekpunt vir die 

neem van besluite geneem word. 

Die sogenaamde pastorale 

briewe in die Nuwe Testament 

beskryf hierdie wisselwerking en 

nodige fondament baie deeglik.  

 

Met sy kruisiging het Christus 

ons van die beperkende mag van 

die Satan verlos. Ons is vrygemaak 

om voluit te kan leef. Tog bestaan die 

mens se vryheid alleen binne 

gebondenheid. Die grense en 

voorskrifte van die Woord is nie om in 

te perk nie, maar eerder om vry te 

maak. Laastens kan die plek en 

betekenis van gebed nie genoeg 

beklemtoon word nie.  

 

Ingeperk maar nooit beperk. 

Ingeperk om te werk! 



Hierdie is die derde artikel in die Hoe/

Hoekom?- reeks. Die eerste artikel het 

gevra: “Hoekom is jy Gereformeerd?” 

en die tweede het gevra “Hoe weet jy 

dat die Bybel waar is?”. Die twee 

artikels bied ŉ goeie fondasie om nou 

oor ongeloof te begin dink. In die 

vorige artikel is geskryf: “Die Moslem 

(soos alle ongelowiges) weet dat sy 

afgod nie bestaan nie, maar laat 

homself weens sy sondige natuur 

gewillig mislei om die ware God te 

vermy”. Wat beteken dit? 

 

Scott Oliphint het gesê [1] dat 

apologetiek die toepassing van 

Gereformeerde teologie op ongeloof 

is. So, voor ons enige vorm van 

ongeloof (Islam, ateïsme, Hindoeïsme 

ens.) kan verstaan, moet ons eers 

weet wat die Gereformeerde 

(Bybelse) standpunt oor die mens en 

die mens se verhouding met God is. 

Eers nadat die wortels van ongeloof 

geïdentifiseer is, kan ons dit 

aanspreek wanneer ons betrokke 

raak in apologetiek. Die apologeet 

wat nie die oorsaak van ongeloof 

verstaan nie, is soos ŉ dokter wat ŉ 

pasiënt blindelings probeer behandel 

sonder om eers uit te vind wat die 

oorsaak van die probleem is. 

 

Die Mens 

Elke mens is na die beeld van God 

geskape, dit leer ons reeds vroeg in 

die Bybel (Genesis 1:26). Die mens 

was goed geskape, maar tog het die 

mens besluit om teen God te 

rebelleer deur hulle eie god te probeer 

wees. Romeine 5:12 leer ons duidelik: 

“... Deur een mens het die sonde in 

die wêreld gekom en deur die sonde 

die dood, en so het die dood tot al die 

mense deurgedring, omdat almal 

gesondig het.” Deel van die gevolge 

van hierdie sondige natuur word vir 

ons uitgelê in Romeine 3:10-11: 

“...Daar is niemand regverdig nie, 

selfs nie een nie. Daar is niemand wat 

verstandig is nie, daar is niemand wat 

God soek nie.” (1953-vertaling) 

 

Niemand wat God soek nie? Dit mag 

dalk vreemd klink omdat ons 

gewoond is aan sêgoed soos “Jy 

moet Jesus in jou hart in nooi”, maar 

dit is onbybels. In Esegiël 36:26 leer 

ons: “Ek sal julle ŉ nuwe hart en ŉ 

nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit 

julle liggaam uithaal en julle ŉ hart 

van vleis gee.” Dus  alle mense (ja, 

insluitend ons) is in sonde ontvang en 

gebore, en die sonde is ŉ mag wat 

slegs deur die krag van die Heilige 

Gees, wat ons vernuwe en nuwe harte 

gee, gebreek kan word. (Lees gerus 

Esegiël 36:24-32, asook HK Sondag 7, 

vraag en antwoord 21.) 

 

Verder leer die Bybel ons dat elke 

mens ten minste twee dinge van God 

weet: dat Hy bestaan en dat die mens 

skuldig staan onder sy wet wat op die 

harte van alle mense geskryf is. Dit 

leer die apostel Paulus ons in 

Romeine 1:18-21  –  dat dit wat van 

God geken kan word in ons 

geopenbaar is, en ook gesien kan 

word uit die werke van God, sodat 

daar geen verontskuldiging is nie 

(NGB Artikel 2). Hy leer ons ook dat 

wanneer heidene, wat nie die wet het 

nie, tog vanself dinge doen wat die 

wet vereis, hulle vir hulleself 'n wet is, 

al het hulle nie die wet nie. Die 

optrede van sulke mense bewys dat 

die eise van die wet in hulle harte 

geskrywe staan. Ook hulle gewetens 

getuig daarvan wanneer hulle in ’n 

innerlike tweestryd deur hulle 

gedagtes aangekla of vrygespreek 

word (Romeine 2:14-15). 

