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gelaat nie. U het manne gebruik
om die kerk ook weer op die
regte pad te bring. En ons dank U
dat ons vanaand kan begin met
hierdie jaar se feesvieringe, die
vyfde eeufees van die Kerk -
hervorming. U genade is vir ons
kosbaar en ons dank U daarvoor.
Ons bid dan U seën af op ons
verrigtinge vanaand en ook op dit
wat in die res van die jaar gedoen
sal word. Here reken ons ons
sondes en oortredinge genadiglik
om Christus ontwil nie toe nie.
Ons bid dit in sy Naam. Amen.”
Ons sing nou Psalm 46 op die
melodie van die Lutheromdigting
“ŉ Vaste burg is onse God”
(samesang volg).

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 dissi -
pels 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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Lees Rom. 1: 8-17
Rom. 1: 17  In die Evangelie kom juis tot
openbaring dat God mense van hulle sonde
vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit
is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat
deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal
lewe.”

SKRIFLIG

Die keerpunt van die Reformasie

Hierdie laaste vers is die vers wat
vir Luther die lig laat opgaan het.
As monnik het hy deur self -
kastyding en deur goeie werke
probeer om self die saligheid te
verdien. Dit was hoe hy geleer is;
dit was die Roomse teologie. Maar
hierdie teksvers: God spreek vry,
nie deur verdienste nie, maar deur
geloof, het die ken tering in sy lewe
teweeg gebring. 
So is daar deur Paulus in die eer -
ste eeu aan Rome ŉ brief ge skryf,
die brief aan die Romeine, en op
grond van hierdie selfde brief het
Luther dan in 1517 ook aan Rome,
die kerklike owerheid van daardie
tyd, ŉ brief geskryf om te
protesteer teen die aflaat stelsel. 
Kom laat ons saam bid: “Troue
God en almagtige Hemelvader,
ons loof U en ons dank U vir al u
wonderdade. Ons dank U vir die
genade wat u Woord aan ons
bring. Dat ons sondaarmense,
ten spyte van wie en wat ons is,
die voorreg het om te mag glo in
u enigste Seun, die enigste
Verlosser. Ons dank U dat U ons
begenadig met die werking van
die Gees in ons harte. Ons dank
U vir dit wat U in die geskiedenis
gedoen het. En veral in die
geskiedenis van die kerk, Ja,
Here, ons weet dat U ŉ lewende
God is, want toe dinge skeef
geloop het, het U dit nie daar
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Broeders en susters as u dink dat
ons na getalle vanaand meer
moes gewees het – natuurlik moes
ons meer gewees het ‒ onthou dat
God nie tel nie. God weeg, en dis
goed dat u vanaand hier is. Die 95
stellings van Martin Luther sit in
1517 die Kerk hervorming aan die
gang. Die Kerkhervorming het ŉ
geweldige invloed gehad op baie
terreine van die lewe. 
In die erediens het dit beteken
dat waar in die Roomse kerk die
tafel waarop die mis bedien is
voor in die middelpunt gestaan
het, dit verwyder is, en in die
middel punt is die preekstoel
geplaas. In die Roomse kerk was
die preekstoel dáár in die hoek en
die groot gebeure in die Roomse
erediens is die herhaal delike
offer van Christus. Daar word
geglo dat met elke mis Hy van
vooraf weer geoffer word. Die
brood en die wyn word werklik
elke keer sy liggaam en bloed. Dit
is waarom daardie sakraments -
tekens met soveel sorg behandel
word. Ons weet egter dat dit
slegs ŉ simboliese betekenis het.
M.a.w. die kerk boustyle het ook
verander. Van die Rooms-
Katolieke manier van ŉ kerk bou
na die eenvoudige manier waar -
op ons kerkgeboue aan die
binnekant ingerig is. 
Die Kerkhervorming het meege -
bring dat die Bybel toeganklik
geword het. Waar dit voorheen
net in Latyn beskikbaar was, en
die priesters dit gelees het, is dit
vertaal in die taal van die mense,
sodat die Bybel weer vir die mens
iets beteken het. 
Die Kerkhervorming het geloof -
sekerheid gebring. As jy in die
Roomse kerk ŉ lidmaat was dan
het jy eintlik maar uit vrees kerk
toe gegaan. Jy het nie verstaan
wát daar in die erediens alles in
Latyn gesê word en wat daar
gebeur nie. En jy was vatbaar vir
bygeloof en vrees. Jy was voort -
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durend in die skuld by God, want
jy kan net nie genoeg goeie
werke doen nie. Dan het die
Roomse kerk nog gekom met die
(on)ding van die aflaatstelsel,
waar jy moet betaal om van jou
sonde vergewe te word. In die
plek daarvan kom die boodskap
van die Hervorming dat ŉ mens
deur genade uit geloof alleen
gered word. Nou doen jy goeie
dade alleen maar om “dank U”  te
sê daarvoor. 
Op sosiale gebied het dit ŉ ver -
andering gebring. Diegene wat in
die amp gestaan het in die Roomse
kerk mog nie getrou het nie. Mon -
nike en nonne het hulle eenkant
apart van mekaar in kloosters
gevestig. Met die Kerk hervorming
het dit weer duidelik geword dat
God die huwelik ingestel het, en
Martin Luther het toe met daardie
laaste non vir wie hy nie ŉ man kon
kry nie getrou, en hulle was baie
gelukkig saam gewees! 
Ook op die politieke terrein het
kerkhervorming en die nawerking
daarvan groot betekenis gehad,
veral onder die invloed van
Johan nes Calvyn. Waar die
Calvinisme grondgevat het, daar
was ŉ geordende samelewing.
Waar die Roomse Kerk die groot
invloed gehad het, soos in Suid-
Amerika byvoorbeeld, het daar -

die lande lande die broeiplek van
chaos en geweld geword tot
vandag toe. Dit is vir ons be -
langrik om te weet dat Barto -
lomeus Dias in 1488 om die Kaap
van storms gevaar het en so die
Suidpunt ontdek het en die roete
na die Ooste. Maar dit is vir ons
soveel meer belangrik dat daar
nie tóé ŉ volksplanting hier was
nie, want dan was hierdie land
Rooms gewees. Dat Jan van
Riebeeck ŉ lidmaat van die
Nederlandse Hervormde Kerk
was, en dat dit juis hy was wat die
volksplanting begin het. 
Ons wil die wens uitspreek dat
vanaand die begin van ŉ baie
besondere jaar sal wees, ŉ jaar
waar daar hier in Bloemfontein en
omstreke die genade van die
Here herdenk word. 

Vervolg van bl. 2

Afbeelding van Luther se 95 stellings in Latyn. Daarmee het die
Hervorming op 31 Oktober 1517 amptelik ’n aanvang geneem.

Ds Lewis Strauss



hoe minder sal wees. Dan is dit
die beginpunt, die beste om oor
die graf van Luther te praat. Die
nagedagtenis van hierdie won -
der lik begaafde mens wat die
Here gebruik het om die Refor -
masie ŉ kragtige hupstoot te gee.
Die geloofskrag en die be -
skawings krag van die Refor -
masie het Nederland letterlik uit
die asse van beskawingsagteruit -
gang opge tel. 
Die vrug van die Reformasie in
Neder land het tot gevolg gehad
dat binne ŉ eeu Nederland een
van die mees vooraanstaande
beskawings  kragte in Europa
geword het. En net ter wille van
ons eie herinneringe moet ons
nie vergeet nie dat binne ŉ eeu
nadat die Reformasie ŉ aanvang
geneem het, Nederland in staat
was om ŉ stryd teen Spaanse
Rooms-Katolieke oor heersing te
voer wat vir tagtig jaar geduur
het. Praat ons van ŉ Vryheids -
oorlog wat drie jaar by ons
geduur het, en al daardie offers
wat gebring is, vergelyk dit nie
naasten by met die tagtig jarige
stryd wat Nederland gevoer het
nie. 
Een voorbeeld word van die ge -
weldige krag wat die Reformasie in
die lewens van mense, by name
ons Nederlandse voor ouers, tot
gevolg gehad het. Die Nederlandse
vrouens het dit aanskou toe daardie
Spaanse Armada, die sterkste
seemoond heid in die wêreld, op die
horison verskyn, teen ŉ klein en
nietige Nederlandse vloot. Die
Neder landse vrouens wat nie ge -
organiseerd besig was om
weerstand te bied nie, het met vet -
kerslanterns in die nag die dyke
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deurgegrawe wat met soveel
moeite oor eeue opgerig was om
die see uit Nederland te hou en wat
tot die herwinning van die
Nederlandse grondgebied gelei
het. Hulle het in die nag as deel van
daardie vryheidstryd daardie dyke
deurgegrawe, sodat die see weer
op land kon kom, eerder as wat
hulle bereid was om die land weer
prys te gee aan Rooms-Katolieke
oorheersing. 
Daardie tagtigjarige stryd, wat
eintlik ŉ stryd was om die ware
geloof, en om die sentraliteit van die
Woord van God in die lewens van
mense en volkere. Dit staan tot
vandag toe as ŉ tipiese voor beeld
van die krag van die Protestantse
geloofsoortuiging. Ten spyte van
swaar ver volgings en mar telings
kon ge lowiges saamkom in walaers
om na die gereformeerde prediking
te luister, die sg.  hagepreke. En die
erfenis van die kerklike formasie in
Nederland het dus ŉ tweede punt
van herinnering bereik met die
Sinode van Dordrecht in 1618 en
1619, ŉ belangrike hoogtepunt. Die

Geleentheidsrede – 6 April te
Bloemfontein

Prof. Andries Raath

Vervolg op bl. 5

Die tema van ons gesprek is die
implikasies van die Hervorming wat
in 1517 ŉ aanvang geneem het met
Luther se 95 stellings. Spesifiek vir
ons as ŉ geloofsvolk in hierdie land.
Wanneer ons praat van veral die
geloofsvolke wat die resultaat van
die Refor masie is, in terme van
hulle beskawingsontwikkeling en
kul tuur peil, is een ding opvallend.
Dit wat die groot kultuurvolke tot
stand gebring het, in die volkere
van die wêreld se uitstaande
gedenkdae, die herdenkings wat
daar is. Ek dink byvoorbeeld dat in
Duitsland die plegtige byeen -
komste; in Nederland, hulle volks -
plantingsdae, gevier word ter
herdenking aan die hoogte punte in
die geskiedenis van daardie
volkere. 
Wat ons daar afgebeeld sien, aan
die linkerkant Jan van Riebeeck
en dan kloksgewys die Huge -
note monument, maar daar voor
sien ons die Bybel. Dit versim -
boliseer die belangrikste gebeur -
te nisse wat by die totstand -
koming van die Afrikanervolk in
besonder ŉ deur slaggewende rol
gespeel het. Veral in die opsig dat
die erfenis van die Kerkrefor -
masie, die Woord alleen, die
geloof alleen, die genade alleen
en die eer en verheerliking van
God alleen in die fokus gestaan
het. 
Nou is dit so dat ons moet stil -
staan en as vertrekpunt kyk na
die belangrike rol wat veral Martin
Luther gespeel het. In dié ver -
band en ek het met opset so min
as moontlik foto’s of afbeeldings
van persone gebring, sodat die
eer van God des te meer na vore
kan kom en die rol van mense al
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van die kom en die gaan na en van
die sekere oor sese gewestes en
hy dalk toe al die drang en die
roeping kon ervaar het. 
Die koms van Jan van Riebeeck
aan die Kaap, en daar in beeld ŉ
klein skaalmodel van een van die
skepe waarmee hulle aan die
Kaap gekom het. Dit is spesifiek
daar om ons te herinner aan groot
gebeurtenisse in eenvoud, daar in
daardie klein nietige skeeps ruim is
daar vergader. Van Riebeeck en
sy skeepsraad onder weg na die
Kaap op 30 Desember 1651, vier
maande voor die landing aan die
Kaap. En Van Riebeeck open
daardie vergadering met die
bekende gebed van Jan van
Riebeeck. Toe het hy ook nog nie
ŉ helder insig kon hê van wat alles
voorlê nie. En in daardie
omstandighede hierdie gebed, en
belangrik dat ons teen daardie
agtergrond daarvan kennis neem
en dit oordink. Ook die taal waarin
dit gegiet is, want watter genadige
God en hemelse Vader se soe -
wereiniteit. Die tipiese Calvinis -
tiese belydenis van God se Almag.
“… volgens u goddelike wil is ons
geroep om die sake van die
Verenigde Oos-Indiese Kompanjie
hier aan die Kaap die Goeie Hoop
te bestuur.” 
ŉ Roeping, iets waaroor Totius in
sy Trekkersweë al so pragtig
geskryf het, in daardie digsange,
want dit is wat Trekkersweë is.
Die roepingsbewustheid spreek
daaruit. “Met hierdie doel voor oë
is ons met ons Raad in die heilige
Naam vergader om so danige
besluite te neem waar mee ons
die Kompanjie se belange die
beste kan bevorder. Ons is hier
om die wet te handhaaf …”, orde,
reeds voor hulle daar is, “en om
as dit moontlik is, onder hierdie
wilde en onbeskaafde mense u
ware gereformeerde Christelike

