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Cas Vos se uitnodiging tot 
’n moderne geloofsreis

“De titel klinkt ook als een hartenkreet 
van een getergd mens, die lijdt aan het 
heersende levensgevoel dat zich vlot 
en onkritisch aanpast aan het moderne 
denken, maar geen rekening houdt met 
de Levende God, die zich in zijn Woord 
aan ons geopenbaard heeft.”

Hy sê verder dat dit uit die teks dui de
lik is dat Vos ’n kundige eksegeet, ’n er
va re dogmatikus en veral ’n kenner van 
die stand van geloofsake in sy land is. 

Tog is die boek allermins ’n stuk leer
stel lige betoog; eerder ’n deurleefde ge
tuienis. “Die leser sal onmiddellik aan 
voel dat agter die boek se woorde emo
sies en persoonlike ervarings skuilgaan, 
te kenend van goddelike nabyheid, van 
pyn en van uitredding.”

Vroeg in die teks gee Vos self ŉ moti
ve ring vir sy skrywe:

“Ek het weer na God se stem in sy 
Woord begin luister, begin bid. Stil en 
hard op. God is nie dood nie. Net op pa
pier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God 
het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar 
dat dit gebeur het. Liewe Here, welkom 
in ons midde!” 

Die boek begin deur op ŉ verhel de ren
de manier filosowe en wetenskaplikes 
wat hulle ook oor God uitlaat, aan die 
woord te stel. Heelwat ruimte word, 
on der andere, aan Charles Darwin en 
Richard Dawkins gegee.

Dan, op ’n bepaalde punt in die teks, 
skryf Vos: “Ek het die evolusie voor stan
ders ŉ lang spreekbeurt gegee. Nou kan 
ek nie meer stilbly nie. Dit is nou my 
beurt.”

Wat hierná volg, is ŉ boeiende ge

loofs reis, stroomop van wat die heer
sen de denke dikteer en waarvan selfs 
ge lowiges gemaklik en onnadenkend 
die prooi word.

Weer eens Heitink: “In sommige 
tijden hebben we behoefte aan ‘ja
zeggers’ die de cultuur van hun tijd 
omar  men, maar soms is er meer be
hoeft e aan ‘neezeggers’, die een kritisch 
tegen geluid laten horen.”

Vos lug sy besorgdheid dat die tipiese 
Verligtingsdenke van ons tyd vasgeloop 
is in ’n geslote wêreldbeeld waarin daar 
nie meer vir God en goddelike mistiek 
en verwondering plek is nie – vandaar 
dan ook dat soveel mense so onvry en 
wan hopig voel? 

Vir Vos is daar ’n ander moontlikheid 
om oor God se werklikheid en werk
saam  heid te praat. Hy noem dit “die po
reuse werklikheid”. 

“Om die onnodige spanning tussen 
God se transendensie en immanensie 

“Dáárom glo ek” is die titel van ’n aangrypende geloofsboek van emeritus-professor 
Cas Vos, voorheen dekaan by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Pretoria. Dit 
verskyn middel April by Bybel-Media.

Gerben Heitink, emeritus-hoogleraar in Praktiese Teologie aan die Vrye 
Universiteit, Amsterdam, sê in sy Nederlandse voorwoord (‘n Afrikaanse vertaling 
verskyn daarnaas):

uit te skakel, kies ek vir ŉ poreuse werk
lik heid waar God die Gans Andere is, 
maar nogtans onder ons kom woon het.” 
Binne dié werklikheid is daar ruimte vir 
misterie en verwondering.

In ŉ gedig lig Vos hierdie bewering só 
toe:

In ŉ poreuse wêreldbeeld  
glip ŉ engel 
geruisloos  
asof deur ŉ vensterskreef,  
raak onverhoeds 
aan my vinger.  
Ek sien vonke dans 
glansend.

Heitink sê dat die moderne wêreldbeeld 
“scheuren en kieren vertoont waardoor 
nieuw licht ons leven binnen valt”. 
Digters en kunstenaars is die eerste ge
tuies van hierdie nuwe lente omdat hulle 
die kuns verstaan om deur estetika nuwe 
ervarings wat ruimte skep vir geloof, 
hoop en liefde by mense op te roep.

Inderdaad sal die leser met Heitink 
moet saamstem: Dié boek maak ŉ mens 
verleë en dwing jou tot meditasie en self
nadenke. Jy begin jou lewensreis onder 
oë neem en dit te verstaan in die lig van 
die Ewige, wat in Jesus Christus met ons 
is, al ons dae, totdat sy ryk voltooi is. 

– Pieter Fourie

Hierdie boek van  
ongeveer 130 bladsye verskyn 

in April. Voorafbestellings  
kry 15% afslag.



Die kerk in Suider-Afrika is in ’n baie 
belangrike oorgangstyd in die 
geskiedenis van ons lande. 

Aan die een kant is daar die opportu-
nistiese misbruik van godsdiens, veral die 
Christelike geloof, deur politieke leiers 
soos in die verkiesing van 2014 in die RSA. 
Daar was ’n pastoor wat president Zuma 
sere monieel gesalf het en Romeine 13 op 
onverantwoordelike wyse misbruik het om 
volgehoue steun vir die AnC aan kiesers 
op te dring. ’n Mens wonder ook wat agter 
die grieks-ortodokse kerk se resente 
verering van president Zuma sit, en of dit 
nie ook getuig van dieselfde tipe misbruik 
nie.  

Met hierdie soort van anneksasie van 
god vir ’n politieke doel en agenda, word 
nie net die integriteit van die Christelike 
geloof aangetas nie, maar kom die integri-
teit van god self in die spel. god word as ’t 
ware teen Homself verdeel in sy teenwoor-
digheid by en aanbidding deur ’n baie 
diver se groep gelowiges in ons lande.

Die gebeure rondom die afgelope Staat 
van die nasie-toespraak van die president 
vererger hierdie onhoudbare situasie. Die 
blokkering van selfone, die inroep van die 
polisie om politieke opponente uit te 
sorteer en die mishandeling van par le men-
tariërs, spreek van ’n direkte veront agsa-
ming van die Christelike waar des van 
geregtigheid, menswaardigheid en versoe-
ning, soos in die onlangse kommen taar van 
die Moderatuur van die ng kerk se Alge-
mene Sinode uitgelig word (verklaring op 
die webtuiste beskikbaar). kerke sal toe-
nemend hulleself profeties móét uitspreek 
téén die tipe waardes wat deur die presi-
dent nagevolg word ten einde hulle inte-
griteit te kan behou.

Aan die ander kant val kerke baie keer 
self vas in konflik oor sensitiewe en konten-
sieuse sake – gays, vroue in die amp, een-
heid, belydenisse, menswaardigheid – en 
bemoeilik dit nie net die interne kerklike 
prosesse nie, maar ook die ekumeniese 
getuienis en dienslewering van die breë 
kerk van Christus in ons lande.

Daarby het dienslewering in Suid-Afrika 
ernstige uitdagings – elektrisiteit, water, 

munisipale bestuur, tenderprosesse – en dit 
bring konflik selfs tussen kerklike groepe 
wat met mekaar ’n pad moet stap. Slegte 
dienslewering kan moontlik die olie op die 
vuur wees van die kragte wat ons uit 
mekaar wil dryf, elkeen in sy eie klein 
hoekie.

Dit bly daarom ’n gestoei om die posi-
tiewe transformasiekragte in die publieke 
debat en in die kerklike gemeenskap aan 
die gang te kry. 

ons het besluit om ’n paar leiersfigure 
uit verskillende kontekste te vra om vir ons 
’n artikel te skryf oor hoekom hulle tóg 
hoop het vir die kerk in Suid-Afrika en 
waarin dié hoop lê. ons wil uit verskillende 
hoeke kyk na dié dinge wat ons vorentoe 
kan neem, dié dinge wat nie net hoop gee 
nie, maar wat ons samelewing grondiglik 
kan transformeer.
•	 Neels Jackson skryf in Die evangelie het 

nie brieke nie oor die hoop wat kom 
wanneer gelowiges betrokke raak by die 
armstes van die armes. Dit ontsluit die 
krag van die evangelie wat nie brieke 
het nie.

