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Hierdie uitgawe is die kongres uitgawe. Soos
gebruiklik verskaf ons in hierdie uitgawe dan ook
voorstudie materiaal vir die kongres. Ons het
probeer om die skrywers van artikels te motiveer
om te skryf oor dinge wat betrekking het op die
temas wat in die kongres se werkswinkels
behandel gaan word.

In die vorige uitgawe was daar selfs samewerking
met oorsese jeugblaaie. Ons kan God baie
dankbaar wees vir die werk wat ons as Olielamp
redaksies kon doen. Hy het ons werk baie beslis
geseën.
Dan wil ek as laaste baie dankie sê aan al die
ander redaksielede vir hulle samewerking deur
die jare. Dit was baie goeie werk en ek hoop julle
hou dit so. Na 5 jaar was hierdie ook die laaste
uitgawe waarin ek as redaksielid sal dien.

Hierdie uitgawe is tewens ook die laaste een van
die jaar. As ons terugkyk na waar ons 5 jaar
gelede gestaan het, toe het Kaapstad en Pretoria
hul eie jeugblad gehad. Nou het ons ‘n nasionale
blad waarin Johannesburg en Bethal ook deel het.

Johannes de Vries
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uit die Woord

DIE IMMANUEL-TEKEN EN –BELOFTE (JESAJA 7)
Arjan van Houwelingen
sy hart en die hart van sy volk gebewe soos die bome
van die bos bewe voor die wind.”

Die Immanuel-teken in Jesaja 7
Die toestand in Juda wanneer Jesaja die teken gee
Die eerste keer waar ons van die Immanuel-teken lees
is in Jesaja 7. In die tyd waarin Jesaja 7 afspeel word
Juda van alle kante met oorlog bedreig: Omdat

God se beloftes en Agas se ongeloof
In hierdie benoude tyd kom Jesaja na Agas toe om vir
hom te sê dat hy nie bang hoef te wees nie, en dat van
die planne van Israel en Aram niks tereg sal kom nie.
Agas moet net op die HERE en sy beloftes (nl. dat die
troon van Dawid vir ewig vas sal staan) vertrou. Die
geskiedenis het geleer dat Agas nie juis veel vertroue
in die HERE gehad het nie. Nog terwyl Jesaja vir
hom geprofeteer het, het Agas waarskynlik al met die
plan rondgeloop om vir Tiglat-Pileser (die koning van
Asssirië vir wie Israel en Aram so bang is), om hulp
te gaan vra. Hy het selfs sy seun aan Molog, die god
van die Assiriërs, geoffer om so Tiglat-Pileser se guns
te wen (II Konings 16:3). Van veel vertroue by Agas
kan ons dus nie praat nie.
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hulle saam ‘n sterk teenstand kan bied. Maar Agas,
die koning van Juda, wil nie saamwerk nie. Daarom
wil Israel en Aram vir Agas van die troon stoot, en ‘n
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koning maak. Dit wil hulle bereik deur ‘n oorlog teen
Juda te begin. Agas en die volk het dus genoeg rede
om bang te wees, soos daar in vers 2 staan: “Toe het
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sal daar nog selfs redelike oorvloed wees (vs. 21–22).
So wys die Immanuel-teken God se toorn oor die wat
nie op Hom vertrou nie, maar ook sy sorg vir die wat
op Hom bou.

uitkom. Deur Christus het die volheid van die heil wat
God belowe het aan die wat Hom vrees, gekom, maar
ook die volheid van die gerig oor die wat nie op sy
beloftes vertrou nie. Ook die naam Immanuel het nou
tot volle waarde gekom. Nog nooit eerder was God so
duidelik en tasbaar aanwesig onder sy volk as deur
Christus se lewe op aarde nie. Nog nooit eerder was
God so duidelik besig om die aarde te red nie. Met
Christus se geboorte is ‘n belangrike stap na die
redding van sy volk geneem. Maar omdat God nou so
duidelik besig is, beteken dit ook die volkome
ondergang vir die wat nog steeds nie wil glo nie.

Die Imannuel-teken in die Nuwe Testament
Die vervulling van die teken
‘n Hele paar jaar later is die vonnis oor Agas en sy
nakomelinge voltrek. Josef, die troonopvolger, is ‘n
gewone timmerman terwyl Herodes, ‘n Edomiet, die
koning is. Van die glorieryke koningshuis van Dawid
is nie veel meer oor nie. Maar God wek ‘n nuwe
Koning op, groter as al die vorige konings, want Hy
sal die volk van hulle sondes verlos (Matt 1:21)
Hiervan skryf Mattheüs: “En dit alles het gebeur,
sodat die woord vervul sou word wat die Here deur
die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger
word en ‘n seun baar en hulle sal Hom Emmanuel
noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.” In
Christus is die Immanuel-teken dus vervul. Dit
beteken nie dat Jesaja se profesie nou pas vir die
eerste keer uitkom nie, maar dat dit nou in sy volheid

Die Immanuel-belofte by Christus se hemelvaart
Nog een keer gee God die Immanuel-belofte vir sy
volk. Hierdie keer net voor Christus se hemelvaart,
waar hy sê: “Kyk Ek is met julle, al die dae, tot aan
die voleinding van die wêreld”- Matt. 28:2. Deur
hierdie belofte kan die wat op Hom vertrou, die
aanvegtinge van die duiwel weerstaan, en so ‘n
moedige soldaat van Christus wees, tot aan die
voleinding van die wêreld. Daarna sal God in sy volle
glorie met ons wees.

