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Die Welgelegener 
C H R I S T U S  I S  D I E  H E R E  
Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou … Om so sy groot opdrag uit te leef. 

Belydenisklas 

kamp saam  
D ie jaarlikse belydeniskamp vir ons graad 11-jongmense wat klaarmaak met 

kategese is altyd ’n hoogtepunt. Hierdie jaar was ons kamp by Disakloof 

kampterrein by Bettiesbaai. 

Daar het ons gesels oor kerkwees en kind-van-die-Here-wees en hoe die twee 

goed saamkom as ons belydenis van geloof aflê. Ons wil ook beklemtoon dat 

belydenis van geloof nooit die einde van 'n pad kan wees nie, maar net 'n baken 

langs ons pad saam met die Here en die kerk - 'n geleentheid om jou liefde vir die Here te verklaar en jouself te verbind aan sy kerk. 

Hierdie jongmense staan gereed om medeverantwoordelikheid te aanvaar saam met elkeen van ons wat al belydenis van geloof afgelê 

het en aktief by die gemeente inskakel; medeverantwoordelik om te help dat ons God se lig laat skyn, die Here se liefde uitleef en God 

se genade aangee. 

Ons help ons kinders om dit te doen - ons leef deur ons 

voorbeeld God se liefde voor ons kinders uit en spoor hulle 

aan om dit ook te doen. 

En dan kom daar 'n dag waarop hulle kan sê en bely dat 

hulle SAAM medeverantwoordelik is om met die ge-

meente hande te vat en op hierdie heerlike pad saam met 

God te loop. Dit is lidmaatwees - lewende lidmaatwees. 
 

Berig en foto’s deur Leon Cronje 

“ Hierdie jongmense staan gereed om 

medeverantwoordelikheid te aanvaar 

saam met elkeen van ons wat al 

belydenis van geloof afgelê het en aktief 

by die gemeente inskakel ...” 
 

Betaal met Snapscan! Ons spog met ons eie SNAPSCAN-blokkie. As jy die toep of app 

wil aflaai, gaan na http://www.snapscan.co.za/user.html en volg die maklike stappe. Jy kan 

selfs die bankkollekte en deurkollekte daarmee betaal. Onthou asb om die “Enter Reference” in 

te vul sodat ons boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

http://www.snapscan.co.za/user.html
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Lesotho-uitreik 2017 
D ie Lesotho-uitreik het hierdie jaar vir die sewende keer plaasgevind. Dertig 

mense, baie kos, en tonne liefde het vanjaar saamgereis. Afwagting was groot 

en verwagtinge nog groter. Hoe gaan dit daar lyk? Sal ek die werk kan doen? 

Sal ek darem oor die grens kom? 

Paspoort in die hand stap ons oor die brug - die grens tussen twee lande - simbo-

lies van al die grense wat ons moet oorsteek as die Here ons stuur na iemand of iets 

wat ons nie ken nie. Ons almal word Lesotho binnegelaat en die avontuur word 

skud-skud oor die slegte pad meer en meer 'n realiteit … ons is nou HIER! 

En vir vyf dae drink ons die vars berglug van Lesotho in, asem ons die stof in, 

verlustig ons ons in die reën en sneeu. Ook hier is dit droog en water skaars. In die 

berge bid Ntati Ranko op sy landerye voordat hy ons sy landerye wys en vertel hoe 

die Here hulle help om te boer. En met seer voete kan ons nou self werk. Die Here 

is reeds hier aan die werk en ons staan verwonderd oor wat Hy doen. 

Ons kan die eeue-oue gebou help restoreer sodat nog meer mense hier kan leer. 

In die reën, die stof vergete, kan ons die lewe vier: jonkwees vier, God se liefde 

vier. 

Wat beteken so 'n uitreik en hoekom doen 'n mens al die moeite om meer as 

1000 km te ry om iewers tussen die berge van 'n klein landjie soos Lesotho te gaan 

werk? Een van die primêre dryfvere is sekerlik om die mense wat reeds daar werk, 

te gaan help en by te staan. Die ander en dalk belangriker motief is dit wat ons 

elkeen daar gaan leer: dat God oral aan die werk is en ons nooi om by Hom aan te 

sluit ... dat uitreik daar ver en uitreik hier op ons eie dorp mekaar nie uitsluit nie, 

maar juis twee kante van dieselfde munt is. 

Wanneer ons Lesotho toe gaan, is dit altyd om die sendelinge wat daar werk, se 

hande te sterk. Ook om die Christene te gaan bemoedig en by hulle te gaan leer. 

Hierdie jaar het ons meer as 10 km die berge ingestap en vir mense gaan kuier wat 

deur God aangeraak is en nou 'n wonderlike getuienis uitleef. Ons het daar by hulle 

in hulle huise geslaap en hulle kos geëet en motoho gedrink en geleer om die Here 

in die klein dingetjies raak te sien. 

