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SO BELY DIE VCHO SY:

DOEL:
Die bevordering van

t Christelike opvoeding,
t Christelike onderwys en
t Christelike wetenskap

“Die hele Skrif is deur God in -
gegee en is nuttig tot lering, tot
weer leg ging, tot tereg wysing,
tot onder wysing in die gereg -
tigheid, sodat die mens van
God volkome kan wees, vir
elke goeie werk volkome
toege rus.” (2 Tim. 3:16 en 17).

GRONDSLAG

Ooreenkomstig die Calvi  nis tie -
se Hervorming: die Heilige
Skrif as die onfeilbare, geïn spi -
reerde Woord van God, in sy
geheel en in al sy dele.

“Die vrees van die HERE is die
beginsel van die kennis; sotte
verag wysheid en tug.” (Spreu -
ke 1:7)

“Aan My is gegee alle mag in
die hemel en op die aarde. 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.” (Matteus
28:18-19).

MISSIE

Om deur die bevordering van
Christelike opvoeding, onder -
wys en wetenskap, toegespits
op ons eie volk, persone en in -
stellings te lei om op alle ter -
reine tot eer van God te lewe
en te werk – vgl. Hand. 1:8 n
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Geneem  uit: Calvyn vir vandag. Dagstukke
Hebreërs 4:1-13

“… en Hy sal as koning oor die huis
van Jakob heers tot in ewigheid. Aan
sy koningskap sal daar geen einde
wees nie.” – Luk. 1:33
So dikwels as ons verneem dat
Christus met ewige mag toegerus
word, moet ons onsself daaraan
herinner dat die ewige bestaan van
die kerk op hierdie steunpunt rus.
Gevolglik bly die kerk behoue te
midde van die stromagtige beroeringe
waardeur sy voortdurend geteister
word.  Te midde van die swaar en
geweldige woelinge wat haar met
tallose onheile bedreig, bly sy bewaar.
So ook wanneer Dawid (Ps. 2:2 e.v.)
lag oor die vermetelheid van die
vyande wat probeer om die juk van
God en sy Gesalfde van hulle af te
gooi.  Hy sê die konings en volke is te -
ver geefs rumoerig, omdat Hy wat in die
hemel woon, sterk genoeg is om hulle
aanvalle af te slaan.  Terwyl God die
vromes só verseker van die voort -
duren de bewaring van die kerk, be -
moedig Hy hulle om die goeie te hoop,
so dikwels as wat hulle verdruk word.
Elders sê Dawid (Ps. 110:1) in die
Persoon van God:  “Kom sit aan my
regterhand, en Ek sal jou vyande aan
jou onderwerp.”  So wys hy daarop
dat baie magtige vyande se kragte nie
genoeg is om iets teen die
onveranderlike besluit van God te
vermag nie.  Daarmee bedoel hy die
besluit waardeur Hy sy Seun tot ŉ
ewige Koning gestel het.  Dit is die
geval, al span hulle ook saam om die
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kerk te bestry. Daaruit volg dat dit
onmoontlik is vir die duiwel, met al die
wêreldse werktuie, om die kerk wat op
die ewige heerskappy van Christus
gegrondves is, te kan vernietig.
Wat die besondere seën vir elkeen
betref:  die gedagte dat daar ŉ ewig -
heid is, moet ons ophef tot die hoop
op ŉ geluksalige onsterflikheid.
Want ons merk dat alles wat aards
en van die wêreld is, tydelik en selfs
verganklik is.
Inst. II, 15, 3

Here, laat ons tog verstaan dat u
koninkryk van die ewige orde is.
Geneem uit Calvyn vir vandag.
(Dagstukke – saamgestel en vertaal
deur prof. FJM Potgieter)

Die  bedding van ons
volksgeskiedenis

SKRIFLIG
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Bakens langs die pad van ons Afrikanergeskiedenis



Roeping en Riglyne 3 Desember 2010

Ons Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing
(CLWB)

Deel 1
- Ds S le Cornu

a. Lewens- en wêreldbeskouing
(LWB)

Ek werk met die definisie soos deur
prof. dr. H.G. Stoker gegee:

“... ’n lewens- en wêreld be -
skouing is die geheel van
antwoorde op fundamentele
vrae aangaande God (of wie
of wat ook al afvallig in die
plek van God gestel word),
mens en wêreld en hul
onderlinge verhoudinge.”

1

Stoker gaan dan verder en wys
daarop dat die Calvinistiese LWB uit
die volgende aspekte bestaan:

2

i.  Die skepping is deur God Drie-
enig geskape;
ii. God is absoluut soewerein, ge -
noeg saam en absoluut;
iii. die onderskeid tussen die Skep -
per en sy skepping;
iv. God regeer deur sy wet;
v.  die mens is geskape na die beeld
van God en sy verteenwoordiger;
vi. sonde, verlossing en herskep -
ping;
vii. die Christianisering van die hele
lewe; en
viii. die begronding van die CLWB
moet in die Woord van God wees.

’n LWB is dus ons basiese voorver -
onderstellings/vertrekpunte/sienings
van God, mens en wêreld, en hul
onderlinge verhouding tot mekaar.
Of om dit nog eenvoudiger te stel:
hoe ons oor alles dink.

b. Wat is die Kerk ?

Onderliggend aan die beantwoor ding
van die vraag wat die taak van
die kerk is in die bevordering van
die CLWB, is die vraag na wat die
kerk is.  

In die Nederlandse Geloofs bely -
denis, by artikel 27 en 28 bely ons
soos volg wie die kerk is:

Ons glo en bely ’n enige kato -
lieke of algemene kerk, ’n hei -
lige vergadering van almal wat
waarlik in Christus glo, wat
almal hulle volle saligheid in
Jesus Christus verwag en in sy
bloed gewas is, geheilig en ver -
seël deur die Heilige Gees.
Hier die kerk was daar van die
begin van die wêreld af en sal
daar tot die einde wees, want
Christus is ’n ewige Koning, wat
nooit sonder onderdane kan
wees nie. ... Ons glo – aange -
sien hierdie heilige vergadering
’n ver sa meling is van hulle wat
verlos word. 

In die Heidelbergse Kategismus, in
vraag en antwoord 54 bely ons soos
volg oor die ‘heilige algemene
Christelike kerk’:

Dat die Seun van God uit die hele
menslike geslag vir Hom ’n
gemeente wat tot die ewige lewe
uitverkies is, deur sy Gees en Woord
in die eenheid van die ware geloof
van die begin van die wêreld af tot
die einde toe vergader, beskerm en
onderhou en dat ek daarvan ’n
lewende lid is en ewig sal bly.

In hierdie belydenisskrifte word die
volgende aspekte bevestig:

- die kerk staan vas volgens
God se uitverkiesing;

- die kerk word in die ge skie -
denis vergader deur die Gees
en Woord;

- Christus sal Sy kerk altyd in
stand hou;

- God se beloftes staan vas in
en deur Christus.

In die Ou Testament is die terme
‘qahal’ en ‘eidaa’ gebruik wat ’n ‘ver -
gadering of samekoms’ beteken.  In
die Nuwe Testament word die woord

‘ekklesia’ gebruik, meestal vir die
plaaslike kerk maar ook vir die kerk
in sy geheel.  

Wanneer ons oor die kerk praat, dan
onderskei ons tussen die eien skap pe
van die kerk en die kenmerke daar -
van.  Die eienskappe vind ons in die
Apostoliese Geloofsbelydenis wat ons
elke Sondag bely, nl. “Ek glo aan ’n
heilige, algemene christelike kerk, die
gemeenskap van die heiliges.”  

Hiervolgens is daar drie kenmerke
van die kerk, wat alles fundamenteel
is in die vorming van en onderrig in
die CLWB:

3

- heilig
- algemeen
- christelik 

Die kenmerke van die kerk vind ons
in NGB artikel 29: 

Die kenmerke waaraan ons
die ware kerk kan uitken, is
die volgende: Wanneer die
kerk die evangelie suiwer
preek, die sakramente suiwer
bedien soos Christus dit
ingestel het en die kerklike tug
gebruik om die sondes te straf
– kortom, wan neer almal hulle
ooreenkomstig die suiwere
Woord van God gedra, alles
wat daarmee in stryd is, ver -

1 Oorsprong en Rigting, deel 1 (Kaapstad:
Tafelberg-Uitgewers, 1967), p.15.

2 Ibid., p.42 e.v.

3 Calvyn sê dat wanneer ons in die geloofs -
belydenis praat van die ‘kerk’ word nie net die
sigbare kerk bedoel nie, maar al God se
uitverkorenes regdeur die geskiedenis.  Cal vyn
beklemtoon twee woorde in hierdie belydenis
oor die kerk, naamlik ‘glo’ en ‘aan’.  Die
woord ‘glo’ word gebruik omdat ons baiemaal
nie die onderskeid in hierdie lewe kan maak
tussen die gelowiges en die goddeloses, tussen
die skape en die wilde diere nie.  Calvyn wys
ook daarop dat ons nie ‘in’ die kerk glo nie
(ons glo ‘in’ God waarin ons vertroue en ge -
loof is), maar ‘aan’ die kerk.  Verder is die kerk
ook ‘katoliek’, wat beteken dit is universieël
versprei oor die hele aarde.  Hierdie eenheid lê
daarin dat al die uitver korenes een is in Chris -
tus, een liggaam, een Hoof, een geloof, een
hoop, een liefde, een God deur die een Gees.

Vervolg op bl. 4
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Vervolg op bl. 5

werp en Jesus Chris tus as die
enigste Hoof erken.