MALEAGI 3 – DIE HERE SE OORDEEL IS NABY
Riaan van Alten
na die koms van die Here om die goddelose te straf sal eerste getref word deur die vergelding. Met die
beelde van metaalsuiwering (Jer. 9:7) en wassing
(Jes. 4:4) word beskryf hoe Hy die Leviete sal suiwer
van die elemente wat verantwoordelik is vir die
wantoestande wat in vers 5 genoem word. Hierdie
suiweringsproses sal verseker dat die offer wat
gebring word, weer aanneemlik sal wees (vers 4), en
dat die Leviete ook dié offer sal bring wat bestaan uit
regdoen (vers 3). Die woord Verbondsengel (vers 1)
kom net hier voor as ‘n benaming vir die Here. In vers
5 word die heiligheid van God bevestig. Ek is ‘n
haastige getuie verwys weereens op die feit dat God
se koms onverwags is. Saam met die weduwees,
weeskind en vreemdeling wat dikwels in die
wetgewing genoem word, word ook die dagloner hier
genoem as een van die minderes in die sameling wat
maklik uitgebuit is. Die antwoord op die uittartende
gedagte in 2:17 kom dus in die vorm van die aanbreek
van die dag van die Here, maar dan as ‘n dag van
oordeel juis oor dié wat uitsien na sy koms (vgl. Jes.
2:10-21)

Die aanstaande koms van die Here (2:17 – 3:5)
2:17 ‘n Gedagte wat in Maleagi se tyd in omloop
was en ook soms uitgespreek is, vorm hier die
uitgangspunt: die Goddelike vergelding. Dit kom ook
elders in die Ou Testament soms aan die orde,
byvoorbeeld in Psalm 73. In die profetiese
aankondiging oor die heilstoekoms het die koms van
die Here na sy volk toe dikwels ‘n prominente plek
ingeneem. Veral Esegiël, die profeet van ballingskap,
het aangekondig dat die Here elkeen volgens sy eie
optrede sal oordeel (Eseg. 18:30). Die ballingskap
was reeds lank verby; die heilstoekoms het uitgebly,
en bowendien het dit steeds gelyk of dit goed gaan
met die mense wat verkeerd doen – vandaar hierdie
gedagtes wat so aanhoudend geuiter is dat dit die
Here moeg gemaak het.
3:1-5 In antwoord daarop kom die aankondiging dat
die koms van die Here naby is. Soos nog tydens die
ballingskap aangekondig, sal die Here sy
boodskapper stuur om die pad voor Hom uit reg te
maak (Jes. 40:3), en en dan sal die Here kom. Maar
die koms sal skielik, onverwags, wees, en dit sal ‘n
koms na die tempel toe wees, want dit is daar dat
die regterlike optrede van die Here die dringendste
nodig is. Dieselfde Leviete (vers 3), soos in 2:5 is
hier ook ‘n aanduiding van priesters - wat so uitsien
Jaargang 3 nr 10

Oproep tot bekering (3:6–12)
3:6 Droogte en die sprinkaanplaag (vers 10-11) het
die gedagte gewek by die nageslag van Jakob. Die
antwoord op die gedagte is dan juis die feit dat hulle
3
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nog nie te gronde gegaan het nie.
3:7 Dit sal verseker dat die Here weer by hulle sal
wees (vgl. Sag. 1:3). Die bekering waaroor dit hier
gaan, is ‘n verandering van die optrede in die
praktiese saak van die verskuldigde offergawes. Hulle
het as gevolg van hulle nood opgehou om die volle
tiende van hulle oes en inkomste na die tempel toe te
bring soos die wet vereis het (Num. 18:21-32).
Hierdie tiendes moes dien tot onderhoud van die
Leviete, en is opmerklik dat Nehemia, wat ongeveer
in die tyd van Maleagi opgetree het, hieroor maatreëls
moes tref.

Die dag van die Here (3:12-18)
3:13-15 Die vraag oor die nut van die godsdiens
teen die agtergrond van die voorspoed van die
goddeloses, is onder andere ook in Psalm 73 aan die
orde. Hier word die aandag daarop gevestig dat bloot
die vorming van sulke gedagtes teen die Here
vermetel is. Die teenstelling hier is tussen dié wat
hulle diens aan die Here bevestig het deur die
uiterlike betoon van berou en dié wat verkeerd doen
en in opstand teen die Here is, dit wil sê die
goddeloses. Dit val op dat in die antwoord onderskeid
gemaak word tussen dié wat eerbied vir die Here het
en die goddeloses, sodat die mense wat die gedagtes
in vers 14 en 15 uitgespreek het, hulleself sou afvra
aan watter kant hulle eintlik staan.

3:8 Deur die weerhouding van wat die Here toekom,
word Hy beroof. Die volk beroof Hom van die
tiendes. Elke Israeliet was kragtens wet verplig om
jaarliks ‘n tiende deel van die opbrengs van sy land
en van sy vee aan die Here af te staan. Dit is die
erkenning dat alle seëninge van God afkomstig is en
die bewys dat die gelowige dit tot eer van God wil
benut.

3:16-18 Die volk van God kyk rondom hulle en sien
hoe goed dit met goddelose manne en vroue gaan. Dit
lyk onregverdig volgens vers 13-15. Maar in die
finale oordeel sal daar volkome geregtigheid wees
(3:1-5). Die Here kom eers om te suiwer, en daarna as
regter. En ‘n boodskapper sal vooruit gestuur word
om die pad reg te maak. God verander nie, ewe min
sy volk. Daar is geen einde aan hul wispelturigheid
nie. God gee aan hulle alles wat hulle het, maar hulle
wil Hom niks gee nie (tiendes). Enigiets wat ons aan
God gee, is niks in vergelyking met alles wat ons van
Hom ontvang nie. Wanneer ons Hom nie gee wat
Hom toekom nie, ter wille van eiebelang, ontneem
ons onsself van God se gawes. Verse 16 –18 verbly
die hart. Daar is nog mense wat mekaar in die liefde
van die Here bemoedig, en Hy weet dit en dink aan
hulle.