•	 Leon Wessels skryf in Christokrasie of 
demokrasie? oor die grondwet se 
besker ming van vryheid van geloof, 
wat ook beteken dat jy nie jou gods-
diens in iemand se keel mag afdruk nie. 
Weder sydse respek ontlont die poten-
siaal van konflik en laat ons saam fokus 
op die waardes wat in die grondwet 
ons aan mekaar bind. Dáár moet die 
publieke stem van die kerk gehoor 
word.

•	 Coenie Burger skryf in Solank ons hoop 
meer is as ons angs ... oor die insig van 
die sosioloog, James Davison Hunter, in 
sy boek “To change the world”. ons 
moet nie fokus op die invloed van 
politici om dinge te verander nie, maar 
op die invloed wat ons as kerke op die 
kultuur van die land kan uitoefen. 
gesprek en samewerking as “betroubare 
met geselle” in die openbare sektor van 
skole en universiteite, die regspleging, 
die media, beroepsorganisasies, talle 
nie-regerings organisasies en die sake-
wêreld, kan ons wêreld grondig 
verander. 

Daar is reeds ’n magdom verhale van 
gewone mense wat besig is om in hulle 
omgewings na ander in nood uit te reik. 
Dit is dié gawes van god wat hoop gee 
en die angs verdryf.

•	 Mary-Ann Plaatjies-van Huffel skryf in 
Christus - die hoop van die wêreld oor die 
vertroue dat die kerk die wêreld kán 
transformeer. ons hoef nie die wanhoop 
in die wêreld na te praat nie. ons kán ’n 
verskil maak met die Christelike waardes 
van integriteit, barmhartigheid, mede-
lye en nederigheid. Sy roep die kerk op 
om betrokke te raak in dade van diens 
aan mekaar en geregtigheid teenoor die 
ander. Jesus is steeds die hoop van die 
wêreld, al lyk die toekoms ook vir ons op 
die oog af uitsigloos.

•	 Sam Dandala skryf in Transform from 
within dat ons van nature veran dering 
haat, maar dat sonder transfor masie, 
veral binne onsself in terme van ons 
houdings teenoor ander, daar geen 
vordering in ons land en verhoudings 
sal wees nie. ons moet self die veran-
dering wees wat ons graag wil sien.

•	 Willem Pretorius skryf in Bure vir vuur-
slaners oor die praktiese maniere waar-
op kameeldrif-gemeente by veld brande 
in hulle gebied betrokke geraak het met 
water, bier, oog drup pels, hoof pynpille 
en energiestafies. op hierdie manier het 
hulle verhoudings ge bou met die 
gemeen skap en glo hulle dat deur hulle 
doen en betrokke wees, ander die een 
sal ontmoet wat eerste gehelp het.

VA n  D i e  R e D A k T e u R S
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Transformasie in die kerk 
van Suider-Afrika

Chris van Wyk is artikel-redakteur  
van dié uitgawe.
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Die evangelie het nie 
brieke nie

ek kry onlangs ’n boodskap van 
Jaco Swanepoel, ’n jong man wat 
’n klompie maande in indië deur-

bring waar hy veral tyd bestee saam 
met mense wat onder die armstes en 
mees gemarginaliseerde mense in 
daar die gemeenskap werk. Hy is opge-
wonde oor wat die Here daar deur 
gelowiges doen. Sy kommentaar is dat 
die evangelie nie brieke het nie.

in hierdie kort paragraaf lê daar vir 
my verskeie redes waarom ek hoop het 
vir die kerk.

een daarvan is dat daar soveel jong 
mense soos Jaco is wat hulleself radi-
kaal tot die evangelie verbind, wat met 
hul hele lewe volgelinge van Jesus wil 
wees en wat daardie pad loop.

ek is jaloers op hulle. 
Toe ek jonk was (ek was in die 1970’s 

op skool) het ek ’n evangelie aangeleer 
wat eintlik net van my verwag het om 
saam met die stroom te swem. Alles 
was “Christelik”, die skole, die grond-
wet, die samelewing, die land. Hierdie 
“Christelikheid” het eintlik op niks 
anders neergekom as middelklas-
fatsoenlikheid nie.

later moes ek, en ek dink baie men-
se van my generasie, met moeite afleer 
dat dít is wat Christelikheid behels. Dit 
was soos ’n hemp van yster wat ’n 
mens moes probeer uittrek. Dit was en 
is steeds ’n moeilike proses om te 
verstaan dat die evangelie iets radi-
kaals anders vra as om net jou hart vir 
Jesus te gee en dan in jou gemaksone 
voort te luier.

ek dink baie mense van my ouder-
dom verstaan dit nog nie.

Maar hier is ’n geslag jong gelowi ges 
wat dit op ’n manier spontaan ver staan. 
Hulle is nie opgesaal met al die bagasie 

waarvan ek my nog daagliks probeer 
ontworstel nie. Vir hulle is dit helder 
soos daglig dat die Christelike lewe ’n 
alternatief is op die verbruikers kultuur 
waardeur ons so maklik opge slurp word.

Hulle is een van die redes wat vir my 
hoop vir die kerk gee.

nog ’n rede is Jaco se opmerking dat 
die evangelie nie brieke het nie. Dit is ’n 
onstuitbare krag wat oral uitborrel, wat 
lewens verander en hoop bring op 
soveel plekke.

Ja, die kerk het 
baie foute. ná ’n 
kwarteeu as 
joernalis wat my 
veral op kerke 
toegespits het, sou 
ek boeke daar oor 
kon skryf. Die 
wonder is dat god 
nogtans die kerk 
gebruik.

Dit sien ek in uitgawe na uitgawe 
van Kerkbode in stories wat op verskil-
lende plekke in die kerk afspeel. 

Dink maar aan hoe die ng kerk op 
Yzerfontein ’n geestelike tuiste geword 
het vir Malawiërs en Zimbabwiërs wat 
daar ’n heenkome gaan soek het. 

Dink maar aan hoe Strydenburg en 

Hopetown se gemeentes nuwe hoop 
bring vir kleuters wat andersins maar ’n 
uitsiglose toekoms sou hê. 

Dink maar aan hoe overkruin se 
lidmate god se genade geneem het en 
dit in die vorm van ’n stewige bak-
steenhuis aangegee het vir twee van 
hulle werkers wat vroeër in shacks 
gebly het. ek sou ’n lang lys van 
voorbeelde kon maak.

Die Here het ’n manier om altyd 
maar weer sy kerk te vat en te gebruik, 
ondanks al die kerk se foute. Sy evan-
gelie is soos water wat onstuitbaar 
voortstu, wat nie brieke het nie.

en daarmee is ons by die hart van 
die saak. Want hoewel ek hoop vír die 
kerk het, is my hoop nie óp die kerk nie. 
My hoop is op die Here wat hemel en 
aarde gemaak het, wat mense gemaak 
het vir wie Hy lief is en lief bly, mense 
wat Hy nie maar net los nie, maar by 
wie Hy altyd betrokke bly.

’n laaste 
opmerking: Die 
Here het my 
geleer om die 
tekens van hoop 
raak te sien. Dit 
sou maklik wees 
om ’n mens blind 
te staar teen al die 
slegte goed wat in 
die wêreld, in ons 

land en in ons gemeenskappe gebeur. 
Dit is belangrik om daardie dinge 

raak te sien en realisties te wees daar-
oor – maar vir ’n gelowige beteken om 
realisties te wees dat ons ook weet dat 
die Bose nie finale sê het nie.