Wanneer ek dus van die kerk praat,
dan sien ek die kerk as die liggaam
van Christus, ’n organiese geheel,
van wie die lede voor die grond -
legging van die wêreld uitverkies is,
en deur die Seun van God deur sy
Gees en Woord deur al die eeue uit
al die nasies van die wêreld ver -
gader word, en  haarself manifesteer
op die aarde in die vergadering van
die gelowiges en hul nageslag.

4

Ons moet dus op grond van hierdie
belydenis, daarteen waak om in ons
vestiging en onderrig van die CLWB
dit los te maak van Christus se Kerk,
so asof ’n CLWB iets neutraal is
waar oor alle Christene kan saam -
stem, ongeag of hul in ’n ware of
valse kerk is.  

Dit is juis die Kerk se taak om die
volle raad van God te verkondig
(Hand. 20:27). Uiteindelik beteken
die doopbevel ‘leer hul om alles te
onderhou’ niks anders nie as om
ons totale lewe en denke te vorm
na God se Woord, dus ’n CLWB
te vorm vanuit wat ons glo en bely in
en vanuit die kerk die hele wêreld
wyd.   

Vir gereformeerde gelowiges wat hulle
vir ’n CLWB beywer is dit dus nood -
saaklik om vanuit die Heilige Skrif
soos in die gereformeerde belydenis
as fondament bely, ’n CLWB bevorder
vir elke terrein van lewe en denke.

Dit bring ons by die beantwoording
van die vraag oor wat die kerk se
taak is t.o.v. die CLWB.

Die roeping van die kerk van
Christus t.o.v. die CLWB

As ek dit in een sin kan probeer op -
som, dan is dit die bevestiging, hand -
hawing, bevordering, onderrig en op -
voeding in, en uitlewing van die anti -
tese, die groot vyandskap van Gen.
3:15 op elke terrein van lewe en den -

ke. Ons lees in Gen. 3:15 die vol -
gende: 

15
En Ek sal vyandskap stel

tus sen jou en die vrou, en
tussen jou saad en haar saad.
Hy sal jou die kop vermorsel,
en jy sal hom in die hakskeen
byt.

Hierdie antitese, tussen God se
Koninkryk in Christus teenoor die
Satan en die mens se koninkryk, is ’n
geestelike antitese wat in die totale
lewe en denke van die gelowige en
sy gesin en kerk gehandhaaf moet
word.  

Hierdie antitese is nie tussen volk en
volk, tussen swart en wit, tussen
man en vrou, tussen ryk en arm nie,
maar tussen Christus en Satan,
tussen die waarheid en die leuen,
tussen lig en duisternis, tussen die
ware en die valse kerk, ens.  

En dit sny deur die hele lewe, orals
waar die lidmaat in die amp van
gelowige optree.  

Ek wil nou graag in die besonder kyk
hoe Paulus as apostel geroep tot die
heidene hierdie groot antitese ge -
hand haaf het, waarin ons as ge lo -
wiges ook moet staan, saam as ge -
meente maar ook afsonderlik in die
amp van gelowige in hierdie wêreld.

Paulus se roeping tot die heidene

Paulus word geroep om die evan -
gelie in die besonder aan die hei de -
ne van sy dag te bring.  As ’n mens
sy briewe bestudeer, dan blyk dit
duidelik daaruit dat Paulus nie net
die wil van God geken het ten op -
sigte van wat hy moes verkondig aan
’n verlore wêreld nie, maar dat hy
ook sy tydsgees, ja, die LWB’s van
sy tyd geken het.  Paulus het dus die
Evangelie van God in Chris tus
geken, maar ook die mense, tye en
omstandighede waarnatoe die waar -
heid gebring moes word.

In Hand.17 konfronteer hy die hei -
den se filosofieë van sy tyd en stel
daar teenoor die Evangelie van Je -
sus Christus. Ons kry ook die vol -
gende uitsprake in sy briewe, wat
daarop wys dat Paulus die valse

godsdienste en filosofieë van sy tyd
geken het en vanuit die Skrifte
weerlê het: 

22
want die Jode vra ’n teken en

die Grieke soek wysheid, 
23

maar ons verkondig Christus
wat gekruisig is, ’n struikelblok
vir die Jode en dwaasheid vir
die Grie ke; 

24
maar vir die wat

ge roep is, Jode sowel as Grie -
ke: Christus, die krag van God
en die wysheid van God. – 1
Kor. 1
3
Want hoewel ons in die vlees

wandel, voer ons die stryd nie
volgens die vlees nie; 

4
want

die wapens van ons stryd is
nie vleeslik nie, maar kragtig
deur God om vestings neer te
werp, 

5
terwyl ons planne ver -

breek en elke skans wat op -
gewerp word teen die kennis
van God, en elke gedagte ge -
vange neem tot die gehoor -
saamheid aan Chris tus, 

6
en

ons gereed hou om elke onge -
hoorsaamheid te straf wan -
neer julle gehoor saamheid
volkome is. Want hoewel ons
in die vlees wandel, voer ons
die stryd nie volgens die vlees
nie – 2 Kor. 10
8

Pas op dat niemand julle as
’n buit wegvoer deur die wys -
be geerte en nietige misleiding
nie, volgens die oorlewering
van die mense, volgens die
eer ste beginsels van die wê -
reld en nie volgens Christus
nie. ... – Kol. 2
14

en hulle nie besig hou met
Joodse fabels en gebooie van
mense wat van die waarheid
afwyk nie. 
– Tit. 1

Uit bogenoemde kan ons die vol gen -
de toepassing maak vir vandag:
dat predikante en ouderlinge spe si -
fiek, maar alle lidmate in die alge -
meen nie net onderrig word in die
Heilige Skrif, belydenis, kerkgeskie -
denis, kerkorde, ens. nie, maar ook
daarin dat ons ons tydsgees van

Vervolg van bl. 3

4 Herman Hoeksema, Reformed Dogmatics
(Grand Rapids, MI: RFPA, 1985), p.563.
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vandag reg sal beoordeel en ver -
staan. In die verlede, vorige eeue,
was daar bv. spesifieke vakke soos
‘Polemiek’ en ‘Apologetiek’ waarin
predikante op gelei is, om hul toe te
rus om hul tydsgees reg te verstaan
en vanuit die Woord van God te kan
weerlê.  

Ons moet die valse godsdienste
van ons tyd ken, ons moet die valse
kerk van die ware kerk kan onder -
skei, én ons moet ook die evolu -
sionisme, New Age, postmoder -
nisme, femini sme, materialisme,
ens. ken, om dit vandag te kan weer -
lê.  Die lidmate van die kerke word
daagliks d.m.v. van die media, pers,
skole, ens. deur al hierdie –ismes
oordonder, en as ons die Woord
effektief tot ons tyd wil bring, moet
ons die mense van ons tyd ook goed
ken.  Dit is alles deel van die kerk se
roeping om sy lidmate toe te rus in ’n
CLWB.

In Handelinge 17:1-3  lees ons toe
het Paulus

“in Thessaloníka gekom, waar
’n sinagoge van die Jode was.
2

En volgens sy gewoonte het
Paulus na hulle gegaan en
drie sabbatte lank met hulle
gespreek uit die Skrifte 

3
en dit

uitgelê en aangetoon dat die
Christus moes ly en uit die do -
de opstaan, en gesê: Hierdie
Jesus wat ek aan julle ver -
kondig, is die Christus.”

Paulus spreek die Jode as gods diens -
tige mense direk uit die Skrifte aan as
aanknopingspunt en kon fron teer hulle
met die profesieë oor Chris tus, m.a.w.
hy konfronteer hulle met hul Messias-
oftewel Christus be skouing. 

’n Bietjie verder in Hand.17 lees ons
dat Paulus in Athene aankom, die
bastion van die heidense filosofieë
en paganisme. Hy gaan daar met die
filosowe in gesprek, maar hier is sy
aanknopingspunt soos volg: 

“
22

Paulus gaan tot in die
middel van die Aerópagus
staan en sê: Atheners, ek sien

dat julle in elke opsig baie
godsdienstig is. 

23
Want terwyl

ek rondgegaan en julle heilig -
domme aanskou het, het ek
ook ’n altaar gevind waarop
ge skrywe is: Aan ’n onbe -
kende God. Hom dan wat julle
vereer sonder om Hom te ken,
verkondig ek aan julle. 

24 
Die

God wat die wêreld gemaak
het en alles wat daarin is, Hy
wat Here van hemel en aarde
is, woon nie in tempels met
hande gemaak nie.”

Hier begin Paulus nie met Christus
nie, maar met die leer oor die Skep -
ping en die Godsbeskouing.  Wat
egter baie belangrik is dat dit nie
dáár bly nie, maar ook eindig met die
konfrontasie oor die Evangelie van
Jesus Christus (v.30,31), wat self
God en Skepper is (Kol.1).  

(Die bydrae van ds Le Cornu word
in meer as een aflewering ge plaas,
vanweë die lengte daarvan. Deel 2
word vir die April 2011-uitgawe
beplan.  – Red.)

Vervolg van bl. 4

Die hervormer, Martin Luther, het in die tyd van die Hervorming die volgende oor (Duitse) skole gesê (vry
vertaal):

Ek is baie bekommerd dat die skole blyk om wye poorte tot die hel te wees, behalwe as hulle ywerig werk om
die Heilige Skrifte te verduidelik, en dit op die harte van die jeug te graveer. Elke instelling waarin mense nie
konstant besig gehou word met die Woord van God nie, moet korrup word. Ek beveel aan dat niemand hulle
kind plaas waar die Skrifte nie oorheersend regeer nie.

