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BOODSKAP | Die lyding van Jesus Christus - ds. Hendrik du Plessis

Waarom moes Christus ly? Het Hy dit 
verdien? Ons ondervinding is immers 
dat iemand gestraf word volgens wat hy 
verdien. Maar Christus het dit nie verdien 
nie. Hy ly onverdiend en onskuldig. Dit 
word deur Petrus benadruk: Christus, die 
Regverdige, het vir die onregverdiges 
gely. 

Die Bybel noem Hom die Regverdige. En 
dit was Hy inderdaad. Ons word in sonde 
ontvang en gebore; Hy is van die Heilige 
Gees ontvang, volkome vry van erfskuld 
en erfsmet. 

Petrus ag dit nodig om juis in die 
teksverband daaraan te herinner dat 
Hy geen sonde gedoen het nie, en dat 

daar in sy mond geen bedrog gevind is 
nie (1 Pet. 2:22). As Hy gestraf word, as 
Hy ly, moet die oorsaak daarvan nie in 
Hom gesoek word nie. Hy het “die toorn 
van God teen die sonde van die ganse 
menslike geslag gedra”. 

Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, 
sodat ons voor God vrygespreek kan 
word. Jesaja skryf: “Maar Hy is ter wille 
van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; 
die straf wat vir ons die vrede aanbring, 
was op Hom, en deur sy wonde het daar 
vir ons genesing gekom.” (Jes. 53:5). 
Die oorsaak was sonde - jou sonde en 
my sonde. 

Die lyding van 
JESUS CHRISTUS

1 PETRUS 2 EN 3

Ons bely elke Sondag: “Ek glo in Jesus Christus... wat gely het.” 
Maar wat beteken dit dat Jesus Christus gely het? Dit is ‘n klein 
woordjie wat ‘n wêreld van betekenis omvat. Aan die hand van 
drie kort gedagtes sal dit duidelik word wat dit vir ons beteken 
dat Jesus gely het.

DIE OORSAAK VAN SY LYDING
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Die lyding van 
JESUS CHRISTUS

1 PETRUS 2 EN 3
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Die lyding van Jesus Christus - ds. Hendrik du Plessis | BOODSKAP

Ons kan eintlik sê: “Dit is nie die 
Jode wat U gekruisig het nie, Here 
Jesus, ek het dit gedoen.” 

By die kruis van Christus leer ons wat 
sonde in die oë van God is. Eerder as om 
die sonde ongestraf te laat bly, het Hy dit 
in die Seun van sy liefde met die bittere 
en smadelike dood van die kruis gestraf. 
By Sinaï het die volk in die donderslae 

gehoor wat sonde in die oë van God 
is; by Golgota het hulle dit in die 
doodsnood van sy Seun gesien. 

Maar hier bly die liefde ook nie 
agterweë nie. Al kos dit Hom sy Seun, 
en al bring dit vir Christus die dood 
mee, Hy is daartoe bereid ter wille 
van die redding van ‘n verloregaande 
wêreld.

DIE AARD VAN SY LYDING

Petrus wys op Christus wat ‘eenmaal’ 
gely het. Dit dui op ‘n volkome, eenmalige 
en afdoende handeling wat nie herhaal of 
aangevul hoef te word nie. 

Dit was verder ook ‘n besonder 
gekonsentreerde lyding. Hy het ”die toorn 
van God teen die sonde van die ganse 
menslike geslag” gedra. Christus het die 
toorn van God oor die sonde van ‘n ganse 
menslike geslag gedra. Wie sal ooit 
kan bereken wat hierdie woorde werklik 
inhou? As ons dan aan hierdie sy van sy 
leiding dink, het Hy by geleentheid aan sy 
dissipels gevra: “Kan julle die beker drink 
wat Ek aanstons gaan drink...?” (Matt. 
20:22). Dit was so ‘n unieke beker, so ‘n 
gekonsentreerde lyding.

Ons word deur die kategismus daarop 
gewys dat Hy na liggaam en siel gely het. 
Die klem val op sy liggaamlike lyding. 
En dit was inderdaad hewig, swaar, en 
groot. Hy is gegesel; Hy het vuisslae in sy 
gesig ontvang; soos Matteus 27:67 en 68 
dit beskryf: “Toe het hulle in sy aangesig 

gespuug en Hom met die vuis geslaan, 
en ander het Hom met stokke geslaan...” 
Hy het die doringkroon gedra. Die 
kruisdood op sigself was die smartlikste 
denkbaar. Maar erger nog was sy 
sielelyding: die aanraking met sonde en 
haat in hierdie wêreld; die ervaring van 
vernedering, verguising, smaad en onreg; 
die angs en benoudheid in die aangesig 
van die dood; bo dit alles die ontsettende 
gevoel van verlatenheid toe Hy aan die 
kruis met ‘n groot stem uitgeroep het: 

“My God, my God, waarom het U 
my verlaat?” (Matt. 27:46). 

Sy lyding na die liggaam was een tot die 
dood toe, dié na die siel was een tot die 
hel toe. Daar is nie ‘n gelyke nie.

Daar is min van ons wat nie ook in een of 
ander opsig ly nie. Maar, soos die sterre 
verbleek en verdwyn voor die opgaande 
son, so verdwyn óns leed in die lig van sý 
leed. Petrus wil juis ook hierdie 
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BOODSKAP | Die lyding van Jesus Christus - ds. Hendrik du Plessis

DIE VRUG VAN SY LYDING

uitwerking by sy lesers sien. Hy neem 
kennis van hul verdrukking; hy maak 
melding van mense wat leed moet verdra 
deur onregverdig te ly. Te midde daarvan 
wys hy hulle op die grootste van alle 

lyers: “Want Christus het ook eenmaal...
gely...” En omdat Hy só gely het,
 kan ons ook op die lydenspad sy 
voetstappe navolg.