3:9-11 Dit bring die vervloeking mee; die droogte
en die sprinkane waaronder hulle ly. Maar tog sê die
Here vir sy volk dat sy seën weer sal kom. Nie net
sommer so nie: eers as hulle gedoen het wat hulle
moet doen, naamlik: Bring die hele tiende na die
skathuis.
3:12 Dan sal die ander nasies hulle as gelukkige
mense beskou, dit wil sê mense wat die seën van die
Here in sy volheid ervaar.

Oppad

9DE GEBOD: JY MAG GEEN VALSE GETUIENIS SPREEK NIE
Janet Ros
‘n woord wat presies betyds gespreek is.
Partykeer sit mens in ‘n gespanne geselskap en skielik
maak iemand ‘n lawwe opmerking en dan is dit asof
die spanning opeens wegval. Die mense is verlig en
die gesigte ontspan. So 'n persoon, wat die
opmerking gemaak het, het vreugde, sê die
Spreukeboek. Presies op tyd het hy die bevrydende
woord gespreek. Hoe goed is dit as ‘n woord op tyd
uitgespreek word.

‘n Woord presies betyds
In die 9de gebod gaan dit oor ons woorde. Woorde
kan genesend werk, maar ook (gemeenskaps)
ontbindend, Spr. 15:23: "Die regte woord, op die
regte tyd, is ‘n weldaad!"
Jy kan bv. in ‘n vergadering sit waar aan ‘n swaar
probleem gewerk word en dit lyk of daar geen
oplossing is nie. En dan maak iemand ‘n opmerking
waarvan jy sê: Dit is die oplossing! Die persoon, sê
Spreuke, is bly, omdat hy die gepaste woorde gevind
het. Daaroor het die mens self vreugde. Hoe goed is
Jaargang 3 nr 10

‘n Ander geval: Jy het probleme en iemand maak ‘n
opmerking waardeur al die stukkies van die legkaart
4
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weer in mekaar val. Jy is dus opgebeur deur die een
woord. Opgebeur deur die een klein gesprekkie wat
jy so nodig gehad het. Hoe bevrydend werk ‘n
opbeurende woord as jy in die knoop sit. Ons moet
ons woorde dus nie onvanpas en willekeurig gebruik
nie, maar die regte oomblik kies!

Die HERE God laat ons nie in ons skuldige
verlorenheid sit nie. Hy soek ons op. Nou moet ons
mekaar nie laat staan nie.
(Vertaal uit: ‘Maar een keer jong’ deur MJC Blok)

Ons Heiland het elke dag op hierdie aarde in sulke
situasies en relasies vasgeloop. Hoe goed en hoe
betyds was sy bevrydende woorde nie! Hy het die
mense toegespreek, die wat vol angs en pyn was, die
mense wat gebuk gegaan het onder selfverwyt, omdat
hulle die gevolge van hul publieke sonde moes dra.
Mense wat met die dood in hul skoene rondgeloop
het. Christus spreek sy bevrydende woord op tyd.
Dink aan die moordenaar aan die kruis langs Christus.
Nog net ‘n klein rukkie, en hy sou dood wees. Tog sê
Christus: ‘Ek sê u, vandag nog sal u met my in die
paradys wees’ - Luk. 23:34. So ‘n goeie daad, die
regte woord op die regte oomblik! Die hele nuwe
wêreld van God gaan vir die bandiet oop.

Jaargang 3 nr 10

In aansluiting met hierdie onderwerp wat op
vereniging bespreek is (Pretoria – Herfsblaar), is dit
ook belangrik om te sorg dat ons nie afbraak in die
gemeente veroorsaak deur skinderpraatjies nie. Dit is
een van die mees liefdelose dinge – om agter iemand
se rug oor sy foute te praat, sonder om met die
persoon self daaroor te praat en hom daarmee te help.
Dit is een van die dinge wat ons die LAASTE nodig
het in ons gemeentes – om stories van mense op te
blaas en om lekker sensasiebewus allerhande sappige
byverhale te produseer. Wanneer ons dit doen, is ons
nie soos wat Christus dit sou gedoen het, bevrydend
besig nie, maar is ons juis besig om mense aan sekere
onwaarhede te bind wat in die plek staan van die
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ontwikkeling van die gemeenskap van die heiliges!!

verontskuldiging nie, omdat sy die swak inisiatief
geneem het om die storie te begin. Let verder daarop
hoe die sondige aard van elke karakter in die prent
veroorsaak dat elke persoon heeltemal opgeslurp
word in hierdie storie, en veroorsaak dat dinge aan
die storie aangelas word wat glad nie daarby hoort
nie.

Die prent – The Gossip - wat by hierdie artikel
geplaas is, is geskilder deur Norman Rockwell (1894
– 1978), ‘n baie bekende Amerikaanse kunstenaar. Sy
kunswerke word gekenmerk deur ‘n baie raak en
soms baie humoristiese voorstelling van gewone
dinge wat elke dag gebeur. In hierdie spesifieke prent
word op ‘n baie humoristiese manier voorgestel hoe
‘n hele reeks mense die Satan ‘n kans gee om mense
se lewens stadig maar seker deur middel van
skinderpraatjies te verwoes. Let daarop dat die dame
wat die hele storie aan die gang sit, totaal en al
verbaas is om aan die einde te hoor (heel waarskynlik
hoor sy dit van die persoon oor wie geskinder word)
dat sy hierdie spesifieke storie versprei het. Sy kan dit
nie glo dat hierdie storie heeltemal so verwring en uit
verband geruk is nie. Dit is vir haar egter geen

Ons kan baie uit hierdie prent leer – om nie aan die
Satan enigsins ‘n kans te gee om mense se lewens te
verwoes nie. Ons moet liewer vinnig wees om te
luister en te help met bevrydende woorde, en stadig
om te oordeel en te skinder. Ons moet liewer so ‘n
skinderstorie in sy kinderskoene smoor as wat ons die
geleentheid skep vir so ‘n storie om te versprei. Op
hierdie manier lewer ons, in ooreenstemming met die
negende gebod, geen valse getuienis oor ander mense
nie.