Vervolg van bl. 4

Vervolg op bl. 6

Woord te voer het in die geledere
van die Protestante nie ontbreek
nie! Daarom is dit ŉ valse
voorstelling om die Protestantse
en die gereformeerde oortuiging
as een van passifisme te tipeer. 
Die stryd van Nederland was,
alhoewel dit begin het teen die
Rooms-Katolisisme, nie daartoe
beperk nie. Ook teen imperiale
moondhede soos Engeland was
Nederland in ŉ oorlog gewikkel
met tussenposes, maar vir ŉ
tydperk van bykans vyftig jaar. Na
ŉ halwe eeu, in 1648, het Neder -
land homself uiteindelik dermate
kon vestig en beveilig dat dit die
voorspel word vir die handels -
uitbreidings van Nederland, met
name die Verenigde Oos-Indiese
Kompanjie. Dit het die oktrooi
ontvang om in oorsese gewestes
handelsposte op te rig reeds in
1600, en so op 6 April 1652 kom
ŉ nuwe en ŉ merkwaardige
volksplanting tot stand. Daarom
is dit belangrik dat ons by ŉ
geleentheid en ŉ dag soos
hierdie ook kortliks stilstaan by
die man wat die Here vir daardie
taak uitgekies het, nl. Jan van
Riebeeck. Ons dink aan daardie
merk waardige gebeur tenis om
ongeveer half drie die middag
van 5 April 1652 toe die opper -
stuurman van die Dromme daris,
een van die drie skepe waarmee
Van Riebeeck aan die Kaap
geland het, uiteindelik die kuslyn
sien. 
En Jan van Riebeeck, ook ŉ merk -
waardige persoon, wat tot ŉ groot
mate deur sy oupa te Culemborg
opgevoed is, omdat sy eie vader
hoof-chirurgyn was wat ook die
meeste van die tyd ter see
deurgebring as skeepsdokter het.
In daardie stadium was Culemborg
ook ŉ sterk geweste van gerefor -
meerde oortuiging. In ŉ mens se
gedagtes kan jy die klein Jan daar
sien waar hy toe alreeds waar -
skynlik kennis moes ge neem het

uit vloeisels daarvan, o.a. was die
herstel van die suiwer belydenis
en die belydenisskrifte van Pro -
testants-Gereformeerde inslag,
wat vir soveel kerke in ons eie
tyd, Afrikaanse kerke, ŉ verleent -
heid kom word het. Ook die
oorsetting van die Bybel in volks -
tale, aanvanklik deur Luther in
Duits, en die Statebybel in
Nederlands. En soos tereg deur
ds. Lewis Strauss opgemerk, die
herstel van die Woord van God
weer as middelpunt, sentrum,
fokus in die kerklike lewe, nl. in
die Woordverkondiging, maar
ook in die lewens van gelowiges.  
En daar sien ons ŉ afbeelding
van so ŉ vroeë Protestantse kerk -
ge bou en die eenvoud daarvan,
want in die middelpunt is die
kansel waar die Woord verkondig
is. En daardie is die Wartburg -
kasteel, maar kan ons dit voorstel
waar sonder enige noemens -
waardige hulpmiddels die Here
vir Luther afsonder en hy die
Bybel oorsit in die Duitse volks -
taal sonder geleerde handboeke
en sonder geleerde konkor -
dansies. Tot vandag toe is die
Duitse Bybel, die Lutherse Bybel
by name, een van dié wat die
naaste aan die grondtaal is en
een van die mees gelese. 
Die Nederlandse goue eeu het
uiteindelik aangebreek in onge -
veer die jaar 1600. Dit in ŉ klein
land wat ŉ bastion word van
geloofs- en beskawingskrag in
Nederland. Dit was egter ‘n tyd
van stryd, want die Rooms-
Katolisisme het nie die wortels
wat hy so diep in die Europese
bodem ingeslaan het so maklik
prysgegee nie. En die gods -
diensoorloë van daardie tyd
tussen die Protestante en die
Katolieke het geweldige af -
metings aangeneem. Maar let
wel: die bereidwilligheid om die
stryd vir die waarheid van die
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leer voort te plant”. Die ver -
kondiging van die Evangelie “...
tot lof van u heilige Naam en tot
voordeel van dié wat oor ons
regeer.” En dan bid Van Riebeeck
die genade van God oor die
samekoms af: “Laat ons gemoe -
dere so ingestem wees…”, lui die
gebed voorts, “dat ons in ons
beraadslaginge niks anders kan
beplan of besluit nie as dit wat
mag strek tot groot making en lof
van u aller heiligste Naam.”
Die vestiging van die ver -
versings pos aan die Kaap sou
geweldige, soos ons reeds opge -
merk het, historiese, kulturele en
godsdienstige betekenis hê, wat
Van Riebeeck nie kon voorsien
nie. Maar wat wel belangrik is, is
dat daardie selfde gees, daardie
selfde ingesteldheid, kom ons
noem dit daardie selfde geloofs -
belydenis, vind ons twee jaar ná
daardie moeilike tyd. Op 6 April
1654 ter herdenking van 6 April,
teken Van Riebeeck die leiding
van God in die volksplanters se
onderneming met ootmoed en
danksegging aan, en ek lees dit
graag vir ons. “Dit is vandag twee
jaar gelede dat ons deur die
heilige leiding van God met die
skepe Drommedaris, Reyger en
Goede Hoop veilig op hierdie
plek aangekom het om hierdie
fort en die kolonie na die bevel
van hulle wat oor ons regeer, te
bou en te vestig. Ons het opge -
merk dat God die Here tot
vandag toe met baie seëninge al
die dinge wat ons wou doen, laat
slaag het.” 
En hoe ŉ moeilike tyd was dit nie,
kom ons lees uit Van Riebeeck se
dagboek: “… om met die eerste
keer daarmee te begin om hierdie
dag, die sesde April tot God se
eer met danksegging te vier en
dit vir altyd as ŉ blywende
dankdag en dag van gebed in te

stel, sodat die weldade wat die
Here ons bewys het nooit deur sy
nakomelinge vergeet mag word
nie”. Beide hierdie stukke is ŉ
loflied wat die soewereine ge -
nade van God besing, sowel as ŉ
eg Calvinistiese belydenis dat die
mens se lewe en saligheid nie
aan die noodlot uitgelewer is nie,
maar beskik is deur die soewe -
reine raadsplan van God, wat die
lewe van enkelinge, volkere en
nasies deur sy hand bestuur. En
vandag as erfgename van daar -
die erfenis, is ons vanaand op 6
April weer bymekaar. Dit is tog
interessant hoe die nagedagtenis
van daardie merkwaardige ge -
beur tenisse van 1652 en 1688 in
die volk se geheue gebly het. 

Op 16 Desember 1913 by die
onthulling van die Nasionale
Vrouemonument merk generaal
CR de Wet op, met verwysing na
die offers wat die moeders en
kinders tydens die Tweede
Vryheidsoorlog in die konsen -
trasiekampe gebring het. En nou
is dit interessant dat genl. De Wet
wat alles eerstehands meege -
maak het, en daardie stryd selfs
fisies gevoer het, deur al daardie
ontberings, dat hy dit in verband
bring met die geskiedenis van die
Hugenote. Hy sê: “ŉ Volk kan
alleen opgebou word deur die
vrou en alleen ŉ volk word
wanneer die kinders opgebou
word volgens die tradisies van
die voorgeslag. Het die Afrikaner
tog nie voortgespruit uit die
vrome Hugenote wat met die
Bybel in hulle hand die vaderland
verlaat het om gewetensvryheid
te soek in Suid-Afrika nie? Die
grondslag van hul tradisies was
die godsdiens, en dan voeg genl.
De Wet by, ŉ egte godsdiens, nie
ŉ gemaakte een nie. Die gods -
diens was ook die rigsnoer van
hulle vroue en kinders. 

En waar ons ons vanaand hier in
Langenhovenpark bevind, is dit
binne ŉ paar honderd meter van -
waar die konsentrasiekamp
uiteindelik oorgespoel het. In die
somer, 1901, met temperature in
daardie tente bedags plus 40
grade en in die hartjie van die
winter snags minus 11. Genl. De
Wet sê: “dit het geblyk in die
kamp, want ek het dikwels
gehoor hoe die Psalms van die
gelowiges weergalm in die vol
tente”. En hy sluit af: “Volg dié
God op die wyse waarop die
Hugenote Hom gevolg het. Ons
lees God het Abraham geroep uit
Ur van die Chaldeërs en ŉ
verbond met hom gesluit.
Hoeveel verbonde het die Huge -
note nie met God gesluit nie? In
die verbonde is ons ook ingesluit
en kan daarvan nie loskom nie,
want ons vaders het hierdie be -
loftes gemaak”. “Ek moet her -
haal” sê genl. De Wet “die
beloftes van ons Hugenote voor -
vaders; ŉ volk kan groot word in
weelde en in afdwaling, maar
weet dit, as ons dit doen, eendag
word ons volk tot verantwoording
geroep”. 

En nou vriende, ter afsluiting. By
al hierdie wonderlike erfenisse en
herdenking en herinneringe, die
tyd van die verantwoording het
toe ook vir ons gekom. Maar wat
maak ons met die geloftes?
Geloofstoewyding aan daardie
erfenis in die vestigingsgeskie -
denis en in die Hugenote-
geskiedenis ook vir ons. Die
daadkrag en die moed om ook in
hierdie tyd van rewolusie en
omverwerping en geweld en
aftakeling ons roeping in hierdie
tyd te vervul. Dit is die letters
waarmee die volksplanting en die
Hugenote-geskiedenis geskryf is.
Broeders en susters die vraag is:
wat maak ons ook met die gelofte
van 6 April 1654? 

Vervolg van bl. 5
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Inleiding
Onderweg na die Kaap het Jan
van Riebeeck die skippers van
die Reyger en die Goede Hoop
op 30 Desember 1651 beveel om
aan boord van die Drommedaris
te kom om skeepsraad te hou.
Die voorgeskrewe gebed waar -
mee Van Riebeeck die ver -
gadering geopen het, het hy voor
in die Resolusieboek geskryf. Dit
staan as Van Riebeeck se gebed
bekend. Heel waarskynlik het hy
in daardie stadium nog nie ŉ
helder uitsig op die toekoms
gehad om te weet dat sy sending
van beslissende betekenis vir die
geskiedenis van Afrika sou wees
nie. Na twee jaar het hy dit egter
begin besef en kon hy op 6 April
1654 ŉ besonderse onderneming
in sy dagjoernaal aanteken. Albei
hierdie stukke – die gebed en sy
voorneme t.o.v. 6 April – is ŉ
loflied wat die soewereine
genade van God besing. Dit is ŉ
eg Calvinistiese belydenis dat die
mens se lewe en saligheid nie
aan die noodlot uitgelewer is nie,
maar beskik is in die soewereine
raadsplan van God wat die lewe
van die enkeling, die volkere en
die nasies in sy Hand hou en
bestier. Dié weldade wat God aan
die gelowige mens bewys, mag
daarom ook nie teenoor die
nageslag verswyg word nie.

