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GEBED VAN GEREGTIGHEID
Psalm 85 is ’n bekende Ou Testamentiese gebed in liedvorm, 
wat daarop klem lê dat die reg en geregtigheid van die Here 
weer openbaar gemaak sal word, en dat daar beslis weer herstel 
sal kom. 

Die belangrike geloofsperspektiewe in Psalm 85 gryp ‘n mens se 
verbeelding aan:
• Die herinnering dat die Here vantevore goed was vir die land     
   van die nageslag van Jakob, Sy verbondsmense, aan wie Hy ‘n   
   nuwe toekoms gegee het, ‘n nuwe lewensvreugde sonder om  
   op hulle sonde en skuld te bly staan;
• ‘n Innige gebed dat die Here weer so barmhartig sal wees, nie  
   sal kwaad bly nie, weer sal nuut maak en Sy troue liefde en  
   reddende hulp weer aan ons sal gee;
• Die diepe versugting om te hoor wat die Here sê, omdat Sy  
   Woord vrede bring vir Sy volk, vir die wat Hom getrou dien;
• Die geloofsperspektief op ‘n uitkoms wat naby is vir dié wat  
   die Here dien, vir die land wanneer en waar liefde en trou  
   mekaar ontmoet, waar geregtigheid en vrede mekaar omhels,  
   met voorspoed en ‘n oes vir die land.

Ek en jy word in die lig van Psalm 85 geroep om te midde van 
baie groot onsekerhede en uitdagings net soos die Psalmdigter 
en die Koragiete te glo en te bid terwyl ons sing. Op grond van 
Jesus Christus se liefde vir ons, weet ons dat God se trou steeds 
so werklik is as destyds, en glo ons dat God se geregtigheid en 
vrede mekaar binne in ons huidige wêreld vol onreg sal 
ontmoet. Al lyk dit so dikwels of alles in ons samelewing die 
teendeel verkondig.  Mag ons daagliks bid vir God se geregtig-
heid.

GEESTELIK



SAL DIE REGTE JESUS OPSTAAN, ASSEBLIEF?
JOHAN CILLIERS
CHRISTELIKE UITGEWERMAATSKAPPY (CUM), 1997

die helfte is my nooit oor jesus vertel nie
adrio könig
lux verbi, 2001

Ons fokus in hierdie uitgawe op twee baie besondere 
boeke wat verskeie eienskappe gemeen het. Benewens die 
feit dat albei reeds ’n hele aantal jare gelede gepubliseer is, 
handel albei oor Jesus, en albei het ’n titel wat ’n mens met 
reg kan laat frons. Wat het die skrywers ten doel met 
hierdie vreemde titels?

Johan Cilliers gaan uit van die feit dat daar talle uiteen-
lopende menings oor Jesus bestaan, byvoorbeeld: Hy is 
wit/Hy is swart; Hy is liefde en vrede/Hy is ’n revolusionêr; 
Hy is God/Hy is net ’n baie besondere mens, ensovoorts... 
Daarom kan ’n mens tereg vra: Wie is Hy regtig? Sal die 
regte Jesus opstaan, asseblief?

Op soek na “die regte” Jesus fokus Cilliers op die enigste 
betroubare bron oor Jesus, naamlik die Bybel, en daaruit 
identifiseer hy 52 Bybelse getuienisse oor die uniekheid 
van Jesus. Hierdie unieke eienskappe van Jesus word in 
drie groepe ingedeel, naamlik (1) As mens gekom, as God 
geopenbaar, (2) As misdadiger gekruisig, as oorwinnaar 
opgestaan, en (3) In die wêreld verkondig, uit genade 
geglo.

Hierdie boek bring jou as leser by ’n hernude ontdekking 
van wie Jesus regtig is, insluitend die insig dat die regte 
Jesus inderdaad lank gelede reeds opgestaan het!

By die lees van die titel van Adrio König se boek Die helfte is 
my nooit oor Jesus vertel nie, is ’n mens se natuurlike reaksie 
seker iets soos “Watter helfte”? of “Wat is die ander helfte?” 
Die skrywer gaan van die standpunt uit dat die meeste van 
ons as Christene dalk ’n redelik verskraalde beeld van Chris-
tus het, byvoorbeeld dat Hy net Verlosser aan die kruis is. 
Maar Jesus is soveel meer, soos König onder andere met 
perspektiewe uit die Ou Testament aandui. Kortom: Baie 
eienskappe van Jesus kom nie altyd by ons uit nie.