DIGITAAL EN TOEKOMS?
Johannes de Vries
“Telecommunication Networks are wiring the world
into a vast web of computers, satellites and fibre optic
cables. This new Language of Technology lets us
communicate with one another in fresh and surprising
ways. But PC’s and mobile phones are not always
needed for a good chat. Scientists are deciphering the
Language of the body, too, the subtle physical
messages we send and receive without knowing it.
And researchers are learning to speak the
Language of the Mind by connecting silicon chips
directly to our brains.” Uit Time Magazine 11
Oktober 1999.

Rekenaarprogramme word nou so geskryf om die
reaksie van die gebruiker dop te hou en daarvolgens
te reageer. Daar word gewerk om ‘n meer menslike
faktor in die tegnologie in te werk.
Al hierdie voorbeelde kan natuurlik vir baie positiewe
toepassings aangewend word. Maar is daar enige
gevaar hieragter?
Omdat mense verskillend reageer moet die skakeling
tussen die mens en dit wat hy met die tegnologie wil
doen ook anders wees. Dit beteken dat ‘n mens nie
meer doen wat die “Tegnologie” vereis nie, maar die
“Tegnologie” reageer volgens dit wat die mens wil.
By die woord “Tegnologie” moet ons nie net aan
rekenaars dink nie, maar aan alles wat elektries werk.
Alle elektriese apparate wat ons in en om die huis
gebruik kan elektronies gekoppel word, bv. ketel,
mikroglofoond, klokradio, sellulêre foon, ens.

Die tegnologie maak dit moontlik om die mens se
reaksie op verskillende maniere waar te neem.
Daardeur kan daar bepaal word wat ‘n persoon se
voorkeure is en waarvan hy hoegenaamd nie hou nie,
sonder dat die persoon dit hoef te sê.
Stemtoon word geanaliseer om te bepaal of iemand
gespanne of gemaklik is en selfs of hy besig is om te
lieg. Die vogtigheidsgraad van die vel word gemeet
om te bepaal of iemand gespanne is. Die oë word
gemonitor om te sien in hoe ‘n mate iemand hou van
dit wat hy sien of lees. Deurdat die pupille groter
word, dui dit aan dat iemand hou van dit wat hy sien
en wil dit beter en meer daarvan inneem. Deur die
hartklop van ‘n persoon met ‘n spesiale ring of
horlosie te meet kan bepaal word of iemand slaperig
of opgewonde is. Deur sensors op die kop te plak kan
breinaktiwiteite gemeet word en daardeur kan sekere
reaksies van mense opgetel word.

Jaargang 3 nr 10

Deur die nuwe benadering van die ontwikkeling van
sagteware probeer die “Tegnologie” voorspel wat die
behoefte van die gebruiker gaan wees. Byvoorbeeld:
As jy as gebruiker elke oggend koffie drink dan kan
die stelsel dit “leer” en outomaties die ketel begin
kook, of die brood rooster of die TV of radio aan sit
op ‘n sekere tyd. In hoe ‘n mate gaan die tegnologie
in die toekoms ons behoeftes voorspel? In hoeverre
sal dit kan voorspel wat ons op die lang termyn nodig
gaan kry? In hoeverre gaan ons dan “afhanklik” raak
van die voorspelling van tegnologie sodat dit bepaal
wat vir ons nodig is?
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KIES EEN – ‘LORD’, DIER … OF RENTMEESTER
Dirk Boon
Bacon se perspektief beteken dus dat die mens totaal
en al los en onafhanklik van sy omgewing staan. Hy
het die mag om met die omgewing te maak wat hy
wil.

Wat is die regte verhouding tussen die samelewing en
die omgewing? Is die mens in ‘n absolute
heersersposisie oor die natuur? Of is die mens ‘binnein’ die natuur, en ‘n absoluut integrale deel van die
natuur? Watter siening is reg? Is daar ‘n middeweg?
Watter siening moet ons as Christene handhaaf?

Arne Naess en die groen beweging
Arne Naess is ‘n Noorweegse filosoof wat ‘n
voorstander is van die “Deep Ecology” beweging. Die
basis van sy teorie lê daarin dat die mens deel is van
die natuur. Sommige meen selfs om te sê dat die mens
en die natuur een is. Voordat enige materiële dinge
geproduseer word, moet eers gekyk word of die mens
hierdie materiële dinge werklik nodig het. Indien die
mens dit nie nodig het nie, is dit ook nie nodig om dit
te produseer nie omdat dit negatief op die omgewing
inwerk.

Francis Bacon en die goudsoekers
Sir Francis Bacon was ‘n baie belangrike
wetenskaplike van so 200 – 300 jaar gelede. Hy was
van die radikale mening dat die wetenskap ‘n manier
is om krag en mag oor die natuur te verkry. Vandaar
sy beroemde spreekwoord “kennis is mag”. Die doel
van die wetenskap was om kennis te produseer wat
gebruik kon word om die natuur te domineer en te
beheer. Wetenskaplikes moes die natuur uit sy
natuurlike staat uit forseer, dit ‘dissekteer’ en
penetreer tot in sy diepste geheime. Die natuur is dus
beskikbaar vir menslike uitbuiting. Bacon het selfs
sover gegaan deur te sê dat die natuur ‘n slaaf van die
mens is: “For the whole world works together in the
service of man; and there is nothing from which he
does not derive use and fruit … insomuch that all
things seem to be going about man’s business and not
their own.”