Van Riebeeck se gebed
Barmhartige, genadige God en
hemelse Vader, volgens u god -
delike wil is ons geroep om die
sake van die Generale Verenigde
Neder landse Geoktrooieerde Oos-
Indie se Kompanjie hier aan die
Kaap die Goeie Hoop te bestuur.
Met hierdie doel voor oë is ons
met ons Raad in die heilige Naam
vergader om met die Raad se
advies sodanige besluite te neem

waarmee ons die Kompanjie se
belange die beste kan bevorder.
Ons is hier om die wet te hand -
haaf en om, as dit moontlik is,
onder hierdie wilde en onbe -
skaaf de mense u ware gere for -
meerde Christelike leer voort te
plant en bekend te maak tot lof
van u heilige Naam en tot voor -
deel van dié wat oor ons regeer.
Hiertoe is ons sonder u genadige
hulp aller mins in staat. Daarom
bid ons U, aller genadig ste Vader,
dat U met u vaderlike wysheid by
ons sal bly. Ons bid dat U self
leiding in ons ver gadering sal gee
en ons harte so sal verlig dat alle
verkeerde harts togte, tweedrag
en ander dergelike gebreke van
ons geweer sal word sodat ons
harte van alle menslike harts -
togte skoon sal wees. Laat ons
gemoedere so ingestem wees
dat ons in ons beraadslaginge
niks anders kan beplan of besluit
nie as dit wat mag strek tot
grootmaking en lof van u aller -
heiligste Naam en tot diens van
dié wat oor ons regeer. Laat ons
nie, in watter mate ook al, op eie
voordeel of winsbejag let nie,
maar net op die uitvoering van
ons opdragte en dit wat vir ons
saligheid nodig is. Ons bid en vra
dit in die Naam van u geliefde
Seun, ons Heiland en Salig -
maker, Jesus Christus ... wat ons
leer bid het: Ons Vader wat in die
hemel is, laat u Naam geheilig
word, laat u koninkryk, laat u wil
geskied, soos in die hemel netso
ook op die aarde. Gee ons
vandag ons daag likse brood, en
vergewe ons ons skulde, net
soos ons ook ons skuldenaars
vergewe. En lei ons nie in
versoeking nie, maar verlos ons
van die bose. Want aan u behoort
die koninkryk, en die krag, en die
heerlikheid, tot in alle ewigheid.
Amen.

Uit Van Riebeeck se dag -
joernaal – 6 April 1654 
“Dit is vandag twee jaar gelede
dat ons deur die heilige leiding
van God met die skepe Dromme -
daris, Reyger en Goede Hoop
veilig op hierdie plek aangekom
het om hierdie fort en die kolonie
na die bevel van hulle wat oor
ons regeer, te bou en te vestig.
Ons het opgemerk dat God die
Here tot vandag toe met baie
seëninge al die dinge wat ons
wou doen, laat slaag het. Toe het
ons besluit, om ook die eerste
keer daarmee te begin, om hier -
die dag, die sesde April, tot Gods
eer met danksegging te vier en
dit vir altyd as ŉ blywende dank -
dag en dag van gebed in te stel,
sodat die weldade van die Here
aan ons bewys nooit deur ons
nakomelinge vergeet mag word
nie, maar altyd tot Gods eer in
herinnering gehou mag word.”

Prof. HG Stoker (sr) (in 1977)
oor Van Riebeeckdag 
“Die Van Riebeeck-feeste mag
veral staan in die teken van
ekonomiese en industriële voor uit -
gang, en ons kan hier, sowel as op
ander terreine van ons volks -
kultuur, ŉ vooruitgang be speur
waarvoor ons dankbaar kan wees.
Maar beskou in die lig van ons
volksverlede en in die lig van die
Calvinisme as wortel van ons
volksbestaan, staan die feeste in
die teken van agteruit gang
[vandag is daar nie enige feeste
nie – ŉ teken van die totale verval
van die roepingsbewust heid van
die Afrikaner – SLC

1
]. Die

boodskap van hierdie feeste aan

Van Riebeeckdag  – die herdenking van
6 April 1652 

Bron: FAK plakkaat, uitgegee 6 April 1977

1. Opmerking deur ds. Slabbert le Cornu,
van wie hierdie stuk ontvang is.

Vervolg op bl. 8
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ons volk is daarom dié van die
geestelike krisis waarin die
sinkretisme ons volk laat beland
het; dit is die boodskap van die
rooilig-teken, die gevaarsein.
Daardie boodskap stel ons volk na
300 jaar voor die keuse om óf
terug te keer na die ou paaie, óf

om homself te verloor en in ŉ
ander volk onder te gaan. Nie teen -
staande hierdie agteruitgang glo
ek nog dat daar ŉ kern van ons
volk is wat aan sy verlede ten volle
trou bly en in die regte rigting
voortbou. Ek glo nog dat daar ŉ tyd
sal kom waarin God ons volk sal
wakker skud tot ŉ stryd wat dié so

nodige antitese sal skep en die
toegedekte antitese, die dubbel -
slagtige en dubbelhartige karakter
van die sinkretisme, sal ontbloot
en daardeur vernietig – ŉ stryd wat
noodwendig op kerklike en
godsdienstige terrein sal moet
begin, omdat die Calvinisme die
geestelike wortel van ons volks -
bestaan is.”

Vervolg van bl. 7

500-jarige herdenking van die Hervorming in
Bloemfontein

Die eerste geleentheid vir Bloem -
fontein van die herdenking van
die 500-jarige Reformasie is ge -
hou. Dit lei die begin van die her -
denkingsjaarvieringe vir Bloem -
fontein in. Dit was gehou op 6
April, ter herdenking van die
koms van Jan van Riebeeck
(1652) en sy geselskap, en later
ook die Hugenote (1688) na
Suid-Afrika. Hulle het die gees -
tes erfenis van die Hervorming,
naamlik die Calvinisme, na Suid-
Afrika gebring.
Hierdie geleentheid is deur die On -
afhanklike Hervormde Gemeen te
van Bloemfontein aangebied. Die
leraar, ds. Lewis Strauss, het as
voorsitter van die verrigtinge
opgetree, deur met Skriflesing en
gebed te open. Sy Skriflesing het
uit die baie toepaslike Romeine 1
gekom met klem op vers 17; die

teksvers wat die bevryding in
Martin Luther se gemoed gebring
het, na sy sieleworsteling met die
hele saak van regverdigmaking.
Die geleentheidsrede is daarna
deur prof. Andries Raath gevoer
met as tema die betekenis wat
die stigting van die verversings -
pos aan die Kaap gehad het t.o.v.
die vestiging van die Calvinis -
tiese geloof en lewensoortuiging
in Suid-Afrika.
Beide ds. Strauss se opening en
prof. Raath se rede – redak -
sioneel verwerk – ter wille van die
beskikbare ruimte, is in hierdie
uitgawe opgeneem.
Hierdie eerste aanbieding sal D.V.
opgevolg word met geleent hede
waar van die ander ge meen tes as
gashere sal optree. Tans word in
vooruitsig gestel dat een daarvan in

Augustus sal wees met as
hoogtepunt die vieringe in Oktober.
Indien alles volgens plan verloop
sal ŉ reisen de Bybel uit stalling vir ‘n
tydlank in Bloem fontein gehuisves
word, waarna die publiek sal kan
kyk. Daar word ook vir ŉ aand in
Augustus beplan waartydens
Taaldag (14 Aug.), St. Barto lomeus -
nag (24 Aug.) en die ontvangs van
die eerste Bybel in Afrikaans (26
Aug.) herdenk sal word.
Die Hervormingsgesinde publiek
van Bloemfontein word gevra om
die aankondiging van opvolg -
geleenthede te volg d.m.v. o.m.
die media en dit sover moontlik
by te woon. Die geleenthede is
nie slegs vir daardie gemeentes
wat as gashere optree bedoel
nie, maar vir die geloofsge meen -
skap van Bloemfontein en om -
streke.

Die Reformasie van
die 16de eeu het die
ver kondiging van die
Woord in die middel -
punt van die kerklike
lewe geplaas, soos dit
ook in die gebou-
ont werpe gesien kan
word.
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Vervolg op bl. 10

Wie was die Geuse?
Hugo Hayes

Nederlande uitgesonder. Die
protes teen die onbybelse leringe
van die Rooms-Katolieke kerk en
gevolglike wanpraktyke, soos dat
ŉ mens jou redding en saligheid
sou kon afkoop, het uiteindelik
wydverspreide gevolge in Europa
gehad. Die Protestantisme het
hierdie dwaalleringe met oor -
tuiging teengestaan en in reaksie
daarop met grootskaalse teen -
stand en vervolging deur die
Rooms-Katolieke kerk te doen
gekry.  Die uitwerking van die Re -
for masie het, begryplikerwys, die
Rooms-Katolieke Kerk hoege -
naamd nie aangestaan het nie.
Daar is sover gegaan dat onder -
meer van oorlogsmetodes ge -
bruik gemaak is om die Refor -
masie met geweld teen te staan. 
Gedurende daardie uiters be -
langrike kerkhistoriese gebeure –
uit die oogpunt van die Her -
vorming gesien – in die Europese
godsdienstige en politieke her -
skik king, het die 17 provinsies van
die Nederlande onder Spaanse
oorheersing gestaan. In Spanje
was die Rooms-Katolieke geloof
nog stewig in beheer, wat dit vir
die Nederlandse Protestante
uiters moeilik gemaak het. Die
Protestante, onder hierdie vreem -
de godsdienstige oorheersing,
moes toenemende vervolging,
verguising en vernedering ver -
duur. Hulle ontevredenheid het
met verdrag toegeneem, onder -
meer vanweë die waarneming dat
rustige en vreedsame burgery –
weens hulle geloof – met méér
veragting behandel is as die
grootste misdadigers. 

Nederlandse protes
Dat die Nederlanders in hierdie
uiters aanvegtende omstandig -
hede uiteindelik onder verset be -

gin kom het, is verstaanbaar. Toe
die Spaanse koning die hertog
van Alva na Nederland stuur om
wraak op die Protestante te begin
toepas was dit die aansporing om
met aktiewe verset te begin.
Onder leiding van prins Willem
van Oranje het die Protestantse
verset algaande begin momen -
tum kry. Die optredes was aan -
vanklik teen Alva, maar met
verloop ook teen die Spaanse
koning, Philip II gerig. Daarby
was hulle optredes aangevuur
deur die bevryding van vervolgde
Protestante, die versteuring van
teregstellings en helaas ook deur
die beeldebestorming. 
Die vervolging teen die Prote -
stante het op talle bloedige kon -
frontasies uitgeloop, waarin hulle
hul teen gehuurde soldate van
die Rooms-Katolieke Kerk moes
verdedig. Daar is ondermeer van
die leërs van lande wat die
Rooms-Katolisisme goedgesind
was, gebruik gemaak om die
oorlog teen die Protestante te
voer, waarvan een Spanje. Talle
Protestante is in hierdie ver -
volginge wreed mishandel, ver -
moor, of moes met hulle lewens
op brandstapels boet. Dit ver -
baas gevolglik nie dat daar
dikwels na die bloed van die
martelare wat ter wille van die
Hervorming gevloei het, verwys
word. 
Dit kon in die omstandighede nie
anders nie as dat Nederlandse
Protestantisme en Spaanse
Rooms-Katolisisme in openlike
botsing met mekaar gekom het.
Koning Philip II van Spanje
(1555), ŉ fanatieke Rooms-Kato -
liek, het geen geheim daarvan

Die Geuse en Suid-Afrika
Ons verneem dit baiekeer dat die
benaming ‘Geuse’ gelykluidend
met die Hugenote genoem word.
Wanneer die geesteserfenis van
die Reformasie in Suid-Afrika op
die volksplanting en die ont wik -
keling daarná beoordeel word,
kom die Geuse noodwendig ook
ter sprake. Daar bestaan ŉ on -
oorsienlike verband met die
Hervorming in Nederland en die
vestiging en ontplooiing van die
Calvinisme, waar dit vanuit Neder -
land na die Kaap oorgedra is. Die
Nederlandse Geuse (en later ook
die Franse Hugenote) word met
reg as die draers van die Cal -
vinisme bestempel. In Suid-Afrika
het die Calvinisme sy eie beklem -
tonings ondergaan, danksy die
gerekende bydrae van hierdie
Hervormers. Die destydse geloof
en lewenswyse aan die Kaap en
latere ontwik kelinge in ons volks -
geskiedenis dien as bewys. Tereg
word hier die tipering (Geus) met
Neder landse volksverset geduren -
de veral die laaste helfte van die
16de en eerste helfte van die 17de
eeue verbind. Tesame daar mee
die belangrike ver skyning van die
Nederlandse Statebybel (kyk berig
bl. 19) en van ons gereformeerde
bely denis skrifte.

