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Skrifoordenking 

"EK MOET WEET HOE OM DANKBAAR TE WEES" - Vr. 2 
Dr. SJ vd Walt (uit Die Vaste Fondament) 

Lees: HK Son.1 

Teks: "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot 
beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van 

God" - Rom. 6: 13. 

Ons het gesien hoe groot die saligheid is wat God toeberei het vir almal wat in Christus glo. Eers wanneer ons ons 

Heiland leer ken het, kom daar stilte en vrede in ons gemoed. Dan breek die spanning waarin ons is, en kan ons weer asem 

skep na die grote benoudheid waarin ons gekom het toe ons sondes en ellende aan ons bekend geword het. 

Maar daarby kan dit nie bly nie. As God ons uit die kerker van die dood uitgelei het en ons in die ruimte gestel het .-. wat 

dan? Laat Hy dan ons hand los en gee Hy ons dan aan onsself oor? Is dit dan die einde van ons gemeenskap met God, wanneer 

Hy ons heil bewerk het? Neem ons dan weer van Hom afskeid?  

O nee, die verlostes van die Here is en bly sy eiendom. Hy laat hulle nimmermeer los nie. Hy verbind hulle met 

onverbreekbare bande van liefde, dankbaarheid en trou aan Hom. God het ons nie verlos ter wille van onsself nie; maar om Sy 

self ontwil. Hy het ons uit die kloue van Satan geruk om ons vir ewig vir Homself toe te eien . 

Ons eintlike lewe begin eers waar ons deur Christus uit die dood verlos is. Ons groot werk begin eers nadat God ons in 

vryheid gestel het. Ons dankbare toewyding aan God volg noodsaaklik op die heerlike uitredding uit die dieptes van 

verlorenheid. Dit kan nie uitbly nie. Dan sou God se doel met ons tog nog verydel gewees het. Dan sou satan tog nog in helse 

leedvermaak spot met die kruis op Golgota. As hy dan niks kry nie, sal hy die tevredenheid hê dat God ook niks gekry het 

nie. Die mens sal dan wel nie aan hom behoort nie maar tog ook nie aan God nie. 

Daarom voltooi God die verlossingswerk daarin dat Hy ons ook leer om dankbaar te wees. Ja, dis al wat God van ons vra, 

nl. dankbaarheid. Ons kan Hom inderdaad nooit vergeld vir wat Hy aan ons gedoen het nie. 

Maar dit sou ook tewens krenkend vir God wees as ons Hom sou wil betaal vir sy genade. Dit sal juis ’n teken van 

ondankbaarheid wees. God vra dus niks meer nie as dat ons Hom ’n dankbare lewe sal toebring. En dan leer Hy ons ook 

uit sy Woord hoe om dankbaarheid te betoon en gee Hy ons die krag ·deur sy Heilige Gees om die offer van ’n dankbare 

lewe op die altaar van sy diens te lê. [Rom.12:1:  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat 
julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.”] 

Dis juis·deur God se wonderbare uitredding uit ons doodsnood dat ons Hom leer ken as ons getroue Vader, en dan 

roep ons uit: "Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die 

Naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek aan die Here betaal" (Ps. 116: 12-14,). En in die Openbaringboek dreun 

die hemel van die magtige en ontroerende sang van ’n ontelbare verloste skare.  
*  * * * * * * * * 

Gelukwensing 
Verjaarsdae: Suster Klein van Vuuren verjaar 14 Januarie. Ons wil haar van harte gelukwens. 

Huweliksherdenkings: Ons wil br.& sr. Peet & Elsie Buys van harte gelukwens met hul huweliksherdenking op 25 Januarie. 

Mag u almal die seënende hand van die Here in hierdie jaar ervaar. 
* * * * * * * * * 

Lief en leed 
Siekte: Br. Jaco Fourie was in die hospitaal en het ŉ prosedure ondergaan. Hy is tuis en sterk aan, maar moet weer terug vir verdere 

ondersoek. Mag dit met jou al beter gaan, Jaco, en mag die Here jou volkome gesond maak. 

Br. Johan van Vuuren se voete gee hom maar gedurig las en ondervind ŉ pyn wat in sy been optrek. Ons bid die Here dat hy jou die 

moed sal gee om die las blymoedig te mag dra tot Sy eer, maar ook dat Hy dit vir jou ligter sal maak.  

Sr. Marli Steenkamp het in Zambië vir pa, br. Pieter Steenkamp, en Kasper du Preez gaan kuier en daar malaria opgedoen. Mag die 

Here jou volkome genees sodat jy jou kursus in hotelbestuur in Bloemfontein kan begin. 

Br. Peet Buys het spiere in sy skouer afgeskeur en hy moet Pretoria toe gaan om dit te laat heg. Mag die Here die operasie met 

sukses bekroon en jy gesond en hups weer na ons terugkom. 

Nuwe baba: Br. & sr Dirk & Irene Dykstra word van harte geluk gewens met die geboorte van nog ŉ kleinkdogter, ŉ verbondskind 

van hul kinders Christiaan en Irma Jooste. Mag sy julle baie vreugde in die Here gee. 

Reis: Br Pieter Steenkamp en Kasper is vir  ŉ rukkie weer, deur die Here se genade, uit Zambië  veilig terug by ons. Kasper is 

alweer weg maar br Pieter sal vereers weer by ons terug wees. 