Daar is altyd ook tekens van hoop, 
van liefde, van god se reddende gena-
de as ’n mens op die regte plekke kyk.

Neels Jackson is redakteur van 
kerkbode.
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Die doelstelling van Kruisgewys is om die jongste 
teologiese denke oor kerk- en ge meen te wees op 
’n bevatlike wyse aan besige ge meen  teleiers oor 

te dra. 
Bybel-Media is die uit gewer van Kruisgewys en 

versprei dit minstens vier keer per jaar gratis as ’n diens 
aan gemeentes, oor een  komstig die leuse “Ven noot in 
ge loof en bediening”. Die tydskrif is ’n gesamentlike 

aksie met die gemeentedienstenetwerk (gDn).
Chris van Wyk van gDn (links bo) is die artikel-

redakteur. Pieter Fourie van Bybel-Media (links onder) is 
die eindredakteur.

Kruisgewys word gestuur aan leraars van die gerefor-
meerde kerke in Suid-Afrika, die neder duitsch 
Hervormde kerk, die ng kerk, die Afrikaanse ge meen tes 
van die VgkSA en die Christe like gereformeerde kerk.

Kruisgewys bereik byna 3 000 gemeenteleiers

Die Here het ’n manier om altyd 
maar weer sy kerk te vat en te 
gebruik, ondanks al die kerk 
se foute. Sy evangelie is soos 

water wat onstuitbaar voortstu, 
wat nie brieke het nie.
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Jong Teoloë praat saam ...
oor God, gemeentes en geloof   

A N N E T T E   P O T G I E T E R  E N  C A S  W E P E N E R 

N O G  T I T E L S  D E U R  C A S  W E P E N E R  B E S K I K B A A R …
Soos ’n blom na  

die son draai
Prys: R130.00

e-boek: R90.00

(CD met 
responsoriese 

tekste  
ingesluit)

Aan tafel  
met Jesus
Prys: R98.00
e-boek: R90.00

Van voor die 
wieg tot na  
die graf
Prys: R99.00

Hierdie boek bevat die insigte 

van ’n groep jong teoloë oor 

God, gemeentes en geloof. Die 

bydraes word op drie vlakke 

gelewer: die bronne van die 

Christelike geloofstradisie, die 

geloofsoortuigings van hierdie 

tradisie, en die gebruike van 

hierdie tradisie.

R150,00



KrUisGewys  Maart 20156

Christokrasie of 
demokrasie?

Arthur Chaskalson, toe nog hoof-
regter van Suid-Afrika, het ’n 
brief ontvang van ’n bekende 

kerkleier. Hierin vestig hy die aandag 
op die feit dat volgens amptelike 
statistieke die oorgrote meerderheid 
Suid-Afrikaners Christene is en dat 
hiérdie meerder heid nie met die howe 
se siening oor ’n hele aantal sake 
saamstem nie. 

Die konstitusionele Hof se uitsprake 
oor die doodstraf, gay huwelike of par-
lementêre wetgewing oor aborsie kom 
dikwels uit Christen-geledere onder 
skoot, omdat dit nie die meerderheid 
(die Christen-gemeenskap) se siening 
verteenwoordig nie. Die argument dat 
Christene in die meerderheid is en dat 
parlementêre wetgewing regerings-
besluite en hofsake Christelike geloofs-
oortuigings moet volg, word dikwels 
gehoor.  

My eerste blootstelling aan ander 
godsdienste, islam en Judaïsme, was ’n 
vreemde ervaring. Met die aanvang 
van die formele onderhandelings in 
kemptonpark in 1991, is besluit dat 
geen godsdiens die botoon sou voer 
nie. geestelike leiers wat die hoof-
stroom godsdienste verteenwoordig, 
sou almal die geleentheid kry om aan 
die openingseremonie deel te neem. 
Hierdie seremonie kon om praktiese 
redes nie elke dag herhaal word nie 
– allermins wanneer daar in verskillen-
de komitees gewerk word. Met die 
aanvang van die verrigtinge is daar 
geleentheid geskep vir stilgebed en 
meditasie. elkeen kon dan volgens sy 
eie geloofsoortuiging die dag se 
werksaamhede begin.

Chris Hani
Tydens een van die formele ge leent-
hede waartydens geestelike leiers van 
verskillende gelowe opge tree het, val 
dit my op dat Chris Hani (belangrike 
leier in die Suid-Afrikaanse kommu-
niste Party se af vaardiging) die verrig-
tinge re spek vol, maar baie 
geamuseerd dophou. ek was nuuskie-
rig en wou van hom weet hoe sy kop 
werk, wetende dat hy al in die open-
baar verklaar het dat hy ’n ateïs is. “kyk 

ek het ’n reg om nie te glo nie. Deur 
hierdie reg vir myself op te eis, skep ek 
die ruimte vir jou en ander om te glo 
waaraan julle glo. Julle kan dus julle 
geloofsoor tui gings ten volle uitleef, 
maar julle moet my die ruimte gun om 
nie te glo nie.” 

Daar bestaan vryheid van geloof, 
ook bekend as vryheid van godsdiens. 
Dit beteken egter ook moenie jou 
gods diens in my keel afdruk nie. 

Suid-Afrika is nou ’n demokrasie 
waar die meerderheid in die parlement 
binne die verwysingsraamwerk van die 
grondwet regeer. Die uitvoerende 
gesag en howe kan ook nie buite die 
raamwerk van die grondwet beweeg 
nie. Die grondwet waarborg godsdiens-
vryheid, wat almal toelaat om die gods-
diens van hulle keuse uit te oefen. 
elkeen kry ook die geleentheid om 
deur vrywillige assosiasie hulle geloofs-
genote te organiseer. 

Regsgeleerdes het hulle rol, maar 
die taak om inhoud en gevolg aan die 
grondwetlike waardes te gee, is té 
belangrik om dit net aan hulle oor te 
laat. Dit is die rede waarom die grond-
wet in allemanstaal geskryf is en elke 
uitspraak van die konstitusionele Hof 
van ’n bondige, media-vriendelike 
verklaring vergesel word. 

Suid-Afrika streef na ’n waardege-
drewe samelewing, gebou op vaste 
reëls. Hierdie reëls kan slegs toegepas 
word indien hulle getrou is aan die 
grondwetlike waardes. Die uitdaging is 

nie beperk tot hofsale en regsprosesse 
nie, aangesien dit die ganse Suid-
Afrikaanse werklikheid oorspan. 

Waar staan die burgery (Christene) 
in hierdie debat rondom waardes? 

Tydens verkiesings word daar om 
mag gekompeteer en mense word 
parlement toe gestuur om die waardes 
te beskerm en te bevorder. Die parle-
mentêre wette en aksieprogramme 
moet in harmonie wees met die grond-
wetlike waardes en regte. indien dit nie 
so is nie, kan die konstitusionele Hof 
dit as ongrondwetlik verklaar. Die Hof 
het dit al dikwels gedoen.

Jan en San Publiek moet die vry-
moe digheid neem om hulle op hierdie 
waardes in alledaagse situasies te be-
roep. Die grondwet is immers die 
hoogste reg van die land. enige regs-
voorskrif of -optrede wat hiermee bots, 
is ongeldig. 

Waardes hou toesig
Dié verpligting geld ook wanneer die 
publiek (Christene) op diens van die 
open bare of private sektore aan spraak 
maak, of waar besluite in skool beheer-
lig game of kerkrade of enige ander 
fo rum geneem word – die waardes hou 
toe sig! 