Christus het gely, skryf Petrus, “om ons 
tot God te bring”. “Want julle was soos 
dwalende skape.” gaan hy verder,

“maar nou het julle teruggekeer 
na die Herder en Opsiener van 
julle siele” (1 Pet. 2:25).

Ver van God, weg van God – dit beskryf 
die noodtoestand waarin die sondaar 
verkeer. Hy is sonder God en sonder 
hoop in die wêreld. Maar Jesus Christus 
het gekom om dié ongelukkige stand van 
sake te verander. Hy het die middelmuur 
van skeiding deurgebreek sodat ons wat 
vroeër ver was naby kon kom deur die 
bloed van Christus (Ef. 2:13-14). 

Toe Hy op Golgota gesterf het, het die 
voorhangsel van die tempel van bo na 
onder geskeur. Daar het vir die sondaar 
‘n vrye toegang gekom. Hy het gely om 
jou en my – in die versoening deur sy 
bloed – tot God te bring. Ons moet Jesus 
Christus aanvaar as ons verlosser en 
Saligmaker en glo dat Hy gesterf het so-
dat ons kan lewe. Weet dat Hy jou liefhet 
en dat hy bloed gesweet het sodat jy na-
der aan God kan wees. En dit is hoekom 
Christus moes ly. Nie vir Homself nie, nie 
omdat Hy wou nie, maar om ons met God 
te versoen. Om vir ons, sondaarmens, 
redding te bring.

- Ds. Hendrik du Plessis

“wat self ons sondes
in sy liggaam op die 
kruishout gedra het, 
sodat ons die sondes 
kan afsterwe en vir die 
geregtigheid lewe; [...]”

(1 Pet. 2:24)
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Anthurium-blomme gerangskik in die 
vorm van ‘n kruis en ‘n oop Bybel 
verwelkom die gemeentelede van APK 
Pretoria-Oos voor in die kerkgebou op 
13 Maart 2016. Dit is tyd vir die jaarlikse 
Paasdiens, hierdie jaar met ‘n fokus op 
die kruisgebeure soos beskryf in Lukas. 
Die kruise op die program wat by die deur 
uitgegee word herinner almal waaroor dit 
alles gaan en in die besonder die voorreg 
wat ons het om Christene te kan wees!

Die voorsang is so beplan om te dien 
as inleiding tot die diens, met die sing 
van Psalms wat Ou Testamentiese 
voorspellings weergee – voorspellings 
wat vervul is deur Jesus se kruisdood in 
die Nuwe Testament. Gesang 187 word 
ook gesing na aanleiding daarvan dat 
ons in die sesde Lydensweek is. Ander 
gepaste liedere sluit in Gesang 181, 184 
en 192. 

Prof. Adendorff verwelkom die gemeente 
en besoekers en gee ‘n paar riglyne 

oor die manier waarop die diens gaan 
verloop. Die diens begin met ‘n solo-
sangstuk, “Ave verum”, gekomponeer 
deur WA Mozart – ‘n ongelooflike 
hoendervleis-oomblik!
 
Daarna begin prof. Adendorff met die 
voorlees van die verraad teen Jesus. 
Om die voorlesing meer lewensgetrou te 
maak, doen verskillende gemeentelede 
die verskeie stemme van die Bybel-
karakters. Die verraad teen Jesus word 
gevolg deur sy worsteling op die Olyfberg 
en hoe Hy gevange geneem is. Die 
voorlesing maak die verhaal van hoe 
Jesus verloën is ‘n werklikheid. Asook 
hoe Hy verneder, bespot en beskuldig is.
 
Na die gedeelte oor die beskuldiging 
van Jesus, neem prof. Adendorff ons vir 
‘n oomblik terug na Genesis 3 en een 
van die skakels tussen die Ou en Nuwe 
Testament. Die mens is geskep na die 
beeld van God om oor die Skepping te 
heers. Maar die eerste mense het die 

HY HET
OPGESTAAN

Saam met Christus op die Lydensweg – ‘n Paasoordenking uit Lukas

Hy het opgestaan | BOODSKAP
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dood na die wêreld gebring deur hul 
ongehoorsaamheid. Hulle wou self God 
wees. Jesus word voor die Sanhedrin 
aangekla omdat Hy sê Hy is die Seun van 
God, en dat Hy self God is. 

Dit is presies wat Adam en Eva ook 
indirek gedoen het toe hulle van die 
verbode vrugte geëet het. Jesus het in 
die plek getree van die mens, bereid om 
deur godslasteraars van godslastering 
verkla te word. 

Die voorlesing vervat en vertel van Jesus 
se veroordeling. Dit word gevolg deur die 
solis se gevoelvolle vertolking van die 
roerende “Gekruisig vir my” deur 
PK de Villiers. Daarna word die kruisiging 
self voorgelees en prof. Adendorff 
herinner ons weer om tot ‘n diep besef te 
kom van dit wat Jesus vir ons gedoen het. 

Die gemeente sing Gesang 191 as 
tussenspel voordat die voorlesers 

voortgaan met die gedeelte oor 
hoe Jesus begrawe is. Weer volg 
‘n tussenspel, die ongelooflike 
“Lacrimosa” gekomponeer deur Mozart. 
Die voorlesing word afgesluit met die 
gedeelte oor Jesus se opstanding. Ons 
het weer moed! En op gepaste wyse 
sluit die solis af met Mozart se “Alleluja”. 