Huwelik: Br. & suster Peet en Elsie Buys word van harte gelukgewens met die huwelik van hul kleindogter, Helena Labuschagne 

met Gustav Erlank op 6 Des. 2014. Sy is die dogter van hul dogter, Tilla, en Ernst Labuschagne van Pietersburg. Ook hartlik geluk 

aan die bruidspaar en die Here se seën hulle toegebid. 
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Grepe uit die kerkgeskiedenis  

Suid-Afrika in die 1800derds 
Ontvolkte land 

Hoe het dit gekom dat die Voortrekkers in ŉ ontvolkte land kon intrek op hul tog na die noorde? Byna die hele middel van die 

Vrystaat en die Transvaal was ontvolk. Die Here het die land voorberei. In die 1820tigs het die swart volke mekaar begin uitroei. Die 

Boere sou nie nodig gehad het om enige land met geweld te beset nie, want daar het teen die tyd (1835/1836) dat hulle getrek het, 

niemand gewoon nie. Ook was dit nie in hul aard om ŉ ander se grond met geweld te vat nie hulle het alles wat hulle wou hê van die 

enkele swartes wat daar wel was geruil vir vee of beskerming teen die groot uitroei masjiene van die Nguni’s. 

Die Difaqane [=uitwissing] 

In die begin van die 18de eeu het sowat 200 onafhanklike Nguni-stamme in die gebied tussen die Drakensberge en die see 

gewoon. Die meeste van hulle was klein en vreedsaam, maar twee van hulle kry teen die einde van die 18de eeu nuwe ambisies van 

oorheersing. Hulle was Dingiswayo van die Mtetwas, en Zwidwe van die Ndwandwes. Dingiswayo was ŉ tydlank tussen die 

Blankes en daar hulle ordelike regimentasie in militêre oorlogvoering gesien. Met sy terugkeer het hy die jong seuns in regimente 

volgens ouderdom ingedeel en hulle militêre opleiding gegee en hulle gereeld laat geoefen. Toe hy begin om die omringende 

stamme aan te val, het hy hulle maklik oorrompel. In 1787 is die buite-egtelike seun van Senzangakhona, die opperhoof van ŉ klein 

Zoeloe-stam, Tsjaka, gebore. Toe Senzangakhona Tsjaka en sy moeder, Nnandi verdryf het, het hulle veiligheid by Dingeswyo gaan 

soek. Na die dood van Senzangakhona het Dingiswayo Tsjaka gehelp om met geweld opperhoof van dié Zoeloestam te word. Tsjaka 

het sy soldate afgerig net soos hy by Dingiswayo geleer het, maar het die lang werpspies met die kort steekassegaai vervang. 

Daarmee moes die soldaat sy vyand dood of self sterf.  

Kort na Tsjaka as opperhoof aan bewind gekom het, is Dingiswayo deur die Ndandwes onder Zwidwe vermoor. Tsjaka was 

woedend en sweer wraak. Hy het ŉ uitdelgings oorlog op die omringende stamme uitgevoer en net die jong seuns en dogters by sy 

stam ingelyf. Hy het met 500 man begin maar binnekort sou hy oor ŉ leërmag van 50 000 man beskik. Hy was onverbiddelik en die  

oorblyfsels van die stamme het in alle windrigtings gevlug. Hierdie uitdelgings oorloë van Tsjaka en sy Zoeloekrygsmanne het die 

sg. Difaqane in alle erns in die vroeë 1820-tigs laat uitgebreek. Hulle het baie swart stamme uitgemoor en van die vroue en kinders 

by hulle geledere ingelyf. Sover as 1000 km ver noord en suid is swart stamme uitgeroei deur moord en van honger omgekom deur  

hierdie sg. verskroeide aarde beleid. In paniek het hulle oor die Drakensberge, en sommige sover as Tanzanië en Malawi, gevlug, ’n 

afstand van sowat 4 000 km. 

Ander swart stamme het hulle voorbeeld gevolg en op hul vlug het weer ander uitgemoor totdat noord van die Vaalrivier en die 

sentrale gebied van die Vrystaat net ŉ woesteny van doodsbeendere was. Die enigste oorlewendes was diegene wat in die mees 

ontoeganklike gebiede skuiling gesoek het en het nuwe volke tot stand gekom. So het die Ngwane-stam uit Zoeloeland in die berge, 

wat vandag Swaziland is, gevlug, en het Moshesh verskillende vlugtelinge in die berge onder hom verenig om die Basoetoevolk te 

vorm. Ander het die woestyn in gevlug, soos die Tswana’s in Botswana en die Kalahari-woestyn.  Suid van die Tugela het die 

bevolking van 100 000 na 10 000 verminder wat vir die Voortrekkers later van deurslaggewende belang sou wees. 

Een van die ergste gevolge, wat self ook deel van die Difaqane was, was die Matabele-volk onder Mzilikazi, een van Tsjaka se 

gunsteling generaals. In 1824 moes hy ’n klein stammetjie in Noord-Zoeloeland gaan uitroei en al die gebuite vee aan Tsjaka 

oorhandig. Hy hou ’n deel vir homself en gou hoor Tsjaka daarvan en stuur ’n impi teen hom uit. Hy vlug met al sy onderhoriges na 

Transvaal en laat ’n bloedspoor agter (wat sy naam ook beteken – pad van bloed). Net soos Tsjaka lyf hy die vroue en kinders van 

die verslane volke by hom in. Hy vestig hom eers in Suid-Oos-Transvaal langs die Magaliesberge en stig buiteposte langs die 

Linpopo-, Malopo- en Krokodilriviere. Na sy neerlae teen die Voortrekkers, het hy oor die Limpopo gevlug en by Bulawyo sy 

hoofkraal maak. Net soos Tsjaka het hy ’n gebied van honderde kilometer rondom van alle menselewens skoongemaak. Volgens 

raming het die Matabele teen 1836 tussen 60 000 en 80 000 getel. 