’n Uittreksel geneem uit: Die  noodsaaklikheid  van  Christelike  onderwys  en  opvoeding  tot behoud
van  ons  Christelike beskawing  in  Suid-Afrika, deur prof. HJ Strauss:

Sonder Christelike onderwysvestings staan ons ontwapen, oop en onbeskut, teen die vyande van Christus.
Werklik, want geen Christen mag dink dat ons die vesting van die Protestants‐Christelike beskawing in Suid‐
Afrika sal hou slegs met die kerk nie. Nee, ons lewe in Christus is ŉ hegte eenheid onder sy Hoofskap;  ŉ
eenheid uit die Christus‐herbore hart waarvan ál die uitgange tot gehoorsaamheid geroepe is – nie slegs die
godsdienstige nie.  En wie probeer om alleen maar godsdienstig trou te wees, sal spoedig uitvind dat die
ontrou in al die ander uitgange ook die godsdienstige trou ondermyn.  En wie probeer om slegs die kerk
getrou te wees, sal spoedig uitvind dat die ontrou in die huwelik, in die gesin, in die staat, in die skool en in
die bedryf ens. as vanself ook kerklike ontrouheid in die hand werk.
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Die manifes oor waardes, op -
voeding en demokrasie
Die Departement van Nasionale On -
derwys het in Augustus 2001 die
Mani festo on Values, Education and
Democracy gepubliseer. Volgens die
destydse minister van onderwys,
mnr Kader Asmal, was die doel van
hierdie Manifes om volke van uit -
eenlopende agtergronde, kultu rele
praktyke en tale te verenig binne ŉ
demokratiese raamwerk deur middel
van die onderwys. 
Onderwysstrategie #6 stel ten doel
die terugplaas van geskiedenis in
die skoolkurrikulum. Hiervolgens
word die onderrig van geskiedenis
as sentraal beskou vir die bevor -
dering van alle menslike waardes,
insluitend dié van verdraagsaam -
heid. Argeologie word aanvaar as ŉ
wesentlike deel van geskiedenis,
want dit belig deur die evolusionêre
prosesse ons gemeenskaplike af -
stam ming, wat tot verdraagsaam -
heid tussen alle kulture sou bydra.
Verder word deur geskiedenis ons
waardes en moraliteit geslyp, want
deur geskiedenis word menslike
mis lukkings en sukses oor millen -
niums bestudeer. Deur geskiedenis
kan nie alleen die chronologie van
ge beurtenisse en die dinamika van
ver anderinge in die tyd bestudeer
word nie, maar leerlinge kan daar -
deur ook self bepaal wat goed en
sleg is, en wat reg en verkeerd is. Dit
sal jongmense help om hoër vlakke
van morele beoordeling te bereik.
Sodoende verkry lewe betekenis en
word normatiewe beginsels afgelei,
waarvolgens almal kan lewe. Tot
sover die Manifes.
Beoordeling: Die vertrekpunt van
hier die Manifes is onteenseglik ŉ le -
wens beskouing vanuit die mens,
deur die mens en tot die mens. Van
die onderwys word verwag om leer -
linge te vorm tot die staat se huma -
nistiese visie van nasiebou. Verder
moet die mens se evolusionistiese
en aardse herkoms as aansporing
vir die mens dien om deur eie in sig -
te, deur eie krag en deur natuur krag -
te tot verdere intellektuele en gees -

te  like hoogtes te vorder. Die mens
moet uit sy foute leer en daaruit etie -
se en morele kodes aflei. Die mens
is daarom bepaler van en regter oor
sy lewenskodes. Hierdie bevordering
van ŉ skaamtelose humanistiese
etiek en moraliteit staan ver verwy -
der van die Bybelse lewens- en wê -
reld beskouing.

ŉ Onderwysing van Asaf (Psalm
78:1-8)

My volk luister na my onderrig;
neig julle oor tot die woorde van
my mond.  Ek wil my mond open
met ŉ spreuk, raaisels uit die
voor tyd laat stroom.  Wat ons ge -
hoor het en weet en ons vaders
ons vertel het, sal ons nie verberg
vir ons kinders nie, maar aan die
volgende geslagte vertel die
roemryke dade van die Here en
sy mag en sy wonder wat Hy ge -
doen het.  Hy tog het ŉ getuienis
opgerig in Jakob en ŉ wet gegee
in Israel, wat hy ons vaders
beveel het – om dit aan hulle
kinders bekend te maak, sodat
die volgende geslag dit kan weet,
die kinders wat gebore word, dat
hulle kan opstaan en vertel aan
hulle kinders, en hulle vertroue op
God kan stel en die dade van
God nie vergeet nie, maar sy
gebooie kan bewaar, en nie word
soos hulle vaders nie, ŉ koppige
en wederstrewige geslag, ŉ
geslag met ŉ onvaste hart en wie
se gees nie trou was teenoor God
nie.”  En dan volg die lesse uit die
geskiedenis, die leiding van God
in die geskiedenis van Israel en
sy wonderdade, sy toorn oor die
ongehoorsaamheid van sy volk,
sy strawwe, sy barmhartigheid en
goedheid.

Die geskiedenis word hier in sy ver -
band gesien met die volk Israel en
God se daadwerklike leiding. Op
dieselfde wyse sou ons van geslag
tot geslag ons kinders die geskie -
denis van ons land en die Afrikaner
kon vertel vanaf die landing van Jan
van Riebeeck tot vandag, die leiding
van God in die voortgang van Suid-

Afrika se geskiedenis en die toe -
koms gerigtheid van die voortgang. 

Suid-Afrikaanse geskiedenis 
Met Jan van Riebeeck se vertrek uit
Nederland na die Kaap was die
Heilige Skrif die grondslag van ŉ
reformatories-Bybelse lewens- en
wêreldbeskouing wat op die gebied
van die Godgeleerdheid, en op die
kerklike, maatskaplike en staat kun -
dige terreine ŉ groot invloed in
Frankryk, Switserland, Nederland,
Engeland en Skotland, en ook groot
dele van Duitsland, Pole en Hon -
garye uitgeoefen het. Die formele
hoofbeginsel van hierdie lewens- en
wêreldbeskouing is dat die Bybel die
onfeilbare Woord van God is, wat sy
lig op alle terreine van die menslike
lewe en die wêreld werp, en wat nie
slegs vir die godsdiens en vir die
saligmaking van die mens van
belang is nie.
Onderweg na die Kaap het Jan van
Riebeeck die skippers van die
Reyger en die Goede Hoop op 30
De sember 1651 beveel om aan
boord van die Drommedaris te kom
om skeepsraad te hou. Die voor -
geskrewe gebed waarmee Van
Riebeeck die vergadering geopen
het, het hy voor in die Resolusie -
boek geskryf. Dit staan as ‘Van
Riebeeck se gebed’ bekend. 

“Barmhartige, genadige God en
he melse Vader, volgens u god de -
like wil is ons geroep om die sake
van die Generale Verenigde Ne -
derlandse Geoktrooieerde Oos -
Indiese Kompanjie hier aan die
Kaap die Goeie Hoop te bestuur.
Met hierdie doel voor oë is ons met
ons Raad in die heilige Naam ver -
gader om met die Raad se advies
sodanige besluite te neem waar -
mee ons die Kompanjie se be -
lange die beste kan bevorder. Ons
is hier om die wet te handhaaf en
om, as dit moontlik is, onder hier -
die wilde en onbeskaafde mense u
ware gereformeerde Christelike
leer voort te plant en bekend te

Rol van geskiedenis in opvoeding
- Prof. Pieter H Stoker

Vervolg op bl. 7
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maak tot lof van u heilige Naam en
tot voordeel van dié wat oor ons
re geer. Hiertoe is ons sonder u
genadige hulp allermins in staat.
Daar om bid ons U, aller ge na -
digste Vader, dat U met u vader -
like wysheid by ons sal bly ...”

Geskiedenis is voortgang van mens -
like handelinge en dus ook van men -
se se werke. Vir die Christelik-be -
skaafde Westerling is die begin van
Suid-Afrika se geskiedenis in Jan
van Riebeeck se gebed geleë. Die
Suid-Afrikaanse geskiedenis ont -
plooi vandat Jan van Riebeeck en sy
medereisigers in Tafelbaai aan wal
gestap het. 
Die mens bou algaande geskiedenis
enersyds op die oue, waaruit die
nuwe tot stand gebring word, maar
andersyds op die kontingente ge -
leent hede wat die bestierende God
op die mens se pad bring. Die ge -
skiedenisvormende mens is ant -
woorder op die gestuurde kon tin -
gen te geleenthede, byvoorbeeld die
Anglo-Boereoorlog, Vrede van Ver -
eeniging, Unie van Suid-Afrika, die
Eerste en Tweede Wêreldoorloë,
Re pu bliekwording van Suid-Afrika
en die ANC en dié se bondgenote se
magsoorname in 1994.

Christelike opvoeding
Teenoor die humanistiese visie van
nasiebou van die Departement van
Nasionale Onderwys, sentreer Chris -
 telike opvoeding in die toerusting van
verbondskinders vir hulle lewenstaak,
wat gerig is tot diens aan God en die
naaste. Toerusting het die betekenis
van iets, wat aan iemand vir ŉ be paal -
de doel of vir optimale funksionering
voor sien word. Deur ŉ persoon toe te
rus kan hy beter aan ŉ doel beant -
woord en kan hy ten volle funk sio -
neer. Opvoedkundig beteken dit dat
opvoeders verbondskinders help om
hulle te bekwaam vir ŉ lewens be -
stem ming, in diens aan God en die
naas te. Opvoeding sluit daarom
onder wys (onderrig) in. 
Die staat het duidelik uitgespel wat sy
filosofie en oogmerke met Kurri ku lum
2005 is. Ons kan nie en mag nie die
staat se mensgerigte (huma nistiese)
lewens- en wêreld beskou like oog mer -

ke goedskiks aanvaar nie. Christelike
onderwys gaan uit van Bybel gefun -
deerde lewens- en wêreldbeskouinge
en norme. Dit lê ŉ verpligting op die
gereformeerde ge meenskap van ge -
lowiges om met des kundigheid en
oortuiging die norme, die lewens- en
wêreld be skou like en die etiese waar -
aan Chris telike opvoeding en on der -
wys en die Christelike beroepslewe,
same lewingsverbande en vryetydbe -
steding moet voldoen, te formuleer en
in skoolleerplanne te implementeer,
deur die skryf van handboeke en die
uitwerk van lesskemas vir die onder -
wyser in die klaskamer.