Dit was voorwaar ‘n Paasdiens om te 
onthou, ‘n Via Dolorosa-ervaring om te 
koester oor Paasnaweek wanneer almal 
nie in Pretoria is om die Goeie Vrydag- 
en Paassondagdienste by te woon nie. 
Dankie, Tannie Marietjie du Toit, vir ‘n 
pragtige Paasdiens wat op vernuftige 
wyse saamgestel is om die lyding, 
sterwe en opstanding van Jesus te 
gedenk. 

                                           - Elda du Toit

“So moes die Christus ly en 
op die derde dag uit die dode opstaan.” 

 
(Luk. 24:46)

BOODSKAP | Hy het opgestaan
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Soms voel dit vir my of ek net ‘n 
niksseggende nommer is. 
Net na my geboorte is ek geregistreer 
en kry ek ‘n identiteitsnommer wat ek 
my hele lewe saam met my moet dra. 
In my laaste skooljaar, Graad 12, kry ek 
‘n eksamennommer en op universiteit 
kry ek ‘n studentenommer. Op my 
rugbytrui verskyn die nommer van die 
posisie waar ek speel. Toe ek begin 
werk, kry ek ‘n werknemernommer en ‘n 
belastingnommer sodat die keiser kan 
kry wat die keiser toekom. Ek open ‘n 
bankrekening en kry ‘n rekeningnommer 
waarmee ek geïdentifiseer kan word, 
ek het ‘n kontantkaart met ‘n nommer 
en ‘n unieke kode (PIN – persoonlike-
identifikasienommer) om toegang tot 
my geld te kry en waarmee die OTM 
my kan identifiseer. Ek het ‘n telefoon 
met sy eie nommer. Daar is nie nog ‘n 
foon met dieselfde nommer nie. Ek bly 
in ‘n huis en dit het ‘n nommer sodat 
mense weet waar om my te kry. Om 
munisipale dienste te kan gebruik, kry 
ek ‘n verwysingsnommer wat ek moet 
aandui as ek my rekening vereffen.
My motor het ‘n registrasienommer, ‘n 
enjinnommer en ‘n onderstelnommer – 
alles uniek net vir my motor. As ek my 

motor verseker, het ek ‘n polisnommer 
en so ook vir my lewensversekering en 
korttermynversekering.  Elke polis het ‘n 
eie nommer. Open ek dalk ‘n rekening 
by ‘n winkel, kry ek ‘n nommer wat my 
as die koper identifiseer. As ek aftree, 
verander my werknemernommer na ‘n 
pensioennommer. As ek in ‘n ry wag 
om gehelp te word, kry ek ‘n nommer 
en moet ek luister vir die stem wat my 
nommer uitroep en sê na watter toonbank 
ek moet gaan. Ek het ook ‘n nommer wat 
in ‘n rekenaar al my inligting bevat soos 
my mediese geskiedenis, medikasie, 
allergieë en dit beskikbaar stel waar 
nodig. Ek het ‘n mediesefondsnommer en 
as die einde kom, kry ek ‘n grafnommer.
Al hierdie nommers is glo nodig om my te 
herken en te beskerm teen bedrog, of wat 
ookal. Waar hou dit op? 
Ek is ‘n nommer, maar nie vir my God, my 
familie en my vriende nie. Daar is ek net 
‘n mens met normale menslike behoeftes.        
Efesiërs 1:11 bevestig ek is nie maar net 
‘n stofdeeltjie in die groot heelal nie. 
Ek is baie spesiaal vir God - só spesiaal, 
dat Hy my sy kind gemaak het en sy 
enigste Seun opgeoffer sodat ek deel van 
sy familie kon word.            -Hans Viljoen

Is ek net ‘n nommer? | BELEWENIS

Is ek net ‘n nommer?
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BELEWENIS | Die Gideons

Mnr. Grobbelaar van die Pretoria-Oos 
Laer het op 13 Maart 2016 by ons 
gemeente kom besoek aflê. Aan die 
woord na die erediens bedank hy eers 
die leraars, die kerkraad en die gemeente 
vir die geleentheid om sy boodskap 
met ons te kan deel. Die boodskap van 
die Gideons sluit boonop perfek aan by 
die boodskap van die Paasdiens – die 
verkondiging van Jesus en dit wat Hy vir 
ons gedoen het. 

Mnr Grobbelaar vertel eerste die staaltjie 
van ‘n Gideon wat ene Robert op ‘n 
vliegtuig tussen Las Vegas en Memphis 
ontmoet het. Die Gideon het vir Robert 
vertel wat hy doen en dat hy 205 Nuwe 
Testamente in Las Vegas uitgegee en 
geplaas het. Hy vra toe vir Robert uit oor 
sy geloof en vertel ook vir Robert wat 
dit behels. Robert besluit om oor twee 
maande sy hart vir God te gee. 

Uiteindelik het die Gideon vir Robert 
oorreed om daar en dan, op die vliegtuig, 
‘n gebed te doen en ‘n geloofsommekeer 

te maak. Nadat hulle in Memphis geland 
het, sê Robert dat hy dadelik sy broer 
gaan bel en hom vertel wat gebeur het, 
want sy broer wag jare lank al vir hierdie 
dag.
 
En dit is wat die Gideons doen.