Verbreiding van die Refor -
masie
Gedurende die tweede helfte van
die 16de eeu was die Reformasie
steeds besig om dwarsoor Euro -
pa te verbrei, wat tot die vestiging
en groei van die Protestantse
geloof in veral Frankryk, die
Nederlande, Swit ser land, maar
ook in ander lande gelei het. Vir
doeleindes van hierdie artikel
word die besondere betekenis
van die Protestantisme in die
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Vervolg van bl. 9

Vervolg op bl. 11

gemaak nie dat hy die ver brei -
dende Protestantisme nie geduld
het nie en dit wou uitroei, selfs
met geweld indien nodig. Die
Spaanse magte is in ŉ uitge rekte
oorlog teen die Nederlande aan -
gewend, wat die Protestante met
geen ander keuse gelaat nie as
om in 1568 met teenoptrede te
begin, onder Lodewyk van Nas -
sau.  
Beskerming van Nederlandse
handelsbelange met die Midde-
Ooste het uiteindelik daartoe
gelei dat die Nederlandse en
Spaanse vlote in voortdurende
botsing met mekaar te staan
gekom het, wat hewige seege -
vegte opgelewer het. Hierdie
oorlog ter see word aan die
beroemdste seeslae en dapper -
ste vlootoffisiere in die Neder -
landse geskiedenis gekoppel.
Wat hulle nog meer merkwaardig
maak is die feit dat selfs ook
hierdie geharde seesoldate die
Protestantse geloof aangehang
het en bereid was om dit met
hulle lewens te verdedig. Dit het
ondermeer uit die wyse waarop
hulle hul nering ter see uitge -
oefen het gespreek. Beroemde
offisiere soos De Ruyter, Van
Galen e.a het vir die behoud van
die Protestantse geloof gestry
deur hulle prakties in die gevegte
ter see in te werp. Danksy hulle
geloofsmoed en optredes het
hierdie dappere Geuse etlike
roemryke seeslae teen Spanje
gewen. Dit het egter die argwaan
van koning Philip II teen die
Protestante des te meer versterk,
dat hy sy aanslag teen Nederland
dermate verhewig het.

Belydenis en daadkrag
Die Nederlanders, onder die
verhelderende insigte van die
Reformasie, het die belangrike
beginsel gehandhaaf dat die
owerheid sy onderdane ooreen -
komstig die Christelike gesag

moes regeer, d.w.s. as dienaars
van God. Gedurende daardie tyd
het hulle hul oortuigings, gegrond
op die Woord, in die belyde -
nisskrifte neerslag laat vind, en
so het o.m. die Nederlandse
Geloofsbelydenis tot stand ge -
kom, grootliks danksy die werk
van Guido de Bres en andere.
Artikel 36 daarvan is doelbewus
aan die amp van die Christelike
owerheid gewy. In 1566, die jaar
waarin die Geloofsbelydenis deur
die Sinode van Antwerpen aan -
vaar is, het die Nederlanders ŉ
smeekskrif aan koning Philip II
gestuur waarin hulle om gods -
dienstige verdraagsaamheid ge -
smeek het. Die koning se enigste
reaksie was egter dat hulle as
‘gueux’ uitgeskel is. In Neder -
lands vertaal dit as ‘geuse’ wat
letterlik bedelaars beteken, wat ŉ
skeldwoord geword het. Dit het
later egter geblyk dat hierdie
skeldnaam ŉ erenaam sou word,
deurdat meer as drie eeue later
steeds met dieselfde piëteit na
die Geuse verwys word as na die
Hugenote.
Die Protestante het derhalwe die
weg gevolg deur eers om ver -
draagsaamheid te smeek, daar -
na te protesteer en toe dít geen
gewenste uitwerking gehad het
nie, tot aktiewe verset oor te
gaan. Vanaf 1572 was die Neder -
lande in ŉ volskaalse oorlog teen
Spanje gewikkel, ter wille van die
verdediging van die Protestantse
geloof en in belang van  volks -
vryheid. ŉ Volle tagtig jaar is
hiervoor geveg, totdat in 1648 die
Spaanse oorheersing finaal tot ŉ
einde gebring is.
Midde-in daardie stormagtige
tydsgewrig in die Nederlandse
volksgeskiedenis het dit nodig
geword dat die hervormers ook
rekenskap moes gee van die
ware inhoude van die Christelike
geloof, as uitkoms en vrug van
die Reformasie. Die belydenis -
skrifte soos vroeër opgestel,
waar in die Bybelse waarhede

saamgevat word, was nood saak -
lik sodat die Protestante hulleself
teenoor die Rooms-Katolisisme,
vyandiggesinde owerhede en
dwaalleer kon verantwoord. Ty -
dens die geskiedkundige Sinode
van Dordt van 1618/19 het
afgevaardigdes vanuit ander
Europese lande tesame met die
Nederlandse kerke van gerefor -
meerde belydenis vergader. Die
doel daarvan was ondermeer om
dwaalleringe teen te gaan en die
drie besondere belydenisskrifte,
aan ons bekend as die For -
muliere van Eenheid goed te
keur. Dit bevestig dat die Geuse
prinsipieel vanuit die Woord
gedink en gelewe het.  
Ons verwys in ons volksge skie -
denis dikwels na die bete -
kenisvolle plek wat die Geuse en
Hugenote in ons volkswording
vervul het. Ons het die ontstaan
van ons volk aan hierdie Geuse
te danke, deurdat Nederlanders
van Calvinistiese oortuiging in
1652 na die Kaap gekom het.
Terwyl Jan van Riebeeck as ŉ
Geus en Maria (van Franse
herkoms) as ŉ Hugenoot bestem -
pel word, word hulle volgens
gesagvolle bronne as egte
Calviniste gereken. Dit is vir ons
in 2017 van groot betekenis dat
dit juis ŉ Protestantse verver -
singspos was wat aan die Kaap
opgerig was, en nie ŉ Rooms-
Katolieke nie. In ons eie geskie -
denis verwys ons na hulle as die
volksplanters van die Afrikaner -
volk, hoewel hulle dit in daardie
stadium nie so sou gesien het
nie. Deurdat ons egter só na hulle
verwys, gee ons daardeur erken -
ning aan die feit dat hulle met
hierdie besondere geloof, bely -
denis en lewensbeskouing, nl.
die Calvinistiese, die grondslag
gelê het waarop latere nageslag -
te voortgebou het.



Geuse te danke. Mense wat nie
gehuiwer het om ter wille van hulle
geloof en vryheid uiteindelik die
stryd teen die Spaanse oor -
heersing aan te knoop nie. Indien
dit nie daarvoor was nie, sou die
Nederlanders waarskyn lik maar
kon berus het in die Rooms-
Katolisisme, met defini tie we gevol -
ge vir die stigting van die ver -
versingspos aan die Kaap. Dat dit
nie gebeur het nie, moet ons
uitsluitlik aan goddelike bestiering
toeskryf. Net soos wat ons ook
aanvaar en bely dat die Her -
vorming onder die voor sienige
bestel van God-drieënig plaasge -
vind het. Ons dank en eer Hom
daarvoor! Maar, as uitvloeisel
daarvan dat ons Afrikanervolk die
gereformeerd-protestantse geloof
en lewens in gesteldheid ook as
geestes erfe nis kon verkry, het
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Vervolg van bl. 10

Slotwaardering
Ons het in ons volksgeskiedenis
veel meer aan die Geuse te danke
as net belangrike sim boliek. Die
Nederlandse volkslied was aan -
vanklik as ŉ Geuselied gesing. Die
Nederlandse vlag se kleure oranje,
wit en blou het ook later die kleure
van ons eie landsvlag geword. Die
kleure vertolk die kernelemente van
die Protestantse stryd, en versim -
boli seer o.m. die stryd om vryheid,
ter wille van ons Chris telike ge loof
en teen vreemde oor heersing. Dit
word o.m. ook ver woord in ons
eertydse volks lied met die woorde:
“ Knegte van die Allerhoogste, teen
die hele wêreld vry”.
Bowenal het ons die Protestantse
geloof en lewensinstelling aan die

Nederlandse Protestante vroeër
met hulle goed en bloed betaal.
Daarvoor erken ons die stryd -
moedige Geuse. 

In die finale waardering van die
Geuse se betekenisvolle bydrae
moet ook die feit dat ons die
belydenisskrifte van die Neder -
landse Geloofsbelydenis en die
Dordtse Leerreëls as erfenis
verkry het benadruk word. Die
kerke van gereformeerde bely -
denis in ons land het hierdie
belydenisskrifte, tesame met die
ander belydenisse, sonder hui -
wering aangeneem en onder -
skryf. Die kritiese vraag wat in
ons tyd beantwoord moet word, is
hoe die krag en gelding daarvan
in ons kerklike en volkslewe nog
tot uitdrukking kom.

Denkers van gereformeerde oortuiging

Van Riebeeckgeselskap Hugenotemonument

Kyk in verband hiermee die bydrae op bl 12
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Daar is ongelukkig nie ruimte om
volledig die standpunte van
Calvyn, Kuyper en Bavinck te
dokumenteer nie (vgl. Duven -
hage, B. 1980:182-187). Daarom
word daar slegs enkele belang -
rike verwysings gedoen.

Calvyn
Dit is bekend dat Calvyn in sy
Institusie eers handel oor die
kennis van God as Skepper en
dan oor die kennis van God as
Verlosser. “God openbaar Hom
dus eers as Skepper in die
formering van die wêreld en
daarna as Verlosser in Christus”
(Inst. I,II,1). Ons kan God uit sy
werke leer ken (Inst. I,V,9), maar
ons het ook die “bril” van die Skrif
nodig om God as Skepper te ken
(Inst. I,VI,1). Verder moet die
mens “sy oë inspan om die werke
van God in die skepping te
aanskou. Maar hy moet ook
luister na die Woord, sodat hy
beter vordering kan maak” (Inst.
I,VI,2). Uit die skepping leer ons
presies dieselfde deugde van
God as wat in die Skrif aangetref
word, naamlik “sy barmhartig -
heid, goedheid, regverdigheid,
oordeel en waarheid” (Inst. I,X,2)
en hy voeg daaraan toe: “Deur
die ervaring word ons dus geleer
dat God sodanig is soos Hy Hom
in sy Woord openbaar het” (Inst.
I,X,2), en “die kennis van God
wat die Skrifte ons bied, het dus
dieselfde doel as die kennis wat
in die skepsels geopenbaar
word” (Inst. I,X,2); en daardie
doel omskryf hy dan: “Dit nooi
ons uit om God te vrees en op
Hom te vertrou.”

Die aard en omvang van die gesag van die
Skrifwoord

Geneem uit: Christelike wetenskap as Woordgebonde wetenskap, deur prof. B. Duvenhage, in die
reeks: Potchefstroomse studies in Christelike wetenskap, pp9-14

Vervolg op bl. 13

lossing van die gevalle mens op
die oog het, is dit nodig om juis
die gang van die openbarings -
geskiedenis duidelik in die oog te
hou, en dan word dit duidelik dat
God se werk as Skepper, Onder -
houer, Regeerder en Verlosser
aan ons geopenbaar word. Maar
omdat hierdie openbaring gerig is
op gevalle mense, verkry dit die
karakter van ŉ heilsopenbaring.
In hierdie opsig kan ons saam -
stem met wat in die rapport van
die vermelde Sinode staan
(1972:507): “What Scripture re -
veals concerning the creation,
the role of the state and society,
the nature of man and the world,
and whatever else, is God’s
redemptive revelation to man.”
ŉ Heilshistoriese of soteriolo giese
versmalling van die skopus van die
Skrifwoord gaan na ons mening
teen die gedagtegang van die
reformatoriese tradisie soos dit
veral deur Calvyn, Kuyper en
Bavinck voorgedra is in, maar wat
belangriker is, ook teen die
getuienis van die Skrifte in. Die
ooraksentuering van die ver -
soeningswerk ten koste van die
skeppings- en onder houdings werk
van God, lei tot ŉ nuwe soort
dualisme naamlik dat die Skrif -
woord wel met die geloof te doen
het, maar dat die verstand van die
mens hom op die skepping moet
rig. Dan sou dit moontlik wees om
Christenwetenskaplikes te kry,
maar nie Christelike wetenskap
nie.
Helberg (1980:3) se omskrywing
is daarom meer bevredigend:
“Die doel van die openbaring is
dat die mens moet kennis neem
van God se heerskappy en van
sy gemeenskap met die mens.”