 

Ongeloof en die oplossing vir ongeloof 

So, hoekom is daar dan ongeloof? 

Paulus leer ons in Romeine 1 dat 

ongeloof bestaan omdat mense in die 

ongeregtigheid van hulle sonde, dit 

wat hulle reeds van God weet (omdat 

God dit aan hulle openbaar), 

onderdruk. Ongeloof is dus die 

onderdrukking van die waarheid en 

nie ŉ gebrek aan kennis nie. Ongeloof 

is ŉ gevolg van die sondeval en ŉ 

hartsprobleem, nie ŉ 

verstandsprobleem nie. 

Geen mens sal eendag 

voor die Regtertroon van  

Apologetiek 

Hoekom is daar Ongeloof? 
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Ter samevatting: elke mens is 

na die beeld van God geskape, 

ken deel van sy wet en weet 

dat Hy – die ware God – 

bestaan, sodat daar geen 

verontskuldiging is nie. 



God kan staan en sê: “Ek het nie 

geweet nie”. Daar is dus geen 

verontskuldiging nie. 

Die oplossing vir ongeloof lê daarom 

duidelik nie in verdere argumentering 

met die ongelowige rondom die 

waarheid van God se bestaan nie. 

Ongelowiges onderdruk reeds die 

kennis van God, en sal enige nuwe 

kennis wat hulle opdoen (al is dit hoe 

slim en voor die hand liggend) ook 

onderdruk. Die enigste oplossing wat 

vir ongelowiges gebied kan word om 

hulle te verlos van hulle ongeloof, is 

die evangelie van ons Here Jesus 

Christus. Dit is ook hoekom Paulus in 

Romeine 10:17 vir ons leer: “Die 

geloof kom deur die prediking wat ’n 

mens hoor, en die prediking wat ons 

hoor, is die verkondiging van 

Christus.” Dit is daarom van kardinale 

belang dat die konsekwente 

Gereformeerde apologeet hom- of 

haarself goed vereenselwig met die 

evangelie, voor daar in gesprek getree 

word met ongelowiges. 

Wat is die doel van apologetiek dan? 

Die doel van apologetiek is om die 

geloof van gelowiges te versterk, en 

om die monde van ongelowiges stil te 

maak. Die apologeet se rol is nie om 

te oortuig nie, want dit kan slegs 

gedoen word deur die werk van die 

Heilige Gees met die aanhoor van die 

evangelie. Ons sien dus duidelik die 

noue verband wat daar bestaan 

tussen apologetiek en evangelisasie.  

Die wêreldbeeld van ongelowiges kan 

afgekraak word en hul argumente 

vernietig word, maar indien die 

evangelie nie aan hulle gebring word 

as oplossing nie, is daar geen 

vordering gemaak of doel met hulle 

bereik nie. Ek sluit af met die woorde 

Dr. Greg Bahnsen, Gereformeerde 

apologeet van die 20ste eeu en 

student van Cornelius Van Til [2]: 

 

The apologist who fails to take 

account of the evangelistic nature of 

his argumentation is both cruel and 

proud. Cruel because he overlooks the 

deepest need of his opponent and 

proud because he is more concerned 

to demonstrate that he is no academic 

fool than to show how all glory 

belongs to the gracious God of all 

truth. Evangelism reminds us of who 

we are (sinners saved by grace) and 

what our opponents need (conversion 

of heart, not simply modified 

propositions). 

 

Bronne: 

[1] Oliphint, K., 2013. Covenantal 

Apologetics. Crossway: 29. 

[2] Bahnsen, G., 1974. Covenant 

Media Foundation. 21 July 2020 

http://www.cmfnow.com/articles/

a013.htm  
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Ek is persoonlik van mening 

dat die apologeet wat nie ook 

intree as evangelis nie, sy of 

haar doel mis.  
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