So het meeste van die swart-stamme en groepe eers tussen 1830 en 1840 saam groepeer en volke geword. In dieselfde tyd dat 

die Groot Trek plaasgevind het en die Boere ook as volk ontstaan het, het hierdie volke (wit en swart) tussen 1830 en 1840 

gelyktydig volke geword. 

Toe die Voortrekkers later noordwaarts getrek het, het hulle in die hele gebied weinig mense gevind, net doodsbeendere. Die 

HERE het die gebied waar hulle moes woon vir hulle op daardie manier voorberei. Hulle het nooit grond van die swartmense 

afgevat nie, maar altyd gekoop. (Bruwer 156-160; Duvenhage, Vegkop, 66-69)  

Kaapse Kerk, die Groot Trek en die Doppers 
Die Oosgrens het met die wisppelturig-vyandelike Engelse beleid al gevaarliker geword. Die Xhosas is as die onskuldige 

natuurkinders behandel en die Boere as die oorsaak vir al die diefstal en moord. Die situasie het onhoudbaar geword. Omstreeks 

1836 het die Boere aan die Oosgrens van die Kaap in groot getalle opgepak en huis en haard vaarwel gesê om in die onbevolkte 

binneland ŉ nuwe tuiste te vind.  

Soos te verwagte het die sg. Herderlike Brief van die van die 1837 Kaapse Sinode aan die Voortrekkers, slegs verder 

verwydering en wantroue tussen die Trekkers en die Kaapse Kerk veroorsaak, soveel so dat die Trekkers hulle eie kerk gestig het en 

eerder van sendelinge as leraars gebruik gemaak het as van dié van de Kaapse kerk. Die meeste trekkers het uit die Ring van Graaff-

Reinet gekom en was uit al die Oosgrens gemeentes, die lidmate wat die ergste gely het (Vgl. Dordt-Nuus Sept 2013).  

Voor hul vertrek uit die Kaap het die Voortrekkers ernstige dog vergeefse pogings aangewend om ŉ predikant te oorreed om met 

hulle saam op die trekpad te gaan Ook vroeg in die trek op 19 Mei 1837 word daar alreeds aan die Vetrivier ŉ intekenlys vir d ie 

traktaat van ŉ leraar en die bou van ŉ kerk onder die Trekkers geopen, omdat dit tyd geword het om uit te sien “naar een bekwamen 

Leeraar van de Gereformeerde Religie...”. Op 6 Junie 1837 het P Retief en G M Maritz in naam van die Trekkers, aan die heer Frans 

Schults, ŉ Kaapstadse handelaar wat hulle besoek het, opdrag gegee om “ ...aan de Kaap de Goede Hoop of elders, aanzoek te doen, 

naar een goeden en bekwamen Gereformeerden Leeraar...” Kommandant A.W.J. Pretorius skryf op 23 Julie 1838 aan ds G.W.A. van 

der Lingen van die Paarl, dat hy uit die land van Dingaan van 2 ouderlinge ŉ smeekbrief ontvang het om ŉ “goede Gereformeerde 

Leeraar”. Verteenwoordigers van die “Treksraad” skrywe op 13 Mei 1839 vanuit Pietermaritzburg aan verskillende leraars om ŉ 

predikant “die hom “vasthoud aan de zuivere oud Hollandse gereformeerde Godsdienst”. (Kruger 113) 
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Die meerderheid sg.. Doppers het hoofsaaklik in die Karoo ten suide van die Oranjerivier gewoon. Hulle was nie direk in 

botsing met die Xhosas nie, wel meer met die Boesmans. Dorpe soos Middelburg, Steynsburg, Burgersdorp, Colesberg en  Cradock 

was teen 1830 die plekke waar hulle voorgekom het. Algaande het die Doppers meer en meer ŉ eie selfstandige identiteit in die 

volkslewe geword en ŉ aparte rigting verteenwoordig. Hiertoe het meegewerk hul selfstandige ondersoek van die Bybel wat hul hele 

lewe beheers het. Hierin is hulle gesteun deur die ou ‘Outeure”, soos a’Brakel, Smytegeld e.a. en die belydenisskrifte, asook hulle 

streng sedelike, huislike en maatskaplike lewe. Verder ook die openlike veragting waarmee hulle bejeën is, en die ontevredenheid 

wat daar by hulle geheers het oor die liberalisme en die Evangeliese gesange in die gemeentes van o.a. Cradock en Colesberg (vgl. 

Dordt-Nuus Jun. – Des. 2013). 

In die sg. Herderlike Brief van 1841 het die Ring van Graaff-Reinet ŉ harde hou na die antigesang-mense geslaan. Hierin het 

hulle oorlog verklaar teen die tradisionele Dopperkonsewatisme wat gekant was teen die liberale nuwighede wat ingevoer word. 