Daar word selfs aangevoer dat die mens onderhewig
is aan die natuur, in teenstelling met die idees van
Bacon. Die Gaia-hipotese van James Lovelock (1989)
hou ook hiermee verband. Hy beweer dat die aarde
een enkele groot lewende organisme is, saamgestel uit
verskillende dele. “We have … defined Gaia as a
complex entity, involving the Earth’s (hoofletter!!)
biosphere, atmosphere, oceans and soil; the totality
constituting a feedback or cybernetic system which
seeks an optimal physical and chemical environment
for life on this planet.” Daar is al hoe meer bewyse
wat hierdie stelling ondersteun. Die aarde is
inderdaad ‘n baie groot en komplekse sisteem en
moet ook daarvolgens bestuur word. Maar dis beslis
nie iets wat bo die mens verhewe is as ‘n godheid nie.

Die natuur is dus ‘n instrument in die hande van die
mens. Die omgewing het dus geen inherente waarde
nie. Die natuur word as komplekse sisteem
geïgnoreer. As daar iets is wat kan gebruik word,
word dit direk uit die natuur geruk om gebruik te
word, sonder om te kyk wat die effek daarvan gaan
wees op ander elemente in die natuur. Verder dink die
mens hy verstaan alles van die omgewing. Dit het die
mens optimisties gemaak (veral in die 20e eeu) dat hy
alles kan bereik. Hy kan enige siekte beheer en
onbeperkte voedsel produseer. Tegnologie is gesien
as die oplossing van die mens se probleme. Enige
krisis kan oorkom word deur die ontwikkeling van
beter tegnologie. Die ontwikkeling van die mens is
afhanklik van tegnologie, en los van die omgewing.
Ons huidige samelewing is grotendeels gebaseer op
hierdie manier van dink. Ongekende groei deur die
benutting van omgewingshulpbronne vind plaas.
Industrialisasie, rekenarisering en robotisering is
instrumente in menslike gebruik ter wille van mag,
oorwinning en wins. Die mens kan die natuur met
behulp van wetenskaplike en tegnologiese metodes
organiseer, omdat die natuur gesien word as ‘n
lewelose objek, as ‘n masjien.
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Naess het verder aangevoer dat die mens self nie
geïsoleer kan word van die omgewing nie. Die
ontwikkeling van die mens lê dus nie in die absolute
beheer en uitbuiting van die natuur nie, maar in ‘n
deurgaande en dieper wordende bewuswording van
ander vorme van lewe.

Naess se perspektief word in Figuur 2 voorgestel.
Binne hierdie raamwerk het die omgewing
instrumentele waarde vir die mens solank as wat die
werklike waarde van die omgewing die belangrikste
is en in ag geneem word in alle ontwikkelingsprojekte. Volgens hierdie perspektief sien die mens
die negatiewe terugvoer raak van sy aksies op die
omgewing – en stel dit reg.

Hierdie perspektief definieer die omgewing as ‘n
eenheid van lewende diverse elemente – die mens
ingesluit. Die mens kan homself dus nie losmaak van
sy omgewing nie, soos wat wel aangevoer is deur
Bacon. Volgens hierdie perspektief is die mens ‘n
integrale deel van die omgewing. Hy kan nie bo die
omgewing uitstyg as ‘n aparte element buite die
omgewing nie.

Die vraag is natuurlik wat die beste perspektief is op
die verhouding tussen die mens en die omgewing.
Sommige mense sal aanvoer dat hulle nie gelyk is aan
diere nie. In teenstelling hiermee sal die ekoloë
aanvoer dat die mens nie die omgewing as hulpbron
mag gebruik nie. Wat is die beste siening?

‘n Vergelyking tussen die goudsoekers en die
groenes
Die perspektief van Bacon kan gesien word in die
huidige en oorheersende Westerse samelewing. Die
natuur is ‘n hulpbron vir ekonomiese groei,
ontwikkeling en vooruitgang. In die nabye verlede het
dit gelei tot omgewingsprobleme soos besoedeling,
ontbossing en hulpbron-uitputting. Die verhouding
tussen die mens en sy omgewing volgens Bacon word
in Figuur 1 voorgestel. Die mens staan bo die natuur
en buite die ekologiese sisteem. Hy gebruik die
natuur vir eie gewin. Negatiewe terugvoer vanuit die
natuur word verontagsaam, omdat die mens nie
daardeur beïnvloed word nie. Hy is immers los van
die omgewing.

Die beste goud in die groenste gebiede
Die oplossing is te sien in Figuur 3. Hierdie voorstel
is gebaseer op twee vlakke: ‘n laer vlak waarop die
omgewing gebaseer is, en ‘n hoër vlak waar die mens
is. Dit impliseer dat die mens BO die omgewing staan
(in teenstelling met Naess se perspektief). Hy is die
rentmeester van die omgewing (Psalm 8). Tog is die
mens nie los van sy omgewing nie (in teenstelling met
Bacon se perspektief). Hy beheer en bewaar die
natuur sodat hy daardeur ontwikkel, en die natuur
beskerm word. Die belangrikste doel van die mens se
aksies in die omgewing is egter nie om sy eie
behoeftes (insluitende dié van sy medemens), of die
behoeftes van die omgewing te bevredig nie, maar in
die eerste plek om die Skepper van die mens en die
omgewing erkenning te gee vir sy werk. Die mens
word as ‘n rentmeester gesien, iemand wat sy
Opdraggewer se besittings beheer. Hy doen dit nie na
sy eie goeddunke nie, maar volgens die instruksies
van die Eienaar wat die besittings aan hom
toevertrou.
Die mens is volgens hierdie beginsel nie gelyk aan die
omgewing nie. Dit word duidelik in Genesis 1:26:
“Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons
gelykenis…” Die mens is dus nie ‘n normale skepsel
in die natuur nie, maar ‘n beelddraer van die Skepper
van die omgewing. Die perspektief van Naess word
ongeldig in hierdie opsig.
Die Gaia-hipotese val ook voor hierdie argument,
omdat NIE die aarde die godheid is nie, maar die
Skepper VAN die aarde, waaraan die mens
verantwoordelik is.