Ons het instandhoudingswerk gedoen en donga rehabilitasie en tussendeur me-

kaar leer ken en aan mekaar se lewens geskaaf. Vir elkeen van die dertig persone 

wat hierdie uitreik onderneem het, was dit 'n lewensveranderende ervaring. Dankie 

vir gebede en bydraes wat dit moontlik gemaak het. 

 

Berig en foto’s deur Leon Cronje 
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2018-almanak help jou 

om te gee waar jou 

hart lê 

V olgende jaar begin ons met ’n interessante nuwe 

jaarprojek hier by die kerk. Deur elkeen by te dra 

vir die tipe saak of sake wat hom of haar spesifiek na aan 

die hart lê, kan ons saam in 2018 verligting vir ’n groot 

deel van die minderbevoorregte gemeenskap rondom ons 

bring. 

Hoe dit werk: Jou 2018-almanak is volgens maandte-

mas ingedeel, en jy sal elke maand sommer dadelik kan 

sien vir watter tipe nood ons probeer verligting bring. In 

hierdie maande pas ons deurkollektes ook by die tema 

aan en jy sal, soos in die verlede, ook by die deure ’n 

bydrae kan maak vir sake wat jou aanspreek. 

Die Barmhartigheidsaksie sal reg deur die jaar in 

elke Welweek ’n blokkie hê waar die tema van die 

maand uitgelig is en waar verduidelik sal word watter 

bydraes jy daardie week of maand kan maak as dit die 

plek is wat jy kies om te help. 

Die jaarprojek is so saamgestel dat dit ’n groot 

verskeidenheid van behoeftes diens. Wanneer jy jou 

almanak ontvang, blaai gerus deur die maande en kyk 

na die temas. Blaai ook sommer na die blaaie agter 

Desembermaand en lees iets oor die organisasies 

waar ons betrokke is. (Berig deur Noëlline Lutz) 

Maand-opsomming Januarie: die stryd teen middelafhanklikheid. Die insameling  is 
toiletware vir mense wat vir rehabilitasie gaan. Februarie: die jeug. Die insameling is skoolbenodigdhede. Maart: mense met gestremdhede en spesiale behoeftes. Die in-

sameling is toiletware, grootmensdoeke en beddegoed. April: veral werklose mense. Ons samel voedsel, klere en kom-
berse in vir die winter, asook reënklere en sambrele. Mei: sinodale gemeente-ontwikkeling. Geen insameling van 
produkte nie, weens ons jaarlikse Dankbaarheidsmaand-
invordering. 

Junie: haweloses en mishandelde mense. Insameling van kinder-
truie, serpe, slaapsokkies, reëngoed, komberse, klere. Julie: opleiding en Bybelverspreiding. Geen insameling weens die 
skoolvakansie.  

Augustus (Barmhartigheidsmaand): Veral mense met voedings-
nood. Ons samel voedsel in - kospakkies, blikkieskos en nie-
bederfbare voedsel.   
September (Lentefeesmaand): Geen insameling. Oktober: Veral bejaardes en siekes. Insameling van toiletware, 
grootmensdoeke, klere. 
November: Kinders en gesondheid. Begin van Kersprojek. In-
sameling van skoolbenodigdhede, voedsel en lekkers vir die Kers-
projek.  

Desember: Sending. Geen aparte insameling nie, behalwe dat ons 
voortgaan met die insameling vir die Kersprojek. 

Kleingroepe 

braai saam 
D ie jaarlikse Kleingroepe-braai het vanjaar op Sondag 5 No-

vember by die kerk plaasgevind. Dit was ’n pragtige dag en 

die vure het mooi gebrand toe almal gearriveer het. Dit was ’n 

gesellige klomp bymekaar wat skaduwee kom soek het onder die 

bome en gazebo’s. Jonk en oud het heerlik saamgekuier! 

(Foto’s deur Adri Malan) 

In die gemeente kan ons nie net ’n bediening aan lidmate hê nie, maar ook ’n bediening deur lidmate. Lidmate kan inskakel by 

wyksbyeenkomste wat op bepaalde Sondagaande in sommige wyke gereёl word. Kleingroepe kom bymekaar as Bybelstudiegroepe, 

selgroepe, groeigroepe, omgeegroepe en diensgroepe. Vir meer inligting, kontak die kerkkantoor by 021 886 5975. 
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Die wáre skat van die kerk 
V anjaar, met die 500-jarige herdenking van die Reformasie, 

word daar in die besonder gedink aan die figuur van Martin 

Luther. Nie net die Reformasie nie, maar ook Luther se besondere 

teologiese bydrae daartoe word herdenk; en nie net Luther as súlks 

is vanjaar op die voorgrond nie, maar spesifiek sy 95-stellinge; en 

dikwels ook nie juis die inhoud van sy stellinge nie, maar liewer die 

sosio-politieke uitwerking wat die Reformasie uiteindelik op die 

kerk en binne die samelewing sou hê. 

