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Oor pastoraat 
Ek weet nie hoe dit by julle werk nie, maar vir my is dit 
belangrik dat iemand na my kyk as hy of sy met my gesels. 
Soms sê die blik in iemand se oë iets anders as woorde. Of 
as iemand ’n grappie maak, kan jy dit baie keer aan 
iemand se oë sien. Oë is baie belangrik. Hulle laat ons na 
die wêreld kyk. Om gesien word deur God en deur ander, 
het alles te doen met pastoraat. Of ons nou bewus is daar-
van of nie. Dalk voel jy glad nie gesien nie. Dan is dit nog 
belangriker om te weet dat God jou altyd raaksien, soos 
Jesus Saggeus in die boom raakgesien het en gevra het om 
by hom te kuier. 

Gesien word deur God en deur ander het alles te doen 
met pastoraat. Dit gaan oor wie God is in jou lewensver-
haal. Ervaar jy dat Hy jou sien, of is Hy afwesig? En wat is 
die rede? Gesprekke daaroor kan maak dat ’n mens weer 
bewus raak van waar God in jou lewe werk want Hy wil 
orals betrokke wees. As ’n mens God se diep liefde vir jou 
raaksien, dan is dit ook wonderlik as jy dit kan deel met 
ander. Pastoraat gaan nie net oor jou en God nie, dit gaan 
oor jou en ander ook. Kyk jy met God se oë na jou mede-
mense? Nie net in ’n gesprek nie, ook in die kerk of in die 
supermark? Dit gaan oor omsien na mekaar. 
Want as ons mekaar sien, dan wys dit dat 
ons bewus is daarvan dat God ons raak-
sien. Pastoraat is nie net gesprekke oor 
God en jou persoonlike (geloofs) lewe 
nie, dit gaan oor ontmoeting- 
ontmoeting met God en met mekaar. 

Welkom by die vyfde, Lente-uitgawe van Lewende Lote - die kwartaallikse nuusbrief van 
NG Kerk Stellenbosch-Wes. Gesels gerus saam en laat weet waarvan julle meer wil lees by

kerkkantoor@stellenboschwes.co.za of skakel die Kerkkantoor op 021 886 5132
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Ontvang wat vir jou gegee is. 
Bybelkor: 2014

MISSIE JAPAN

Hierdie publikasie, met sy fassinerende perspektiewe op  die 
betekenis van die doop, is vanjaar met die Andrew Murray-prys 
bekroon. Die inhoud van die boek word grootliks gerig deur twee 
van die outeurs se uitgangspunte, naamlik:

   a) Baie kerke fokus sterk op ons verstaan van die evangelie,   
       maar gee dikwels nie genoeg aandag aan die ontvangs en         
       toe-eiening daarvan  nie.
  b) Kerke het in die verlede oormatig klem gelê op die “hoe”     
      (onderdompeling of druppels water) en die “wanneer”          
      (baba/kind of volwassene), terwyl die hoekom (die doel, sin    
      en waarde) van die doop veels te min aandag gekry het.

Teen dié agtergrond val die klem in hierdie boek op die waarde 
en betekenis van die doop; die ontvangs en eie-maak van die 
beloftes wat God met die doop vir ons wil meegee om ons in die 
geloof op te bou. Die grootste deel van die boek handel oor die 
vyf hoofbetekenisse (gawes) wat met die doop gepaard gaan, 
naamlik:

   1) Vereniging met Jesus deur sy dood en opstanding;
   2) Bekering, vergifnis van sonde en reiniging;
   3) Ontvangs van die Heilige Gees;
   4) Verbondenheid met die liggaam van Christus (d.w.s. die       
       kerk), en
   5) Roeping tot diens in die koninkryk van God.

Hierdie vyf gawes impliseer in werklikheid wat dit beteken om 
met Jesus te leef.  Daarom lui die subtitel van die boek dan ook: 
“Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef”.

My persoonlike belewing van hierdie publikasie is die 
verruimende perspektief wat dit op die doop gee. Die doop 
behels soveel meer as wat ek gedink het! 

Parallel met hierdie boek het die outeurs ook ‘n Bybelkor-kursus 
saamgestel met dieselfde titel as die boek. Ek het die boek 
(R130) en die kursus (R80) beide by CUM-boeke (Somerset Mall) 
bekom. 

Hy en sy vrou Carina en hulle vier kinders, 
Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stéphan junior 
is tans in Suid-Afrika vir hulle drie-jaarlikse 
besoektyd.  

Japan bestaan uit vier groot eilande, Honshu 
(die hoofeiland), Hokkaido, Shikoku en Kyushu 
en talle kleiner eilande.  Minder as 1% van die 
bevolking van 127 miljoen is Christene.  Die 
RCJ het 140 gemeentes (waarvan 40 vakant is) 
en sowat 10 000 lidmate. Stéphan  het in 2009  
as predikant-sendeling van die RCJ  op die 
eiland Shikoku begin werk, nadat hy ŉ duide-
like roeping uit Jesaja 49: 1-7 ontvang het om 
daar betrokke te raak.  Hy is in 2016 aangestel 
as professor by die RCJ se Teologiese Semina-
rium in Kobe op die eiland Honshu, maar hy 
bly steeds betrokke by die Ring van Shikoku. 
Toe Stéphan by die Seminarium ingehuldig is, 
moes hy sy akademiese referaat in Japannees 
lewer. Dit is merkwaardig dat hy ná ŉ relatief 
kort verblyf in Japan in staat was om dit te 
doen. 