Die perspektief van Naess het onstaan in reaksie teen
die perspektief van Bacon. Die “Deep Ecology”
perspektief stel die mens gelyk aan die natuur. Die
mens word beheer deur die omgewing – hy kan dus
nie ontwikkel as die omgewing dit nie toelaat nie.
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Verder word in Genesis 1:26 gesê dat die mens sal
heers oor die visse, die voëls – die hele aarde. Hierdie
bestuursopdrag word versterk deur die kultuuropdrag
aan die mens in Genesis 1:28: “En God het hulle (die
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mense) geseën, en God het vir hulle gesê: Wees
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp
dit en heers oor die visse van die see, die voëls van
die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.”
Die mens ontvang hierdie opdrag om tot eer van sy
Skepper, die aarde te ontwikkel, dit te onderwerp en
te bestuur.

Konklusie
Dit is dus duidelik dat die verhouding tussen die mens
en die omgewing, wat gegrond is in die Bybel, ‘n
standpunt inneem wat afwyk van die uiteenlopende
standpunte van Bacon en Naess. Hierdie persone se
beginsels is nie gergrond in die Woord van God nie,
en kan dus ook nie God se seën verwag nie. Hulle
standpunte laat voorts die Skepper van die omgewing
totaal en al buite visie. Sal die mens enigiets goeds
kan doen sonder God? Alhoewel die verhouding
tussen God en die mens, asook tussen mens en
omgewing, besoedel is deur die sonde; is daar geen
beter manier om die omgewing te bestuur as vanuit ‘n
liefdevolle en dankbare gehoorsaamheid aan die
opdrag van ons Skepper nie. Hy het aan die mens die
aarde gegee om sy Naam te verheerlik. Die hele aarde
ly onder die juk van die sonde, maar deur Jesus
Christus, aan wie alle mag gegee is in die hemel en op
die aarde (Matt. 28:18), maak Hy alle pogings van
omgewingsbestuur wat gerig is op Hom, suksesvol.
Daarenteen word nie-God gerigte pogings nutteloos,
al lyk dit soms oënskynlik asof hierdie pogings die
wêreld gaan red.

Baie filosowe en wetenskaplikes blameer op grond
van hierdie gegewens die Christendom vir die
vernietiging van die omgewing. Dit is egter ‘n leuen,
veral as 'n mens kyk na Genesis 2:15. Daar ontvang
die mens, as deel van sy kultuuropdrag, die opdrag
om die omgewing te bewaak, op te pas en te
bewaar.

Dus: Hoe beter die mens die omgewing bewaar en
oppas, hoe beter sal dit gebruik kan word tot die
ontwikkeling van die mens en die omgewing – sodat
God daardeur geëer word en Hy daardeur geloof en
geprys kan word. Die mens is dus nie ‘n ‘lord’ oor
die omgewing nie, ook nie ‘n dier in die omgewing
nie, maar ‘n rentmeester van die omgewing tot eer
van God.

DIE EVANGELIE VAN KLERE
Annet Lubbinge
Hoekom dra ons klere? Op skool met huishoudkunde
het ons geleer het dat ons klere dra vir beskerming,
teen die koue, om mooi te lyk en dan ook om sekere
dele te bedek. Ja, want ons is skaam. In Gen. 3: 7 lees
ons dat Adam en Eva se oë oopgegaan het nadat hulle
die verbode vrug geëet het en hulle skaam was vir
mekaar omdat hulle naak was. Hulle neem toe
vyeblare en maak vir hulle skorte (rompe). Net 'n
bietjie verder in die hoofstuk (vers 10) lees ons dat
Adam vir God sê dat hy bang is omdat hy sien hy is
naak. God self maak vir die mens klere van velle en
trek dit vir hulle aan (vers 21).

teken van ons onreinheid. Ons het iets wat God so
mooi en volmaak gemaak het, lelik en sondig gemaak.
Nadat ons van die boom van die kennis van goed en
kwaad geëet het, het ons dus ook kennis gekry van
wat goed en verkeerd is, maar ook die lus om die
verkeerde te doen. Daarom het God aan ons klere
gegee om dit wat tot sonde kan lei te bedek. Ons moet
dus kuis en ingetoë voor God lewe.
As ons vandag om ons rondkyk, die mense om ons, in
tydskrifte, op TV, en selfs storieboeke word daar
soveel klem gelê op modes - Klere, haarstyle,
grimering en ook op die liggaam self - nuwe diëte,
aansmeermiddels en oefenapparate. Alles konsentreer
op die liggaamlike en hoe jy jou liggaam kan verbeter

Klere behoort ons dus elke dag weer te herinner aan
die sonde wat ons almal in Adam gedoen het. Dit is 'n
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(of mooier en verleideliker kan maak). Die mens is
besig om die grense van kuisheid (skaamte) wat God
vir ons beskerming neergelê het stadig maar seker af
te breek. Ons probeer heeltyd kyk hoe ver ons kan
gaan: "Ag nee, hierdie hals is nie só laag nie, dis mos
sexy." of "Hierdie bikini maak mos toe wat dit moet
toemaak, almal dra dit mos, hoekom kan ek nie?" Dit
is juis die gevaar, ons word so beïnvloed deur die
media dat ons begin afstomp. Ons begin ons norme en
waardes meet aan wat vir die wêreld aanvaarbaar is
en nie aan wat God van ons vra nie.