Die Gideons is meer as net 
Bybels uitdeel (dit waarvoor 
ons hulle die beste ken, 
natuurlik). Hulle versprei die 
boodskap van die verlossing 
wat Jesus vir ons bewerk het, 
asook die werlikheid van die 
Ewige Lewe. 
Hulle lees graag vir mense gepaste 
Bybelversies voor en bid saam met hulle 
voordat hulle ‘n Bybeltjie oorhandig.

Die Gideons – 
versprei die boodskap van paasfees

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in 
die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”.
                                                                                             (Matt. 28:19)
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Klein Bybeltjies word meestal aan 
individue uitgedeel. In Suid-Afrika het die 
Gideons die oogmerk om vir elke Graad 
8-leerling ‘n Bybel in sy/haar eie taal te 
gee. In baie gebiede wys opnames dat 
slegs een of twee kinders in ‘n klaskamer 
‘n eie Bybel besit. Een maal met die 
uitdeel van klein Bybeltjies aan die Graad 
Agts kom vra ‘n Graad 12-leerling ook 
‘n Bybel – die Bybeltjie wat hy in Graad 
8 ontvang het was al aan flarde gelees. 
Die klein Bybeltjies word ook uitgedeel 
aan mense in uniform, verpleegsters en 
ander hospitaalpersoneel. Die gedagte is 
om hierdie mense te bearbei om nie net 
met liggame te werk nie, maar te onthou 
dat die liggaam ‘n siel en ‘n gees ook 
huisves. Die klein Bybeltjies word ook  
in tronke uitgedeel, waar gebede veral 
ook baie waardevol is. Die groter Bybels 
word geplaas by organisasies soos 
hotelle, hospitale, dokters, en onlangs ook 
prokureurs. 

Die Gideons het klein begin in 1908 
in die VSA, met hotelle as fokus. Die 
organisasie het nou uitgebrei na 200 
lande, groot en klein, en ‘n Bybel word 
elke twee sekondes iewers in die wêreld 
geplaas! Die organisasie het in 1950 na 
Suid-Afrika gekom en hier alleen is al 
meer as 40 miljoen Bybels geplaas. 

Die Gideons vra die gemeente se gebede 
vir veral die volgende:
• Seën op die Bybels wat uitgaan
• Geopende deure sodat die 

organisasie toegang sal kry tot 
geslote lande

• Seën op die mense wat die Bybels 
versprei

Enigiemand is welkom om aan te sluit 
as hulle so geroepe voel. “Vriende van 
Gideons” is oop vir almal wat belangstel 
om die doen en late van die organisasie 
te volg. Die “Vriende van Gideons” 
word eerstens versoek om te bid vir die 
organisasie. Finansiële bydraes is ook 
altyd welkom en meestal broodnodig. 
Geldelike bydraes word aangewend vir 
twee fondse, naamlik die Bybelfonds 
vir die verspreiding van Bybels en die 
Geloofsfonds vir hulpverlening aan 
lande waar die Gideons nie finansieel 
onafhanklik is nie. 

Besoek gerus http://www.gideons.co.za/ 
om meer inligting oor die werksaamhede 
van die Gideons te bekom.

                                              - Elda du Toit

Die Gideons | BELEWENIS
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Verbondsonderrig

VERBONDSONDERRIG | Kenmekaar-uitstappie

Sondag 21 Februarie 2016 het die 
Verbondsonderrig-groep ‘n heerlike 
kenmekaar-geleentheid gehou by 
die Mopani Lodge net buite Pretoria. 
Van die ongeveer 120 kinders in die 
Verbondsonderrig-groep was daar 
ongeveer 70 kinders en hul ouers 
teenwoordig. Die Smith-gesin het sommer 
die Saterdagaand reeds kom uitkamp 
op die perseel en kon selfs vinnig gaan 
swem voor die erediens begin het. 
Die erediens het om negeuur begin in 
die groot saal op die terrein. Ds. Leon 
het die preek waargeneem en ‘n pragtige 
lewensverrykende boodskap gelewer oor 

hoe ons as mense Godsgerig moet wees 
in alles wat ons doen. Met behulp van die 
voorbeeld van sonneblomme wat altyd 
na die son gerig is, kon die kinders mooi 
verstaan wat hy bedoel. Selfs sonder ‘n 
orrel het die gesinne heerlik saamgesing. 
Om die ys te breek vir die kenmekaar-
dag, het die kinders en die ouers ‘n 
ballonbars-uitdaging gehad. 
Die ouers het hul allerbeste probeer, 
maar kon net nie al die kinders se 
ballonne gebars kry nie. 
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Kenmekaar-Uitstappie
21 Februarie 2016

Kenmekaar-uitstappie | VERBONDSONDERRIG

Die lug was aanvanklik oortrokke en ‘n paar druppels het ons so twee maal laat 
wonder of ons gaan moet oppak, maar dit het nie geslaag om die kinders of die 
ouers uit die swembad te hou nie. Gelukkig het die weer verder saamgespeel om die 
dag besonders te maak. Voor middag
is die braaivleisvure aangesteek en kon 
die pappas mekaar beter leer ken terwyl 
hulle die vleis braai. Die braaivleisgeure 
het omtrent almal se monde laat water. 
Intussen het die mammas gesorg vir ‘n 
keurige slaaitafel met ‘n verskeidenheid 
bykosse om die braaivleis mee af te rond. 
En wat is op ‘n warm dag ‘n lekkerder 
nagereg as heerlike roomyshorinkies? 

Na middagete het almal heerlik verder 
gekuier en sommige ouers moes maar 
die stemme dik maak om die kinders uit 
die swembad te kry sodat hulle kon ry.