Wyle prof. Pieter Verhoef het ’n paar jaar voor sy heengaan 
in ’n nota aan my geskryf: “Ek is aangenaam verras met ... 
prof. König se boek. Hy het breed en diep gedelf ... Te midde 
van die Babelse verwarring oor wie Jesus werklik was (is), 
was dit ’n aangename ervaring om [sy] boek te kan lees.”

Hierdie twee boeke kan beslis ’n groot bydrae lewer om ons 
te help om ons Verlosser dieper en beter te ken. Juis nou, in 
’n era van al hoe meer verwarrende uitsprake oor Jesus, het 
ons dit dalk almal nodig om Jesus se vraag te kan beant-
woord: “Wie sê julle is Ek?”

DEcoligny & Sinethemba besoek
Gedurende die langnaweek van 27 April – 1 Mei 2017 het ‘n 
paar van ons weer die geleentheid gehad om bietjie in Tran-
skei ‘n draai te gaan maak by Dicoligny Sendingstasie (waar 
Ds Willem en tannie Annelie Botes vir meer as 25 jaar lank 
sendelinge was, en deur Stellenbosch-Wes gemeente onder-
steun was) en by Sinethemba (Kinderhuis vir verstandelik 
gestremde kinders wat in 2008 gebou is en waaraan Stellen-
bosch-Wes ook ‘n groot aandeel gehad het).
  
Dit is nou net bietjie meer as twee jaar sedert Ds Willem 
Botes afgetree het en Strand toe verhuis het. Dit was ‘n groot 
voorreg om die besoek saam met hom aan Decoligny 
Sendingstasie en Sinethemba te bring – hy praat natuurlik 
vlot Xhosa en dit vergamaklik so ‘n besoek darem net 
ongelooflik baie. 

Dit is met groot blydskap en dankbaarheid dat ons terugvoer 
kan gee dat alles by Dicoligny Sendingstasie steeds netjies is 
en dat alle sisteme en komitees steeds fuksioneel is en goed 
aan die gang is. Alhoewel Stellenbosch-Wes se maandelikse 
bydrae nie meer direk aan die gemeente van Dicoligny gaan 
nie, is dit steeds vir ons baie belangrik dat die gemeente 
voortgaan met die werk wat Ds Willem en Tannie Annelie 
Botes daar gedoen het. Ons ondersteuning in gebed is 
natuurlik nog net so nodig soos altyd.

Stellenbosch-Wes gemeente ondersteun op die stadium vir 
Sam Dandala (wat verlede jaar ons gemeente besoek het en 
weer in Oktober vanjaar gaan besoek) wat op die stadium 
besig is met sy teologiese studies (3de jaar) om uiteindelik as 
predikant by Dicoligny gemeente te vestig. WOW, wat ‘n 
ongelooflike jong man!!! Sam het ‘n baie groot hart vir sen-
ding en was al in tientalle lande in Afrika vir sendingwerk. Hy 
was ook vir ‘n hele klompie jare deel van die span op die 
DOULOS sending skip. 

Sam preek nou gereeld in Decoligny gemeente en speel ‘n 
ongelooflike rol in die administrasie van alle kerklike 
aktiwiteite soos eredienste, kerkleier vergaderings, aanbied 
van kursusse, uitreik na buiteposte, verhuring van fasiliteite 
ens.
 

BOEKResensie SENDELINGFOKUS

Loraine de Waal en Tannie Annelie Botes voor ‘n 
baie netjiese Bethel slaapsaal op Decoligny 
Sendingstasie

Decoligny Kerk

Sam en sy gesin

Een van die hoogtepunte van ons 
uitreik na Transkei was weereens 
ons besoek aan Sinethemba 
Kinderhuis. 



VGK Vlottenburg ontstaan vanuit 
Stellenbosch-Wes

Die “mamma” wat hierdie kinderhuis bestuur is wat ‘n mens 
noem: ‘n YSTER. Ek het nog min in my lewe ‘n mens ontmoet 
wat soveel passie en liefde het vir wat sy doen en meer nog 
vir die mense vir wie sy dit doen. Sy het ‘n hart vir elkeen van 
die 78 kinders wat op hierdie stadium by Sinethemba versorg 
word.

Hierdie kinders het liefde en versorging meer nodig as enige 
normale kind en by Sinethemba kry hulle dit in oorvloed. 
Streng, maar met ‘n hart wat oorloop van liefde, dis hoe haar 
personeel en kinders haar beskryf.