Daarin is die Doppers as oorsaak vir die jammerlike verdeeldheid in die kerk beskuldig. Hulle besware dat die Gesange ŉ “Nieuw 

Evangelie” behels is as “onsinnig” bestempel. Op eg liberalistiese wyse verdedig die Ring die Gesange met ŉ beroep op mense (die 

predikante) wat dit voorstaan, i.p.v. om dit aan die Woord van God te toets. Wat in 1834 in die Nederlandse Afskeiding gebeur het, 

is ook sorgvuldig verswyg. Die liberale predikante was dáár op die voorpunt van die grofste dwalinge en die ontkenning van die 

Godheid van Christus ens. (Spoelstra, Colesberg, 18) (D-N Jun – Des 2014). Dieselfde reaksie van veragting en uitwerping kry ons 

vandag teen diegene wat duidelik aantoon dat die 1983 Afrikaanse bybelvertaling e.a. modernistiese vertalings, wat Remonstrants en 

onsuiwer is, en dit verwerp. Vandag staan die gesange-kwessie weer in die brandpunt waar gesang op gesang van mense, die Psalms 

van die HERE verdring. 

Die Voortrekker-Doppers se besware teen die Gesange (opgesom) 

1.  Die manier waarop die gesange ingevoer is was verkeerd – geen kerklike vergadering het dit ooit getoets of die inhoud 

volgens die Woord van God was nie. 

2. Baie gesange was onregsinnig en on-Bybels – ŉ eeu later is dit erken en sekere veranderings en weglatings is gemaak. 

3. Art. 7 van NGB verbied dat menslike geskrifte (gesange) met die Bybel (Psalms) gelyk gestel word en dit in die erediens 

selfs verdring. 

4. Die Gereformeerdes is gedwing om teen hul gewete die Gesange te sing, al was dit nie getoets vir regsinnigheid nie. 
(d’Assonville, 88-90). 

Met die Groot Trek het ŉ deel van die beswaardes in die Kaapkolonie agter gebly, maar hulle van die Heilige Nagmaal onthou 

en hul kinders ongedoop gelaat. In naam het hulle egter lidmate van die Kaapse Kerk gebly. Ander het die sakramente gebruik as die 

leraar inskiklik was. (Kruger 110) 

ŉ Ander deel van die beswaardes het met die Trek saamgegaan om later die kern van Gereformeerde Kerke in Transvaal en die 

Vrystaat te vorm. Die meeste vertrekkende Boere het uit die  Ring van Graaff-Reinet gekom. Sommige van die lidmate het tydelik 

met groot opofferinge,vir sakramentsbediening na hul ou gemeentes teruggekeer omdat hul nie kans gesien het om hul kinders 

ongedoop te laat grootword nie. (Kruger 112) 

Op 19 Nov. 1840 het ds Reid toestemming gevra om die Trekkers langs die Riet-,Sand- en Kafferrivier te besoek en slegs te 

preek. Op dieselfde vergadering het ds J. Taylor ŉ soortgelyke versoek gerig – selfs by die Goewerneur toestemming gevra om 

sakramente te bedien. Die versoek word verleen met die voorwaarde “onder deze stellige voorwaarde dat zijn WelEerwaarde aan 

deze Vergadering de verzekering zal geven dat hij aldaar de Heilige Sakramenten niet zal uitdelen nog ledematen aannemen” Dit 

was ŉ vorm van sensuur wat die Ring op die Voortrekkers noord van die Oranje toegepas het (Kruger 110, 111). 

Dit wil voorkom uit al hierdie besluite of die Ring meer begaan was oor sy onderdanigheid aan die Britse Regering as oor sy 

roeping om Woord en sakrament aan sy lidmate te laat bedien. Dit Trekkers se gegriefdheid is dan heeltemal begryplik. Alles 

saamgevat het dit die Gereformeerdes op die trekpad nog meer van die Kaapse Kerk vervreem. (Kruger 112) 
         (volgende keer verder) 

* * * * * * * * 
 

Hendrik de Cock oor die Gesange (1) 

A Hy let op die  normatiewe 
1 Die reëls oor die godsdiens: 

 God wil geen eiewillige godsdiens hê nie: “Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie 
van mense is (Mat 15:9). “Julle moet nie doen net soos ons vandag hier doen nie—elkeen net maar wat 
reg is in sy eie oë. ... Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en 
daar niks van weglaat nie” (Deut.12:8, 32) 

 God wil gedien wees soos Hy beveel: (Jes.8:11-15) 

 Want God wil in Gees en waarheid gedien word: (Joh.4:24) 

2 God is toornig oor eiewillige godsdiens: 

 “Verwyder van My die geraas van jou liedere! En na die geluid van jou harpe wil Ek nie luister nie” 

(Amos 8:10).  

 God kondig Sy oordeel aan: “En Ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang, en Ek 

bring op alle lendene ‘n roukleed en op alle hoofde kaalheid. En Ek maak dit soos by die rou oor ‘n 

enigste kind en die einde daarvan soos ‘n bittere dag” (Am.8:10). 
3 God seën die gehoorsame godsdiens: 

Hy sal vir ons ŉ heiligdom wees, Hy sal vir ons ŉ vertroosting en ŉ beskerming wees (Jes. 8;11-15 en Ps.2:11,12)  
“Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die 
weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!” (Ps.2:11,12) 
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Na aanleiding van die Sinode 2009, 2012 en 2015 se besluite om nog meer gesange by te voeg om die Psalms, 

wat God self aan ons gegee het om Hom mee te loof en te prys in die erediens, te verdring, is hierdie artikel uit 

die Kompas (jr 23 nr.11, Nov.2014) oorgeneem. 
 