Dit was voorwaar ‘n wonderlike 
geleentheid en ons waardeer elke ouer 
en kind se teenwoordigheid innig. Ons 
hoop die kenmekaardag is volgende jaar 
sommer nóg groter.

- Hendrik en Sarie Eksteen
Verbondshoof en -sekretaresse
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VERBONDSONDERRIG | Nuwe Verbondsonderrig-hoofpaar

Niemand anders nie as Hendrik 
en Sarie Eksteen. 

Hulle pad tot hier het begin toe hulle na 
matriek albei in 1996  in Pretoria kom 
studeer het. Hendrik het in Alberton 
skoolgegaan en tydens sy studies in die 
APK-Jeugtuiste tuisgegaan waar hy die 
laaste twee jaar van sy studentelewe as 
HK-voorsitter gedien het. Na voltooiing 
van sy Ingenieurswesegraad het hy ‘n 
pos aanvaar by  ‘n groot konstruksie-/
ingenieursmaatskappy wat fokus op 
alternatiewe-energieprojekte. Sarie het 
in Lydenburg gematrikuleer, BCom. 
(Rekeningkunde) kom studeer en in 
2001 as geoktrooieerde rekenmeester 
gekwalifiseer. Sy is tans werksaam by ‘n 
ouditeursfirma in Brooklyn.

Saam met ASJAS-bedrywighede dien 
Hendrik al van studentedae af op die 
kerkraad en het Sarie vroeg al by die 
Sustersaksie ingeskakel: “Vanaf ons 
eerste jaar op universiteit was ons 
lidmate van die APK Pretoria-Oos en 
betrokke by die werksaamhede van die 
gemeente. Ons was eers deel van ASJAS 
en het later aangesluit by die ASJAS-
bestuur en verskeie ander kerkaksies.” 
Ons verhouding het begin as kleinboet en 
kleinsus op die 1996-Stranddienskamp 
in Richardsbaai. Vyf jaar later is ons 
getroud. In 2007 is Hendrik Steyn 
Eksteen gebore en drie jaar later is Elizna 
Nuki Eksteen ook tot ons gesin gevoeg. 

Die gemeente se kinders lê hulle baie 
na aan die hart en hulle neem die groot 
taak van Verbondsonderrig-hoofpaar nie 
ligtelik op nie: “Ons het besef dat groot 
skoene gevul moet word na die goeie 
werk wat Hannes en Gerda vir soveel 
jare as Verbondsonderrig-hoofpaar 
gedoen het. Ons wil graag vir Hannes 
en Gerda bedank vir die harde werk wat 
hulle gedoen het. Die stelsel wat hulle in 
plek gesit het, het dit baie maklik gemaak 
om die bal aan die rol te hou.

Ons strewe vir die Verbondsonderrig is 
dat elke verbondskind in ons gemeente 
‘n geestelike tuiste sal hê en dat ons die 
Here sal dien met al ons werksaamhede. 
Ons wil by voorbaat elke voorganger en 
hulpvoorganger bedank vir hul moeite 
en bereidheid om ons te help om elke 
Sondag ons kinders te lei op die pad van 
geestelike groei. 
Sonder die harde werk van toegewyde 
voorgangers sal die Verbondsonderrig 
nie suksesvol wees nie. Ons het 
Deuteronomium 6:6-7 ons eie gemaak 
en as opdrag geneem. Ons glo dat elke 
Verbondsouer in ons gemeente dit ook 
as opdrag aanvaar as uitvoering van ons 
elkeen se doopbelofte:

‘En hierdie woorde wat ek jou vandag 
beveel, moet in jou hart wees; en 
jy moet dit jou kinders inskerp en 
daaroor spreek as jy in jou huis sit    
en as jy oppad is en as jy gaan lê      
en as jy opstaan.’” (Deut. 6:6-7)

Wie is die nuwe hoofpaar
 van ons Verbondsonderrig?



Wie is die nuwe hoofpaar
 van ons Verbondsonderrig?

Nuwe Verbondsonderrig-hoofpaar | VERBONDSONDERRIG
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VROUEKONGRES
Maria-hart in ‘n Martha-wêreld

Na ‘n welkome koppie tee en koffie is 
die verrigtinge geopen met Skriflesing uit 
Spreuke 31 en gebed deur Suné Jansen 
van Rensburg (12 jaar). Cornelia Coetzee 
het die dames hartlik welkom geheet en 
bedank vir hul teenwoordigheid. Tydens 
‘n Kommissievergadering het die dames 
gevoel daar is ‘n behoefte om lidmate in 
die Noorde beter te leer ken. Aangesien 
dit soms moeilik is om die kongres in die 
Kaap by te woon, is die besluit geneem 
om ‘n proeflopie-kongres in Gauteng te 
hou. Marguerite Brink het die voortou 
geneem in die aanbieding van die 
konferensie. 

Prof. Koos Adendorff is eerste aan die 
woord gestel. Hy is die rektor van die 
AP Akademie en plaaslike predikant van 
Pretoria-Oos Gemeente. Op sy beurt het 
hy Marguerite Brink bekendgestel wat, 
as teologiese student van die Akademie, 
haar studies met vlieënde vaandels 
voltooi het. Haar skripsie is getiteld 
“Die rol van die vrou”.