Sinethemba het hulle eie boerderye (hoender-, vark- en 
groente-) aan die gang en probeer om kostes so laag as 
moontlik te hou, maar befondsing bly een van die grootste 
uitdagings. As jy hierdie lees en belangstel om ‘n bydrae te 
maak en/of meer belangrik, betrokke te raak by die borg van 
‘n spesifieke kind of kinders, kontak asseblief vir Gielie de 
Waal 082 658 1882. 

Ons het verder ook by gemeentelede van Dicoligny 
gemeente gaan huisbesoek doen. Dit bly ongelooflik in 
watter eenvoud die mense leef, maar watter groot geloof en 
toewyding hulle het. Die verhouding van hierdie mense met 
die Heilige Gees, was vir ons ‘n absolute verbasing en weer-
eens die bewys dat God vandag en elke dag steeds tussen 
ons is.

Baie dankie vir almal wat bygedra het en die besoek vir ons 
moontlik gemaak het. Baie dankie ook aan dié wat 
saamgegaan het - ek glo dat julle ook weer ‘n ongelooflike 
ervaring gehad het en nooi elkeen om DV oor twee jaar saam 
met ons te gaan.

Felicia by pinkhuis                                          Ons het Hoop                                              ‘n Ma voor haar ”huis”

Op 2 Augustus 1962 is ‘n Studiekommissie deur die Sending-
skakelkommissie benoem om ŉ  intensiewe studie van die 
moontlikheid van ‘n sendinggemeente te loods en om 
aanbevelings aan die Sending Skakelkommissie te maak.

Hierdie kommissie het vergaderings met “die broeders 
Sendelinge sowel as met die kerkrade van die Rynse Sen-
dinggemeente en die NG Sendinggemeente” gehad. Albei 
kerkrade het hierna die probleem afsonderlik bespreek en 
eenparig besluite voor die Studiekommissie gelê ten opsigte 
van die noodsaaklikheid van werkafbakening tussen die 
twee sendinggemeentes en die moontlike stigting van  ŉ  

het jy geweet...?

derde Sendinggemeente binne die grense van die Stellen-
bosch-Wes gemeente.  

Op grond van die aanbevelings van hierdie kommissie, is daar 
tydens ‘n vergadering in 1962 ‘n besluit goedgekeur vir die 
tot stand bring van ŉ  derde sendinggemeente vir die kleur-
lingbevolking binne die grense van die Stellenbosch-Wes 
gemeente (aangesien die werk onder die kleurlinggemeen-
skap te veel was vir die bestaande gemeentes).

Daarna is daar ŉ  aanbeveling voorgelê aan die Moeder- en 
Sendinggemeentes vir goedkeuring, wat onder andere die 
volgende ingesluit het:

- Dat Stellenbosch-Wes se moedergemeente se grense die 
nuwe gemeente se grense sal wees en die grense  
tussen die dorp en distrik sal die Devonvalleipad agter 
Onderpapegaaiberg verby die Boerewynmakery tot by  die 
Eersterivier wees. Dit sluit ongeveer 507 lidmate in.
- Die nuwe gemeente sal deur die Stellenbosch–Wes            
Moedergemeente ondersteun word en gelei word tot    
selfstandigheid. 

Hierdie (en ander) aanbevelings is deur al die kerkrade 
goedgekeur. Die Rynse Kerkraad het die gevraagde bruidskat 
(eiendomme wat binne die grense van die nuwe gemeente 
val) in Devonvallei aan die nuwe gemeente toegeken. 

Die kerkraad van Stellenbosch-Wes het die voorstel eenparig 
goedgekeur en besluit om aan die nuwe gemeente die ver-
eiste finansiële waarborg te gee. Hulle het ook onderneem 
om veral in die beginjare van die nuwe gemeente, bereid te 
wees om verdere hulp te oorweeg soos die omstandighede 
dit mag vereis. Laastens word daar vermeld dat die Stellen-
bosch-Wes gemeente hom in die toekoms sal beywer vir die 
tot stand bring van ŉ doelmatige Kerkgebou en 
gemeente-sentrum in belang van die Kleurlinggemeenskap 
binne sy grense (terwyl die ander drie moedergemeentes sal 
aandag gee aan die tot stand bring van ŉ  gemeenskaplike 
kerksentrum in Idasvallei wat albei die ouer Sending-
gemeentes sal bedien).  Een van die gemeentelede, Dawid 
van Velden, het grond teen ŉ  baie geringe koste vir die bou 
van ŉ  kerk, beskikbaar gestel. 
Op 21 Oktober 1967 is die hoeksteen gelê. 