Verskil tussen vrye gesange en die Psalms (1) 
Henk Schuring  (van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria) 

Ds FJ Bijzet het in die Kompas-uitgawe van Julie 2014 kommentaar gelewer op my artikel oor "Gesange" soos 

verskyn in die Mei 2014-uitgawe van genoemde blad. Ek is dankbaar vir ds Bijzet se reaksie, want die kwessie raak ons 

liturgie en ons verstaan en invulling van die tweede gebod (Sondag 35, vr. en antw. 96) saam gelees met Art. 7 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB). Dit is derhalwe goed om die saak verder te bespreek en die argumente te toets.  

Ds Bijzet is van mening dat, aangesien Dawid vir die erediens sangers aangestel het wat bykomend tot die 150 

Psalms vrymoedig in hul eie woorde op die Here se Woord geantwoord het, dit ook vandag nog moontlik is om nuwe 

gesange te sing, of soos ds Bijzet dit formuleer:  

“ 'gebonde' liedere, te sing waarin die digters hulle gebind het aan, en laat lei het deur die openbaring wat ons bo 

ons broeders en susters onder die Ou Verbond ontvang het.” 

Die gelowige digters wou maar net in hul eie woorde die Here se Woord beantwoord, net soos die sangers gedoen het 

in Dawid se tyd. Bykomend stel ds Bijzet dat Calvyn in sy kommentaar op Kolossense 3: 16 vanselfsprekend aanvaar 

dat Christene geestelike liedere maak. En dus nie net sing wat hulle vanuit die Ou Testament oorgelewer gekry het nie. 

Ds Bijzet sien ’n voortgaande lyn van die maak van liedere onder die Ou en Nuwe Verbond en gelowige digter kan 

liedere maak wat, soos hy dit stel: ’n gelukkige voortsetting is van die wins van die Psalms. Waarom? Omdat ons 

vandag meer van die Christus weet as ons broers en susters onder die Ou Verbond. Ten slotte stel ds Bijzet:  

“dat die kerk vandag bly mag wees met nuwe liedere waarin (omdat mense met die Gees vervul is) daar dankbaar 

en diep gaande gereageer word op die Here se openbaring vandag in Ou en Nuwe Testament, ook as dit meer is as 

slegs ’n Skrifberyming. Dit mag as geskenke van die Heilige Gees aan die kerk van vandag beskou word, al is dit 

geen nuwe openbaring nie.  

Die vraag moet nou gestel word: is dit so dat die Heilige Gees, na die apostoliese tyd en afsluiting van die kanon, nog 

steeds voortgaan om mense deur die Gees te verlig, sodat hulle nuwe liedere kan maak wat ons in die eredienste kan 

sing? 

Gaan die Heilige Gees nog steeds voort om mense te inspireer om nuwe liedere te maak? 
Sodanige aanname is teenstrydig met die karakter en wese van die Skrifopenbaring. Want die Bybel is die 

geïnspireerde Woord van God. Petrus skrywe daaroor in sy brief: geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens 

voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek (2 Petr. 1 :21).  

Ds R D Anderson (sedert April 2012 predikant van die Free Reformed Church van Rockingham, Wes-Australië) 

maak die opmerking in sy artikel Singing in the Corporate Worship of the Church, 1996, dat die Levietiese sangers hulle 

funksie blywend uitgeoefen het in die tempel tot aan die tyd van die Joodse Oorlog in 66 na Christus. Maar dit is ook 

duidelik dat die gawe van profesie onder die sangers opgehou het na die tyd van Esra en Nehemia. Die Jode het erken, 

tenminste vanaf die tweede eeu voor Christus, dat die profesie opgehou het (vgl. 1 Makkabeërs 4:46,9:27,14:41), en die 

bronne praat nie langer van profete onder die Levietiese sangers nie.  

Sodanige aanname is teenstrydig met die karakter en wese van die Skrifopenbaring 
Dit verklaar waarskynlik ook die feit dat daar geen nuwe Psalms gekomponeer is om die herinwyding van die tempel 

in 164 voor Christus te vier nie, ondanks die feit dat Chanoeka ’n belangrike jaarlikse fees geword het.  

Verskil tussen inspirasie en illuminasie [verligting] deur die Heilige Gees  
Ons bely met Artikel 3 van die NGB dat hierdie Woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of 

voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die 

heilige Petrus sê (2 Petr. 1:21). Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (die 

profete en apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel, en Hy self het met sy vinger die twee tafels 

van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en Goddelike Skrif.  

Inspirasie van die Heilige Gees is nie dieselfde as illuminasie of verlig word deur die Heilige Gees nie 

Paulus bevestig dit wanneer hy aan Timotheüs skrywe: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 

weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.  

Hierdie inspirasie van die Heilige Gees is nie dieselfde as illuminasie of verlig word deur die Heilige Gees nie. Dit is 

derhalwe nie korrek om te stel dat Dawid, Korag, Asaf en andere in eerste instansie slegs singende gereageer het op wat 

die Here in daardie dae aan hulle geopenbaar het nie. En die sangers het nie vrymoedig in hulle eie woorde op die Here 

se Woord geantwoord nie; die Gees het hulle aangegryp om te profeteer wat die Gees hulle ingee, met behoud van hulle 

eie styl en vorm.  

Die kanon is afgesluit en bevat alles wat nodig is, daarom is dit nie nodig om vrye gesange in die 

eredienste te sing nie. 
Omdat die kanon afgesluit is en die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy 

saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word, is dit nie nodig dat bykomende (vrye) gesange in die eredienste 
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gesing hoef te word nie. God het aan sy kerk sy 150 verbondsliedere gegee om Hom daarmee te loof en te dien. 