Die stellinge is immers die rede waarom die Reformasie juis 

vanjaar gevier word; die vonk waarmee die teologiese debat oor die 

kerklike aflaatstelsel (maar daarmee ook veel breër: oor kerklike 

gebruike, kerklike strukture, en kerklike gesag) in alle erns binne 

die Katolieke kerk sou vlamvat; die rasionaal waarom hele dorpe – 

soos Wittenberg in Duitsland, waar Luther gewoon en -werk het 

(trouens, die amptelike naam van die dorp is “Lutherstadt Witten-

berg”) – vanjaar ingerig is vir talle internasionale Reformasievie-

ringe.  

Daar is dus baie wat gesê sou kon word, en alreeds baie wat wél 

gedoen is, om vanjaar die Reformasie, en Luther, en die 

95-stellinge, te herdenk. Tog is die vraag of dit die punt van die 

stellinge self is en sou wou wees? Hoe vier ’n mens vanjaar die 

Reformasie? Behels dit om preekreekse oor die klassieke vyf sola’s 

aan te bied en by te woon? Of 

’n foto voor die kerkdeur in 

Wittenberg, waar Luther na 

oorlewering die 95-stellinge 

vasgespyker het, op Facebook 

te deel (of te like)? Om dalk 

’n fliekaand binne gemeentes 

te reël en opnuut beïndruk te 

word deur die toneelspel van 

Joseph Fiennes as Martin Lu-

ther, in die fliek Luther 

(2003)? Of beteken dit dalk 

om die rebel Luther as ’n 

soort 16de eeuse Che Guevara aan te hang – die held wat Empire 

uitdaag, en wen? 

In die kerkgebou in Welgelegen, teen die moederskamer se ven-

ster, is ’n afskrif van die 95-stellinge opgeplak. Dit is ’n afdruk van 

’n kopie van die 95-stellinge in Latyn, uit Wittenberg, en die plak-

kaat self kom van Lutherhuis – Luther se woon- en werkplek vir 

baie jare, wat nou ’n museum is. Dalk is jy hoegenaamd nie geïn-

teresseerd in die Reformasie nie, en klink dit vir jou na net nóg ’n 

kerklike bohaai. Dalk lyk die plakkaat sommer so op die oog af vir 

jou al vervelig (die agtergrond is bruin, daaraan kan ’n mens nou 

nie veel doen nie), en hou jy liewer verby na die tee in die vierkant. 

Maar sóú jy geïnteresseerd wees, stel ek voor dat jy in die besonder 

na een reël op die plakkaat gaan kyk. Dit is vooraan gemerk met ’n 

nommer 62; dit is die 62ste stelling daarop. Dit lees, in Latyn, soos 

volg: 

Verus thesaurus ecclesie est sacrosanctum evangelium glorie et 

gratie dei. 

“Die ware skat van die kerk is die heilige evangelie van die glo-

rie en genade van God.” 

En as jy net tot hier lees is dit alreeds genoeg. Geniet jou tee. 

 

Maar vir diegene wat nog altyd méér belangstel, skryf ek verder. 

Die gebruik van die woord ‘skat’ (thesaurus) is nie onskuldig nie. 

As jy ’n oomblik langer voor die plakkaat wil vertoef, kan jy saam 

met my kyk na die ander verwysings daarna. In totaal verwys Lu-

ther 7 keer na ‘skatte’ (stellinge 56, 59, 60, 62, 64, 65, en 66; as jy 

dit sou Google sou jy in die vertalings ook verwysings na ‘skatte’ 

vind in stellinge 57 en 63, maar die Latynse woord self staan nie in 

hierdie twee stellings – in die Latyn – nie). Nie net is stelling 62 die 

middelste van die 7 verwysings na skatte nie – met 3 verwysings 

wat dit voorafgaan, en 3 verwysings wat daarop volg – maar dit is 

ook die énigste plek, in die héle dokument, waar Luther vooraan ’n 

woord byvoeg: ‘ware’ (verus). Sy punt is glashelder. 

Daar is geen verwarring by hom oor die skat(te) van die kerk 

nie. Die evangelie is die skat van die kerk; en geen versekering vir 

verlossing, al word dit ook deur die kerk en die dominees van die 

kerk gegee, kan gekoop word nie. Verlossing is nie maar net één 

skat onder ’n klomp skatte van die kerk nie; maar die wáre skat van 

die kerk, stel Luther dit onomwonde in stelling 62. 

Dit is die wérklike skat, die énigste skat, díé skat wat saak maak 

vir die kerk; die kosbaarste, belangrikste, waardevolste – vir die 

kerk. Geen aflaatbriefies, of valse selfversekerings, of tiendes, of 

offergawes, kan ons verlossing koop nie. Die evangelie is die evan-

gelie van genade – die betrokke stelling kwalifiseer dit selfs verder, 

as die genade van Gód (gratie Dei). Dit is ’n genade wat nie gekoop 

kan word nie, maar wat slégs ontvang kan word. 

Die evangelie is die wáre skat van die kerk. 