Prof Koos se eerste onderwerp, 
“Groot verhaal van die Bybel”, 
is saamgestel uit drie onderafdelings, 
naamlik: 
(1) Wat is die Bybel? 
(2) Die Boodskap van die Bybel  
(3) Die Boeke van die Bybel 

Die 66 boeke van die Bybel word reeds 
sedert die vroegste tye erken as van 
Goddelike oorsprong en is dus ten volle 
betroubaar. In die Bybel gaan dit in die 
eerste en in die laaste plek oor God se 
Selfopenbaring, waarvan die hoogtepunt 
sy eniggebore Seun, Jesus Christus, 
is. Die Bybelboeke vorm ‘n wonderlike 
eenheid. Daar is ‘n wisselwerking tussen 
die Ou en die Nuwe Testament. Die Ou 
Testament wys vooruit na die Nuwe 
Testament en die Nuwe Testament wys 
weer terug na die Ou Testament. Die 
twee dele van die Bybel kan nooit van 
mekaar losgemaak word nie. 
Dit is God se één Boek – die groot 
verhaal van God se verlossingsplan 
waarin die eerste en die tweede koms 
van Christus sentraal staan.

Dit was ‘n voorreg om ‘n Vrouekongres in Gauteng aan te bied 
en by te woon. Alle eer aan ons Hemelse Vader wat dit moontlik 
gemaak het. Vroue van al die APK-gemeentes in ‘n radius van 
100 km is genooi en die 106 dames by die kongres het 11 gemeentes 
verteenwoordig.
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Wat die volgorde van die boeke in die 
Bybel betref, lig prof. Adendorff die 
volgende uit:

Ou Testament
• Historiese boeke:  Genesis tot Ester
• Poëtiese boeke:  Job tot Hooglied
• Profetiese boeke:  Jesaja tot Maleagi

Nuwe Testament
• Die Evangeliebeskrywings en 

Handelinge is geskiedskrywing.
• Die briewe van Paulus aan gemeentes 

en persone. Die brief aan die Hebreërs.
• Die algemene briewe.

Die volgende deel van 
prof. Adendorff se aanbieding behels 
die Hermeneutiese sleutels tot die 
verstaan en die uitleg van die Skrif 
(ook genoem Vertolkingskunde). 
Die Bybelskrywers het oor ‘n tydperk 
van ongeveer 1 500 jaar geskryf; elk 
met ‘n eie persoonlikheid en styl, in 
verskillende heilsbedelinge, en met die 
gebruik van verskillende literatuursoorte. 
Tog is daar werklik net één Outeur, 
God. Die skryf van die Bybel is deur die 
Heilige Gees aangespoor en die inhoud 
daarvan is deur Hom aan die sekondêre 
outeurs geopenbaar (2 Timoteus 3:16). 
Christus vorm die hoogtepunt van sy 
Selfopenbaring.

Na prof. Adendorff se aanbieding geniet 
die dames tee en verversings wat keurig 
deur die dames van die APK Verwoerdburg 
Gemeente voorberei en voorgesit is.
Na teetyd is Marguerite Brink aan 
die woord met ‘n aanbieding oor 
Bybelstudiemetodiek aan die hand van 
Lukas 10:38-42. 

Dié metodiek bestaan uit drie hoofdele, 
naamlik: 
(1) Die verkenning of waarneming 
(2) Die betekenis 
(3) Die toepassing van die gedeelte wat 
bestudeer word 

Sy gee die volgende riglyne:

• Lees ‘n Bybelstudiegedeelte ‘n paar 
maal aandagtig deur om te bepaal in 
watter konteks dit geskryf is.

• Gebruik verskillende vertalings vir 
groter duidelikheid.

• Skryf die Bybelstudie gedeelte neer en 
maak kantaantekeninge, merk in kleur 
die woorde wat aanduidings gee soos 
wie, waar, wanneer, ens. Sorg dat jy 
elke woord verstaan en doen selfs ‘n 
eenvoudige sinsontleding indien nodig. 

• Let ook op na die historiese en 
kulturele konteks, soos tradisie, 
ekonomie, politiek.

• Identifiseer plekke in jou eie lewe waar 
jy die kernboodskap raaksien.

• Laat die boodskap van die Bybelstudie-
gedeelte oor elke sfeer van jou lewe 
spoel en laat toe dat dit jou skaaf en 
verander.

Na ‘n heerlike middagete lewer 
Henriette Swart ‘n demonstrasie 
oor die vou van papierblomme – ‘n 
baie nuttige kuns om aan te leer vir 
funksies!
Die afsluiting van Marguerite se 
aanbieding raak ‘n belangrike aspek in 
alle gemeentes. “My reaksie” behels dat 
die ouer vroue in die gemeente die jonger 
vroue moet voorgaan wat betref hul 
gedrag en gesindheid (soos vervat in 
Tit. 2:1, 3-5).
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Prof. Adendorff sluit die verrigtinge 
af deur al die organiseerders en 
kongresgangers innig te bedank. Hy het 
ook aan elke verteenwoordiger van die 
11 gemeentes ‘n waardevolle studiebron 
oorhandig, ‘n kopie van die ESV (English 
Standard Version) Global Study Bible.

Die bede is dat elkeen huis toe is met 
kennis en geestelike verryking en dat 
elkeen met ‘n “Maria-hart in ‘n Martha-
wêreld” vrug sal dra in hul gemeentes.

Doen-dit-self papierblomme
1 4 7

2 5 8

3 6 9
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Die Nagmaal-ete op Sondag 
14 Februarie 2016 na afloop van die 
erediens was voorwaar ‘n feestelikheid 
wat ons nie gou sal vergeet nie! 