Geskiedenisonderwys en lewens-
en wêreldbeskouing
! In Christelike geskiedenison der -

wys moet duidelik na vore kom
dat die ge skiedenis in die teken
van die vol tooiing van God se
heilsplan staan. Geskiedenis is
nie ŉ self standige (ou tonome)
pro ses, waar van die voort gang
deur kousaal-historiese faktore
en immanente wetmatighede be -
paal word nie. Dit mag lyk of die
historiese werklikhede deur eko -
no miese, sosia le, sielkundige,
teg nie se, politieke en ander
prosesse be paal word, maar die
proses staan onder die regering
van God. Geskie denis lei nie
hom self nie, maar dit is ŉ kon -
tingente proses, ŉ nie-her halen -
de opvolging van eenmalige ge-
beurtenisse; gebeurtenisse wat
nóú plaasvind.

! Geskiedenis kan nie los van kul -
tuur eie en volkseie aangebied
word nie, maar moet as ŉ same -
hangende en sin volle geheel
diens baar en inspi rerend in ŉ sa -
melewing kan inwerk, tot groter
beskawingsontwikkeling.

! Leerlinge moet ŉ historiese be -
wus syn ontwikkel, om te kan ver -
staan waarheen die mens op
pad is en wat die huidige stand in
die geskiedenis is. ŉ Historiese
bewussyn word ge ken merk deur
ŉ besef dat elke tyd vak deur ŉ
bepaalde lewensvisie ge ken -
merk word.

! Geskiedenisonderwys beoog om
leer linge voor te berei op ŉ lewe,
waar in hulle, uitgaande van God
se liefdesgebod, antwoord moet

kan gee ten opsigte van alle le -
wensvrae.  

! Volgens God se skeppings op -
drag bou die mens, maar deur
die sonde breek die mens af en
verwoes. Deur sy sondige natuur
tree die mens selfverheffend en
selfvernietigend op, maar deur
self beheersing is hy ŉ beeld -
draer van God.

! Ons moet let op God se han -
delinge in die geskiedenis; hoe Hy
nasies en volke daargestel het
vanaf Genesis, ook die Afrikaner -
volk; hoe die mens in selfgerigt heid
en selfgelding pro beer leef en
watter invloed dit op die ver loop
van gebeure gehad het. Kinders
moet geleer word om gebeure te
beoordeel in die lig dat daar dinge
is wat moet, wat behoort en wat
mag en wat nie mag nie.

! Deur die historiese feite te ken
en te aanvaar dat God die ge -
skiedenis tot ŉ voleinding laat
verloop volgens sy Raadsplan, is
dit moontlik om die sin van die
geskiedenis te sien in die red -
ding van die mens deur Jesus
Christus. Hierdeur verkry die
feite van die wêreldgeskiedenis
en die Suid-Afrikaanse geskie -
denis ŉ nuwe betekenis.   

Vervolg van bl. 6

Prof. Nik Lee, tans van Australië het
hier die veelseggende hout snee werk
in 1950 gedoen, wat ’n uitbeelding
behels van hoedat die Afrikanervolk in
die tyd wat sou kom in die noutes
gedruk word en ’n bestaanskrisis sou
beleef. 
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Vervolg op bl. 9

Lewens- en wêreldbeskouing en geskiedenis
- Hugo Hayes

Dié twee onskeibaar
Onderskeie bydraes in hierdie uit gawe
lewer uiters insiggewende en veel seg -
gende perspektiewe oor bo ge melde
twee sake op. Die lees van die twee
betrokke artikels bring eerstens be -
langrike insigte waarop die aandag ge -
vestig wil word. Twee hiervan is, on -
der meer, dat gemeldes (i) as prinsi -
pieel van aard beskou moet word en
(ii) nie losstaande van mekaar be -
oordeel moet word, asof die een nie op
die ander betrek kan word nie. Die
vraag is dus: wat is die noodwendige
verband wat daar tussen hierdie twee
(lewens be skouing en geskiedenis)
bestaan en hier aangetoon wil word? 
Aansluitend by die bydrae oor le -
wensbeskouing, word dit duidelik dat
dit ŉ saak van grondliggende bete -
kenis in menselewens is daar waar
in geloof in God-drieënig vergader
word. Dit behels die kerk en die volk,
om dit nader te kwalifiseer. Die han -
del en wandel dien as bevestiging
van die lewensbeskoulike, soos dit
deur die geskiedenis weerspieël
word. Laasgenoemde sluit die vele
fa sette van die kultuur en geskie -
denis van enige volk in, wat so nou
aan mekaar verwant is dat ons dit in
die reël as kultuur-histories aandui.
(Daar sou goedskiks ook na ander
fasette soos die kerklik-gods diens -
tige of ekonomies-maatskaplike ver -
wys kon word. In pas egter met die
tweede bydrae word, ter wille van die
eenheid van die tema, by die on -
derwerp van geskiedenis vol staan.)
Dus handel die onderhawige bydrae
oor die onlosmaaklike, onoor sien -
bare verband tussen geloof, lewens -
beskouing en geskiedenis. Wat hier -
die twee sake betref, gaan beide die
skrywers (ds Le Cornu en prof.
Stoker) van die reformatoriese
stand  punt uit, wat vir ons tydsom -
standighede van kardinale belang is.

Kerklike waarhede en historiese
werklikhede
Lewensbeskouing as vertrekpunt, het
met die fondamente te doen waar op ŉ
gemeenskap soos die kerk of die volk
gegrondves is/ gebou word. Dit waar -

op die diepste en mees grondliggende
inhoude van hulle geloof en oor -
tuigings gebaseer en gevestig is, is ter
sake. Eie aan ons Afrikanervolk is die
feit dat hy vanuit ŉ bepaalde Chris -
telik-refor matoriese begronding tot
stand gekom het. Die bydrae oor die
ge skiedenis beklem toon hierdie ont -
staans grond baie sterk, en daarop
hoef nie verder in gegaan te word nie.
Die fondamente van ons kerklike - en
volkslewe kan as die vasstaande en
onwankelbare waarhede gesien word.
Deur die eeue heen is dit, ooreen -
komstig ons refor matoriese oor -
tuiging, geglo en bely. Vir hierdie
waar borg, naamlik dat die waarhede
van ons geloof stand vastig en onbe -
weeglik is, moet daar deur iemand
ingestaan word, anders het dit geen
durende bete kenis of waarde nie.
Dit bring ons by die kwessie van die
kerk en lewensbeskouing. Die by drae
hieroor lê die vaste oortuiging dat ons
godsdiens- en lewens be skouing op
sekerheid berus wat van ŉ tran sen -
dente oorsprong is. Dit is God self wat
die waarborge daarvoor voorsien en
persoonlik daarvoor in staan.  Hierdie
oorsprong en waar heid van die ver -
bond lê ver terug in die Ou Testa -
mentiese tyd, loop deur na die Nuwe
Testamentiese tyd, dwarsdeur ons
volksgeskiedenis van 350+ jaar tot in
die hede van ons bestaan. Dit is be -
kragtig en beseël in die heilshan -
delinge van ons Here Jesus Christus
in Wie die gena de verbond sy primêre
vervulling gevind het. Hierdie is
waarhede wat hulle begin in die geloof
het, en daar van daan verder tot die
vorming van ons besondere lewens -
beskouing aanlei ding gegee het. Dit
manifesteer na alle kante van ons
volkslewe, soos wat dit ondermeer in
ons beskouing oor die kultuur-
historiese neerslag ge vind het. Ons
geloof, en dus ook lewensbeskouing
is op hierdie vaste sekerheid, wat
nader as ons Chris telike belydenis
aan getoon kan word, gegrondves.
“Ook ons lewens beskouing?!” sou
iemand dalk vra. Ja beslis, ook ons
lewensbeskouing, en dit laat ŉ mens
tweekeer dink. Want dit is juis ook
veral deur ons lewensbeskouing dat

ons dag-vir-dag besig is om aan die
kultuur-historiese, waarna vroeër
verwys is, beslag te gee. Kerkver bon -
denheid, geloof en lewensbeskouing
mag in geen opsig van mekaar ver -
wyder staan nie. Ds Le Cornu stel dit
dui delik: “Ons moet dus op grond van
hierdie belydenis, daarteen waak om
in ons vestiging en onderrig van die
Christelike lewensbeskouing dit los te
maak van Christus se kerk”.  
Ons lewensbeskouing en Christus se
kerk!  Wat ŉ geweldige saak is dit nie?
Dat, op grond van hierdie uit spraak,
die verantwoordelikheid be treffende
ons lewensbeskoulike han del en
wandel aan Hom en sy kerk verbind
word. Gewis staan die kerk en ons
Christelike geloof sentraal wanneer
oor lewensbeskouing en hoe dit in ons
volkslewe tot uitdruk king kom, gere -
deneer word, en dit het implikasies vir
hoe ons aan die ontplooiing van die
geskiedenis meewerk. 