 

Op 5 Julie 2017 het die World 

Communion of Reformed 

Churches – waarvan die NG 

Kerk lid is en waarheen ’n 

afvaardiging gestuur is – saam 

met die Luther-se Wêreldfe-

derasie, met die Katolieke, 

Anglikane, Metodiste as getuies 

tot die getuienis – die Witten-

berg Witness onderteken (http://

wcrc.ch/wp-content/

uploads/2017/07/GC2017-

WittenbergWitness.pdf). Die 

doel van die verklaring, lui die verklaring self, is om – in Luther-

stad, in die kerk waar Luther self gereeld gepreek het, binne die 

tradisie van Luther en die Reformasie – opnuut die toewyding aan 

eenheid bínne die kerk en die gegewe eenheid ván die kerk te bely. 

Die verklaring eindig met ’n gebed om vernuwing en transformasie 

van ons kerke, vir bevryding binne die breër wêreld – deur God se 

genade.  

Die 34-jarige Martin Luther skryf die 95-stellinge júís nie met 

die bedoeling om kerkskeuring te veroorsaak, of ’n nuwe kerk te 

stig, of selfs om vir homself ’n publieke reputasie toe te eien nie. 

Maar hy sien in, kom tot die oortuiging, dat hy nie kan stilbly nie, 

nie niks kan sê, wanneer die evangelie self te koop aangebied word 

nie. Dit sou, trouens, die tema vir die Lutherse Wêreldfederasie se 

vergadering vroeër vanjaar in Mei, in Namibië, wees: “Liberated by 

God’s grace”. Hierby sou drie subtemas gevoeg word: (1) 

“Salvation – not for sale”; (2) Human beings – not for sale”; en (3) 

“Creation – not for sale”. 

Die boodskap is duidelik: die evangelie is nie te koop nie. Die 

goeie nuus van ons verlossing, van God se genade wat in oorvloed 

aan ons gegee word, is die wáre skat van die kerk.  

 

In hierdie jaar is Luther se woorde dalk ’n tydige herinnering: 

die wáre skat van die kerk is die evangelie. En waar jou skat 

(thesauros) is, sal jou hart ook wees (Mattheus 6:21).  

 

Berig deur Nadia Marais 

http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/GC2017-WittenbergWitness.pdf
http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/GC2017-WittenbergWitness.pdf
http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/GC2017-WittenbergWitness.pdf
http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/GC2017-WittenbergWitness.pdf
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V anjaar herdenk Protestantse kerke wêreldwyd die 16de eeuse 

Hervormingsbewegings, en dan spesifiek die feit dat dit 500 

jaar gelede is dat Martin Luther volgens oorlewering sy 95 protes-

stellinge teen die deur van die Kasteelkerk in Wittenberg 

vasgespyker het.  

Hierdie herdenking is vir ons as gemeente van Stellenbosch-

Welgelegen ’n geleentheid om in ’n gees van dankbaarheid en 

verootmoediging ons Protestantse en gereformeerde nalatenskap te 

vier. Die fokus op die regverdiging deur die geloof uit genade 

alleen behoort tot die hart van dié erfenis.  

As gemeente van Christus getuig ons graag aangaande die 

oorvloedige genade van God wat ons ryklik en vrylik in Christus 

ontvang het en deur die Gees deel aan het. Ons is inderdaad 

begenadig. Ons glo dat almal dié genade nodig het. Ons glo dat 

hierdie genade vir álmal is.  

As begenadigdes treur ons oor die feit dat ons as kerk nie altyd 

hierdie genade weerspieël nie. Baie mense assosieer die kerk 

daarom nie met genade nie, maar met uitsluiting en veroordeling. 

Ons treur oor die harde ongenaakbaarheid en liefdeloosheid wat 

dikwels op subtiele maniere, maar soms ook heel kras, in ons harte 

en in ons midde leef. 

Ons glo egter dat daar in die lig van die ruimhartige genade van 

God geen ander kriteria of voorwaardes vir volledige aanvaarding, 

lidmaatskap, en deelname aan ál die ampte in die kerk kan wees as 

geloof in Christus nie – nie ras, klas, gender of seksuele oriëntasie 

nie. Christus alléén is die hoeksteen van die kerk.  

Dáárom verbind ons onsself, hier en nou, om verwelkomend te 

wees teenoor alle mense en waarderend ten opsigte van mekaar se 

unieke gawes. 

As begenadigdes treur ons oor die feit dat ons dikwels leef asof 

God se genade net vir mense is wat op ’n manier maar soos ons is 

en lyk; mense wat óns taal praat, óns kultuur deel, óns gewoontes 

het. Ons treur oor hoe hierdie houding ons verlede moreel verarm 

het en hoe die logika van geskeidenheid en rassisme in ons harte 

en praktyke ’n tuiste gevind het. 