Dit beteken dat Piet en Petro Alle-
mens hulle te enige tyd op die waardes 
van die grondwet kan beroep. Hierdie 
waardes is nie buite die bereik van die 
klerk, huiswerker, die skolier, die mis-
dadiger in die gevangenis of die sol-
daat in opleiding nie. 

indien Christene in die meerderheid 
is, volg die vraag: Hoekom geniet hulle 
oortuigings nie voorrang nie, dit is 
immers hoe ’n demokrasie werk? 

niks verhinder Christene om stem-
ming te maak vir hulle standpunte nie, 
of om seker te maak dat hulle lidmate 
as parlementslede verkies word en 
sodoende te verseker dat parlementêre 
besluite die standpunte van die Chris-
telike gemeenskap verteenwoordig 
nie. 

Feit is egter, Christene is nie ’n 
homogene groep nie en word deur 
verskillende politieke partye verteen-
woordig. Christene, soos verteen woor-

Leon Wessels is navorsingsgenoot by 
die Instituut vir Versoening en Sosiale 

Geregtigheid, Universiteit Vrystaat, 
voormalige politikus, ondervoorsitter 

van die grondwetskrywende 
vergadering en menseregte-

kommissaris.
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dig in verskillende politieke partye, 
dink eenvoudig nie dieselfde oor gay-
huwelike, die doodstraf of aborsie-
wetgewing nie. 

Suid-Afrika is nou ’n godsdiens-
neutrale staat, dit wil sê, alle gods-
dienste word gere spek teer en daar 
word geen voorkeur aan enige 
godsdiens gegee nie.

in ’n Christokrasie, of teokrasie van 
enige ander aard soos Judaïsme of 
islamisme, moet die parlementswette, 
regeringsbesluite en hofsuitsprake in 
pas wees met die vertolking wat die 
staatskerk aan die saak gee. 

Alhoewel die ng kerk van sy tyd 
nooit amptelik die staatskerk van die 
dag was nie, het dit baie naby 
daaraan gek om. Dié kerk het in die 
verlede ’n baie spesiale plek in die 
volkshuishou ding ingeneem. Dit het 
nou verander.

 in die nuwe omgewing is daar 
duidelike rolle deur die Chris telike 
gemeenskap te speel. Voorleggings 
aan die parlement, beïnvloeding en 
kontak met geloofsgenote in al die 
politieke partye in die parlement en 
om ook as vriend van die hof (amicus 
curiae) aan hofverrigtinge deel te 
neem. openbare deelname aan 
parlementêre en hof pro sesse is 
deesdae ’n algemene verskynsel.  

Dit is teleurstellend dat sommige 
kerkleiers amper argumenteer soos die 
populiste in die politiek. Húlle stand-
punt is dat die howe die siening van 
die meerderheid op elke punt moet 

weergee. Die regsprekende gesag 
moet getransformeer word om dit in 
ooreenstemming met die aspi rasies 
van die massas te bring. Hulle voer 
verder selfs aan dat sommige op die 
regbank hulleself nie as verant woord-
baar teenoor die massas sien nie.

Regters maak egter nie landswette 
nie, en hulle uitsprake word nie ge-
weeg teen die wense van die meer der-
heid of die massa nie. Hulle inter pre-
teer die wette van die parlement en 
pas dit dan toe op die alledaagse 
lewensituasies waarmee hulle in 
hofsake gekonfronteer word. 

Die konstitusionele Hof sê gods-
diens vryheid is: “The right to entertain 
such religious beliefs as a person 
chooses, the right to declare such 
beliefs openly and without fear of 
hindrance or reprisal, and the right to 
manifest religious belief by worship 
and practice or by teaching and 
dissemination”.

godsdiensvryheid as ’n grond-
wetlike reg beteken dus die reg om ’n 
godsdiens volgens oortuiging te kies, 
dit openlik te verklaar en te beoefen. 
Dít beteken natuurlik nie die einde van 
die debat nie, want hierdie reg moet 
dikwels met ander regte met mekaar 
gebalanseer word wanneer regte in 
botsing kom of wanneer dié reg 
moont lik beperk moet word. 

godsdiensvryheid kan nie as ’n skild 
gebruik word om grondwetlik aanveg-
bare praktyke te vertroetel nie. So by-
voorbeeld sal die verkondiging van 

haat, die beoefening van marteling of 
slawerny, al word dit in die naam van 
godsdienstige oortuigings gedoen, nie 
enige grondwetlike beskerming geniet 
nie.

Die grondwet kan nie aan ’n kerk 
voorskryf wat hulle moet glo nie en 
ook nie wie hulle as predikante moet 
aanvaar nie. Hulle kan dus hulle sake 
intern volgens geloofsoortuiging reël. 

indien kerke die openbare terrein 
betree deur ouetehuise en kerkskole 
volgens hulle geloofsoortuiging te 
bedryf en belastingbetalersgeld ge-
bruik, sal die bepalings van die grond-
wet intree – jy mag nie teen mense 
diskrimineer nie. Hierdie aktiwiteite sal 
dan sonder die belastingbetaler se geld 
finansier moet word indien hulle die 
voorskrifte van die grondwet wil 
vrygespring.  

Dit is duidelik: Respek vir ander 
beteken nie dat jy afstand moet doen 
van jou oortuigings, of dit nie kan 
bevorder nie. 

Rondom godsdiensvryheid lê daar 
nog baie slaggate in die pad wat slegs 
deur koelkoppe opgelos kan word. Dit 
sal veral so wees wanneer groepe op 
die grondslag van vrywillige assosiasie 
organiseer en wanneer vrae rondom 
diskriminasie teen ’n spesifieke gods-
dienstige gebruik ter sprake kom. 

Daar kan nooit van mense verwag 
word om nie te glo wat hulle glo nie, 
maar dít wat hulle glo, mag ook nie 
ruimte gegun word om ’n atmosfeer vir 
konflik te skep nie. 

15. Freedom of religion, belief and opinion
 1. everyone has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief and opinion.
 2. Religious observances may be conducted at state or state-aided institutions, provided that ¬
   a. those observances follow rules made by the appropriate public authorities;
   b. they are conducted on an equitable basis; and
   c. attendance at them is free and voluntary.

31. Cultural, religious and linguistic communities
 1. Persons belonging to a cultural, religious or linguistic community may not be denied the right, with   
  other members of that community ¬
   a. to enjoy their culture, practise their religion and use their language; and
   b. to form, join and maintain cultural, religious and linguistic associations and other organs of   
   civil society.
  2. The rights in subsection (1) may not be exercised in a manner inconsistent with any provision of the Bill   
  of Rights

Rights in the constitution of South Africa regarding religion
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Solank ons hoop meer is 
as ons angs …

‘ons is in die moeilikheid!” 
ná die lees van die 

onlangse sterk verklaring wat 
die Moderamen van die ng kerk oor 
die politieke situasie in die land 
gemaak het, het hierdie sinnetjie my 
bygebly.

Dit is verseker dramaties en sterk en 
slaag daarin om die erns van ons 
situasie tuis te bring. 

en tog, terwyl ’n mens die bedoeling 
van die sin verstaan, het dit my met 
gemengde gevoelens gelaat. is ons 
regtig so diep in die moeilikheid? Veral: 
Moet ons dit nou só sê? 

Politieke toneel
As ’n mens spesifiek na die politieke 
toneel in SA kyk, sou niemand met die 
stelling kon verskil nie. ons is polities 
gesproke op ’n slegte plek, ’n baie 
slegte plek. Die AnC wat jare lank ’n 
gerespekteerde volksbeweging was, 
het nou ’n gewone politieke party 
geword – niks anders as die meeste 
ander politieke partye wat ons ken nie. 
ek vrees dat die moreel gunstige 
omgewing wat mense soos luthuli, 
Tambo en veral nelson Mandela oor 
jare opgebou het, nou in vyf jaar 
afgebreek en totaal verkwis is. Baie van 
ons wat jare lank ’n soort simpatie vir 
die AnC gevoel het, het dit die laaste 
paar jaar verloor. Min denkende mense 
glo nog dat die AnC-leierskap regtig 
die belang van die land en sy mense 
voorop stel. 