Verskillende pogings is in die
loop van die geskiedenis aan -
gewend om die omvang van die
(Skrif)gesag te beperk of te
reduseer. Die bekendste reduk -
sie is om die Skrif alleen seg -
genskap te laat toekom oor die
saligheid of verlossing van die
mens. Ons kan dit ŉ soteriolo -
giese reduksie noem. En dit bring
dan as implikasie mee dat die
Skrif alleen oor die geloofslewe
van die mens (veral die gelowige
dan) seggenskap sou hê. Dit is ŉ
lyn wat selfs by Olthuis ontdek
word. Hy skryf bv. (1976:15): “In
its redemptive intention, the
Scripture structurally addresses
man’s situation in terms of his
functional necessity to believe,
confess and have certainty.” In ŉ
rapport wat voor die Sinode van
die Christian Reformed Churches
in Noord-Amerika in 1972 gedien
het, word hierdie gedagte soos
volg gestel (Acts of Synod: 507):
“All Scripture is redemptive in
character; it is addressed to fallen
man in order to redeem him
totally by redirecting him in faith
to God, his Creator-Redeemer.”
Hierin sit wel ŉ sterk waarheids -
moment naamlik dat dit die
bedoeling van die Skrif is om die
mens tot geloof in God te bring.
Maar die skopus van die open -
baringsinhoud word hier losge -
maak van die skopus van die
gesag daarvan.
Die Skrifwoord bevat nie alleen
en uitsluitlik heilsgeskiedenis nie;
dit is nie slegs en alleen
heilsopenbaring nie, juis omdat
dit openbaring van God is in al sy
werke. Hoewel uit tekste soos
Joh. 20:31 en II Tim. 3:15 tot die
standpunt gekom kan word dat
die Skrifwoord slegs die ver -
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Maar Calvyn bly nie staan by die
kennis van God as Skepper nie.
Hy skryf: “Al ons kennis van God
het vir ons geen nut as die geloof
nie daarby kom dat God ons
Vader in Christus is nie” (Inst.
II,VI,1). Maar “dit is die kenmerk
van die geloof dat dit oordink met
watter doel God alles geskape
het” (Inst. I,XIV,20).
Calvyn onderskat dus nie die
verlossing of die versoening nie,
maar sy visie vanuit die Skrif omvat
juis die skepping en die verlossing.
Dit kom ook duidelik na vore in sy
bekende opvatting oor Roeping en
roepinge (vgl. Aalders, 1943:18
e.v.). Voorop staan dat God die
mens tot sy koninkryk roep. Dit is
dan die Roeping met die hoofletter.
Hier die Roeping geskied deur die
Skrifwoord en die Gees, en die
antwoord van die mens daarop is
die geloof. Maar dan openbaar die
gehoorsaam heid aan hierdie
Roeping hom in verskillende
roepinge. En hier onderskei Cal vyn
dan die roeping van die huisvader,
die burger, die ower heid, die
beroep (Ins. III,X,6). In al hierdie
roepinge is dit nodig om te weet dat
God “ŉ Leidsman is” en in al die
roepinge gee die gelowige
“antwoord aan die goddelike
roeping” (Duvenage, s.j. 43).

Kuyper
By Kuyper staan die eenheid tus -
sen skepping en herskepping
duidelik voorop. Hy soek hierdie
eenheid in die een besluit van God
en hou daaraan vas dat alle dinge
deur die Woord geskape is. In sy
De Gemeene Gratie (1903) worstel
hy juis met die vraag hoe die
heerskappy van Christus op alle
terreine van die lewe tot open -
baring kan kom. Hy worstel met die
probleem om die skep pings -
middelaarskap van Christus te
verbind met die verlos sings midde -
laarskap. Hy skryf (1904:421): “De
Gemeene Gratie toch … ondergaat

óók de invloed van wat de Heilige
Schrift ons over het natuurlijke
leven open baart. De Heilige Schrift
spreekt volstrekt niet uitsluitend
over datgene wat den zondaar ten
eeuwige leven kan bregen, doch
welterdege ook over wat betrek king
heeft op het burgerlijke en het
natuurlijke leven.”
In sy latere werke soos Pro Rege
en Het Calvinisme waarsku hy
daarteen dat die soteriologiese
betekenis van Christus afgespeel
word teen die kosmologie
(1957:105). En in sy Het Cal -
vinisme stel hy eerder die majesteit
van God voorop as die koningskap
van Christus (1957:106).

Bavinck
Bavinck is ook baie uitgesproke
oor die inhoud en doel van die
Skrif as besondere openbaring.
“Als de openbaring God tot auteur
heeft, spreekt het vanzelf, dat zij
Hem ook heeft tot inhoud; alle
openbaring Gods is uit den aard
der zaak zelfopenbaring, en nader
wijst de Schrift ons aan, dat het
vooral de deugden van almacht en
wijsheid, toorn en goedheid zijn,
welke door deze openbaring
kenbaar worden gemaakt” (1928,
1:313). Hy noem Christus dan die
“centrum der openbaring” (317).
Verder meen hy dat die besonder
openbaring “een soteriologisch
karakter” dra en “heilsopen baring”
is, maar dan met sekere
voorbehoude, naamlik dat die
soteriologiese karakter in “Schrif -
tuurlijken zin” verstaan word,
naamlik dat die hele mens deur die
sonde bedorwe is en geheel en al
deur die genade in Christus verlos
moet word. En tot die sonde
behoort ook die dwaling en die
duistenis van die verstand, en
“daarom behoort ook de heils -
openbaring nie alleen in mede -
deeling van leven maar ook in
bekendmaking van waarheid te
bestaan”. Christus is “de vol komen
Zaligmaker, de Zalig maker van de
gansche wereld” (318).

Die einddoel van die besondere
openbaring is dan vir hom “we der -
om God zelf” en die ver heerliking
van sy Naam, maar om die eind -
doel te bereik “moet de bijzondere
openbaring er dus naar staan, om
den ganschen mensch wederom te
herschep pen naar Gods beeld en
gelijkenis” (318). Doel van die
besondere openbaring is dus nie
slegs om die mens te leer en sy
verstand te verlig nie (rasiona -
lisme) en ook nie om hom deugde
te laat beoefen (moralis me) of om
godsdienstige aan doeninge te
bewerkstellig nie (mistisisme),
“maar om met die menschheid den
hemel en de aarde, om in één
woord de gansche wereld in haar
or ganisch bestand wederom aan
de macht der zonde te ont -
worstelen en de heerlijkheid Gods
weder te doen schitteren in alle
creatuur” (318).

Skrifwoord proklameer gesag
Ook die Skrifwoord self lewer
duidelike getuienis dat ons nie
die gesag daarvan mag versmal
tot die verlossing in Christus nie,
maar dat die heerskappy van
God in Christus oor alle dinge wat
deur die sondeval aangetas is,
weer in Christus herstel word en
in die voleinding tot volheid
gevoer word.
Hierdie heerskappy van God oor
alle dinge en die erkenning en
belydenis daarvan word in die Ou
en Nuwe Testament saamgevat
in die sentrale begrip van die
Koninkryk van God. “For the
concept of the Kingdom of God
involves, in a real sense, the total
message of the Bible” (Bright,
1953:7).
Hoewel die uitdrukking “Konink ryk
van God” selde in die Ou Testa -
ment aangetref word (Ps. 145) is
die gedagte van die heerskappy
van God oor alle dinge en in
besonder oor sy volk baie sentraal.
Die uitdrukking word deur Johan -

Vervolg op bl. 14
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nes die Doper en Jesus gebruik
sonder om dit nader te verklaar
(vgl. Mark. 1:15). In die Ou
Testament word dikwels na God
verwys as die Koning (vgl. veral die
konings psalms, Ps. 93-99). Hy
heers oor alle dinge (Ps. 24) en sy
heerskappy moet erken en bely
word sodat God die eer mag
ontvang (Ps. 19:1; Ps. 8:2). Maar
sy heerskappy oor sy volk word
veral in die verbondsverhouding
beklemtoon. Bright (1953:26) stel
dit soos volg: “The God of Israel
stand before us as one God –
invisible, Creator of all things, Ruler
of nature and history – absolutely
unique in the ancient world. But
that is not all, Israel did not believe
merely that such a God existed;
she was convinced that this God
had, in a historical act, chosen her,
entered into covenant with her, and
made her his people.” En Helberg
vat die begrip Koninkryk van God
soos volg saam: “God heers heilig
en lewendwekkend oor alle dinge
en Hy beoefen persoonlike ge -
meen skap, en wel verbondsge -
meen skap, met die mens” (1980:4).
In die Nuwe Testament staan dit
sentraal in die prediking van
Johannes, die Doper (Matt. 3:2, 11)
en in die prediking van Jesus. In
Luk. 4:43 verklaar Jesus: “Ek moet
aan ander stede ook die evangelie
van die koninkryk van God bring,
want daarvoor is Ek gestuur.” En
na sy opstanding word in Hand. 1:3
vermeld: “terwyl Hy gedurende
veertig dae aan hulle verskyn het
en oor die dinge van die koninkryk
van God gespreek het”. Ook in die
prediking van Jesus tref ons die
uitdrukking “koninkryk van God”
dikwels aan. Dit geld vir die
sogenaamde bergrede (Matt. 5-7)
en die verskillende gelykenis se wat
juis die verborgenheid van die
koninkryk ontvou (Snyman & Floor,
1969:40). Daarby wil die wonder -
werke van Jesus ons juis bring tot
die belydenis van die koninkryk.

Ook in die leer van die apostels
staan die inhoud van die
koninkryk van God voorop, al
kom die uitdrukking self nie voor
nie (Snyman & Floor, 1969:51):
“Die briewe van Paulus is daarom
niks anders as die ontvouing van
die koninkryk van God nie”.
Daarom word daar in die briewe
verskillende samevattings van
die evangelie gevind bv. Rom.
8:31-33; I Kor. 15:3-7.

Die perspektief van die
Koninkryk van God kan soos
volg uitgestippel word:
? God is die Skepper, Onder -

houer, Regeerder en Verlos ser.
? Hy onderhou en regeer die

skepping, nieteenstaande die
sonde, deur sy verordeninge
of wet-woorde en ook deur sy
liefdeswet as grondnorm wat
Hy vir die mens gegee het.

? God se heerskappy word deur
die anti-mag van Satan bestry
sodat daar ŉ stryd tussen Lig
en duisternis is.

? Deur die dood en opstanding
van Jesus Christus is die mag
van die Satan verbreek.
Christus verlos nie slegs die
mens nie, maar ook die hele
skepping.

? Die Koninkryk het gekom in
die oorwinning van Christus,
maar nog nie ten volle nie.

? Deur die werk van die Heilige
Gees word die geloof in die
hart van die sondaar gewerk
en word hy ŉ “nuwe skepsel”
op wie die roeping lê om die
heerskappy van God te bely
op alle lewensterreine.

Enkele implikasies vir weten -
s kapsvorming
Opsommenderwys kan die vol -
gen de implikasies vir die be -
oefening van wetenskap uit die
voorgaande afgelei word:
1. Christelike wetenskap het ŉ

teosentriese grondslag. God-

Drieënig openbaar Hom in die
skepping, onderhouding, re -
gering en verlossing en alle
dinge vind hulle sin in die ver -
houding tot God. Hierdie sen trale
perspektief word juis in die
Skrifwoord vooropgestel en is vir
alle wetenskappe van betekenis.

2. Christelike wetenskap het ŉ
Christosentriese en pneuma -
tolo giese grondslag. Deur die
erkenning van Christus, die
Logos as die sleutel tot God
se Woord vir die skepping en
die sentrum van die Skrif -
woord, kan ons begin om “elke
gedagte gevange te neem tot
gehoorsaamheid aan Chris -
tus” (II Kor. 10:5).

3. Omdat daar ŉ innerlike same -
hang tussen die Woord vir die
skepping (die wet-woord) en
die Skrifwoord bestaan, is
konflik of botsing tussen dié
twee openbarings van God
prinsipieel uitgesluit. Óns ver -
staan van die skepping en van
die Skrif kan onvoldoende
wees en teenstrydighede op -
roep, maar dit dien as aan -
sporing vir verdere navorsing.