Daarby word die Skrifberymings nie uitgesluit nie, omdat ’n aantal daarvan ook gesing is in die Ou en Nuwe bedeling, 

soos die twee liedere van Moses (Ex. 15 en Deut. 32), lied van Hanna, lied van Maria, lied van Simeon, ens. Hierdie 

liedere staan ook bekend as Kantika [Liedere uit die Ou en Nuwe Testament]. Reeds in die 5de eeu na Christus in die 

Griekse manuskrip, die kodeks Alexandrinus, kom ’n lys voor van 14 Kantika wat bygevoeg is by die Psalms.  

Die uitnemendheid van die geïnspireerde Psalms  

Geen digter is in staat om ’n lied te komponeer wat gelyk staan aan en die waarde het van die geïnspireerde Psalms 

nie. Daarom is dit nie moontlik om ’n lied te komponeer wat ’n gelukkige voortsetting is van die wins van die Psalms 

nie. Indien dit wel so is, moet ons daardie gesange kanoniek verklaar en beskou as nuwe openbarings. Calvyn het 

in sy voorrede op die Psalms in 1543 geskrywe:  
Nou is dit waar wat Augustinus gesê het, dat niemand iets kan sing wat God waardig is nie, as alleen wanneer hy dit van 

Hom ontvang het. Daarom sal ons – waar ons ook soek – geen beter en meer geskikte liedere vind as die Psalms van Dawid 

nie, wat die Heilige Gees aan hom gedikteer en gemaak het. En so word ons dan daardeur verseker dat God ons, wanneer ons 

dit (die Psalms) sing, die woorde in die mond lê, asof Hy self in ons sing om sy eer te verhoog."  

Verder skryf Calvyn in sy voorrede oor die Psalms dat:  

Nêrens word met meer helderheid die weldade van God aan sy kerk en al sy ander werke bekend gemaak nie;  

Nêrens word daar so baie oor God se reddende dade vertel nie;  

Nêrens word aan ons ’n vollediger handleiding gegee hoe om God te prys nie;  

Nêrens vind ons soveel skitterende bewyse van sy Vaderlike voorsienigheid en sorg nie; en  

Nêrens word ons kragtiger gestimuleer om ons pligte as gelowiges te vervul nie.  

Die beste materiaal en offers vir die diens aan God  

Met die instelling van die tabernakel- en tempeldiens is dit opvallend dat die Here die beste en kosbaarste materiaal 

vereis vir die bou van die tabernakel en temmpel, soos goud, silwer en koper. Met die offerandes eis die Here ’n dier 

sonder liggaamsgebreke. Hoe vertoornd is die Here wanneer die volk Hom verag deurdat hulle blinde of lam en siek 

diere bring as offer aan die Here (Mal. 1:7 en 8).  

Die lofoffer: vrug van die lippe  
As gelowiges offer ons vandag uiteraard nie meer diere om daarmee ons dankbaarheid aan die Here te betoon nie –  

Christus het sy bloed eenmaal gestort en dit het ’n einde gemaak aan alle bloedstorting. Maar dit beteken nie dat die 

lofoffer geen betekenis meer het nie. Inteendeel, Hebreërs beskryf die betekenis van die lofoffer vir die Nuwe 

Testamentiese volk van die Here; ons lees naamlik in Hebreërs 13: 15: "Laat ons dan gedurig deur Hom aan God 'n 

lofoffer bring – die lofoffer, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely"  

Ons kan die Here die beste loof en prys met Sy eie Verbondsliedere, die Psalms 
En hoe kan ons nie die Here die beste loof en prys nie as met sy eie Verbondsliedere, die Psalms, waarvan die outeur 

die Heilige Gees is. ’n Voorbeeld van so ’n psalm is Psalm 100, wat gesing is by die lofoffer. Met die Godgegewe 

Psalms sing ons ’n lofoffer sonder gebrek, daar is geen menslik gekomponeerde liedere of gesange wat die Psalms kan 

ewenaar in diepte en rykdom nie.  

Aan menslike komposisies kleef daar altyd gebreke, hulle is nie volmaak nie, soos God se Woord wel volmaak is. 

Ons sing berymde Psalms en die beryming kan gebreke hê, maar die onberymde teks van die Psalms kan steeds 

geraadpleeg word om die beryming te toets of te kontroleer.  

Dit wil nie sê dat gelowiges geen liedere mag komponeer en sing as reaksie op God se heilsopenbaring nie, maar 

hulle is nie geskik om te sing in die amptelike Sondagse eredienste nie, waar God die beste eis. In gemelde artikel van ds 

R D Anderson maak hy die stelling dat, wanneer beweer word dat die Nuwe Testamentiese kerk ook oor die heilsfeite 

moet sing wat God in Jesus Christus bewerk het, dat dit nie oordryf moet word nie, want Anderson vra tereg:  

(1) As dit so belangrik was om van God se magtige dade in Christus te sing met nuwe gekomponeerde liedere, waarom 

het die apostels hulle dan nie aan ons verskaf nie? Waarom vermeld of verswyg die apostels hierdie beweerde 

noodsaaklike kwessie? Waarom ontbreek sulke liedere in die apostoliese en na-apostoliese kerk? Hy vermeld hierby 

dat dit ’n opmerklike feit is dat geen gesange, wat die verlossing in Christus prys, aan ons oorgelewer is nie vanaf die 

eerste generasies van die vroeë kerk en ook nie deur die apostels nie.  