In ’n land en wêreld waar daar opnuut weer kragte aan die 

werk is wat ons wil laat terugtrek in nouer verbande van bloed en 

groep, glo ons wel dat die kerk – as die een liggaam van Christus – 

’n alternatief op hierdie verharding van grense en groeiende 

polarisasie moet en kan bied. Ons glo dat die kerk wat in Christus 

één is aan hierdie eenheid sigbare gestalte moet gee. In Christus 

het immers één nuwe mensheid 

tot stand gekom.  

Dáárom verbind ons onsself, hier en nou, om die kragte teen te 

staan wat verdeel en vernietig, en om ons te beywer vir dit wat 

heelmaak en lewe gee.  

As begenadigdes treur ons oor die feit dat ons nie altyd die 

materiële seëninge wat ons uit genade uit God se hand ontvang, 

genoegsaam raaksien of uitdeel nie. Ons treur oor die ekonomiese 

ongelykheid, sistemiese onreg, onmenslike uitbuiting en blatante 

korrupsie wat ons samelewing stempel, en erken dat ons eie 

voorspoed en teenspoed ten nouste hiermee verweef is.  

Ons glo nogtans dat ons ’n God aanbid wat die krete hoor van 

hulle wat uitroep te midde van hulle ervarings van nood, 

verontregting, pyn, en ontworteling. Die God wat ons in Christus 

en uit genade alleen regverdig verklaar is die God wat geregtigheid 

herstel.  

Dáárom verbind ons onsself, hier en nou, om dit wat ons uit 

genade ontvang het vrymoedig met ander te deel, om te protesteer 

teen onreg en ontmensliking, en om mee te werk aan ’n wêreld 

waar mense en die hele skepping floreer.  

As begenadigdes treur ons oor die feit dat ons nie altyd weet 

hoe om die goeie nuus van God se genade uit te leef nie. Te midde 

van groeiende sekularisme, ook in ons eie harte, en skadelike 

vorme van godsdiensbeoefening, ook in ons eie kringe, is ons 

daarvan bewus dat ons dikwels faal om die evangelie op ’n 

geloofwaardige wyse aan ons kinders, ons vriende, en aan 

vreemdelinge oor te dra. 

Ons glo desnieteenstaande dat die evangeliewoord van genade, 

al lyk dit broos, en praktyke van genade soos die doop en nagmaal, 

al lyk dit vreemd, ’n vernuwende en lewegewende krag besit.  

Dáárom verbind ons onsself, hier en nou, om as geroepenes en 

gestuurdes gedurigdeur oop te bly dat die evangelie van genade 

ons verras en verander, en om voortdurend aangaande die hoop 

wat in ons leef, te getuig. 

As gemeente van Stellenbosch-Welgelegen – as begenadigdes 

wat genadig wil leef – dank ons God, die alleroorvloedigste 

fontein van alles wat goed is, vir die standhoudende genade wat in 

Christus aan ons geskenk is. 

Om aan Christus, ons Heer, te behoort, is nie net ons beste 

troos nie, maar ons énigste troos. 

Stellenbosch-Welgelegen 

Hervormingsdaggetuienis 
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Lentefees 2017 - Wat ’n fees!!! 

Dankie aan Nicho Bouma 

vir die neem van die foto’s. 
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Kinderkamp = 

vetpret! 
 

D ie kinderkamp vir ons laerskoolkinders is gehou by Die Eiland kampterrein in 

Jonkershoek vanaf 3 tot 5 November. Dit was weereens vol pret en plesier. 

Saam het ons geleer om Jesus se "superheroes" te wees deurdat ons sy liefde uit-

leef en die vrug van die Gees in ons lewens dra. Met liefde kan ons superhero-dinge 

regkry deurdat ons mense kan help en dinge kan doen wat sonder liefde onmoontlik 

is. 

Verder is daar gespeel, geplas in die rivier, skatte gesoek in die pragtige Oude 

Nektar-tuin en konsert gehou. Ons eie talentkompetisie was weer vol verrassings! 

Dankie vir elkeen se aandeel in hierdie wonderlike geleentheid vir ons laer-

skoolkinders.  

 

Berig en foto’s deur 

Leon Cronje 
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Bybelnagte 
“M usic I have always loved. He who knows music has a 

good nature. Necessity demands that music be kept in the 

schools. A schoolmaster must be able to sing; otherwise I will not 

look at him. And before a young man is ordained into the ministry, 

he should practice music in school.” 

Die bekende Hervormer Martin Luther (1483 – 1546) is hier aan 

die woord oor sy liefde vir musiek, wat hy elders ook as “’n 

(uitstekende) gawe van God” beskryf wat hy vir almal aanbeveel.  

Tog is Luther, wat weliswaar vanjaar ’n belangrike figuur is met 

die 500-jarige Reformasievieringe, nie die enigste teoloog van die 

16de eeuse Reformasie wat belangrike bydraes tot denke oor 

musiek gelewer het nie. Johannes Calvyn (1509 – 1564) en Ulrich 

Zwingli (1484 – 1531) word ook gereken onder diegene wat erns 

gemaak het met musiek in die kerk. 