Die lys van kwessies wat ’n mens kan 
laat wakker lê, is lank: Armoede 
waaraan ons nie veel gedoen kry nie, 
korrupsie wat oogluikend toegelaat 
word, rassisme wat soms vir 
korttermyn- politieke gewin 
aangeblaas word; geweld wat nie 
hokgeslaan word nie. Die verklaring 
noem nog meer …

 
Hoop vir die land

en tog – ten spyte van die politiek – het 
baie van ons nog heelwat hoop vir die 
land. 

Hoe so? ek sou ’n paar redes wou 
noem.

l ons moet oppas dat ons nie die 
belangrikheid van politiek en politici 
oorskat nie. 

Dié boodskap kom sterk deur in ’n 
nuwe boek van die sosioloog, James 
Davison Hunter. Die titel is “To change 
the world”. Dit gaan oor die Ameri-
kaanse kerke se droom dat die kerk kan 
help om van die wêreld ’n beter plek te 
maak. 

Hunter het nie ’n probleem met dié 
droom nie, maar hy dink dat die kerke 
se visie oor hóé dit moet gebeur, totaal 
verkeerd is. Die meeste kerke in die VSA 
glo, volgens Hunter, dat dit eintlik net 
die politici is wat dinge kan verander. 
Dus: die kerke se groot rol is om die 
politici te probeer beïnvloed!

Hunter is oortuig dat dié plan nie 
werk nie, en nooit sal kan werk nie. Die 
rede: Die kerke oorskat die belang van 
politiek en politici! Politici is nie regtig 
so invloedryk as wat ons (en hulle!) 
soms dink nie. 

Hunter se raad is dat die kerke nie 
die politiek nie, maar eerder die kultuur 
van ’n land moet probeer beïnvloed. 
Dit is natuurlik nie noodwendig 
makliker nie, maar tog ’n hoopvoller 
uitdaging. 

Wat beteken dit?
Dit beteken dat daar in ’n land ook 

ander kragte en organisasies en 
groeperings is wat op hulle eie (maar 
veral gesamentlik!) ’n yslike stempel op 
’n land se lewe en toekoms kan afdruk. 

ons dink hier aan skole en 
universiteite, aan die regspleging, die 
media, aan beroepsorganisasies, aan 

talle nie-regerings organisasies en die 
sakewêreld. en natuurlik die kerke self 
ook! 

Daar is deesdae heelwat kenners 
wat daarvoor pleit dat die kerke meer 
aandag aan gesprek en samewerking 
met die sogenaamde openbare sektor 
moet gee. Daar kan geen twyfel wees 
dat in demokrasieë dié sektor ’n steeds 
groter rol speel nie. Hunter pleit 
daarvoor dat die kerke ’n “faithful 
presence” op die openbare terrein sal 
hê. gary Simpson gaan verder en sê 
dat die kerk ’n “metgesel” (“compa-
nion”) vir hierdie organisasies moet 
wees.

 
Die land se mense

l Benewens die publieke organisasies, 
gee die mense van ons land my ook 
hoop. 

Daar is wonderlike mense in ons 
land. Hulle is op alle dorpe en in alle 
bevolkings- en kultuurgroepe. op 
grondvlak is daar by baie mense – ek 
glo die meerderheid – ’n basiese 
welwillendheid, respek en omgee vir 
ander. Daar is ’n magdom verhale van 
gewone mense wat besig is om in hulle 
omgewings na ander in nood uit te 
reik. ’n Mens hoor sulke verhale uit alle 
gemeenskappe. 

en ons basiese waardes lê nie so ver 
uitmekaar nie. Van die goed wat my 
baie hoop gee, is om agter te kom dat 
baie bruin en swart mense in die land 
oor min of meer dieselfde goed as wit 
mense bekommerd is. ek dink nog 
altyd dat ons groot probleem is dat 
wit- en bruin- en swartmense mekaar 
nog nie op ’n dieper vlak leer ken het 
nie.

Die kerk self, as ’n baie spesifieke 
“publieke” organisasie, kan ook ’n groot 
verskil in die land maak. 

Daar is mense wat glo dat die kerke 
meer as enige ander openbare 
organisasie in die land, dié groot 
teenhanger van slegte politieke beleid 
en bestuur sou kon wees. Daar is goeie 
redes om dit te kon verwag:
•	 Met 75% van die bevolking wat aan 
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Christelike kerke behoort (en die 
persentasie geld min of meer vir al 
drie die groter bevolkingsgroepe), is 
die kerke ongetwyfeld dié orga-
nisasie wat kohesie en ’n gevoel van 
samehorigheid in die land sou kon 
skep. 

•	 navorsing bevestig dat die kerke die 
organisasie in die land is wat verre-
weg die meeste mense op grondvlak 
vertrou – veel méér as byvoorbeeld 
politieke partye, insluitende die AnC.

•	 Dit het te doen met die kerke se 
teenwoordigheid op grondvlak in 
die land. op elke dorpie, in elke 
uithoek , is daar twee, drie of meer 
kerkies. Daarby kom dat die kerke 
gesamentlik ook ’n infrastruktuur het 
soos geen ander organisasie nie.

Maar ek vrees die kerke gebruik nie 
hierdie geleenthede wat ons het nie. 
Wat Hunter van die Amerikaanse kerke 
sê, geld ook van ons. ons verwag die 
politici moet die land red – en wil 
moedeloos raak as hulle dit nie doen 
nie – maar onderskat totaal wat ons as 
kerke self kan doen.

Wat moet die kerke doen?

•	 kom ons begin by die kerke se 
profetiese getuienis teenoor die 
staat. ons moet dit doen. Dit is deel 
van die kerk se taak “to speak truth 
to power”. en dit moet gereeld en 
duidelik gedoen word. Daarom het 
ek ook waardering vir die onlangse 
verklaring deur die Moderamen van 
die ng kerk.

•	 ons moet egter besef dat ons dit 
baie beter gaan doen as ons dit 
sáám met ander kerke doen. ons 
getuienis het net eenvoudig veel 
méér krag en gewig wanneer ons as 
Christelike kerke dit gesamentlik 
doen. ons het darem al ’n ent 
gevorder op hierdie pad, maar moet 
dit nog meer konsekwent doen. ’n 

Probleem is waarskynlik dat dit nie 
goed gaan met die ekumeniese kerk 
in SA nie, wat nie goed georganiseer 
is nie. 

•	 Wat ek egter by die kerke mis, is ’n 
sterk genoeg geloof in wat lesslie 
newbigin genoem het “die evan-
gelie as ’n publieke waarheid”. Té 
veel van ons dink dat Jesus ons dalk 
kan help met ons persoonlike pro-
bleme, maar dat ons nie lig en 
leiding van Hom moet verwag oor 
groot politieke en samelewings-
kwessies nie. 

Dit is om klein te dink oor god en 
oor Christus. 

ek glo dat een van die grootste 
foute wat kerke op hierdie stadium 
maak, is dat ons nie meer geld en 
kapasiteit investeer in nadenke, 
navorsing, gesprekke en same-
sprekings oor die groot politieke en 
samelewingskwessies wat ons 
gesamentlike lewe in die land 
bedreig nie. 

onnodig om te sê: ons sal dit 
ook nie op ons eie kan doen nie. 
ons sal dit sáám met ander kerke 
en sáám met ander instansies en 
sektore moet doen. Dit sal nie ons 
wees wat “waarhede” ontdek en 
planne uitdink wat ons dan met 
ander gaan deel nie. ons sal sáám 
moet soek, praat, dink en veral 
luister. op dié manier, glo ek, kan 
ons dalk by nuwe, beter antwoorde 
uitkom … 

As iemand my nou sou vra wat ’n 
goeie belegging is om in die land se 
toekoms te maak, sou dit wees om 
te help met die stigting van ’n sterk 
ekumeniese sentrum wat saam met 
ander instansies en dissiplines goeie 
navorsing kan doen oor kerklike en 
samelewingskwessies. 