(2) Die antwoord op die vraag waarom die vroeë kerk blykbaar nie daarby betrokke was om nuwe liedere te maak (oor die 

heilsfeite) nie, is geleë in die feit dat dit die einste psalms was wat die apostels gebruik het om die magtige dade van 

God in Christus te verkondig.  

(2a) Bv. Hand.2:25 e.v. en 13:35 waardeur aangetoon word dat Ps.16 ’n profesie is van Christus se opstanding; 

Hand.2:34-35 toon aan dat Ps. 110 ’n profesie verkondig oor God die Vader wat Jesus uitnooi om aan sy regterhand 

(op sy troon) te kom sit nadat Hy opgevaar het na die hemel; Hand.4:25 e.v. gebruik Ps.2 as ’n profetiese verwysing 

na die vyandskap teen Christus en in Hand.13:33 word Ps.16 as profesie aangedui van Christus se opstanding; in 

Hand.17:31 word Ps.9:8 in die Septuaginta (Griekse Nuwe Testament) gebruik om Christus se wederkoms en oordeel 

van die wêreld aan te wys.  

(2b) In Hebr.1:1-14 word Ps. 2, 104, 45, 102 en 110 aangehaal om die uitnemendheid van die Seun bokant die engele aan 

te wys; in Hebr.2:6 e.v. word Ps.8 gebruik as 'n profesie van Christus se vernedering en verhoging en in Hebr.2: 11 

word Christus se egte menswees verduidelik met verwysing na Ps. 22 en in Hebr.10 : 5 e.v. word aangetoon hoe Ps.40 
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verwys na Christus se lyding!  

(2c) In hierdie opsig het die apostels die voorbeeld van Christus nagevolg, kyk bv. na Mark.12:10 e.v. (en gelykenisse) 

waar Christus Ps.118 aanhaal ten opsigte van sy verwerping (vernedering) en daaropvolgende verhoging.; asook 

Mark.12:35, e.v. (en gelykenisse) waar Christus Ps.110 siteer om sy grootheid bo Dawid aan te toon. Dit is opmerklik 

dat die Psalter die Ou Testamentiese boek is wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. Die 

voorafbeeldings in die Psalms word tereg op Christus toegepas.  

(3) Bowendien mag ons nie die belangrike plek vergeet wat gegee is aan die profetiese goedkeuring en versameling van 

die vyf boeke van die Boek van die Psalms nie. Dit het die basis geword van die sang in die erediens in die Joodse 

kerk, nadat die Ou Testamentiese profesie opgehou het. Selfs na die groot verlossing onder die Makkabeërs (2de eeu 

voor Christus) is daar geen nuwe liedere gekomponeer om dit te vier nie.  
      (volgende keer verder) 

* * * * * * * * * * 

Westminster Confession of Faith (21)  
 

[AFKORTINGS:  NGB = Nederlandse  Geloofsbelydenis; DL = Dordtse Leerreëls; HK = Heidelbergse Kategismus] 
 

HOOFSTUK 21: OOR GODSDIENSTIGE AANBIDDING EN DIE SABBATDAG 
 

1. Die lig van die natuur wys dat daar 'n God is wat heerskappy en soewereiniteit oor alles besit; Hy is goed en doen goed aan 

almal; en moet daarom gevrees, bemin, geprys, aangeroep, vertrou en gedien word met die hele hart en met die hele siel en 

met alle kragte [a]. Maar die welgevallige wyse om die ware God te aanbid, is deur Homself ingestel en is so beperk deur 

sy eie geopenbaarde wil, dat Hy nie aanbid mag word volgens die versinsels en uitvindings van mense of die ingewings 

van satan nie, onder enige sigbare voorstelling, of enige ander wyse wat nie in die heilige Skrif voorgeskryf is nie [b]. 
[a]  Rom. 1:20; Hand. 17:24; Ps. 119:68; Jer. 10:7; Ps. 31:24; Ps. 18:4; Rom. 10:12; Ps. 62:9; Jos. 24:14; Mark. 12:33.  [b]  Deut. 12:32; Matt. 15:9; Hand. 17:25; 
Matt. 4:9, 10; Deut. 15:1-20; Ex. 20:4-6; Kol. 2:23. 

 

2. Erediens moet aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees betoon word; en aan Hom alleen [c]; nie aan engele, 

heiliges of enige ander skepsel nie [d]; en sedert die sondeval nie sonder 'n Middelaar nie; nóg deur die bemiddeling van 

enige iemand anders, behalwe deur Christus alleen nie [e]. 
[c]  Matt. 4:10; Joh. 5:23; 2 Kor. 13:14;  [d]  Kol. 2:18; Open. 19:10; Rom. 1:25.  [e]  Joh. 14:6; 1 Tim. 2:5; Ef. 2:18; Kol. 3:17. 

 

3. Die gebed met danksegging, wat een besondere deel van die erediens is [f], word deur God van alle mense vereis [g]; en ten 

einde aanneemlik te mag wees, moet dit in die naam van die Seun gedoen word [h] met die bystand van sy Gees [i], 

volgens sy wil [j], met verstand, eerbied, nederigheid, vurigheid, geloof, liefde en volharding [k], en indien mondeling, in 'n 

bekende taal [l].   
[f]  Fil. 4:6.  [g]  Ps. 65:3.  [h]  Joh. 14:13, 14; 1 Pet. 2:5.  [i]  Rom. 8:26.  [j]  1 Joh. 5:14.  [k]  Ps. 47:8; Pred. 5:1, 2; Heb. 12:28; Gen. 18:27; Jak. 5:16; Jak. 1:6, 7; 

Mark. 11:24; Matt. 6:12, 14, 15; Kol. 4:2; Ef. 6:18.  [l]1 Kor. 14:14. 
 