Tydens hierdie gesellige byeenkoms het 
ons die versjaarsdae van ons drie leraars 
gevier, of soos prof. Koos daarna verwys: 
hy en ds. Leon gedenk hul geboortedag, 
terwyl ds. Hendrik verjaar. Ons het ook 
vir Elmarie, prof. Koos se wederhelf, met 
haar verjaarsdag in Desember geluk 
gewens.

Vele gelukwensings by ons 
Nagmaal-ete

Die tafels het gekreun onder die voortreflike disse en nagereg en nadat elkeen kon 
kies en keur tussen die smullekker geregte, het ons heerlik saamgeëet en gekuier. 
Volgende Nagmaal-ete maak ons beslis weer so!
                                                                                                             -Christelle le Roux
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Damesontbyt 
– in diens van die Here om Koninkrykswerk te verrig

Op Saterdag 23 April was die kerksaal 
‘n miernes van bedrywigheid. Mans met 
voorskote aan het soos ervare sjefs 
‘n watertand-ontbyt  voorberei, terwyl 
sommiges tussen die keurig gedekte 
tafels deur beweeg het om seker te maak 
niks is uit plek nie. Terwyl die mans die 
vyfster-ete voorberei het, het die dames 
in groepies gesit en gesels asof hulle 
mekaar jare laas gesien het. Dit was weer 
tyd vir die jaarlikse damesontbyt! 
Prof. Koos Adendorff het die geleentheid 
met skriflesing uit Lukas 8 en 24 en 
gebed geopen. Hy het die dames daarop 
gewys dat vroue in die Bybelse tyd as 
minderwaardig en ondergeskik geag 
is. Die Here het egter aan die vrou ‘n 
roeping en ontontbeerlike rol gegee om in 
sy diens Koninkrykswerk te verrig.
 Na die inspirerende boodskap het 
‘n smaaklike ontbyt gevolg. Die 
verskeidenheid smullekker disse wat 
voorgesit is, het getoon dat die manne 
van die APK Pretoria-Oos vir geen 
restaurant hoef terug te staan nie en 
almal het vir ‘n tweede en selfs ‘n derde 
skeppie gegaan!
Nadat die dames ‘n stomende koppie 
koffie en tee geniet het, het hulle na 
die kerksaal gegaan vir ‘n besielende 
boodskap deur dr. Susan de Bruin.

Dr. Susan de Bruin – 
elke dag ‘n 
geleentheid om die 
liefde van God 
te laat weergalm

“‘n Dankbare terugblik 
Loof die Here, roep sy Naam aan, maak  onder 
die volke sy dade bekend. Sing, psalmsing tot sy 
eer, spreek van al sy wonders.” 
(Ps. 105:1 en 2)

Dr. Susan de Bruin, ‘n dokter werksaam 
by Sungardens Hospice, glo dat elke dag 
vir ons die geleentheid bied om God se 
liefde te laat weergalm. Haar eie lewe is 
‘n getuienis van God se liefde en hoe die 
Here in mense se lewens werk en alles 
ten goede laat meewerk.

Sy is as aktiewe dertienjarige tiener wat 
in Ellisras woonagtig was, onverwags 
met fase IV-beenkanker gediagnoseer 
wat reeds na haar longe versprei het. 
Die prognose was nie goed nie – sy het 
slegs ‘n 6%-kans op oorlewing gehad, 
of anders gestel, van al die persone wat 
met fase IV-beenkanker gediagnoseer 
word, het slegs ses uit 100 persone ‘n 
kans om na vyf jaar nog te leef. Sy is 
dus op ‘n jong ouderdom met die realiteit 
van die dood gekonfronteer. Maar soos 
Psalm 42 dit stel, kan ‘n mens onder alle 

“En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf 
gegaan en dit net so gevind soos die voue ook gesê het; 

maar Hom het hulle nie gesien nie.” (Luk. 24:24)
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na Hom te trek. Daarom beskou sy kanker 
as ‘n genadesiekte omdat dit die kankerlyer 
die geleentheid bied om sy verhouding 
met die mense om hulle en met God reg te 
maak om in ‘n persoonlike verhouding met 
Hom te staan.  Dr. Susan glo ook dat alle 
kankerlyers genees word – in hierdie lewe 
as die Here jou nog vir sy Koninkrykswerk 
op aarde wil gebruik of in die lewe hierna, 
die Ewige Lewe, as die Here die kankerlyer 
na Hom toe neem waar die persoon ten 
volle gesond sal word. 
Wonderwerke gebeur elke dag om ons 
– soos wanneer ‘n kankerlyer teen alle 
verwagtings van medici in dié gevreesde 
siekte oorwin. Daarom is elke dag ‘n 
geleentheid om God se liefde te laat 
weergalm. Dit geld ook vir elke lidmaat 
in ons gemeente om die saad van die 
Boodskap te saai, selfs onder ons eie 
lidmate waar daar dalk persone is wat 
weens beproewings twyfel aan die liefde 
van God en ‘n behoefte het om weer van 
sy liefde verseker te word. Laat ons dan 
nie nalaat om die liefde van God te laat 
weergalm nie!  
Na die treffende toespraak deur 
dr. Susan is die handewerk van talentvolle 
dames in die kerksaal bewonder wat 
ook demonstrasies van hulle handewerk 
gelewer het.             -Dr. Christelle le Roux

omstandighede op God hoop, want Hy 
voorsien op wonderbaarlike wyse in tye 
van nood. So het haar pa reeds voor 
haar diagnose ‘n kontrakpos in Pretoria 
gekry en kon hy haar bystaan tydens 
haar jaarlange behandeling wat sy in 
Pretoria moes ondergaan het. Een van 
haar susters was ook as radiografis 
werksaam waar sy bestraling gekry het. 
Die behandeling was suksesvol en is 
gestaak juis op die tydstip toe haar pa se 
kontrak in Pretoria verstryk het. 
Dit was egter nie al wat tekenend van die 
Here se Raadsplan was nie:  deur die 
beproewing van die lewensbedreigende 
siekte op haar lewenspad te bring, het die 
Here haar op haar beroep voorberei wat 
Hy vir haar gekies het: om as dokter wat 
met kankerpasiënte werk ander mense 
op die dood voor te berei. 