[As jy meer wil weet van wat ek 
bedoel, en dink jy kan help, kan jy 
my gerus bel!]

Soek na twee dinge
Dit is vir ons oorlewing belangrik om te 
verstaan dat ons eintlik nou na twee 
dinge soek. 

ons soek natuurlik uiteindelik na 
antwoorde vir ons land se probleme. 
ons soek na planne wat kan werk. ons 
soek na reëlings wat ons land kan 
stabiliseer, wat langtermynvrede kan 
gee en ons op ’n pad van voorspoed en 
sukses plaas. 

Dit is ’n groot vra! gegewe die 
werklikhede van ons land, moet ons 
dalk nie té gou té veel op hierdie vlak 
verwag nie. Die volgende paar jaar 
gaan, op hulle beste, nie maklik wees 
nie.

Maar dit sal baie help as ons, terwyl 
ons aan die probleme werk, ’n lewende 
hoop in ons harte sou kon hê. Dit is die 
één gawe wat al die verskil kan maak: 
hoop! 

en hiermee kan die kerke beslis 
help. 

ons het twee “bronne” by ons, wat 
ons net beter moet raaksien en beter 
moet ontgin.
l As Christene glo ons in die evangelie 
van Jesus Christus. ons glo dat Christus 
opgestaan het en leef en dat Hy uitein-
delik die lot van mense en nasies in sy 
hand hou. ons toekoms is nie in die 
hande van die keisers van die wêreld 
nie, maar in die hande van ons Heer. 

en die tweede “bron”? 
l Hy gee ons vir mekaar! en hoe groter 
die “ons” is en hoe meer verskeidenheid 
daar in die “ons” is, hoe groter is die 
krag en troos!

ek moet sluit met ’n belydenis: Ter-
wyl ek dié artikel skryf, het ek weer 
besef dat ’n groot deel van my hoop vir 
ons land kom uit my kontak met Chris-
tene van ander kerke en ander 
bevolkingsgroepe in ons land. 

Dit sou vir my baie swaar wees om 
nou hoopvol hier te leef sónder hierdie 
vriendskappe …. 

Van vorige bladsy
Solank ons hoop meer is as ons angs ...

GDN is ’n netwerk van verteenwoordigers uit elke sinode van die NG Kerk, die 
VBO-forumlede (Communitas, Excelsus, Shepherd, asook Bybel-Media as  borg) 
en ekumeniese vennote (onder meer uit die Hervormde Kerk en diensleweraars 
soos Helplift en TIW). 

GDN bedien ’n breër gemeenskap met die webtuiste (gemeentes.co.za) 

waar hulpmiddels oor ’n wye spektrum beskikbaar gestel word. Die kwar taal-
likse tydskrif Kruisgewys (alle artikels kan afgelaai word by die webtuiste, ook 
van Bybel-Media) word aan leraars in die NG Kerk, Afrikaanse gemeentes van 
die VG Kerk, Hervormde Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk en Gereformeerde 
Kerke gestuur en redaksioneel versorg en geldelik geborg deur Bybel-Media.

Wie is GDN?



Christus – die hoop van 
die wêreld

Die kerk kan die wêreld verander. 
Daaraan glo ek vas.

Die vraag is egter: Watter 
hoop bied die kerk op die oomblik vir 
Suid-Afrika? 

Dikwels herhaal dit bloot die reto-
riek van die wêreld. Deesdae kenmerk 
’n afwesigheid van hoop die diskoers, 
selfs binne Christelike kringe – meer 
nog, rondom die braaivleisvure. ons is 
besig om die wêreld na te praat. 

Baie mense verloor hulle hoop vir 
die toekoms. Die onthoofding van 
men se in libië, die israeli-Palestynse 
konflik, godsdienstige funda men talis-
me, terrorisme, swak dienslewering, 
stakings, betogings, korrupsie, elek-
trisiteit- en waterkrisisse, swak muni-
sipale bestuur, swak onder wysstelsels, 
oneerlike tenderprosesse, geweld teen 
vroue en kinders, gender-geweld, hoë 
misdaad, groeien  de armoede in Suid-
Afrika, grond honger, politici se oppor-
tunis tiese mis bruik van godsdiens en 
die gebeure rond om die afgelope 
Staat van die nasie-toespraak, ver-
oorsaak dit. 

Die vraag is: kan die kerk die same-
le wing grondig verander? Die kerk in 
Suider-Afrika is in inderdaad in ’n baie 
belangrike oorgangsfase.

Hoop is die vermoë om saam met 
god oor die toekoms te droom. 

Die Christelike kerk baseer sy hoop 
op die kruis as die veranderende krag 
vir die wêreld. Die hoop van die wêreld 
is Jesus Christus, die Seun van god 
(1 Tim. 1:1). ons Here, Jesus Christus, is 
ons hoop. Hy alleen kan vrede vir die 
wêreld skenk. 

Die tema van Wêreldraad van kerke 
(WRk) se tweede algemene vergade-
ring in 1954 te evanston in die Vere nig-
de State, wat kort ná die Tweede Wê-
reld oorlog plaasgevind het, se tema 
was Christus – die hoop van die wêreld 
(Christ – the Hope of the World). Dit het 
die klem geplaas op die hoop in ’n toe-
koms saam met god in die wêreld. 
Daar mee het die WRk mense wat ná 
die Tweede Wêreldoorlog uitsigloos 
was se aandag daarop gevestig dat 
Jesus inderdaad die enigste hoop vir 
sowel die kerk as die wêreld is. 

Hierdie tema van hoop is ’n eskato-
logiese tema. Dit wys aan die een kant 
op die eindtyd wanneer die Prins van 
Vrede weer sal kom. Aan die ander kant 
dui dit ook op ons as god se kinders se 
aktiewe deelname in die beliggaming 
van die hoop. 

Die WRk het onder andere aangedui 
dat ’n verantwoordelike gemeenskap 
nie ’n alternatiewe sosiale of politieke 
sisteem is nie. Dit is veel eerder aan die 
hand van hierdie kriterium van alter-
natiwiteit dat die kerk alle bestaande 
sosiale sisteme beoordeel. Dit is ook ’n 
standaard wat die kerk lei in die keuses 
wat dit uitoefen. 

Die WRk het aan die einde van sy 
tweede algemene vergadering verklaar 
dat vir die Christelike geloof die kruis 
die sentrum van die wêreldgeskiedenis 
is – waar die hele mensdom en al die 
nasies sonder uitsondering as vyande 
van god staan, maar terselfdertyd ook 
as diegene wat in god se oë as kosbaar 
beskou word. 

ook op die onlangse WRk se alge-
mene vergadering van november 2013 
wat in Busan, Suid-korea, gehou is, was 
die tema van Christelike hoop en Chris-
telike waardes soos integriteit, barm-
har tig heid, medelye en nederig heid 
weer eens beklemtoon. Die kerk is 
opgeroep om in dade van diens aan 
mekaar en geregtigheid teenoor die 
ander betrok ke te raak (vgl 1 Pet 3:15, 
gal 5:22, Miga 6:8 en Matt 25:45). 

Die vraag is: Wil ons ag slaan op dié 
oproep?