Die plaaslike Christene se opofferinge en 
volharding te midde van ŉ oorheersende 
nie-Christelike omgewing is ŉ wonderlike 
getuienis van hulle toewyding aan die Here.  
Met die tsunami wat Japan in 2011 getref het, 
het hulle saam met hulle landgenote die 
beproewing van die verwoesting en groot 
lewensverliese ervaar. Destyds het die NG 
Kerkfamilie fondse gestuur om met 
noodleniging te help.  Toe die RCJ vroeër van-
jaar van die brande in Knysna gehoor het, het 
hulle ook fondse gestuur om die slagoffers van 
die brande by te staan.  

Die uitdagings om die evangelie van die Here 
in Japan te verkondig en onderrig daaroor te 
gee, is enorm.  Missie Japan maak staat op die 
volgehoue gebede en ondersteuning van ons 
lidmate.  

Missie Japan is ŉ getuienis-bediening van die NG Kerkfamilie 
in vennootskap met die Gereformeerde Kerk in Japan (RCJ).  
Dit word ook deur ons gemeente ondersteun. Op Sondagaand 
13 Augustus het ons die voorreg gehad om Stéphan van der 
Watt van die Missie by ons te ontvang en by hom te hoor van 
sy veelsydige bediening. 



het jy geweet...?
SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

“Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die 
mees basiese waarde van respek vir mekaar is 
grootliks vernietig. Mense se waardigheid word 
aangetas deur sistemiese werklikhede en ons onbe-
wuste of bewuste optrede teenoor hulle.

Die Bybel praat ‘n ander taal: God gee aan alle 
mense waarde. God tree in verhouding met álle 
mense. God word self mens. Jesus lê sy lewe af vir 
mense. Hy gee aan mense ‘n nuwe lewe in Hom. 
Jesus raak die verworpenes aan. Hy beweeg oor 
grense en reik uit na diegene wat nie geag word nie.

Mense ontdek hulle waarde wanneer hulle Sy liefde 
en respek ontvang en weet dat hulle geag word. 
God tree met elke mens in verhouding ongeag 
sy/haar vermoë, inherente kwaliteite, prestasie, 
herkoms, bydrae tot die samelewing, oënskynlike 
waarde of gebrek daaraan. Daarom het alle mense 
waarde, omdat God in God se liefde besluit het om 
met elke mense in verhouding te tree.

In die Seisoen van Menswaardigheid verbind die vier 
susterskerke hulself om:

1. Die Godgegewe waarde van mense te verkondig; 
2. So met mense om te gaan dat dit ‘n getuienis lewer    
    van die waarde wat God aan mense toeken;
3. In ons eenheid met mekaar ons respek vir mekaar te  
    beliggaam;
4. Almal in Suid-Afrika te motiveer om ander as ‘n         
    geskenk van God te sien en hoor en beleef;
5. Veral vier waardes te bevorder (verwys na die 
    plakkate agterin ons kerkgebou aangebring):
 - Ons respekteer mekaar deur mekaar as mense  
    raak te sien. 
 - Ons luister na mekaar se stories en probeer om  
    eers te verstaan voordat ons ons eie bydraes 
     lewer.
 - Ons leer om mekaar lief te hê deur kruis-groep  
    verhoudinge te smee en vooroordele teenoor 
     mekaar te verminder.
 - Ons leer mekaar omarm deur tyd met mekaar  
    te spandeer en ons stories vir mekaar te vertel.

Deur die Seisoen van Menswaardigheid wil ons:

1. Die liefde van God verkondig;
2. Jesus, die Here, navolg in sy deernis vir mense;
3. Dit wat ons glo en bely van God se liefde, beliggaam in    
    ons verhouding met mekaar;
4. Só bydra tot die genesing van ons land.”

Tree jy en ons as gemeente op as dissipel van Jesus deur 
die erkenning van ALLE mense se Godgegewe 
menswaardigheid en die uitleef daarvan in verhoudings?

Menswaardigheid plakkate in kerkgebou

Saamgestel deur Elmarie Becker uit ‘n aanbieding 
tydens die Algemene Sinode van 2013 en inligting 
beskikbaar op www.menswaardigheid.co.za



Dankie aan Magdaleen Erasmus
vir die borg van ons vyfde uitgawe!

Gemeentenuus

in die kollig
basaar: foto’s geneem deur carla eckley

Lote

Ons wil graag die volgende lidmate welkom heet by ons 
in die gemeente:

- Monique Terblance
- Izak Basson
- Graham, Dorei, Ava en Louié Barnes 
- Nico en Elize van Rensburg 

Dit is vir ons ‘n voorreg dat julle by ons kom aansluit 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!

Almatine Leene is genomineer as Teoloog van die 
Vaderland (Nederland). Die wenner sal 23 September 
aangekondig word. Meer inligting is beskikbaar by:  
www.nachtvandetheologie.nl 
Ons wag in spanning saam met jou Almatine!

Momentum was ‘n blad 
wat die ingenieurstudente 
van Stellenbosch jare 
gelede ‘n paar keer per jaar 
uitgegee het.  In die 
uitgawe van Mei 1967 was 
daar ‘n spotprent oor 
dosente by ‘n koffieklas.  50 
Jaar gelede is ons 
gemeentelid,  prof. Gert 
Loedolff, so geteken:

CLINICAL SOCIAL WORKER/
KLINIESE MAATSKAPLIKE WERKER

Magdaleen Er�mus

Tel: 073 216 9452  e-mail: maerasmu@gmail.com