4. Die Christenwetenskaplike spits
hom dikwels toe op ŉ bepaalde
probleemveld in die gegewe
skeppingswerklikheid, bv. die
huwelik, maar mag nie bestu -
dering van die Skrifwoord ook
t.o.v. sy veld van ondersoek
agterweë laat nie, omdat daarin
onmisbare perspektiewe op sy
werk as wetenskaplike en op sy
studieveld gegee word. Spyk -
man gee die volgende mooi
formulering van Christelike
wetenskap in sy verskillende
vertakkinge: “a) seeking to
discern the norms of God’s
Word for creation as they hold
for our life together in his world,
b) illumined and redirected by
God’s Word in the Scripture, c)
under the rule of God’s Word
in our Lord Jesus Christ, d) in
the service of his coming
kingdom” (1984:27).

Vervolg van bl. 13
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Die praktykmaking van privaatonderwys
Mev. Lucia van Wyk

(Hierdie is die 2de deel van die referaat wat tydens die VCHO se Onderwyskongres op 4 Maart 2016
te Pretoria gelewer is. Dit handel oor die bekendstelling van die Instituut vir Privaatonderwys.  Die
1ste deel het in die Desember 2016-uitgawe verskyn.)

Behoeftestelling
Wanneer ons eerstens na die
behoefte kyk: wat moet ŉ privaat
onderwysstelsel aan ons in Suid-
Afrika, en ook Afrika, bied? Dit kan
nie net vir een groep wees nie; dit
moet inklusief wees t.o.v ander,
maar gebaseer op Christelike
waardes. En dat hierdie organi -
sasie groter moet wees as enige
enkelorganisasie. Ons moet kragte
saamsnoer om saam vorentoe te
kan gaan. Gelukkig is van ons
direkteure ook reeds betrokke.
Daarom dat hierdie belangrike saak
vandag (Maart ’16) aan u bekend -
gestel word. ŉ Geheel nuwe organi -
sasie, heel te mal onaf hanklik, wat
ten doel het hoë standaard kwaliteit -
onder rig, ter wille van ons kinders. 
Navorsing het verder aangetoon
dat dit van voorskool tot tersiêr
moet wees. Instansies hier teen -
woor dig, is bewus van hoe ŉ uit -
daging dit is, en in ŉ mate on -
moontlik, om ŉ eerste keer ŉ nuwe
kwalifikasie by die staat te regi -
streer. Daarom moet vasge stel
word hoe ons tersiêre instellings
kan help en hulle ook binne die
stelsel akkommodeer. U moet
besef dit gaan nie môre gebeur nie;
hierdie is ŉ proses wat langer gaan
neem. Ja, dit kan wees dat ons ons
weer in hofsake kan vasloop, maar
dié waarskynlikheid maak nie dat
ons nou al omdraai nie. Ons sal oor
daardie hekkie kom wanneer ons
daar is. 

Kurrikulum
Vervolgens die kurrikulum. In ag
genome wat gister en vandag gesê
is, is ŉ geheel eie kurri kulum wat
differensieer nood saak lik. Tans
word gekyk na moont lik weer 6
vakke. Ook dat ’n vak soos
Lewens oriëntering nie meer ver -

deur 36 akkrediteringsliggame
voor dat die Here vir ons ŉ deur
oopgemaak het. Erkenning ook in
ons eie land, want die meeste
Afrikanerkinders wil en moet in
Suid-Afrika bly om ook ons land
vorentoe te neem. Hulle moet die
plek hê om te studeer. Die reali teit
is, net soos daar openbare skole
moet wees, sal daar open bare
tersiêre instellings ook moet wees
en bly. ŉ Kandidaat sal ná matriek
ook uit hierdie stelsel na so ŉ
tersiêre instelling moet kan gaan.
Kyk ons tans na AROS, APA,
Akademia, Soltech, hulle kan tans
nie al die studie rigtings akkom -
modeer nie. Dit gaan ook lank
neem voor ons binne eie geledere
alles sal kan akkom modeer, daar -
om moet deure nie toegemaak
word nie. 

Waardebepaaldheid
Vanuit die organisasie is ons
Christelik-gedrewe, maar nie voor -
skriftelik vir wie inskakel nie; dit is
ons waardes wat tel. Kul tuur -
gedrewe: ons het netnou gesien as
jy nie weet waar jy vandaan kom
nie, weet jy ook nie waarheen jy op
pad is nie. Vertroue, respek en

plig tend hoef te wees nie. Daar
gaan implikasies wees, maar ons
het al uitweë gekry. Hoë stan -
daarde is ononder handelbaar.
Anders bereik ons niks en kan ook
nie vorder nie. Verder moet kritiese
en logiese denke meer gestimuleer
en ont wikkel word. Wat vir mense
werklik belangrik is, is ŉ goeie
gehalte onderwysstelsel. Sonder
kennis van hulle geskiedenis,
kultuur en oorsprong is dit soos ŉ
boom sonder wortels, dit val om,
word rondgestamp. Daarom moet
daar nou geanker word, ten einde
wortels te kan gee. 
Die visie van hierdie organisasie is
dus: die ontwikkeling, imple men -
tering en bevordering van ŉ uitge -
breide, onafhanklike, inklu sie we,
waardegedrewe onder wys stelsel
vir alle vlakke van die onderwys.
Ons kan dit nie bloot van 10 tot 12
infaseer nie, dan het ons reeds te
veel tyd verloor. Interessant dat
navorsing toon dat waardege drewe
instansies baie verder vorder, veel
meer bereik, met baie groter
sukses as wanneer almal maar
sekulêr geakkommodeer word.
Belangrik om te sê wie jy is en
waarvoor jy staan. Derhalwe, die
ontwikkeling en eksaminering van ŉ
hoë standaard gedifferen sieerde
kur ri kulum. U sal besef dat jy nie
net ŉ nuwe kurrikulum kan daarstel
as dit nie ook geëksa mineer word
nie, anders lei dit tot terugval en
verwarring. 

Akkreditasie
Akkreditasie en erkenning op
plaaslike en internasionale vlak is
noodsaaklik. Maar buitelandse
erkenning of kwalifikasie alleen
help nie, indien niemand in jou eie
land dit nie ook erken nie. En hier
het ons regtig geworstel. Ons is
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integriteit is noodsaaklik. Nie ŉ
kultuur van eise stel of veeleisend
wees of regte opeis nie. As ek ŉ reg
wil opeis, het ek ŉ verantwoor -
delikheid om na te kom, en die
dankbaarheid en waardering moet
daaruit voortspruit, soos ons gister
verneem het. Dissi pline en erken -
ning van gesag is deel van die
opset in die skool, maar ook op
tersiêre gebied. Uitnemende on der -
wys deur hoëstandaard onder rig,
koste-effektiewe dienste aan al die
kliënte, want nie almal kan
eksklusiewe gelde bekostig nie, net
soos nie almal bv. Crawford
(akkrediteringsinstansie – Red.) se
skoolgelde kan bekostig nie. 

Die Instituut vir Privaat onder -
wys
Die Instituut vir Privaatonderwys
dan is ŉ maatskappy sonder wins -
oogmerk, ŉ direksie word verkies
en daar is ŉ adviesraad om hierdie
mense van raad te bedien, sodat ŉ
mens die nuutste inligting byder -
hand het, maar ook kan gebruik en
uitbou. Kyk ons na ons ‘swot’-
analise en ook die ‘pestal’ wat ons
gedoen het, het dit duidelik geblyk
dat van die belangrikste vir mense
kwaliteit hoëstandaard onderrig is.
En dit nie net vir ŉ sekere fase nie,
maar van laer tot hoër. Belangrik:
nasionale en internasionale er ken -
ning en akkreditasie, differen siasie
en volhoubaarheid. Ons mag ook
nie begin en oor ŉ jaar gooi ons
handdoek in nie.  
Nou wat is die dienste wat ons
gaan en kan lewer? Ek het reeds vir
u gesê ŉ kurrikulum word ontwikkel;
dis ŉ gedifferensieerde kurrikulum
op drie vlakke. Ek gaan nou maar
van ŉ A-, B- en C-vlak praat. Die A-
vlak werk min of meer soos die
Cambridge A-vlak, met ander
woorde, as ŉ matri kulant die A-vlak
geslaag het, is die konsensus dat
as hy by ŉ universieit aansoek doen
sal hy 10 punte vir sy ptv-telling kry
en nie 7 soos tans die geval is nie.

Die B-vlak is maar gelykstaande
aan wat ons nou as matriek sien,
met die verskil dat die kandidaat
matriek toe kan gaan, maar nie
soos met die ou standaardgraad
dat hy nie universiteit toe kan gaan
nie. Hy kan steeds uni versiteit toe
gaan, maar dan het hy 7 punte vir
sy B, i.p.v. die A-kandidaat wat 10
punte kry. Die verskil kom nie net in
die vakkeuse nie, maar ook die A-
baan kandidaat sal bv. Afrikaans en
Engels as huistaal kan neem,
terwyl die B-baan kandidaat nie
daar toe verplig sal wees nie. Die A-
baan kandidaat gaan baie meer
hoërorde vakke neem, meer gevor -
derde Wiskunde, dat ons daardie
kandidate ŉ voor sprong kan gee.
Met ander woorde tipiese vereistes
vir me dies, ingenieurs, die GR,
m.a.w al die hoërorde studente
gaan daardie A-baan volg. B-baan
sal dus wees soos wat dit tans min
of meer bekend is. 
En dan die C-baan wat die open -
bare skole, of ván hierdie skole van
volgende jaar af gaan pro beer
invoer, nl. die meer prak tiese kur -
susse. M.a.w. vakleer ling skap,
waar die kandidaat verplig word om
in die laaste fase die prakties saam
met die teorie te doen. Dit is sodat
hulle nie soos tans die geval is, bv.
aan ŉ tegniese skool matriek slaag
en dan na Soltech toe wil gaan,
hulle dan na graad 10-vlak moet
terug val, omdat al die prakties nog
nie afgehandel is nie. Ons gedagte
is as die graad 12-kandidaat sy pen
neersit dan het hy die prakties; dan
is hy reeds op die hoër vlak. Dit is
baie belangrik dat ons deure vir ons
kinders op ver skillende maniere
oopmaak en soveel hekkies moont -
lik probeer verwyder. 
Om ŉ kurrikulum uit te rol, buiten
dat dit tyd neem en geld kos, is dit
nodig dat daar onder rig hulpmiddels
beskikbaar moet wees, m.a.w.
hand boeke. Onder wysers moet
inligting hieroor verkry, alhoewel dit
nie altyd besef word nie, bv.
Wiskunde; daar is basiese feite wat
ŉ kind moet weet. As ons na die na -

sionale leerplan gaan kyk, dan raak
hulle aan iets van alles en volgende
jaar weer. Ons gedagte hiermee is
dat ons ŉ bietjie diepte gee, dat ŉ
leerling nie wonder het ek dit al
gedoen nie; hy moet weet ek het dit
reeds gedoen. Vakadviesdienste is
noodsaaklik om daardie onder -
wyser by te staan wat onseker is en
dan ook evaluering en standaardi -
sering. ŉ Mens moet seker maak
dat skole wat in die stelsel is
sekerheid het dat hulle op stan -
daard is. Eksa minering; netnou het
ek gesê dat dit belangrik is om ŉ
uitgangsfase te eksamineer, sodat
ŉ kind weet hierdie serti fikaat word
erken en ook vir standaardbepaling.
Ons moet ons ook teenoor die
buite land kan verantwoord, sodat
hulle seker is wat ons standaard is.
Dan ook sertifisering; as dit nie deur
Umalusi gesertifiseer word nie,
moet iemand anders ver antwoor -
delikheid aanvaar. 