Verantwoording oor eie geskie de nis
Om nou na die plek van geskiedenis
in ons volkslewe stil te staan. Ook
hier word die verband met gods -
diens/ geloof in die betrokke bydrae
daaroor so uitgelê dat daar geen
onsekerheid kan bestaan nie. Ons
perspektief op en waardering van
ons eie geskiedenis is ten nouste
met ons godsdienstige gesteldheid
verbind. Dit sluit die aandeel van ons
volk aan die eie geskiedenis in sy
engere en breëre verbande in. Wan -
neer daar, byvoorbeeld, wendinge in
ons staatkundige bedeling kom,
soos in onlangse jare, is dit gebeure
wat, uit hoofde van hierdie stande
van sake,  lewensbeskoulik aan die
deur van ons volk gelê word.
Ds Le Cornu aksentueer die onmis -
bare roeping en taak van die kerk in
die vorming van die Christelike le -
wensbeskoulike. Die bydrae van prof.
Stoker is gerig op hoe dit in die tyd
deur ŉ volk, in hierdie geval ons ge -
liefde Afrikanervolk, beoordeel en
gerealiseer moet word, ter wille van
Christelike geskied- en beskawings -
vorming, as ons roeping. 
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Die kerk het ha  ar bepaalde roeping en
taak, soos uit die bydrae daaroor baie
duidelik na vore kom. Dit is om deur
die Woordverkondiging onder meer
ook die lewensnoodsaaklike vorming
van die Christelike lewens beskouing
as deel van die kerk se verantwoor -
delikheid te volvoer.  Daar vandaan rus
dit op die skouers van die volk, wat in
daardie kerke hier die besondere be -
lydenis huldig, om dit na die werk -
likheid van die ge skiedvorming te
neem. Die só bely dende volk moet die
kultuur-histo riese werklikheid dermate
behartig dat dit van hulle ongeveinsde
geloof in hierdie God Wie hulle met
oor tuiging bely, sal getuig.
Van ewegroot belang is dus die by drae
oor die geskiedenis, ten einde die
betekenis van die kultuur-histo riese
kant van ons volksbestaan onder
aandag te bring. Daaruit blyk dat wat
vroeër oor die kerk en lewens be -
skouing gesê is, deur ons aandeel aan
die ontplooiing van die geskiedenis
verwerklik (moet) word.  Niemand sou,
wat die geskiedenis betref – net soos
ook die ander kante van ons volks -
bestaan – kan verklaar dat hy of sy
geen belang daarby het nie. Apatie
teenoor die eie geskie denis en
volkskultuur moet dus afge wys word.
Ons staan elkeen hoof vir hoof
midde-in die geskiedenis van elke -
dag, met ons bepaalde aandeel in
die ontplooiing daarvan.
So gesien sal hedendaagse jong -
mense hulle nie van hulle geskie denis
wat onder dié vir sommige ge rieflike
skeldnaam ‛apartheid’ ver loop het, kan
losmaak nie.  Ewen eens sal dié wat in
die vorige be deling grootgeword het,
hulle ook nie van die heersende
tydsgewrig kan losmaak nie; selfs al
sou van hulle dit as ŉ onbehaaglike
historiese tyds gewrig bestempel.

Kontroversie
ŉ Verdere kritieke kwessie is die
kon  troversie wat oor ons eie volks -
geskiedenis losgebars het.  In die
openbare onderwyskurrikulum word
hierdie geskiedenis op ŉ drakoniese
wyse voorgestel. Dit ondanks die feit
dat,  terwyl die Afrikaner besig was
om die grondslag te lê vir ŉ bedeling
wat aan diverse kulture lewens -
ruimte sou moes verleen, dit daarna

vir ander doeleindes in ŉ ander rig ting
begin stuur is. Die gevolge van die laat
20ste eeuse verwringing van ons
geskiedenis het egter daar toe gelei dat
in baie skole Geskie denis as vak net
nie meer aangebied word nie.  ŉ Mens
sou met reg kon vra: met watter
kultuur-historiese erfenis en welke
burgerlike identiteit ons kinders en
jongmense wat in die heersende
tydsgewrig grootword hulle in hierdie
omstandighede sal wil vereenselwig?
Indien dit nie dié van die Afrikaner sal
wees nie, watter dan?  ŉ Vraag wat
hiermee saamhang is: hoe sien die
Afrikaner van die 21ste eeu die
verdere ont plooiing van die eie
kosbare rykdom van kultuur-historiese
erfenis en geskiedenis, indien daar by
hom/ haar nog ŉ lewende volksideaal
aan wesig sou wees?
Met al die verwikkelinge sover dit die
geskiedenis aangaan, kan daar
moont lik twee teen-normatiewe be -
naderings tot geskiedenis ontstaan,
wat as bedreigings gesien moet word.
Die eerste sou wees dat iemand die
geskiedenis as’t ware ‘afskryf’ deur dit
as van nul en gener waarde meer nie
te hou. Die eie deel name aan die
sinvolle ont plooiing daarvan word in só
ŉ geval opgeskort en aan andere
oorgelaat. Iemand sou, byvoorbeeld,
verklaar dat hy of sy geen erg meer het
aan die uitbouing en veredeling van
die eie kulturele erfenis van ons volk
nie. Die tweede sou kon wees dat ie -
mand die eie kultuur en geskiedenis
nie meer onderskei en korrek waar -
 deer nie. Heersende tendense is om
die geskiedenis van Suid-Afrika nie
meer op Christelik-volkseie grond slag
te benader nie, maar eerder die
patroon te volg wat in die nasionale
kurrikulum voorgeskryf word. Voorts
word die norm van waarheids ge troue
geskiedskrywing op lewens beskoulike
grondslag grootliks geïg noreer. Wat in
die plek daarvan aangebied word is
‘geskiedenis’ wat beswaarlik grondvat,
ten einde as geloofwaardig aanvaar te
kan word. Die aanspraak dat dit ŉ
getroue weerspieëling van al die
mense van Suid-Afrika se geskiedenis
bevat, oortuig in feitlik geen opsig nie.
Bowendien is daar ŉ sterk gerigtheid
om die geskiedenis en kultuur van die
Afrikaner onder verdenking te bring,
deur dit in sekere kringe op misdadige
wyse voor te stel.              

Slotbeskouing
Die antwoorde op die herstel van
betekenisvolle geskiedkundige pers -
pek tiewe lê ondermeer in die by -
draes oor die kerk en lewens be -
skouing en oor die geskiedenis,
waar na verwys is, opgesluit. Dit ver -
eis dat ŉ geheel en al nuwe waar -
dering vanuit ons Protestants-
Christelike geloof en lewensbe -
skouing van die plek en betekenis
van geskiedenis en kultuur gedoen
sal moet word. Die noodsaak aan
geskikte bronne wat met die oog
hierop identifiseer en of saamgestel
word spreek vanself. Ons Vereniging
se vakmateriaal-ontwikkelings komi -
tee gee aandag aan die saak van ‘n
Christelik-kultuureie bibliografie van
Afrikanergeskiedenis.  
Verder is daar kwessies wat negatief
op ons geskiedenis reflekteer. Daar
sal as ŉ eerste stap opgehou moet
word om die Afrikaner se geskie -
denis te misbruik om polarisering
tus sen onderskeie gemeenskappe te
bewerk. Afrikanergeskiedenis is nie
verhewe bo dié van ander nie, maar
dit mag ook nie in ŉ minderwaardige
posisie ingedwing word nie. Die idee
dat die geskiedenis van Suid-Afrika
herskryf word, sodat dit al die mense
van die land sal inkorporeer, is ŉ
ooglopende vergissing. Geskie de -
nis boeke soos vir skole voorgeskryf
bevestig dat sekere standpunte
gedien wil word ten koste van ander.
Die oplossing vir die Afrikaner lê in
die rigting terug na die fondamente
van ons volksbestaan, met ŉ her -
ontginning en -waardering van ons
eie geskiedenis in die lig van ‘n
Christelike lewensbeskouing.             
Wanneer gelowige Afrikaners op 16
Des. Geloftefees vier is die saak van
die fundering van ons geskiedenis
en daaruit spruitend die toekoms van
ons volk, soos destyds by Bloed -
rivier, sake van lewensbelang. Dit
hang saam met die vraag hoe daar
vanuit die geloof en die lewens -
beskoulike oor ons geskiedenis en
kultuurerfenis geoordeel word. Slegs
ŉ Bybelskorrekte perspektief op God
se Albestier oor volkere en die gang
van die geskiedenis en ons verant -
woordelikheid ten opsigte daarvan,
kan werklike oplossings bied vir die
krisis waarin ons volk en land tans
verkeer.      

Vervolg van bl. 8
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Vervolg op bl. 11

Georganiseerde ouerdeelname kan ŉ verskil
aan ons onderwys maak

- Deur Paul Colditz, uitvoerende hoof van FEDSAS

Ouers se regte word erken
Die huidige skoolonderwysbedeling
in Suid-Afrika is deur ŉ proses van
raadpleging voorafgegaan, wat uit -
eindelik op ŉ witskrif wat die regering
op 15 Maart 1995 gepubliseer het,
uitgeloop het.  Hierdie witskrif het die
amptelike titel ONDERWYS EN OP -
LEIDING IN ŉ DEMOKRATIESE
SUID-AFRIKA: EERSTE STAPPE
OM ŉ NUWE STELSEL TE ONT -
WIKKEL gedra, maar het spoedig
die nie-amptelike titel Witskrif 1 ge -
kry, omdat dit die eerste van alte -
saam ses witskrifte oor onderwys
was wat uiteindelik sou verskyn. 
Ten aansien van die deelname van
ouers aan hulle kinders se skool on -
derwys is die volgende op bladsy 21
van Witskrif 1 verklaar:

“Ouers of voogde dra die primêre
verantwoordelikheid vir die on -
der wys aan hulle kinders, en het
die reg om deur die staats ower -
hede geraadpleeg te word oor die
vorm wat onderwys moet aan -
neem en om deel te neem aan
die beheer daarvan. Ouers het ŉ
onvervreembare reg op keuse
van die vorm van onderwys wat
vir hulle kinders die beste is, veral
in die vroeë jare van skool on der -
wys, ongeag of dit deur die staat
voorsien word, onderhewig aan
redelike waarborge wat by wet
vereis kan word. Die ouers se reg
om te kies omvat die keuse van
die taal en die kulturele of gods -
dienstige grondslag van die kind
se onderwys, met inagneming
van die regte van ander en die
groeiende kind se reg om te kies.”