besigtig nie. En glo my, die ouens weet as hulle die
meisies se aandag het. Maar is sulke interaksies
(flirtasies?) altyd sondig en verkeerd? God het ons vir
mekaar gemaak en die begeerte na 'n maat is normaal.
Maar dit moet altyd met die nodige respek van altwee
kante af kom, en dan speel die klere 'n groot rol of die
nodige respek daar gaan wees of nie. Maar net so
terloops, is jou selfrespek nie ook baie belangrik nie?
En gaan jy, as jy respek vir jouself het, jouself
uitloklik en seksueel aantreklik vir enige iemand
maak? Nee, God beveel ons om kuis en eerbaar te
lewe, selfs in die huwelik.

Maar dis nie net ons, die vroulike geslag wat
uitlokkend of net aantreklik wil lyk nie. Nee, die
manlike geslag kan soms net so ydel wees. Maar tog
dink ek, as meisie (julle kan met my verskil) dat 'n
vrou met uitloklike klere meer gevoelens opwek by
mans as wat 'n man by 'n vrou veroorsaak. Dit is nou
maar net hoe die Here ons gemaak het, en ons
vrouens moet volgens my mening twee keer dink voor
ons daardie lae hals of bikini aantrek. Nou vra ek
myself die vraag af: Hoe kan 'n man uitlokkend
aantrek? Is dit uitlokkend as hy met 'n kaal bolyf
loop? Of as hy in 'n speedo by die swembad paradeer?
Ek kan nie stry nie, veral as die ou mooi gebou is, sal
jy nie omgee as jy hom van agter 'n sonbril beter kan

Ons moet goed besef watter impak net alleen al ons
kleredrag op ander mense kan hê, veral ons as jeug
wat nou op 'n stadium kom waar die teenoorgestelde
geslag se aandag baie belangrik is. Maar dis nie net
ons drag op Sondae by die kerk nie, maar ons drag
deur die week, by die skool, universiteit, of werk
waar ons ander mense se gevoelens moet respekteer
in ons kleredrag en optrede. Laat ons daarom die
klere wat God self vir ons in die paradys gemaak het
toe ons gesondig het, reg gebruik. En laat ons nie ons
skaamte verloor wat God aan ons gegee het om ons te
beskerm nie.

VAKANSIES – WAAR IS GOD NOU?
Magda Geleijnse
Ook met vakansie? Nee, gelukkig nie. Dink maar net
wat van ons sou word as God ook besluit om van ons
te vergeet. Dan sal ons net daar en dan neerslaan,
want niemand kan sonder Hom klaar kom nie,
alhoewel ons baie keer gerieflikheidshalwe besluit
om van God te vergeet as ons met vakansie gaan.

laat my soms net wonder of dit altyd wel nodig is.
Daar mag dalk ‘n paar mense minder in die kerk
wees, maar dit maak dit tog nie onmoontlik om voort
te gaan met die verenigings nie?
Elke dag in ‘n vakansie behoort aan God gewy te
wees, en nie net vakansies nie, maar elke dag
in ons hele lewe. Tydens vakansies
distansieer God Hom nie van ons nie
- Hy bly altyd aan ons getrou en hou sy
beskermende hand oor ons, ook al is ons
met vakansie, selfs al dink ons nie eers aan
Hom nie.

Baie mense dink dat as ons met vakansie is,
ons ook nie kerk toe hoef te gaan nie. Dit is asof
werk en moeite aan kerk toe gaan gekoppel
word, en is ‘n totaal verkeerde standpunt. Ons
moet ons vakansies juis ter ere van God hou,
al beteken dit ook dat ons na ‘n ander kerk as
die Vrye Gereformeerde Kerk toe moet gaan.
As ons geen keuse het nie, sien ek niks verkeerds
daarin om ‘n ander kerk te gaan bywoon nie,
inteendeel; dis nog steeds God se Woord wat
verkondig word en ons wat aan Hom ere bring.

Sondae is dan ook ‘n RUSdag wat God vir ons
ingestel het, ‘n dag waarop ons na sy huis toe mag
gaan en aan Hom mag hulde bring. Waarom sou ons
dit nie in vakansies doen nie – dan het ons mos juis
rede om God te dank!

In vakansies word baie dinge tydelik gestaak, soos
jeugvereniging, katkisasies, bybelstudies, ens. Dit
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•
•
•
•

Kan ‘n voorspelling waar word?
Is ‘n siener/toekomsvoorspeller se krag altyd van
Satan?
Kan ons drome waar word? Gebruik God nog
drome om met ons te praat?
Drome: Mense droom snags goed wat
partymaal tog met die waarheid te doen
het. Mense kan al hul sensoriese organe in
drome gebruik en daarin hul grootste wense of
die mees verskriklikste dinge uitbeeld. Maar
kan jou drome nog waar word? Lees Joël 2: 28
en Handelinge 2: 17-18, het dit toepassing op

•

vandag?
Hoe staan ons doen ten opsigte van mense wat
sê hulle het die hemel of die hel gesien?
• Hoe staan ons teenoor mense wat “met
die helm gebore is, dit wil sê: mense
wat snaakse aanvoelings het wat
daarop dui dat iets gaan gebeur (bv.
dat iemand doodgaan)?
• Ons kan nie die jongste dag voorspel
nie. Lees 1 Thess. 5:1-11 en Open.
16:15

Vryetydsbesteding
ds Pieter & mev Gerda Nel

Jan van Houwelingen
vr. + antw. 70). So word ons lewenstyl nie eerstens
bepaal deur die "nee" teen die wêreld nie, maar deur
die "ja" vir Christus. Wie aan Christus behoort,
breek met die wêreld (2Kor. 6:14-17).