Jesus is steeds die hoop van die 
wêreld, al lyk die toekoms ook vir ons 
uitsigloos. een van die grootste gawes 

wat god die mensdom geskenk het, is 
vrede: “My vrede gee ek julle, nie soos 
die wêreld nie gee ek aan julle.” Jesus 
Christus alleen as opperherder lei sy 
kerk en die wêreld na sy wederkoms 
wanneer al sy belof tes en die hoop van 
die mensdom vervul sal word. 

ons behoort die hoop van die 
wêreld, Jesus Christus, te beliggaam. 
Die kerk behoort dus sout van die 
aarde en lig van die wêreld te wees 
(verw Matt 5:13-14). 

Die Christelike hoop word ten 
nouste met die profetiese prediking 
van die evangelieboodskap verbind. 
Die kerk word geroep, soos deur al die 
eeue heen, om vir die wêreld ’n teken 
van hoop te wees. Die vraag is: Hoe 
beliggaam ons die hoop vir die wêreld? 

ons moet medelye vir die wêreld hê: 
“en toe Hy die skare sien, het Hy innig 
jammer gevoel vir hulle, omdat hulle 
moeg en uitgeput was, soos skape wat 
geen herder het nie” (Matt 9:36). 

ons moet met Jesus Christus vere-
nig wees en ons oopstel vir die pyn en 
ellende van die wêreld. Só kan ons 
werk lik instrumente word om die goeie 
tyding dat daar hoop in Christus is, na 
ander toe te bring. ons kan draers van 
hoop wees deur ons getuienis, deur 
ons handelinge van ekumenisiteit, 
deur ons dade van Christelike deernis 
en ontferming teenoor persone van 
ander gelowe, deur ons reis met me-
kaar as mense van verskillende kulture, 
rasse, tale en status, deur ons soeke na 
kerkeenheid. Die evangelie van Jesus 
verenig ons immers tot ’n familie, 
ongeag ras, taal, geslag of afkoms.

Die evangelie van hoop het Chris-
tus aan sy kerk toevertrou, ja, aan 
elkeen van ons. ons hoop berus op 
die seker heid dat god sy beloftes op 
sy tyd sal vervul (vgl 1 Pet 1:3). ons 
lewende hoop is daarin geleë dat die 
verrese Here, Jesus Christus, op ’n 
besonderse wyse by al die noodly-
dendes van hier die wêreld staan. 
Jesus Christus is die hoop van die 
wêreld. op Hom, as trans formerende 
krag van die wêreld, en nie op die 
kragte en magte van hierdie wêreld 
nie, is ons hoop gevestig.

Mary-Anne Plaatjies-van Huffel 
is moderator van die Algemene 

Sinode, VGKSA.
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O M D R A A I  W E G D RAA I
Koffiegesprekke oor geloof en geloofsvorming

W I L L E M  P R E T O R I U S

R60,00

Dit is die verhaal van die reis van twee koffiedrinkers – ’n 

dominee en ’n soeker.  Die reis en die gesprekke word bepaal 

deur die gesamentlike uitkoms – die saamwees met Christus, vir 

ewig – en nie die opdraande en afdraande van die reis nie.
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Bure vir vuurslaners
kameeldrif-gemeente het ’n paar 

jaar gelede besef dat die model 
van instandhouding en program-

gedrewenheid van gemeente-wees, nie 
meer aan die reis voldoen wat ons saam 
met lidmate wil onderneem nie. Die 
netwerk van gestuurde gemeen tes het 
ons aan ’n nuwe manier van reis bloot-
gestel. ons het besluit om dit te volg. 

op hierdie reis moes ons selfonder-
soek doen om te bepaal wat is ons 
sterkpunte. een van die sterkpunte 
was dat ons bereid is om te waag.

As ons vandag terugkyk, kan ons 
stories vertel waar ons gewaag het. 
ons het ’n koffiewinkel gebou (sonder 
geld!), en ons het ’n nPo (www.
kamcare.org) vir ons barmhartigheids-
bediening begin.

ons reis het ons gehelp met ’n kul-
tuur skuif, weg van instandhouding na 
’n missionêre model. 

Vir hierdie reis, is dit belangrik om 
iets te weet oor ons gemeenskap. ons 
is ’n plattelandse stadsgemeente in die 
noord-ooste van Pretoria. ons het ’n 
dam (Roodeplaatdam), twee plakkers-
kampe (een wat ongeveer 3 000 men-
se huisves), ’n kinderhuis en ’n gevan-
ge nis. ons het grondpaaie, ’n tekort 
aan krag (wat ontwikkeling kortwiek), 
en nie baie natuurlike water nie. 

Ons reis
een van die keuses wat ons gemaak 
het, was om te besluit dat die gemeen-

te daar is ter wille van die gemeenskap.
Vir ons reis, moes ons nuwe ge-

woon tes aanleer. 
een van die gewoontes wat ons 

begin leer het, was om saam koffie te 
drink. 

koffie is vandag steeds die metafoor 
wat ons gebruik vir verhoudingsbou en 
saam kuier. Saamkuier is ook die plek 
waar nuwe, kreatiewe idees ontgin 
word.

’n Ander gewoonte was om te vra: 
Hoe kan ons jou help? (Dit is ironies om 
te sien hoe die wêreld die kerk se taal 
gebruik om hulle ondernemings te 
bemark!)

As ek vir jou vra hoe kan ek jou help, 
vra dit dat ek ’n ander bril sal opsit wan-
neer ek na jou kyk. ek gaan pro beer om 
in jou skoene te loop. Dit vra ook dat ek 
’n blom sal pluk wat ek aan jou gee (dat 
ek sal omgee vir dit wat vir jou belang-
rik is).

 

Bure vir vuurslaners
gedurende die oorgang tussen winter 
en lente, het ons heelwat veldbrande 
in ons gebied. ’n Spesiale groep mans 
en vroue (vrywilligers) neem die 
verant woordelikheid op hulle skouers 
om hierdie brande te blus. Die brande 
begin enige tyd, dag of nag, en brand 
tot hulle geblus word. 

Hoe kan ons hulle help? Hulle word 
dors, honger, hulle oë raak droog, en kry 
hulle hoofpyne van die brande. 

ons het ’n trommel gemaak wat 
water, bier, oogdruppels, hoofpynpille 
en energiestafies bevat. 

indien daar ’n vuur is, sal twee van 
ons dominees die trommel vat en dan 
na die vuur toe ry. Hier sal ons bier en 
ander drink- en eetgoed uitdeel. 

Die reaksie wat ons ontvang, is ge-
noeg beloning, veral wanneer hierdie 
soms onbekende vriende in ons ge-
meenskap vir ons vra: “Wie is julle? en 
hoekom doen julle dit?”

Ontmoetings met God
Die bediening wat ons doen deur 
men se wat vuurslaan te help, bevestig 
vir ons as gemeente dat die missio-
nêre reis lekker en opwindend kan 
wees. 

op hierdie manier bou ons verhou-
dings tussen onsself en ander gemeen-
skappe. ons glo dat deur wat ons doen 
en hoe ons betrokke is, sal hulle die 
een ontmoet wat eerste gehelp het.

Willem Pretorius is leraar van 
Kameeldrif-gemeente.
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Transform from within
no matter how much we hate 

change, it is the only thing that 
can bring progress. every 

individual needs to be transformed 
from time to time. 

When i returned from abroad in 
2003, after travelling the world on 
board the MV Doulos from 1996, a 
Christian international humanitarian 
and educational ship, operating under 
the auspices of operation Mobilisation 
international, i noticed many radical 
changes in all aspects of life in post-
apartheid South Africa. 

The most vivid transformations are 
in politics, policies, infrastructural 
development and business. 

The government and many social 
enterprises are still at work to facilitate 
new policies, corporate plans and 
transformation documents in the 
culture and legacy of South Africa. 
While i acknowledge the achievements 
of the democratic state, i should also 
recognise the glaring failures to trans-
for m and improve the lives of the poor 
and uneducated South Africans. The 
biggest challenge is to transform the 
country and improve the lives of the 
populace at the same time.