Die witskrif het ook voortborduur op die
wyse waarop ouers se deelname
verseker moes word. Die skepping
van verteenwoordigende beheerlig -
game is voorsien. In hierdie verband
word op bladsy 22 soos volg ver klaar:

“Die herstel van skole en kolleges
moet hand aan hand gaan met die
herstel van eienaarskap van
daardie instellings aan hulle ge -
meen  skappe deur die vestiging en

bemagtiging van legitieme, ver -
teen woordigende beheer lig game.”

Die belangrikheid van deelname is
ook in die volgende paragraaf op
dieselfde bladsy verwoord:  
“Die beginsel van demokratiese be -
heer moet toenemend op elke vlak
van die stelsel weerspieël word deur
die betrokkenheid by raadpleging en
toepaslike vorms van besluitneming
van verkose verteenwoordigers van
die vernaamste belanghebbendes,
belangegroepe en rolspelers.  Dit
vereis van onderwysowerhede op
alle vlakke ŉ verbintenis om alle be -
trokke inligting met groepe belang -
hebbendes te deel en om hulle
werklik as vennote te behandel.  Dit
is die enigste gewaarborgde wyse
om nuwe sosiale energie in die in -
stellings en strukture van die onder -
wys- en opleidingstelsel in te blaas,
om groot sektore van die same -
lewing se kroniese vervreemding
van die onderwysproses uit die weg
te ruim, en om die mag van
owerheidsadministrasie om in te
gryp waar hy nie moet nie, in te kort.”

Die grondslag is gelê
Die grondslag vir aktiewe ouer deel -
name aan hul kinders se skool on der -
wys in die nuwe onderwysbedeling is
deur hierdie witskrif, wat as amp -
telike regeringsbeleid beskou moet
word, gelê.  Daardie grondslag is
selfs deur wetgewing versterk.  Die
Suid-Afrikaanse Skolewet is in 1996
aanvaar en het op 1 Januarie 1997
in werking getree. Daarin word voor -
siening gemaak vir die daarstelling
van beheerliggame vir alle openbare
skole in Suid-Afrika.  Die belang rik -
ste is egter die feit dat die Skolewet
bepaal dat ouers altyd die meer der -
heid lede van beheerliggame moet
uitmaak.  Die Skolewet maak ook
voor siening vir die feit dat beheer -
liggame aan vrywillige verenigings
van beheerliggame kan behoort.
FED SAS (die Federasie van Beheer -
liggame van Suid-Afrikaanse Skole)
is so ŉ vrywillige vereniging wat sig -

self vir die behoud en bevordering
van onderwys van gehalte aan Suid-
Afrikaanse skole beywer.
Die ruimte vir ouers om op ge organi -
seerde wyse ŉ verskil in ons onder -
wys te maak is geskep.  Elke drie jaar
moet nuwe beheerliggame vir alle
skole in die land gekies word. Die
volgende rondte verkiesings is juis in
2012. Daar is ŉ paar interes sante feite
aangaande hierdie ver kiesings:
! Dit word allerweë as die groot -

ste verkiesing naas die ver -
kiesings vir nasionale, pro vin -
siale en plaaslike ower hede
beskou;

! Gegewe die feit dat daar
tans 24 651 openbare skole
in die land is en dat ge mid -
deld 5 ouers tot elke beheer -
liggaam verkies kan word,
beteken dit dat minstens 125
000 ouers landwyd betrek
kan word om ŉ verskil te
maak.  (Die aantal ouers wat
tot ŉ beheerliggaam verkies
kan word verskil na gelang
van die aantal leerders in die
skool. In hoërskole met meer
as 900 leerders, kan dit
soveel as nege ouers wees
wat verkies moet word.)

! Die kworum vir ŉ geldige
verkiesing van ŉ beheer lig -
gaam is 15%.  Dit beteken
dat minstens 15% van die
ouers van die leerders van ŉ
skool teenwoordig moet
wees wanneer die ouerkom -
ponent van ŉ beheerliggaam
verkies word. 

Die tragiese werklikheid is dat die
absolute minimum skole daarin
slaag om so ŉ kworum tydens be -
heer liggaamverkiesings byme kaar te
kry.  Dit is ŉ aanklag teen ouers!

Kritiek teen die stelsel
Daar is met goeie reg geweldige kri -
tiek op wat in skoolonderwys in Suid-
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Afrika aan die gang is. Die meeste
van die kritiek is egter grootliks mis -
plaas.  Dit is nie die stelsel as so -
danig wat kritiek moet ontlok nie.  Dit
is eerder die resultate van die
stelsel.  Daardie resultate is die ge -
volg van die mense in die stelsel en
nie die stelsel self nie.  Daar is hope -
loos te veel onderwysers wat nie
hulle werk doen nie (te midde van
vele wat as die beste onderwysers in
die wêreld beskou kan word); daar is
te veel burokrate wat nie hulle sout
werd is nie (te midde van burokrate
wat werklik hul bes probeer); maar
die grootste aanklag moet dalk
teenoor die ouers gerig word.  Die
grondslag is geskep.  Die strukture is
geskep.  Maar waar is die ouers?
Die versuim van ouers om deur
middel van hulle deelname ŉ verskil
te maak, kan waarskynlik ten beste
geïllustreer word deur wat in 2006 in
Newcastle gebeur het.

Die tragedie van Hoërskool
Newcastle
Hierdie skool is in 1882 gestig en
sou dus in 2007 sy honderdvyf-en-
twin tigjarige bestaan gevier het.
Gedurende sy bestaan het die skool
uit muntende prestasies op alle ge -
biede van die opvoeding van jong -
men se opgelewer.  Dit was ŉ paral -
lelmedium skool wat voorsien het in
die akademiese en geestelike be -
hoef tes van duisende ouers, kinders
en onderwysers. Op sport- en kul -
tuur gebied het die skool vir weinig
terug gestaan.  
Die skool het egter een groot be -
sondere kenmerk gehad:  ŉ Chris -
telike etos.
Elke provinsie het sy eie maatreëls
waarvolgens die verkiesings plaas -
vind, maar daar is ŉ paar basiese rig -
 lyne waarvolgens dit moet ge skied:
! ouers moet genomineer word;
! ŉ verkiesing word gehou: in

sommige provinsies by wyse
van ŉ nominasie- en ver -
kiesings vergadering; in ander
by wyse van vooraf-nomi na -
sies en daarna ŉ verkiesings -
dag, soortgelyk aan die parle -
mentêre verkiesing;

! om te verseker dat die ver -

kiesing verteenwoodigend van
die ouergemeenskap is, word
ŉ kworum van 15% van die
totale ouergemeenskap van
die skool vir ŉ wettige ver -
kiesing vereis;

! indien die kworum nie behaal
word tydens die eerste pro -
beerslag nie, word die ver -
kiesing uitgestel tot ŉ vol -
gende geleentheid, waarty -
dens geen kworum vereis
word nie.

In die geval van skole in KwaZulu-
Natal was die voorgeskrewe kworum
wat in daardie stadium vir ŉ wettige
verkiesing vereis is 30% van die
totale ouergemeenskap. Met die
eerste probeerslag is die kworum nie
behaal nie en die verkiesing is
uitgestel na ŉ volgende datum waar -
tydens daar geen kworum vereiste
sou geld nie.  ŉ Klein minder heids -
groepie ouers het hulself georgani -
seer en so hulle verteenwoordigers
by die tweede rondte verkies gekry.
Daar was natuurlik nie veel ouers
teenwoordig tydens hierdie ver -
kesing nie en gevolglik was dit ŉ baie
eenvoudige oefening vir hierdie klein
minderheid om die verkiesings pro -
ses te kaap en hulle verteenwoor -
digers op die beheerliggaam verkies
te kry.
Dieselfde aand nog is die skoolhoof
opdrag gegee om onmiddellik die
Christelike saalopening en alle
godsdienstige gebruike te laat vaar.
Dit is natuurlik omdat ŉ beheer -
liggaam van ŉ skool die missie van
die skool en vele beleidsbepalings
van die skool mag neerlê of bepaal,
waaronder die beleid ten aansien
van godsdiensbeoefening.
Die opdrag aan die skoolhoof is met
skok en ontnugtering begroet.
Latere besluite en optredes van die
verkose ouers op die  beheerlig -
gaam het eweveel argwaan veroor -
saak en ŉ vergadering van ouers is
gehou om die bedanking van die
beheerliggaam te eis.  By daardie
vergadering was honderde ouers
teenwoordig en die skoolsaal is vol -
gepak.  Die bedanking van die be -
heerliggaam is geëis en die On -
derwysdepartement is versoek om
die beheerliggaam te ontbind. ŉ Hof -
saak om dit te bewerkstellig het selfs
gevolg.