Ds. Nel en sy vrou sal hierdie werkswinkel behartig.
Ter voorbereiding op hierdie werkswinkel, gee ek
graag 'n paar hoofgedagtes oor hierdie onderwerp
deur. Ek het gebruik gemaak van 'n referaat van ds.
Tj. Boersma, wat hy in 1985 op 'n
gemeentevergadering te Pretoria gehou het.

Verder moet ons ook in ons vryetydbesteding ons
medegelowige in sy/haar stryd teen die sonde nie laat
struikel nie, maar saam met ons medegelowiges teen
die sonde en versoekinge stry. Ons moet eerder God
se heilige Naam eer aan doen, ook voor die
ongelowiges, sodat hulle nie God se Naam sal
belaster as gevolg van ons sondige tydsbesteding nie.

Hoe gebruik ons ons tyd? Ons vrye tyd wat oorbly as
ons die skool- of kantoordeure agter ons toetrek? Dit
is nie ons tyd wat ons dan tot beskikking het nie. Ook
hierdie tyd moet ons in diens van die Here gebruik.
Die mens is deur God geroep. In sy werksituasie
sowel as in sy vrye tyd. Die roep kom vandag tot ons
in Christus, want ons is verloste mense. God roep
ons om deel te hê aan die nuwe wêreld. Omdat ons
vir die Here en sy Koninkryk lewe, moet ons dit aan
Here toewy (1Kor. 7:35).

Hierdie is ’n baie kort stukkie. Mag dit dien as
katalisator vir verdere voorstudie oor hierdie
onderwerp. Die wat graag die hele lesing van ds. Tj.
Boersma wil lees, kan in Die
Wapenrusting jaargang 2 nr.8+9 kyk.
Indien jy dit nie het nie, laat weet my
dan sal ek ’n afskrif vir jou gee.

Ons is ook duur deur die Here
gekoop. Dit is verseël deur
die doop. Om gedoop te
wees beteken om deur die
Heilige Gees vernuwe en
geheilig te wees tot lede van
Christus. Dit beteken dat ons hoe
langer hoe meer die sondes moet
afsterwe en in 'n godsalige,
onberispelike lewe moet wandel (HK
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Verdere voorstudiemateriaal
Inge Oostdijk, 1988. Je mag er zijn
(veral) bl. 51-58
J Douma, Christelijke ethiek, capita
selecta III (sport en ontspanning)
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Met wie sal ek trou?
mev Inge de Visser.

Cornelis Kleyn
Sal jy ook so sukkel om te sê wat seks beteken? Maar
seks is nie net intercourse nie, dit is ’n proses, dit
begin met soen, dan volg al die ander dinge. Die
finale stap is geslagsgemeenskap. Die volgende
stappe is goeie riglyne van hoe jy ’n verhouding moet
soek:

Hierdie werkswinkel gaan baie interessant wees en
sal handel vanaf 'om met ’n ongelowige te trou', tot
by hoe ons seksuele mooiheid moet aanvaar. Die
kern van die onderwerp is hoe ek ’n
lewensverhouding moet soek. Die werkswinkel sal
deur tannie Inge De Visser aangebied word. Hier
onder is ’n oulike stukkie oor seks:

1) Lees 1 Kor. 13 goed, want daaruit leer ons die
basispatroon vir enige en elke verhouding ken.
2) Vorm in jou gedagtes die ideaalbeeld van die
persoon saam met wie jy jou lewe wil deel (ons
sal hieroor verder praat
gedurende die kongres)
3) Besin oor die vraag wat
jou ouers se sê is in jou
keuse van 'n huweliksmaat
(ook dit kom terug tydens
die kongres)

Wat is Seks?
Twee mense hou ’n gesprek oor die bg. vraag:
1. "John, we have decided not to have sex until we
get married."
2. "That's fantastic, but let me ask you one question;
what is sex?"
1. "Huh? Don’t you know what sex is?"
2. "Yes I do know, but I want to hear
what you think it is."
1. "Well…uh…it's a…you see…we
could…I mean we wouldn’t …not
now…later…I mean after…after
we're married!…It's
only…because…well I…Could you
please repeat the question?"
2. "What is sex?"
1. "Oh yeah…well…um…you see, sex
is intercourse, and we're not going
to
have intercourse until we get married!…Phew!"
(Geneem uit die boek "Sex: It’s Worth Waiting For)

Ter voorbereiding kan die
volgende pamflet aanbeveel
word: The precious gift of love
(uitgawe van die Instituut vir
Reformatoriese Studies, PU vir
CHO, Potchefstroom, 2520). Verder
kan dit dalk help om enige boek oor verhoudings ens.
te lees. Gaan maar op besoek by die kerkbiblioteek, of
kuier maar lekker by jou predikant en gaan grawe
deur sy boeke!

Ydelheid
mev Greet de Vries.

Daar kan oor die volgende punte nagedink word
as voorstudie vir die werkswinkel oor
ydelheid.
•
•
•
•

•
•
•
•

Wat is ydelheid?
Hoe staan ons as Christen
teenoor ydelheid?
Selfversorging van die
liggaam en die gees
Kleredrag: uitdagend en
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uittartend teenoor ingetoë en kuis
Plakkate/muurbehangsels in slaapkamers
Grimering
Liggaamshouding/lyftaal
Houding (“attitude”) teenoor die lewe:
selfbejammering teenoor lewenslus
Selfbeeld
Tattoeërmerke, neusringe, ens..
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