Hiermee sou belangrike vrae op die tafel geplaas word, ook vir 

ons tyd: Watter rol behoort musiek in eredienste te speel? Watter 

rol het musiek in die Reformasie gespeel? Hoe dink ons oor liedere 

as uitdrukkings van ons geloofsoortuigings? En hoe sou ons kon 

dink oor die verband tussen die Bybel en musiek? 

Vanjaar het Bybelnagte – wat op Woensdag 25 Oktober gehou 

is – gehandel oor die musiek van die Reformasie. Die tema is so 

gekies om by vanjaar se 500-jarige Reformasievieringe aan te sluit, 

en veral daarmee die belangrike rol wat musiek gespeel het om die 

teologiese oortuigings van die Hervormers – soos Martin Luther en 

Johannes Calvyn – te verwoord, uit te sonder.  

Die drie sprekers – Johan Cilliers, Izak Grové, en Winand 

Grundling – het op verskillende maniere in gesprek getree met die 

tema. Bywonendes het ook geluister na ’n aantal Psalms vanuit 

hierdie periode, wat in die Liedboek opgeneem is. Verder is daar 

na Martin Luther se bekende lied, “’n Vaste Burg is Onse God”, 

geluister. Winand het ’n verwerking van “’n Vaste Burg” (Lied 

476) en “Op Vaste Fondamente” (Lied 478) gespeel. 

 

Belangstellendes wat verder hieroor sou wou lees, is welkom 

om ’n hoofstuk oor die musiek van die Reformasie af te laai vanaf 

Stellenbosch-Welgelegen se web-tuiste (www.stelwel.co.za).  

 

Berig deur Nadia Marais. 

Hoe om die woordjie “jammer” te sê 

D ie woorde “ek is jammer” is dikwels woorde wat maklik met 

ander gedeel word, maar soms twyfel ’n mens in die 

opregtheid daarvan. Die wêreld, en in die besonder ek en jy, het ’n 

aangebore voorgevoel vir regverdigheid. 

Ons streef daarna om mense regverdig te behandel. Die woord 

regverdigheid het egter weer sy eie konteks en betekenis vir elke 

persoon. Tog is ons almal opsoek na menswaardige hantering en ons 

wil graag ons lewe vul met mense wat bereid is om die tweede myl 

met ons te stap. 

In die proses motiveer ons ander en onsself om ons gedrag 

voortdurend te beoordeel en verskoning te maak waar ons dink en 

ervaar dat ons iemand anders met ons woorde en optrede benadeel 

het. Hier speel die woorde “ek is jammer” ’n besondere rol en dit 

maak mense en verhoudings gesond as hulle die inhoud van die 

woorde ter harte neem. 

’n Ware verskoning bring dikwels heling, maar dit moet gepaard 

gaan met ’n positiewe optrede. Dit beteken dat die woorde “ja, 

maar” nie gebruik word na die verskoning nie. Hierdie verskoning 

moet ook gepaard gaan met ’n eienaarskap en aanvaarding van jou 

aandeel in die gebroke verhouding. ’n Opregte verskoning verander 

dikwels gesindhede. 

Die verhouding het wel seergekry, maar net die woorde “ek is 

jammer” bring dikwels ’n meer gemaklike en op die lange duur, ’n 

gesonder verhouding. Ek het net weer besef dat dit min woorde is, 

maar juis hierdie woorde kan berge skuif! 

Wees spesifiek met jou verskoning en beskryf die optrede en 

woorde waarmee jy iemand seergemaak het. So byvoorbeeld: “Ek is 

jammer dat ek laat was vir die ete-afspraak en jou nie eers laat weet 

het nie.” 

Gee erkening aan die ander persoon se gevoelens en moet dit nie 

afmaak as “ag, dit was nou nie so erg nie!” Die volgende kan jou 

hiermee help: “Ek verstaan dat jy bekommerd was en dat my 

optrede jou seergemaak het.” 

Neem verantwoordelikheid vir jou optrede. “Ek verstaan dat die 

feit dat ek jou geïgnoreer het, jou gevoelens kon seermaak.” 

Maak opregte verskoning en deel jou verskoning met die regte 

stemtoon en oogkontak, waar jy dit persoonlik kan doen. Jou 

woorde vertel die storie van opregtheid, ook al is dit net op papier. 

Skep weer hoop vir die verhouding, deur die boodskap te gee dat 

jy in die toekoms dinge anders gaan doen. 

 

Stephan van Heerden (www.klipkerk.co.za) - Stephan is predi-

kant in die Klipkerk (Bloemfontein-Noord) en het gespesialiseer in 

pastorale terapie. 
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Kontak Christelle Otto (Kerkkantoor: 021 886 5975) of stuur ’n e-pos na 

skriba@stelwel.co.za met jou gemeentenuus, brokkies, foto’s en interessanthede. 

O ns was bevoorreg om hierdie kwartaal 

leerders van Weber Gedenk Laerskool 

en Stellenzicht Hoërskool te hoor speel. 