Alles tevergeefs!  Demokrasie en de -
mo kratiese prosesse het gespreek.
Die ouers kan niemand anders as
hulself blameer vir wat daar gebeur
het nie.
Die ontwrigting en ontsteltenis was
so groot dat die viering van die skool
se honderdvyf-en-twintigjarige be -
staan in die slag gebly het.  Die
skool  hoof het die onderwys verlaat,
en sedert hy bedank het, het 38 van
die personeelkorps van 45 binne
enkele jare die skool verlaat.    
Die skool staan nog, maar vandag is
dit ŉ heel ander plek as wat dit vóór
2006 was – omdat ouers nie gaan
stem het nie!
Die les is eenvoudig: ouers kan ŉ
we senlike verskil maak, maar meer
nog, die afwesigheid van ouerdeel -
name kan katastrofiese gevolge hê.

Hoe kan ouers die verskil maak?
Elke ouer kan ŉ verskil maak.  Be -
langriker nog: elke ouer móét ŉ
verskil maak.  Dit kan op verskeie
wyses geskied, maar die plek om te
begin is deelname aan die beheer -
liggaamverkiesings. Ouers moet hul -
 self beskikbaar stel om op be heer -
liggame te dien en moet ook gaan
stem wanneer hulle die geleentheid
gebied word. Beheerliggame kan ŉ
bepalende invloed op skole se
toekoms uitoefen. Daarvoor is kun -
digheid en passie nodig.  Dit is iets
waaroor elke ouer beskik. 
Die volgende vlak waarop ŉ we sen -
like invloed uitgeoefen kan word, is
deelname aan die aktiwiteite en
invloed wat ŉ organisasie soos FED -
SAS landwyd bied. FEDSAS het ge -
vestigde strukture op sowel na sio -
nale vlak as in elk van die nege
provinsies en het direkte inspraak by
die nasionale en provinsiale onder -
wysowerhede.  Die krag en invloed
van daardie inspraak hang een -
voudig af van die krag en invloed wat
ouers tot hierdie organisasie bydra.
Getalle het natuurlik ŉ belangrike
invloed maar die ervaring, kundig -
heid en toewyding is die mees deu -
slaggewende.
Soos iemand dit by geleentheid
verwoord het: een persoon met ŉ
oortuiging is ŉ meerderheid! 

Vervolg van bl. 10

Vervolg op bl. 12
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Die vraag in ouers se gemoed is
sekerlik steeds of dit dan inderdaad so
is dat ouerdeelname wel ŉ noe mens -
wardige verskil maak.  Die on der -
staande tabel beantwoord daar die
vraag sekerlik ten beste.  Die tabel
toon die gemiddelde prestasie van
matrikulante in FEDSAS-lede skole in
2009 se matriekeksamen teenoor die
gemiddelde prestasie van die betrokke

provinsie en ook die nasionale gemid -
delde. Dit is natuurlik so dat die ge -
halte van on derwys grootliks deur die
onder wy sers in die klaskamer bepaal
word, maar dit is juis die beheer -
liggame wat die grootste seggenskap
het oor wie dit is wat in die klaskamer
gaan staan. Onderwysers by open -
bare sko le kan net op aanbeveling van
die be  heerliggaam van die skool aan -
ge stel word.    

Die geleentheid is daar om ŉ verskil te
maak.  Die strukture wat benut kan
word om die verskil te maak is daar.
Ouers moet dit net benut.  Selfs net
hulp met befondsing van die struktuur
sal al ŉ groot bydrae wees.

Ouers en andere wat deur aktiewe
deelname ŉ verskil wil maak, kan die
kontakbesonderhede van verteen woor -
digers in hulle omgewing van FEDSAS
se webwerf by www.fedsas.org.za be -
kom.

Vervolg van bl. 11

Provinsie Slaagpersentasie Provinsiale Nasionale
ledeskole persentasie persentasie

Limpopo 94,11% 48,90% 60,7%
Mpumalanga 94,84% 47,90% 60,7%
Gauteng 98,18% 71,80% 60,7%
Noordwes 96,22% 67,50% 60,7%
Vrystaat 92,64% 69,40% 60,7%
KwaZulu-Natal 95,62% 61,10% 60,7%
Oos-Kaap 97,91% 50,00% 60,7%
Wes-Kaap 99,05% 75,70% 60,7%
Noord-Kaap 95,83% 61,30% 60,7%
Nasionaal 96,14% 60,7%

Intekening: Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Intekengeld  –    Suid-Afrika: R40-00 (minstens twee uitgawes) per jaar.
Biblioteke:   R50-00 per jaar.

Elders:        R50-00 (minstens twee uitgawes) per jaar.
Biblioteke:   R52-00 per jaar.

Die Uitvoerende Beampte
VCHO
Posbus 1824
BLOEMFONTEIN

Hiermee word ingeteken op die Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Naam (Drukletters asb.): 
Prof./Dr./Ds./Mnr/Mev./Mej ........................................................................................................................................
(Skrap die nie-toepaslike asb.)
Instelling (waar van toepassing):

................................................................................................................................................................

Versendingsadres: .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................…………….….                             ...............................................
Handtekening                                                                                        Datum

Kyk ook berig bo-aan bl. 15
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“Ek kan nie – ek is nie spesifiek so opgelei nie.”
Lees Eksodus 3 en 4 (veral 3:11 en 4:10)

- Ds. Connie Bester

Indien die Here God enige meriete in
hierdie, altyd herhalende, verskoning
gesien het, sou dit seer seker op
hierdie plek in die Bybel in ŉ meer
positiewe lig gestel gewees het. Nou
vind ons egter dat die roepende God
die mat van ŉ valse verskoning telkens
onder die voete van sy gestuurde
kinders en diensknegte uittrek.
Inderdaad was Moses nie ŉ opge leide
teoloog nie. Hy was ook nie ŉ ge skool -
de onderwyser of regsprak ti syn nie.
Die opvoeding waaraan die Here hom
in Farao se paleis bloot gestel het, het
egter aan sy breë en algemene le -
wens rypheid vorm ge gee.  Wat nog
meer benodig sou word het God met
sy belofte van sy persoonlike mee gaan
met Moses en Aäron gewaar borg.
Dit is opvallend hoe dikwels Chris tene
hierdie selfde verskoning by sleep
wanneer die opdrag van die Here aan
ons adres gerig word.  Dit is on ge -
looflik om te hoor hoe dikwels op -
geleide persone hulle apatie ver skoon
met dit wat ons op skrif sê. Die argu -
ment word gevoer dat iemand se
opleiding net op ŉ bepaalde vakgebied
afgestem is. Niks meer nie.
Ons sou op verskillende maniere kon
aandui dat so ŉ verskoning nie mag
bestaan nie. Oorweeg dit maar net of u
dit sou aanvaar, indien iemand vir u
sou sê: Ek is as ŉ onder wyser/
predikant/ prokureur/ boer of in watter
beroepsveld ookal opgelei. Ek kan
daarom nie my huishouding bestuur of
persoonlike verhoudings bou met men -
se oor sport, politiek, besigheid
ensomeer nie.
In 3:11 en 4:10 lê God ondub bel sinnig
sý mandaat op dié teësinnige Moses.
Om klein skouertjie na die wind toe te
staan met sy opdrag, sou Moses eers
by sy Opdraggewer moes verbykom –
maar dáár is geen verbykomkans nie.
Die Woord van God is duidelik en op
die man af:  kyk, Ek stuur jou.  Kyk Ek
ken jou, ja elke stofdeeltjie waarvan Ek
jou gemaak het, SODAT JY MY EER
KAN DOEN!
Vergeet van ŉ kerk, ŉ skool, ŉ
VCHO … vergeet van ŉ kerkraad, ŉ

ouervereniging of ŉ “Departement”.
Jou opdrag kom direk van die lewende
God af – Hy wat (volgens 4:14) in toorn
ontvlam het oor Moses se aan houden -
de wegkoesery van sy opdrag af.
Die enigste vertrekpunt is ons vraag:
Wie stuur my?  Daarna kan ons vra:
Waarom stuur Hy my?  Die op standige
se weerstand kom tot uiting in koppige
volharding met ŉ stand punt-inname
soos:  Wie gee Hom die reg om so ŉ
opdrag aan my te gee?
Om as verlore sondaar aangegryp te
word deur my Skepper en Her skep per
– en om deur Hom ŉ vryge maak te te
word en te wees – dit plaas my in ŉ
posisie van “dankbaarheid vir ewig
verskuldig”. Ek kan nooit my skuld van
dank aan God se vry spraak vereffen
nie. Dit is die grondslag van ieder en
elke Christen se verkondiging van die
groot dade van God (kyk net hoe mooi
stel Deut. 6 hierdie saak).
As Christen is ek, en u, onherroeplik
verplig tot ŉ lewe van “vertel van die
grootheid van God” (kyk o.m. na 1 Pet.
2:9, 10).  Hierdie verhouding van my
met my Verlosser beheers alle fasette

van my lewe – formeel en informeel.
Ek het nie nodig om ŉ graad of
diploma in bv. Christelike onderwys en
wetenskap te behaal alvorens my hart,
wat moet oorloop van dank teenoor
my Verlosser, homself ook in my
dagtaak tot uiting sal laat kom nie.
Dit knyp my nie meer pimpel en pers
om “te probeer uitvind” hoe ek vir die
Here ŉ vastrapplekkie binne die
invloedskring van my bepaalde on der -
wysomgewing of wetenskap kan vind
nie, nee! o nee!
God is alomteenwoordig.  Hy het al les
geskape ((Art. 1 van die Twaalf Artikels
word weekliks in elke Chris telike kerk
oor die wêreld heen bely, en ons (ek
en u) deel in daardie belydenis)). Ons
beoefen ons weten skappie … MAAR
GEE DAN NOU ERKENNING AAN
DIE OOR SPRONG/  SKEPPER van
die stuk kie werklikheid waarmee u
werk. Erken Hom as die Voorsienige
Versorger en Here van ons lewe.
“Ek kan nie” – ja goed, MAAR HY
KAN.  Staan dan op soos Gideon
(Rigters 6:14) en gaan werk en getuig
in Sy krag!