Skole en tersiêre instellings
Hierdie is die opwindende deel: die
akkreditering en sertifisering van
skole en tersiêre instellings. Ek
fokus meer op die skole omdat die
tersiêr nog ŉ paar jaar of wat verder
lê, deurdat baie meer werk nog
gedoen sal moet word. Skole gaan
die geleentheid kry om in die
buiteland te akkre diteer, en dis nie
meer ŉ droom nie, dis ŉ werk -
likheid. Die nor male proses vir
akkreditasie is dat hulle kom kyk of
dit darem na ŉ skool lyk en ak -
krediteerbaar is en dan stuur hulle
iemand vir ŉ voorlopige besoek.
Aangesien ons die prosesse goed
bestudeer het, goed geken het, het
ons vir hulle ŉ klomp dokumente en
goed voor die tyd gegee. U moet
besef, nêrens in die wêreld kan jy
regtig geakkrediteer word in
Afrikaans nie; miskien in Vla andere,
sal hulle Afrikaans ver staan. Ons
het dus van ŉ buite landse organi -
sasie verwag om ons te ak kre diteer
in Afrikaans terwyl hulle dit nie self
verstaan nie. Dit klink na ŉ saak van
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onmoont likheid, maar vir die Here
is niks onmoontlik nie, het ons dit
weer ervaar. 
Met hulle besoek het hulle gesê
hulle gaan nie nog ŉ span stuur om
te kom kyk of ons akkre diteerbaar
is nie. Hulle gee reeds vir twee van
ons skole voorlopige akkreditasie,
m.a.w. kandidaat status tot einde
2017. Dit be vestig daar is nie net
behoefte nie maar ook die moontlik -
heid om aan te gaan. Dit is haal -
baar, deurdat die standaarde
bereik  baar is. Ook belangrik, met
hierdie akkreditasie is oorbrug -
gingsjare onnodig, want dit word op
ŉ een-tot-een basis regoor die
wêreld erken. Dus, kandidate in
daardie skole wat deel was van die
loodsprojek weet, kan reeds
wêreld wyd aansoek doen by
univer siteite en kwalifiseer; hulle
praat van “full scholarship”. Dit is
volledige beurse, wat selfs hulle
sakgeld dek. Onmiddellik klink dit te
goed om waar te wees. 
Ons volgende grootste hekkie was
wát nou van ŉ kandidaat wat in
Suid-Afrika wil studeer? Daar die
hekkie is ons reeds oor, m.a.w.
universiteite in Suid-Afrika erken
ook reeds hierdie kwali fikasie son -
der dat aanpassings of oorbrug -
gingskursusse vereis word. Al wat
gevra is, is dat ons kandidate i.p.v.
die NBT (National Benchmark Test),
die toelatings toets wat al die
kandidate by alle universiteite skryf,
slaag. Dat ons i.p.v. die NBT die
ESCO SAT se toelatingstoetse skryf
en self evalueer, dit is klaar
goedgekeur. Dit behels ook dat in
streke skole dit sal kan afneem,
m.a.w. hulle hoef nie daarvoor uni -
versteit toe te gaan nie. Daar was so
’n bereidheid om ons tege moet te
kom, en as dit nie uit die hemel is
nie, dan weet ek nie. Hulle sal selfs
ook die toesighouers betaal. 
Nie net die kandidaat gaan die
eksamen aflê nie; ook die toe -
sighouer. Dadelik is ŉ mens bekom -
merd, is dit moontlik? Weer eens,

akkredi terings liggaam, wêreldwye
er ken ning geniet, en ons dan reeds
erken en aanvaar word in Suid-
Afrika. So kandidate kan nou reeds
daarmee aangaan. En soos wat
mense met ons praat en bewus
hiervan raak, is daar die aandrang
dat dit asb ook moet uitbrei in
Afrika. Iemand het gesê dit help nie
ons dink net aan Suid-Afrika nie, dis
tans die fokus, die prioriteit, maar
dat die moontlikheid daar is om ook
in Afrika uit te brei. 
Die potensiaal vir waardeskep ping
is beslis daardie uitnemende diens
aan enige kliënt: ’n waar dege dre -
we, gedifferensieerde kur ri kulum
met erkende hoë standaarde. Dan
het ons uit eindelik ŉ werksmag wat
werklik ŉ verskil kan maak. Maat -
skaplike verantwoordelikheid kom
baie op dieselfde neer, en dis
waarom ons standaarde daarstel,
kwaliteit kwalifikasies wat erken
word. Dan die groot verantwoor -
delik heid om die kwalifikasies
bekend te stel as dat dit eties is en
daar waardes is en steeds binne
die wette van Suid-Afrika gefunk -
sioneer word. Ons is hier om te bly,
maar ook hier om ŉ verskil te maak.
“When you make a commitment
you build hope, when you build it
you build right”. Dit is wat ons in die
buiteland reggekry het, ons het
vertroue ingeboesem, ons het
vertroue gebou en daarom het ons
die deure wat ons kon, oop kon kry.   

Ter afsluiting
Soos wat daar tans ŉ privaat
mediese stelsel in Suid-Afrika is,
moet ons ook ŉ privaat onder -
wysstelsel in plek kry. Dis nood -
saaklik dat die stelsel wêreldwyd
erken en geag word, maar dat die
nasionale klem behoue sal bly. Dis
belangrik dat ons hande vat. Ek het
netnou gesê dis ŉ onafhanklike
organisasie, groter as enige enkel -
organisasie, maar alleen sal dit ŉ
eensame pad bly. Hierdie is om ŉ
verskil te maak in Suid-Afrika vir
ons kinders. Dit is ook deel van ons
Christelike opdrag. 

Vervolg van bl. 16 ons het twee kandi date deur die
toets laat gaan om te kyk of dit vir
gewone boertjies moontlik is om
hierdie toetse te slaag? Een kan -
didaat was ŉ sterkandidaat, maar
beide regtig van die platteland, nie
een van die stad nie. Die eerste
kandidaat het uitgemerk as die
beste van almal wat geskryf het,
dus uit al die Suid-Afrikaanse kan -
didate; so dit is moontlik. Die
tweede het in matriek so min of
meer 60% gemiddeld gehad, met
ander woorde ŉ gemiddelde seun.
Hy het tweede beste uitgemerk. Dit
bewys vir ons daar is ŉ standaard
en dit is moontlik. Die deure gaan
oop, terwyl dit eintlik aanvanklik
totaal onmoontlik gelyk het.            

Ondersteuningsdienste
Hierdie is glad nie op die terrein van
SAOU of FEDSAS nie, dit is ŉ
ondersteuningsdiens om skole
regsadvies te gee. Ons het binne
BCVO baiekeer die behoefte ge had
dat iemand na ŉ skool toe gaan en
bv. ŉ KVWA selfs vir hulle doen, of
hulle met ŉ dis siplinêr help. En dit is
ook nou reeds in plek, sodat skole
byge staan kan word. Akkre ditering
is vir ons almal ŉ nagmerrie; iemand
moet help om beleide daar te stel,
en dit sal hierdie afdeling ook kan
doen. Tydlyn gewys?; belangrik dat
ons êrens aan die gang sou kom en
dan ook ŉ einde kry. Ons werk al 5
jaar daaraan, maar nog onder die
radar, omdat ŉ mens moet vestig
voordat jy jouself in die “oorlog
inloop”. Ons beplan egter dat ons
ons eerste graad 12-eksamen teen
D.V. 2019 kan begin afneem en
daarna stelselmatig infaseer. 
Daar moes vroeër met die stan -
daardisering begin word, waarna
ons ook na tersiêre instel lings sal
begin kyk. Die wetgewing en goed
daar is baie beperk en so ook die
skuifruimte. Ons glo, soos wat die
Here vir ons skole deure oop -
gemaak het, dat die ruimte ook
daar sal wees en die behoefte is
beslis daar. Dit is belangrik dat die
Instituut sal funksioneer as die
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Gedurende die 16de en 17de eeue
vind ook baie belangrike gebeur -
tenisse en ontwikkelings in
Frankryk plaas. Na ŉ lang en
droewige geskiedenis van Chris -
ten vervolgings (soos ons daar
sien), onthoofdings, verwurgings,
openbare teregstellings deur
mense in die vuur te verbrand,
ontvang die Franse Protestante die
reg op vrye godsdiensbe oefening
deur die Edik van Nantes 1589.
Daardeur is ŉ tydperk van bloedige
geloofsver volgings afgesluit. Maar
dit was nie die einde daarvan nie,
want in 1685 word die Protestantse
geloofsvryheid deur die Katolieke
koning, Lodewyk XIV, ontdaan
gemaak deur die Edik van te
herroep. Oornag moes die
Protestante vir hulle lewens vlug
nadat ongeveer 20 000 van hulle in
ŉ baie kort tydperk ‒ sommige
bronne sê selfs een nag – om die
lewe gebring is. In hulle pogings om
te ontvlug is talle gevange geneem,
veral die oues van dae, die vrouens
en die kinders, en van hulle sou hul
lewens eindig as martelare in
donker kerkers en  gevangenisse. 
Een van die mees berugte oorde
waar Protestante aangehou was,
was die toring van Constance. U sal
merk dat die enigste openinkies in
daardie toring sulke klein, nou
splete hier en daar is. Een van die
vroue, Marié Durandt, is tot so laat
as 1730 vir 38 jaar in daardie toring
aangehou met bykans geen lig nie.
Baie van die vrouens wat in daardie
toring aangehou was, vanweë hul
geloofsoortuiging, het blind geword,
baie het kinders daar in die lewe
gebring, en baie van hulle is daar
dood. Min van hulle het sonder
blindheid ander kant uitgekom. In
die registers van die gevangenis
staan daar met eentonige reëlmaat
aange teken x of y glo nog die -
selfde. Is dit nie ŉ wonderlike
getuigskrif ten spyte van daardie
vervolgings nie. In daardie donker
waar hulle bykans niks kon sien nie
en ŉ groot deel van hulle lewens in
duisternis deurgebring het, staan
op die plaveisteentjies van die

toring van Constance net een
woord uitgekrap “resister”, weer -
stand. Pogings van die gevange nis -
owerhede om die vrouens oor te
haal om hulle geloof af te sweer ten
spyt, teken hulle in hulle registers
aan: sy glo nog steeds dieselfde.
En op die plaveistene skryf die
vrouens “weerstand”.   
Sommige van hierdie gevange nes
sou ook die grense na Nederland
oorsteek al vlugtende voor die
ower hede uit; talle ander by hulle
vrylating. So kry Neder land die ere -
titel van die groot ark van die
vervolgings. En dit is interessant
om daarvan kennis te neem dat Jan
van Riebeeck se vrou, Maria de la
Quellerie, se oupa een van daardie
vlugtende Hugenote was. ŉ Interes -
sante stukkie as ek dit kan byvoeg,
waar ŉ Roomse priester wat die
kamp besoek het skryf dat hy die
gesprek gehad het met die merk -
waardige mevrou Van Riebeeck.
Sy het vir hom vertel dat sy gees -
genote verantwoordelik was dat
haar oupa uit Frankryk moes vlug. 
In Nederland tref die vlugtende
Hugenote weer hulle mede-ge -
loofs genote aan, want die Huge -
note was ook gereformeerd van
oortuiging. Daar vind talle van hulle
werk om hulle gesinne te versorg.
In 1688 ontvang die Hugenote
toestemming om na Suid-Afrika te
kom, veral met die oog op die
wynbou en die veeteelt. Een van
die voorwaar des was dat hulle ŉ eie
predikant moes saambring. 
In hierdie herdenkingsjaar sou van
pas wees om iets te sê oor die
merkwaardige Hugenote-leraar, ds.
Pierre Siemond, wat beskryf is as
die waardige en eerste leraar van
die Draken steinse gemeente. So
staan dit aangeteken in die kerklike
annales. So al om die ander Son -
dag het hy gepreek te Stel len bosch
en Drakenstein en die ou sieke -
troos ter, Mankandan, moes dan ŉ
Hollandse preek te Stellenbosch
lees wanneer die leraar te
Drakenstein was en omgekeer.
Daardie eenvoudige eredienste is

gehou in ŉ skuur of in ŉ voorkamer
van een van die ou woonhuise. Met
die oog op godsdienstige onderrig
het nog ŉ merkwaardige persoon
na vore getree, nl. Paul Roux, as
voorleser en skoolmeester. 
Die oudste bestaande gerefor meer -
de preek wat ons nog in Suid-Afrika
het, is ŉ preek gehou deur ds.
Pierre Siemond, op 25 Januarie
1699, oor Johannes 4:23&24, oor
die ontmoeting van Jesus met die
Samaritaanse vrou, oor die ware
aanbidding wat God van sy volk
verlang. Bo-aan die preek staan
geskrywe “Daar kom ŉ tyd, en dit is
nou, wanneer die ware aanbidders
deur die Gees en in waarheid sal
aanbid” Die preek handel oor die
gereformeerde interpretasie van die
uitleg van God se Woord m.b.t. die
ware aanbidding in Gees en in
waarheid. Ds. Siemond maak die
volgende opmerking, en dit is
belangrik dat ons dit sien in die lig
van die inslag van die gerefor -
meerde oortuiging en erfenis in ons
land, a.g.v. die kumulatiewe, die
samewerkende invloed van die
Nederlandse gereformeerde en die
van die Franse Protestantse tra -
disie. En nou sê ds. Siemond in die
preek “Loof God, dat Hy ons nie
slegs in die eerste Christene verlos
het van die uiterlike en uitvoerige
diens van die Wet van Moses nie,
maar hy verlos ons ook in ons
Vader van die seremonies wat die
eiewaan, onwetendheid en die
begeerlikheid deur mense in die
kerk ingebring is”. 
Spreek dit nie nog steeds na al hier -
die eeue tot die kerklewe in ons
vader land in ons Afrikaanse kerke
nie? Hy sê: “Loof God dat Hy ons
laat verstaan het deur sy Woord dat
nie in die dinge sy diens bestaan
nie, maar dat Hy gedien wil word in
Gees en in waarheid.” “Maar dat
ons waak daarteen dat dit nie tever -
geefs en tot ons veroordeling is dat
ons insig het”, want sê hy, “hoewel
daar onder ons is die wat bly staan
het by die uiterlike van die gods -