4. Gebede moet gedoen word vir wettige dinge [m], en vir alle soorte lewende mense, of vir hulle wat hierna sal lewe [n], 

maar nie vir die dode nie [o], nog vir hulle van wie dit bekend is dat hulle die sonde tot die dood gedoen het nie [p]. 
[m]  1 Joh. 5:14. [n]  1 Tim. 2:1, 2; Joh. 17:20; 2 Sam. 7:29; Rut. 4:12.  [o]  2 Sam. 12:21-23; Luk. 16:25, 26; Open. 14:13.  [p]  1 Joh. 5:16. 

 

5. Die lees van die Skrifte met eerbiedige vrese [q]; die suiwere prediking [r], die bewuste hoor van die Woord in 

gehoorsaamheid aan God, met verstand, geloof en eerbied [s], die sing van psalms met dank in die hart [t], asook die regte 

bediening en waardige ontvangs van die sakramente deur Christus ingestel, is alles deel van die gewone erediens van God 

[u]; benewens die gelowige ede [V] en geloftes [w], plegtige vaste [x], en die dankseggings by besondere geleenthede [y], 

wat in hulle onderskeie tye en seisoene op 'n heilige en godsdienstige wyse gebruik moet word [z]. [q]  Hand.15:21; Open. 1:3.  

[r]  2 Tim.4:2.  [s]  Jak.1:22; Hand.10:33; Matt.13:9; Heb.4:2; Jes. 56:2.  [t]  Kol.3:16; Ef.5:19; Jak.5:13.  [u]  Matt.28:19; 1 Kor.11:23-29; Hand.2:42.  [v]Deut. 
6:13; Neh.10:29.  [w]  Jes.19:21; Pred.5:4, 5. [x]  Joel 2:12; Ester 4:16; Matt.9:15; 1 Kor.7:5.  [y] Ps.107; Ester 9:22.  [z] Hebr.12:28. 

 

6. Nóg die gebed, nóg enige ander deel van die erediens is nou ondergeskik aan die Evangelie of gebind aan, of word meer 

aanneemlik gemaak deur enige plek waar dit verrig of waarheen dit gerig word nie [a]; maar God moet orals aanbid word 

[b] in gees en waarheid [c]; soos daagliks [d] in eie gesinne [e] en vertroulik elkeen by homself [f]; maar des te plegtiger in 

die openbare samekomste, wat nie onverskillig of moedswillig verwaarloos of versaak moet word nie, wanneer God deur 

Sy Woord of voorsienigheid daartoe roep [g]. 
[a]  Joh. 4:21.  [b]  Mal. 1:11; 1 Tim. 2:8.  [c]  Joh. 4:23, 24.  [d]  Jer. 10:25;Deut. 6:6, 7; Job. 1:5; 2 Sam. 6:18, 20; 1 Pet. 3:7; Hand. 10:2.  [e]  Matt. 6:11  [f] 

Matt. 6:6; Ef. 6:18. [g] Jes. 56:6, 7; Heb. 10:25; Spr. 1:20, 21, 24; Spr. 8:34; Hand. 13:42; Luk. 4:16; Hand. 2:42.  

Vgl  Heidelbergse Kategismus v/a 38 - 103 

7. Soos dit die wet van die natuur is dat daar in die algemeen 'n verpligte gedeelte van die tyd vir die aanbidding van God 

afgesonder word; so het God in Sy Woord deur 'n positiewe, sedelike en voortdurende bevel, wat vir alle mense in alle tye 

bindend is, in besonder een dag uit sewe aangewys as 'n Sabbat om vir Hom heilig gehou te word [h]; wat van die begin 

van die wêreld tot die opstanding van Christus, die laaste dag van die week was; en vanaf die opstanding van Christus 

verander is na die eerste dag van die week [i], wat in die Skrif die Dag van die Here genoem word [j] en wat as die 

Christelike Sabbat voortgesit moet word tot die voleinding van die wêreld [k]. 
 [h] Ex.20:8, 10, 11; Jes. 56:2, 4. [i] Gen. 2:2, 3; 1 Kor. 16:1, 2; Hand. 20:7. [j] Open. 1:10. [k] Ex. 20:8, 10; Matt. 5:17, 18. 

 

 Vgl  Heidelbergse Kategismus v/a 38 - 103 
8. Hierdie Sabbat word dan heilig gehou aan die Here wanneer mense - na 'n behoorlike voorbereiding van hulle harte en die 

vooraf reëling van alledaagse aangeleenthede -  nie alleen 'n heilige rus van hulle eie werke, woorde en gedagtes omtrent 

hulle wêreldlike werke en ontspannings waarneem nie [l]; maar ook dat hulle deurentyd in die openbare en persoonlike 

oefeninge van die aanbidding van die Here en in die werke van noodsaaklikheid en barmhartigheid opgeneem word [m]. 
[l] Ex. 20:8; Ex. 16:23, 25, 26, 29, 30; Ex. 31:15-17; Jes. 58:13; Neh. 13:15-22. [m] Jes. 58:13; Matt. 12:1-13. 