Die Uitvoerende Beampte
VCHO
Posbus 1824
BLOEMFONTEIN

Hiermee word ’n bestelling vir ………..eksemplaar/ eksemplare van die
handboek Jou lewe deur gediglense, geplaas. 

Naam (Drukletters asb.): 
Prof./Dr./Ds./Mnr/Mev./Mej………………………………………………..........
(Skrap die nie-toepaslike asb.)
Instelling (waar van toepassing):

.............................................................………………….............

Versendingsadres: .......................................................…….....…………..

..............................................................….....………..

..............................................................….....………..

.........................................…………….. ….       .....................................
Handtekening                                                Datum

Kyk ook berig onderaan bl. 15
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Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys is –
ŉ vrye vereniging sonder wins -
oogmerk, wat sedert 1949 bestaan,
en op die terrein van die opvoeding
en onderwys werksaam is;
ŉ diensorganisasie wat met die
kerke van gereformeerde bely -
denis, universiteite, die skool en
die ouerhuis wil saamwerk ter ver -
wesenliking van ŉ gemeenskaplike
ideaal;
onverbonde sover dit enige party -
politieke affiliasies, maar gebonde
sover dit die Skrifbeginsels betref.

Die VCHO begrond hom –
in die Heilige Skrif as die on feil bare,
geïnspireerde Woord van God, in sy
geheel en in al sy dele, ooreenkomstig
die lewensoor tuiging van die Cal -
vinistiese Hervorming. 

Die VCHO se doelstelling –
behels drieledig die bevordering
van Christelike opvoeding, onder -
wys en wetenskap (vgl. 2 Timoteus
3: 16 en 17).

Die VCHO se missie – 
is om deur die verwesenliking van sy
doelstelling soos hier- bo uiteengesit
persone en instellings te lei om op
alle terreine tot eer van God te lewe
en te werk (vgl. Handelinge 1: 8).

Die VCHO handhaaf –
die beginsel van onderwys binne
volksverband, maar is nie geslote
nie om advies, hulp en onder -
steuning na buite te verleen, ter be -
vor dering van Christelike onderwys,
met behoud van selfstandigheid.
Betekenis van Christelike op -
voeding en onderwys
Uitgaande van die Bybelse open -
baring, word God-drieënig as die
Skepper en Onderhouer van die
hemel en aarde bely. Aan die mens
as geskapene kom die opdrag tot
kulturele werksaamheid in die
skep ping, tot verheerliking van Sy
Naam. Skepping, sondeval en ver -
lossing is beslissende momente in
die realisering daarvan. Deur Jesus
Christus se middelaarskap word ŉ
God-gerigte ontsluiting van die

menslike persoon verwerklik, teen -
oor ŉ afvallige gerigtheid (vanweë
die sondeval). Daardeur word die in-
sonde-gevalle-mens verlos en her -
stel, sodat in sy/ haar volwasse -
wording, kennisontplooiing en
we tenskapsbeoefening aan die
Bybelse norme beantwoord kan
word. Opvoeding en onderwys  is
die gawes deur middel waarvan die
ontsluiting bewerkstellig word, en
wel so dat dit vanuit die dimensie
van die geloof kan geskied.

Wat doen die VCHO?
Ooreenkomstig sy doel- en missie -
stelling word –
leiding en voorligting oor Chris -
telike onderwys aan persone en in -
stellings voorsien;
ondersteuning gebied, deur inlig -
ting aan ouers beskikbaar te stel,
navorsing gedoen, en kennis aan
die onderwysgemeenskap deurge-
gee;
samewerking op projekgerigte ba -
sis met geesgenootlike instansies
uitgebou;
toerusting oor Christelike op -
voeding en onderwys aan lede en
belangstellendes verskaf;
ledewerwing gedoen, ten einde ge -
organiseerde steun vir die saak te
monster;
die Christelik-gereformeerde leer
en lewenswandel verkondig;
die akademiese diskoers oor
Chris telike wetenskap gestimuleer;
en
vakmateriaal van ŉ Christelike
inslag ontwikkel.

Die VCHO maak van die volgende
middele en metodes gebruik:
besoeke en bekendstelling aan ge -
meentes van kerke van gerefor meer -
de belydenis, asook skole, en lede -
werwing;
die aanbieding van kongresse,
seminare en kursusse;
die totstandbrenging van onder -
wys-gespreksgroepe vanuit ouer -
ge meenskappe;

die aktivering van takke te Potchef -
stroom, Pretoria en ander sentrums,
asook  ŉ gespreksgroep te Bloem -
fontein;
die publisering en verspreiding
van –
die termynblad: Roeping en Riglyne
die geakkrediteerde: Tydskrif vir
Chris  telike Wetenskap;
kurrikulering van leerinhoude en
die samestelling van vakmateriaal
met ŉ prinsipiële inslag vir skole
(tans Afrikaans, Bybelkunde en later
ook Geskiedenis);
skakeling deur middel van die
internet met geesgenootlike
instansies.

Wat word van u gevra?
Betrokkenheid – word ŉ lid van die
VCHO;
die uitdra van die Christelike
onderwys-boodskap;  en
voorbidding. 

Nasate van die Voortrekkerleier,
Sarel Cilliers, tydens ’n Gelof -
tefees in Bloemfontein, 2009.
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Ons filosofies-wetenskaplike Tydskrif
vir Christelike Wetenskap sal voort -
aan met ‘n nuwe buiteblad verskyn.
Die bedoeling daarmee is dat die
blad steeds in pas met heersende
ten dense vir vakwetenskaplike tyd -
skrif te gebring word. Terselfdertyd
word die besondere uitgangspunt

Die TCW in ’n nuwe baadjie
van die tydskrif beklemtoon deur die
bestaansrede daarvoor by wyse van
simboliese ontwerp te versterk. Dit is
sedert sy ontstaan in ’n reforma to riese
tydskrif. Die bestaansrede vir die tyd -
skrif is naamlik om ‘n kanaal te skep
waardeur bydraes ter bevor dering van
die Christelik-weten skap like gesprek

gepu bliseer kan word. Die TCW is ’n
geakkrediteerde tyd skrif wat inter -
nasionale aansien geniet en na ver -
skeie oorsese lande versprei word,
waarvan o.m. Ame rika, Australië,
Duitsland, Japan en Nederland en die
Verenigde Konin kryk. Enige persoon
kan hierop in teken.    

Die handboek oor gedigte-ont le -
dings deur ’n gekwalifiseerde on der -
wyse res, Louisa Stoker, saamgestel
is sedert 2010 aan skole beskikbaar.
Die boek bespreek die veertigtal
gedigte, wat vir die volgende twee
jaar steeds vir openbare skole voor -
geskryf word, langs lewensbeskou -
like lyne. Die handboek voorsien in
die behoefte en noodsaak dat die
nadere bete kenis van gedigte van
onderskeie dig ters ontleed word. Die
besprekings verskaf rype insigte in
en perspektiewe op die leefwêrelde
van die digters, waaruit belangrike
toe passings op ons eietydse om -

stan dighede gemaak word. Die ge -
bruik daarvan sal tot die per soonlike
ver ryking van jongmense bydra,
aange sien die temas vir ons moderne
lewe geaktualiseer word. Die hand -
boek word deur die Vereniging teen
R50 per eenheid, posgeld ingesluit,
uitge gee. Vir groter bestellings,
byvoor beeld vir skole, word korting
toe gestaan. Enige skool word
uitgenooi om van hierdie gedigte-
ontledings gebruik te maak. Vir groter
bestellings moet die VCHO verkieslik
vroeg in Januarie geskakel word,
sodat dit betyds gelewer kan word. 

Handboek nou beskikbaar
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Die Hoofbestuur van die VCHO ver -
klaar hiermee dat die stand punte van
outeurs in Roeping en Riglyne nie
noodwendig die amptelike standpunt
van die VCHO is nie.

ROEPING
en

RIGLYNE

REDAKTEUR: Ds C. Bester
KERNREDAKSIE: Prof A.W.G. Raath,
Prof D.F.M.Strauss.

HOOFBESTUUR

Prof A.W.G. Raath (Bloemfon tein, Voor -
sitter), Prof P.H. Stoker (Pot chef  stroom,
On der voor sitter), Ds S. le Cornu (Carl -
ton ville), Ds G. van Heerden (De Deur),
Ds R. Bain (Potchefstroom), Prof I.H.
Horn (Pre toria), Ds G. Opperman
(Brits), Dr H.G. Stoker (Pretoria), Prof
E.J. van Niekerk (Pretoria).

Gekoöpteerde lede: Ds H. Hefer
(Brak pan), F.A. van Deventer (Pre to -
ria), Prof J.A.E. Adendorff (Ger mis -
ton), ds J.J. Viljoen (Pretoria), en dr
A.L.A. Buys (Pretoria).

Uitvoerende Beampte: Mnr H.J. Hayes

Die Uitvoerende Beampte
Posbus 1824
Van Schalkwykstraat  21, Universitas
Bloemfontein
9300 / 9301
Tel. (051) 525 2267 of

(051) 525 2341
Faks (051) 522 4513
E-pos: vcho@mjvn.co.za

Tuisblad:
http://www.vcho.co.za
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