Die Franse Hugenote
Hierdie bydrae maak deel uit van die geleentheidsrede van prof. Raath op 6 April
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Nederlandse Statebybel (1637)
Hierdie is die eerste amptelike Ne -
der landse Bybelvertaling wat reg -
streeks uit die oorspronklike tale
vertaal is. Daar is wel van vroeëre
ander vertalings gebruik gemaak,
waarvan die Delftse (1477), die
Lies veldtse (1526), die Biestkense
(1560) ens., wat egter vertalings
van vertalings was en daarby
enigsins onvol ledig.
Die opdrag vir hierdie Bybelver taling
is tydens die Sinode van Dordt in
1618/19 gegee, met die versoek aan
die State-Generaal om daar voor te
betaal. Die Sinode het ge oor deel dat

ŉ goeie hervormde ver taling nodig
was, wat so na as moont lik aan die
brontale moes wees (Aramees,
Hebreeus en Grieks). Daar is o.m.
as voorbeeld na die Engelse King
James van 1611 verwys.
Dit was eers in 1629 dat die State-
Generaal ooreengekom het om
aan die versoek te voldoen. Die
ver taalwerk is daarna in Leiden on -
der neem. Leiden het ŉ redelike be -
drag gulde moes betaal vir die ok -
trooi om te kan druk. In 1635 was
dit gereed en in 1637 het die Neder -
landse staat dit amptelik in gebruik
geneem.

Dit is met hierdie bekende Neder -
landse Statebybel dat die Van
Riebeeck-geselskap in 1652 na die
Kaap gekom het. Vir die volgende
280 jaar plus sou dit die Bybel wees
wat in Suid-Afrika in algemene
gebruik sou wees, tot ongeveer die
verskyning van die eerste Afri -
kaanse Bybelvertaling in 1933. Die
Statebybel het in Nederland sowel
as in Suid-Afrika ŉ onbe rekenbare
groot invloed uitgeoefen, nie net op
kerklike gebied nie, maar ook wat
die staatsordening betref. Die taal

Beproefde Bybelvertalings as vrug van die Reformasie
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diens en wat hulle verbeel dat hulle
hul baie goed van hulle pligte kwyt,
omdat hulle kerk toe gaan, hoewel
hulle met hul gees afwesig is, en
hulle hart nie by die Woord is wat
verkondig word nie”. Ook nie by die
gebede wat opgestuur word nie, of
die liedere wat gesing word nie, of
die sakramente wat bedien word
nie. 
En nou kan ons voor ons geestes -
oog vir ds. Pierre Siemond in
daardie eenvoudige boerewoninkie
se voorkamer met ŉ russtoel en ŉ
perskepitvloer, waar die klein ge -
meentetjie voor hom sit, die erns en
die plegtigheid van die verrig tinge,
sonder uiterlike vertoon, in diens
van God en Gees en in waarheid. Is
dit nie ŉ wonderlike erfenis vir ons
as gelowiges in die kerke van
gereformeerde oortuiging vandag
dat in daardie klein begin, daardie
suiwer waarheid reeds so sterk
beklemtoon is nie. Hy sê laat ons
ons behoed broeders en susters en
wel vir die vleeslike toewyding van
die eerstes, as vir die hoogmoedige
geestelikheid van die ander. Laat
ons tog nie dink dat Jesus ons van
die seremonies bevry het om ons
die geleentheid te gee om na die
vlees te lewe of in sy diens te verflou
nie. Wat ŉ paslike ver maning nog
steeds in ons tyd vir die kerk van

gereformeerde belydenis. Hy’t slegs
uiterlike diens van die Wet verander
in ŉ geestelike en evangeliese
diens. Laat ons onsself nie tevrede
stel deur alleen die kerk te besoek
en die eredienste by te woon nie,
maar laat ons met al die opmerk -
saamheid van die Gees en al die
liefde van ons hart daaraan deel -
neem: Die verkondiging van die
Woord, die bediening van die sakra -
mente, die sang in die erediens.
Geagte vriende, die kerkher vorming
via die Nederlandse ves tiging aan
die Kaap en die bydrae van die
Franse Hugenote was nie beperk
tot die kerklike nie. Maar dit het ook
ŉ geweldige impak gehad op die
vorming van ons boere kultuur en
alle uitinge van ons beskawings -
lewe. Uit daardie pio niers gemeen -
skap aan die Kaap van die 17de
eeu sou mettertyd die Afrikanervolk
spruit. ŉ Volk met ŉ eiesoortige
kultuur en lewensuitkyk, ŉ gerefor -
meerde grondslag in alles. En so
sou dit mettertyd deur die pioniers -
gemeenskap onder die binneland
uitkom en uit daardie volks kultuur
wat daarmee saam gaan nadat ŉ
beskawingskrag van verfyndheid,
het een van ons voor gangers by
geleentheid geskryf, ŉ gees van
verfyndheid, die op komen de volk s -
kul tuur gekenmerk het. 
Alhoewel die aardse dinge maar
beperk was, die middele beperk

was, was daar verfyndheid. Abram
Boogaard, ŉ skeepsdokter, in diens
van die Kompanjie, skryf in 1702,
dis ŉ halwe eeu na die volks -
planting, toe hy reeds ŉ vyfde
besoek aan die Kaap gebring het,
sê hy die indruk wat hierdie volks -
planting op hom maak, hy sê “Dit
troffe die volksplanting met ŉ kerk”,
die kerklike lewe in die middel van
die volk se lewe. Gebou op die
Hollandse manier en versier met ŉ
hoë toring, God alleen, waarin
Sondae die leer van die waarheid
gepreek word omring met ŉ kerk
wat met ’n steenmuur omring is. Die
pionierskultuur en die gods diens -
tige onderbou daarvan het veral in
die harde en ongenaakbare en
gevaarvolle lewe in die binne land ŉ
krag gebly wat ons met ons
voorsate verbind. Hier het boere -
pioniers met hegte bande van ŉ
gemeenskaplike lewens- en gods -
diens oortuiging tot stand gekom.
Saamgesnoer tot ŉ volk met ŉ
gemeenskaplike oogmerk, doel,
strewe en so het ŉ volkstipe tot
stand gekom wat selfs deur die
Engelse John Murray beskryf is. Hy
sê: gekenmerk deur “extreme
conservatism and a resolution
strictly to walk in the old paths”. Nie
eksperimenteer met allerhande
nuwe en verspottighede nie. “To
avoid an epiphany in church that is
everyday new-fashioned”. 
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van die Statebybel vorm bv. die
grondslag van standaard-Neder -
lands, wat in die 17de eeu ont wikkel
en as belangrike instru ment in die
kulturele eenwording van Neder -
land opgetree het. 

Afrikaanse Bybelvertaling
(1933)
Teen die tweede helfte van die
19de eeu het die aandrang vir ŉ
Bybel in Afrikaans al hoe sterker
begin word. Vanaf 1872 het stem -
me almeer daarvoor opge gaan. Dit
het ook saamgeval met die stigting
van die Genootskap van Regte Afri -
kaners (GRA), soos dit bekend -
gestaan het. Die GRA het hom nie
slegs vir ŉ eie amptelike Afrikaanse
taal beywer nie, maar eksplisiet ook
die ideaal van ŉ Afrikaanse Bybel -
vertaling. Veel seg gend dat die
stigters van die GRA oorwegend
Hugenote was.
Dit het die Eerste Taalbeweging
ingelei wat van 1875 tot 1899
gestrek het, toe die Anglo-Boere -
oorlog uitgebreek het. In 1878 het
die GRA besluit dat die tyd ryp was
vir ŉ Bybelvertaling in Afri kaans. Die
Kerk het egter nog nie akkoord
gegaan nie.
Soos verwag kon word het die stryd
teen verengelsing ná die Anglo-
Boereoorlog voortgegaan, toe on -
der meer Engelse onder wysers na

Vervolg van bl. 19 Suid-Afrika gebring is. Daar ont -
staan ŉ nuwe vasbe radenheid om
die GRA-ideale te laat herleef. Dit is
die bekende Gustav Preller wat die
doelstel lings vir ŉ Tweede Taalbe -
weging geformuleer het, wat daar -
mee die volgende fase vanaf 1903
in die Afrikaanse taalstryd ingelei
het. Weereens is daar die uitge -
sproke begeerte vir ŉ Afri kaanse
Bybelvertaling. Ondertus sen het die
taal ŉ verdieping ondergaan, deels
vanweë die stryd en swaarkry van
die Oorlog.
Die taal het hom oor die breë volks -
lewe begin uitstrek om ook die
kulturele en onderwysterreine te
bestryk. Daardeur kon die kunste
en die wetenskap begin gedy. Dit is
asof daar ŉ siels ontwaking in
Afrikanergeledere gekom het en die
digkuns en letterkunde het begin
blom. Die ywer vir die Afrikaanse
taal het onstuitbaar geword. 
In 1914 lewer dr Keet die belang like
refe raat te Stellenbosch oor die
Bybel in Afrikaans en bepleit same -
werking onder die Holland se kerke
soos dit genoem is. Tydens ŉ Vry -
staatse Sinode van die NGK in 1916,
op voorstel van dr NJ van der
Merwe, word die eerste belangrike
tree geneem. ŉ Kommissie, in same -
werking met die GK, moet die be -
kwaamste manne aanwys om met ŉ
Afri kaanse Bybelvertaling te begin.
Teen 1918 is Afrikaans as mede-

amptelike taal deur die staat erken
en Afrikaans verwerf die status van
ŉ wetenskapstaal. Nou begin die
taal ook aan die universiteit sy
regmatige plek inneem. Teen 1925
het Afrikaans amptelike status in die
breë volkslewe verkry.
Intussen is aan die Bybelvertaling
voortgewerk. Daar is hoofmo -
mente, soos in 1922, wat ŉ beperk -
te proefuitgawe opge lewer het. Die
belangrike was egter dat met die
eerste verskyning daar van dit ge -
blyk het dat die Afrikanervolk
uitgesien het na die Bybel in hulle
moedertaal. Daar is heeltydse
vertalers en eind vertalers benoem;
ook taalad viseurs. Die werk het
momentum begin kry en ons is van
die feno minale bydrae van Totius
bewus, benewens die ander beken -
de medewerkers. Die verskyning
van die Bybel in Afrikaans in 1933
kan dan as ŉ hoogtepunt van die
Tweede Taalbeweging gesien
word, waardeur die oorspronklike
ideaal van die GRA verwesenlik is.

Ander Bybelvertalings
Uiteraard is daar ook die ander By -
bel vertalings wat danksy die Refor -
masie tot stand gekom het, waarvan
o.m. dié van Luther en die King
James wat vermelding ver dien,
maar weens gebrek aan ruim te nie
hier bespreek kan word nie.