Dr. Susan beskou haar werk as haar 
roeping, haar lewenstaak en elke 
kontak met ‘n kankerpasiënt beskou sy 
as ‘n geleentheid om die saad van die 
Boodskap te saai. Sy kyk dieper as net 
die mediese feite en sien die persoon, 
die siel, agter die kankerlyer raak. Dit 
gebeur dikwels dat die kankerlyer of hulle 
gesinne nie in God glo nie en kanker 
is die getuienis van hoe die Here in die 
kankerlyer se lewe werk om hom of haar 

Damesontbyt | SOSIAAL
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SENIOR VRIENDEKRING | Uitstappie

Op Dinsdag 5 April 2016 het 
17 lede van die Senior Vriendekring die 
Pretoria Dieretuin besoek. Ds. Hendrik 
en Anvia het ons op ons uitstappie 
vergesel. Opgewonde het ons by 
die Pretoria Dieretuin aangekom en 
onverwyld vyf karretjies gehuur waarmee 
ons heel gerieflik die diere kon besigtig 
en ons in al die prag en skoonheid van 
die natuur kon verlustig. Die vaardige vyf 
karretjiebestuurders het ook nie op hulle 
laat wag nie en flink met hulle passasiers 
die dieretuin ingery. Ds. Hendrik het 
die leiding geneem, voor gery en so 
die pad vir ons aangedui. Die rit deur 
die dieretuin het egter nie heeltemal 
sonder voorval verloop nie: Hoe maklik 
een, twee of selfs drie karretjies skielik 
spoorloos kon verdwyn, was vir ons 
nogal ‘n raaisel – maar dan besef ons 
ook dat daar verskeie afdraaipaadjies is 
om by al die diere uit te kom… 
Ds. Hendrik moes meer as een keer 
die verlore karretjies gaan soek!

Die groter diere soos die verskillende 
boksoorte, kameelperd, leeus, buffels, 
gorillas, renosters, seekoeie en elande 
se hokke is ontwerp om die idee van 
‘n wildtuin in die kleine te skep wat ons 
laat voel het of ons op ‘n wildrit is. By die 
kleiner diere se hokke aangekom, het 
‘n apie homself teen die draad uitstrek 
en vir Magda genooi om hom te vryf. Ek 
wonder wie het dit die meeste geniet? 
Na ‘n twee-uur rit deur die dieretuin het 
die hongerpyne begin knaag.  Nadat ons 
die karretjies afgegee het, het ons onder 
groot geskerts aangestap restaurant toe 
vir middagete. 
Nadat almal se honger gestil was, het ons 
moeg, maar  met dankbare harte die pad 
huiswaarts aangedurf.

-Hannah Kotzé

5 April 2016

  Ons seniors   
    Draf die 

dierEtuin Kaf!
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Tiennet leer meer oor goeie 
kommunikasievaardighede

Tiennet het Vrydagaand 29 Januarie 
tydens ‘n kenmekaar-geleentheid saam 
met Spikkels en die grootmense by die 
kerk gekuier. Die handvol Tiennetters het 
vet pret gehad!

Nadat ds. Leon Lubbe die funksie geopen 
het, het almal by hul onderskeie groepe 
aangesluit. Spikkels het saam met 
ds. Leon gegaan om meer van die doop 
te leer. Die Graad Viers tot Graad Tiens 
het saam met oom Gys na die grasperk 
beweeg om te sien wat hy vir hulle 
beplan.

Die Tiennetters is uitgedaag om hul 
kommunikasievaardighede te verbeter 
met behulp van ‘n moeilike, maar baie 
lekker, speletjie. Hulle is in twee groepe 
opgedeel en elke groep moes iemand 
nomineer. Die genomineerde persoon 
moes geblinddoek met twee emmers 
water op ‘n stuk lyn oor die grasperk 
loop. Hul spanmaats kon hulle slegs 
met woorde lei. Die lyn was geensins 
reguit nie en daar was boonop ‘n aantal 
versperrings om voor uit te kyk! By die 
eindpunt moes die spanmaat ook nog 
die water in die emmers gebruik om 
vier glasies vol water te maak... steeds 
geblinddoek. Na die twee spanne met 

sukses die eindpunt bereik het, het oom 
Gys en oom Hans ook probeer, tot groot 
vermaak van die Tiennetters.

Na al die pret het die Tiennetters na die 
konsistorie gegaan om te luister na ŉ 
geselsie oor vehoudings deur tannie 
Doreen. Sy het die tieners 
wyse raad gegee oor 
hoe om gesonde 
verhoudings met die 
mense om hulle te 
handhaaf. 
Daarna het die 
Tiennetters afgesluit.

*Tiennet beplan om 
‘n paar keer die jaar 
hul aktiwiteite met 
Spikkels te 
kombineer. 
Sodoende kan die 
hele gesin in die 
motor klim en 
die aand in hul 
afsonderlike 
groepe kom geniet.*

29 Januarie 2016

Kommunikasie en verhoudings | TIENNET