Die orkesgroep is deel van die Jamestown 

Sounds  musiekprojek wat 12 jaar gelede 

deur van die lidmate begin is. 

Die projek betrek kinders van Jamestown en 

Cloetesville sodat soveel as moontlik kan 

leer om ’n musiekinstrument te bespeel of 

koor te sing. Die projek het ’n positiewe en 

verrykende uitwerking in die gemeenskap.  

Jamestown Sounds tree op in ons gemeente 

Sommige van die name 

van God 

Die Brood van die lewe (Joh 6: 35) 

Wonderbare Raadsman (Jes 9: 6) 

Kragtige Redder (ps 140: 7) 

Getroue en Betroubare (Openb 19: 11) 

Ons Vader (Jes 64: 8) 

Die Almagtige (Gen 17: 1) 

Die God van alle vertroosting (2 Kor 1: 3) 

Ons Leier (Matt 23: 10) 

Hoof van die kerk (Ef 5: 23) 

Ons hulp (Ps 33: 20) 

My skuilplek (Ps 32:7) 

Die Regverdige Regter (2 Tim 4: 8) 

Die Heilige in ons midde (Hos 11: 9) 

Koning van die konings (1 Tim 6: 15) 

Die Lig van die lewe (Joh 8: 12) 

Vredevors (Jes 9: 6) 

My helper (Ps 42: 5) 

Ons toevlug en beskerming (Ps 46: 2) 

Die Goeie Herder (Joh 10: 11) 

Goeie Leermeester (Mark 10: 17) 

Die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh 14: 6) 

Here van die heersers (1 Tim 6: 15) 

Eer aan God in die hoogste hemel en 

vrede op aarde vir die mens in wie 

God ’n welbehae het! 

“As jy vrede wil hê, wees vrede ...” 

Ons wens jou ’n geseënde Kerstyd toe. Mag elkeen met 

nuwe krag die nuwe jaar tegemoetgaan. Mag die 

genade en vrede van die Here Jesus Christus en die 

liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees 

by julle almal in hierdie tyd wees. 

Kersfees is ... 
Kersfees is ’n gawe van God wat die mense nie kan ontvang as hulle nie bereid is 

om dit weg te gee nie. - Anoniem 

Eens sal daar vrede wees oor heel die aarde, in alle harte; eens sal dit blywend 

Kersdag wees. - Anoniem 

Onder die meeste Kersbome is daar baie geskenke op die 25ste Desember. Aan 

Golgota se boom was daar net één geskenk, maar dit het al die ander ingesluit: 

God se geskenk van sy enigste Seun. - Anoniem 

Selfsug maak van Kersfees ’n las; liefde maak dit ’n vreugde. - Anoniem 

Betlehem en Golgota; die krip en die kruis, die geboorte en die dood, moet altyd 

sáám gesien word. - J Sidow Baxter 

U het maar net een kyk in ons rigting gegee en toe u Seun gestuur om dinge te 

kom regmaak. Ek wil ook sulke oë hê, Here. Ek wil mense om my verstaan, ek 

wil hulle ook sonder meer kan aanvaar. - Ferdinand Deist 
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Ons vier die oorgangstyd in die Matrieks se lewe! 

O ns het aan die begin van die kwartaal Matrieksondag gevier. Ons bid vir ons Matrieks voor hulle eindeksamen. Oorgange in ons 

lewens is altyd opwindende tye - soms traumaties selfs, ander kere vol vreugde en afwagting. Die einde van jou skoolloopbaan is 

een van die grootste oorgange in ’n jongmens se lewe. 

Die uitsien na die onbekende kan jou benoud maak, maar ook rasend van opgewondenheid. Met soveel dinge wat in hierdie oorgangstyd 

gebeur, wil ons as gemeente ook vir julle 'n ankerplek wees wat wys na die anker in ons lewens: Jesus. Daarom bid ons vir elke matriek - 

nie net tydens die eksamen nie - maar vir alles wat voorlê. En onthou: GENIET dit! 

ABBA sê 

dankie! 

E en van Abba se maatskaplike 

werkers het Welgelegen-

gemeente vroeg in Junie vanjaar 

genader met die versoek om toi-

letware in te samel vir 30 graad 7-

leerders van Vlottenburg Primêr vir 

wie ’n kamp gereël word.  

Die kamp is in samewerking met die VCSV gereël. Met dié 

skenkings kon ons Barmhartigheidsaksie vir elke leerder ’n 

sakkie toiletware skenk. Ons het ook komberse aan hulle 

geleen wat na afloop van die kamp weer aan Nagskuiling 

en die ACVV gegee is om aan behoeftige mense uit te 

deel. Baie dankie aan almal wat aan hierdie projek 

deelgeneem het en só gehelp het om hierdie kinders meer 

menswaardig en spesiaal te laat voel! 
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uit Monty se pen 

Seisoen van Ontferming 

“O ntferming” laat jou dink aan iemand wat jou jammer kry en iets daaromtrent doen. Die woord ontferming 

hou ook die gedagte in dat jy hierdie hulp nie verdien nie, dat jy nie daarop aanspraak kan maak nie, maar 

dat jy slegs in groot afhanklikheid daarom kan vra. Jy kan nie iemand dwing of manipuleer om ontferming oor jou te 

hê of te bewys nie; die keuse om te ontferm/genadig te wees of nie, lê in daardie persoon se hart.  