Daar was dus deurgaans ŉ  neem van verantwoordelikheid 
vir hierdie ‘afgestigte’ sendinggemeente deur Stellen-
bosch-Wes moederkerk. Ons as gemeente is steeds nóú 
betrokke deur finansiële bydraes, preekbeurte en ander 
vorme van ondersteuning soos benodig.

Die gemeente wat gestig is as die NG Sendinggemeente 
Stellenbosch-Wes (in 28 Julie 1963), het later die NG 
Sendinggemeente Vlottenburg geword en staan vandag 
bekend as VGK Vlottenburg.



Ons gemeente se jaartema vir 2017 is “Ons leef die 
Woord.” Dit sluit aan by die herdenking van die Hervorm-
ing wat 500 jaar gelede begin het toe Luther op 31 Okto-
ber 1517 sy nou beroemde 95 stellings bekend gemaak 
het.  Elke maand word ŉ erediens gewy aan die spesi-
fieke Bybelteks wat in ons almanak staan as deel van die 
jaartema. Vir Mei was dit Psalm 56: 5 (Vertrou God se 
Woord).   

In aansluiting hierby was daar in Mei in ons kerk ŉ 
uitstalling van Bybels.  Die Bybels wat uitgestal is, het 
begin by ŉ model van die Gutenbergbybel (in Latyn) van 
1456.  Dit was die eerste Bybel in gedrukte vorm. Voor-
heen was dit net in handgeskrewe vorms beskikbaar.   
Met die Hervorming het daar ook ŉ sterk bewussyn van 
die belangrikheid van Bybelvertaling gekom sodat mense 
die Bybel in hulle eie tale kon lees en verstaan. Een van 
die Hervormers, Desiderius Erasmus, het byvoorbeeld 
geskryf dat hy hoop dat die plaasarbeider voor sy ploeg 
sal sing uit die Skrif, dat die wewer voor sy weefspoel 
daaruit mag neurie en dat die reisiger die vermoeienis 
van sy dagreis kan verdryf deur daaruit te lees.   Luther 
self het gesorg vir ŉ Duitse vertaling wat in 1534 verskyn 
het.  In 1611 verskyn die King James-vertaling in Engels 
en in 1637 die Statebybel in Nederlands.  Dit is hierdie 
vertaling wat in 1652 saam met Jan van Riebeeck na die 
Kaap die Goeie Hoop gekom het.  Die eerste Afrikaanse 
Bybel is in 1933 uitgegee.  Voorbeelde of modelle van al 
hierdie Bybels was onder andere op die uitstalling te 
sien.  Die getuienis van vertalers van die Bybel is telkens 
dat hulle nederig buig voor die grootsheid en gesag van 
die Skrif.

In die volgende drie maande word die volgende tekste in 
ons jaartema gebruik:  Efesiërs 6: 17  in Junie (Die Gees 
en die Woord is Een), Jesaja 40: 8 (Die Woord is ewig) in 
Julie en Filippense 1: 14 (Getuig van die Woord) in Augus-
tus. 

Bybeluitstalling

in die kollig

Ons wil graag die volgende lidmate welkom heet by ons 
in die gemeente:
-  Pieter, Lizl, Nina en PG Le Roux
-  Ruhann Herselman

Dit is vir ons ‘n voorreg dat julle by ons kom inskakel het 
en ons bid dat die Here julle as Lewende Lote by ons sal 
seën en dat dit ‘n vrugbare seisoen in julle lewe sal wees!

Ons het sedert ons vorige uitgawe vir Bennie en Lettie 
Schloms (verhuis na die Strand) en vir Hendrina Prins 
(verhuis na Wellington) gegroet. Ons wens julle voor-
spoed toe met hierdie nuwe fase in julle lewe.

Professor Dirkie Smit (leraar by ons gemeente van 4 
Februarie 1978 tot 7 Desember 1980) is aangestel as 
Professor vir Gereformeerde Teologie en Openbare Lewe 
by Princeton Theological Seminary. 

Daniël de Wet is aangewys as die voorsitter van die 
Sinodale Taakspan vir Predikante Begeleiding.  Die Taak-
span vir Predikantebegeleiding vorm deel van die Diens-
groep vir Gemeentes.   Die Diensgroep vir Gemeentes 
(Communitas) se doel is om aan die gemeentes, 
predikante en lidmate van die NG Kerk in SA en die VG 
Kerk Kaapland diens te lewer.  Die Taakspan vir 
Predikante Begeleiding se fokus is diens aan die 
predikante van die kerke.  

JEUG

GEMEENTENUUS