Yes, life is better now than during 
apartheid, but there are still glaring 
challenges such as 
economic ine qua-
lities that keep 
increasing, despite 
the fact that 
poverty levels 
have come down. 
The soaring crime 
statistics, 
xenophobic 
attacks, culture of corruption and 
racism are the signs of a sick society. 

“Xenophobic attitudes are more 
pervasive than many are ready to 
admit.” Since May 2008, xenophobia is 
what South Africa has become famous 
for. These attacks are attributed to 
various historical, social and econo-
mical factors. one of the most 
frequently cited, is the resilience of 
apartheid. Second is criticism of the 
AnC government’s service delivery 
record, or the lack thereof. “What 
apartheid did not mess up, the AnC did 
without fail.”

The plan should be to transform 
attitudes, improve 
skills and provide 
opportunities to 
livelihood by creating 
an equitable and just 
society. 

We ought to undo 
the racism embed-
ded in institutions 
(including churches) 

and social life. We should build com-
munities based on human rights and 

human dignity. 
Racism has had a terrifying impact 

in my life. it caused chronic insecurities 
that disfigured my friendly personality. 
it made me angry and suffocated by 
hatred. if it were not because of frank 
conversations with friends from the 
white folk, and the understanding of 
Biblical truths, i would be consumed by 
now. 

We need to open a dialogue 
wherever we are. if we cannot talk 
about our fears, we cannot understand 
the extent of the problem, much less 
fix the racial problems that plague our 
society. We cannot live in perpetual 
hatred of one another, victimhood, 
entitlement and guilt. We must make a 
choice to take accountability for our 
decisions and destiny.

South Africans, if we ought to really 
transform, we need something that will 
give us wings to rise to new heights 
and to escape the troubles of life. Seek 
further, deeper, higher, beyond the 
limitations of politics, race, suffering 
and pain, deception, betrayal and the 
banality of everyday life. Be the 
advocates of transformation based on 
truth, reconciliation, equality and 
justice. 

i believe that my relationship with 
Jesus Christ transformed me intrin-
sically, taking away my anger, hatred, 
desire for vengeance, blame, entitle-
ment and victimhood. He restored me 
to see the world and other people the 
way Jesus sees them. Jesus can help us 
to transcend to real transformation, as 
well as “not conform any longer to the 
pattern of this world, but be transfor-
med by the renewing of our minds. 
Then we will be able to test and appro-
ve what god’s will is - His good, plea-
sing and perfect Will” (Romans 12:2).

“The key to living a transformed life, 
is cultivating a renewed mind.” 

now my friend, be the change you 
want to see!

Siyabulela Samuel Dandala is 
an elder in the Uniting Reformed 

Church in Southern Africa, 
Decoligny congregation, Mthatha

Racism has had a terrifying 
impact in my life. It caused 

chronic insecurities that 
disfigured my friendly 

personality. It made me angry 
and suffocated by hatred.

Since May 2008, 
xenophobia is what 

South Africa has 
become famous for.XENOPHOBIA
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10 GEBOOIE
’n Videogreep wat mense 

 help om ‘n oomblik by  
Eksodus 20 stil te staan.   

Die video bestaan uit  
skote van plakkate met  

al die verskillende  
gebooie daarop.

EK GEE OOR
’n Videogreep wat mense voor  

of tydens ’n erediens kan  
gebruik. Die video bevat skote  

van hande wat roosblare  
“oorgee”. Die klankbaan is die 
Flam-lied Ek gee oor, gesing  

deur Therene Fourie. 

GEBED VIR 
LEERBAARHEID

Toerustingsondag 
“Daar is geen  

kennis wat nie  
by kennis van  

God begin  
nie.”             

GALASIËRS 5
Hierdie videogreep  

kan as ’n meditatiewe  
snit tydens ’n 

 erediens gebruik  
word. Dit gaan oor  

die vrug van  
die Gees.

PRODUKGIDS
Bybelkor

nbi
NEHEMIA-BYBELINSTITUUT

hbi
HUGENOTE-BYBELINSTITUUT

TYDSKRIFTEMAATSKAPPY

GOEIE NUUS MEDIA

Bybelkor

nbi
NEHEMIA-BYBELINSTITUUT

hbi
HUGENOTE-BYBELINSTITUUT

TYDSKRIFTEMAATSKAPPY

GOEIE NUUS MEDIA

DOOP (KORTFILMS)
Die ses kortfilms oor die doop help ons om aan die hand van ’n beeld  

of metafoor ons doop beter te verstaan. Verskillende aanbieders  
verduidelik op kreatiewe maniere die bedoeling, betekenis en werking  

van die doop. Hierdie kortfilms kan baie doeltreffend saam met die  
boek Ontvang wat vir jou gegee word – Kleingroepgids gebruik word.

1  TAFEL
2  BANKIE
3  VERHOOG
4  LIEDJIE
5  EKSAMENNOMMER
6  SLEUTEL

MEMA-MEDIA  

ontwikkel  

deurlopend  

verskillende  

soorte 

elektroniese 

hulpmiddels vir 

gemeentes en 

gelowiges.

Daar is ’n wye 

verskeidenheid  

video’s,  

videogrepe  

en kortfilms  

beskikbaar.

1

3 5

2

4 6



Shama Retraitesentrum

Indien jy belang stel, of meer inligting verlang, kontak vir Deon Loots by dissipel@gmail.com of by 084 855 3444. Indien 
jy bel, sal jy waarskynlik ’n boodskap moet los, want daar is nie ontvangs by die sentrum nie. Ek sal dus nie die oproep 

dadelik kan neem nie.

Behoefte aan stilte en refleksie?
Het jy soms die behoefte om net eenkant te kom, om stil te word, 
om weer te besin oor die sinvolheid en doel van jou bediening? 

Of dalk het jy die behoefte om net weer stil te raak en seker te 
maak dat jy jouself nog met die regte dinge besig hou; dat jou eie 
lewe en bediening nog op koers is? 

Indien wel, dan mag Shama net die plek wees waar jy dit kan 
kom doen. 

Shama is ’n retraitesentrum naby Steytlerville in die OosKaap. 
Deur die loop van die jaar word daar verskeie retraites aangebied. 
Maar daar is ook die geleentheid om op jou eie daar te gaan 
stil word. Jy kan jou eie lewe en bediening in werklike stilte en 
afsondering kom oordink. 

Nog méér: As jy die behoefte het om in dié tyd elke dag ’n geestelike begeleier te sien wat vir jou kan help 
onderskei wat God besig is om in jou lewe te doen, dan kan jy dit ook doen. 

Wanneer? 
Basies enige tyd van die jaar wat jou pas. Die gedagte is dat die 
geriewe dwarsdeur die jaar daarvoor beskikbaar sal wees. 

Sommige tye mag dit wel nie moontlik wees nie, indien daar ’n 
groterige groep besig is met ’n retraite wat al die geriewe beset. Die 
sentrum sluit ook normaalweg vanaf die tweede week in Desember 
tot vroeg in Januarie. 

Kostes? 
R250 pp per nag. 
Indien jy dit om 
een of ander 
legitieme rede nie 
kan bybring nie, 
maar werklik die 
behoefte het om 
eenkant te kom 
en stil te word, 
kontak ons en ons 
maak ’n plan. 

Wees net 
bewus daarvan dat Shama ’n plek van stilte en afsondering is. Daar 
word dus normaalweg nie gepraat en gekuier nie. Stilte word deur 
die grootste deel van die dag gehandhaaf, ook tydens etenstye. Ons 
eet basies twee etes per dag: brunch en aandete. 

Beddegoed word voorsien. Elke retraiteganger het ’n enkel
kamer. 

Soggens en saans is daar gewoonlik ’n gesamentlike stilwordtyd met die Woord en musiek (lectio divina). 