’n Goeie voorbeeld hiervan vind ons by Bartimeus. Hy is ’n blinde, uitgesluit uit die wêreld van hulle wat kan sien. 

Hy is ook ’n bedelaar, uitgesluit uit die groep van hulle wat kan verdien. Wanneer Jesus by hom verbystap, kan Bar-

timeus Hom niks aanbied nie. Hy kan geen bydrae maak tot Jesus se saak nie. Al wat hy het, is ’n noodoproep: “Seun 

van Dawid, Jesus, ontferm U oor my!” (Markus 10: 47). 

Baie mense het oor hierdie uitroep van Bartimeus ongemaklik gevoel en aanstoot geneem. Hulle wil hierdie lastige, 

blinde bedelaar berispe om stil te bly en sê dit ook vir hom. Wie dink hy is hy dat hy so roep om hulp? Is dit nie ’n 

verleentheid vir almal nie? Hy laat hom egter nie onderkry nie. Hy roep al harder: “Seun van Dawid, ontferm U oor 

my!” (48). 

Die woorde “Seun van Dawid” sê vir ons dat Bartimeus Jesus sien as die vervulling van die Messiasbeloftes. Die 

ander mense wat agter Jesus aanloop, doen dit waarskynlik om dieselfde rede: hulle sien Jesus as die langverwagte 

Koning wat belowe is. Tog lei hulle siening van die Messias daartoe dat ’n bedelaar nie vir Jesus moet lastig val nie. 

Bartimeus maak egter die teenoorgestelde afleiding. Hy maak daarop staat dat die Messias ’n koning sal wees wat vol 

ontferming is, ook vir bedelaars! 

Daarmee wys Bartimeus dat hy die beloftes van God beter verstaan, die hart van God beter sien as die ander mense. 

“Jesus het gaan staan en gesê: ‘Roep hom nader!’ Hulle roep die blinde man toe en sê vir hom: ‘Hou moed! Staan op! 

Hy roep jou.’” (49). Bartimeus laat ook nie op hom wag nie. Hy gooi sy bokleed af, spring op en gaan na Jesus. Jesus 

vra hom wat hy wil hê, gee sy sig aan hom en gee erkenning aan sy geloof. 

Bartimeus het geweet: ontferming is eie aan God en daarom eie aan God se Messias! 

Ons gaan die seisoen van Advent en Kersfees binne. Wat is dit anders as ’n viering van die seisoen van  God se 

genade/ontferming vir die wêreld met alle vorms van nood en ellende? Hierdie jaar was die tema van die gemeente na 

aanleiding van die 500ste herdenking van die Reformasie: “Dissipels is begenadig en genadig!” Daarmee wou ons aan 

die een kant erkenning gee aan presies dieselfde oortuiging van Bartimeus, naamlik dat God se hart ’n hart vol genade 

is, dat die Drie-Enige God genadig in wese is! Aan die ander kant wou ons ook bely dat mense wat ontferming gratis 

en onverdiend ontvang het, ontferming ook gratis en onverdiend aan ander deurgee. Ons Hervormingsdaggetuienis en 

die besluit van die kerkraad om te doleer (treur), sluit ten diepste hierby aan. Ons kan nie anders nie. Ons verstaan God 

as genadig, insluitend, omarmend en wil deur die Gees ook daartoe al verder beweeg word. 

Ek spel ter afsluiting net twee aspekte uit wat God se ontferming teenoor ons, vir ons behels. Eerstens is dit nie 

genoeg om dit net met ons verstand te glo nie. Ons moet die waarheid van God se ontferming teenoor ons, elke 

greintjie van ons bestaan, laat binnedring. Ons is vergewe en het ’n nuwe hart, ’n nuwe gees, nuwe oë om te sien en 

nuwe ore om te hoor, ontvang. Tweedens  kan ons vir ander boodskappers van Christus se ontferming wees in soverre 

as wat ons aanvaar dat ons in Christus God se ontferming ontvang het. Wat hiervoor noodsaaklik is, is dat ons ’n nie-

veroordelende teenwoordigheid tussen mense sal wees. Ons word nie na die wêreld gestuur om te oordeel, te verdoem, 

te evalueer of etikette om mense se nekke te hang nie. Wanneer ons die indruk wek dat ons ons gedagtes oor mense 

klaar opgemaak het; as ons hulle vertel wat verkeerd is met hulle en hoe hulle moet verander, skep ons meer konflik en 

skeiding. Jesus sê duidelik: “Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. Moenie oordeel nie … moenie 

veroordeel nie …” (Lukas 6:36-37). 

 

Ontferm U, Here, oor ons!            

               Groetnis, Monty 


