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Wie van Zwolle na Kampen reis, word as vreemdeling altyd weer verras deur die kort afstand. 
Voor ’n mens dit nog verwag, verskyn die geboue van Kampen op die oorkantste oewer van die 
Yssel. Op ’n helder dag kan dit verruklik mooi wees: wit en grou huise wat byna loodreg uit die 
blou water opskiet, die dromerige Koornmarktpoort, die byna potsierlike torings wat bokant die 
stadsbeeld uitsteek en die majesteitlike Bovenkerk. 

Soos die besoeker vandag die stad sien lê, het mense dit eeue lank gesien, want Kampen is een 
van die weinige Nederlandse stadjies wat sy Middeleeuse gelaat haas ongeskonde bewaar het, 
omdat die kromming van die rivier die uitbreiding in ’n noordoostelike rigting onmoontlik maak en 
die hart van die stad in byna tydlose onveranderlikheid op die rand van die water, vasgepen het. 

In terme van inwonertal uitgedruk, is Kampen vergelykbaar met ’n groterige plattelandse dorp 
soos Potchefstroom. In oppervlakte beslaan Kampen egter maar ’n klein gebied. Immers, in die 
middeleeue moes die stad binne sy versterkte walle bly. Dit het meegebring dat die huise haas 
krampagtig saamgehok sit aan die smal straatjies en stegies. 

Die binnestad van Kampen is vir ’n motoris eenvoudig ’n hoofpyn. Dit was nooit die bedoeling dat 
hier ooit sulke voertuie moet rondloop nie. Mense te voet, ja, of ’n ruiter te perd en hoogstens ’n 
koets – daarvoor het Kampen ruimte genoeg en ook die styl en atmosfeer. Dit is maar eers in die 
jongste tyd dat die stad na gebiede buite die stadswalle uitgebrei het. Daar staan dan ook die 
moderner huise, die woonstelle en die monumente van die lewe van hierdie eeu. Maar in die 
binnestad vertel die keisteenstrate van die tyd toe Kampen nog ’n magtige en vermaarde stad 
was. 

Want daar was ’n tyd toe Kampen ’n stad van wêreldfaam was. As een van die magtige stede 
van die sogenaamde Hanzeverbond was Kampen, geleë aan die bevaarbare Yssel, ’n 
welvarende handelstad met skepe op alle see. In Lissabon, Brugge, London en op die Sweedse 
skiereiland het die stad handelskantore en verteenwoordigers gehad. Maar die welvarendheid 
van Kampen het nie net van gebuite gekom nie. In 1363 het Kampen die besit verkry van die 
grondgebied tussen die stad en die Suidersee, ’n moerasagtige gebied wat jaarliks deur die 
Yssel met vrugbare slik oorstroom is en dus uitstekende landboumoontlikhede gebied het. Met 
primitiewe middele is hierdie gebied steeds uitgebrei deur meer grond van die water terug te win. 
So het die “Kampereiland” ontstaan wat tot vandag een van die trotse besittings van die stad 
Kampen is. 

Aan rykdom het dit dus in die Middeleeue nie ontbreek nie. En die aansien van die stad is verder 
vergroot toe keiser Maximiliaan in 1495 die stad die waardigheid van ’n Keiserlike Vrye Rykstad 
toegeken het. Geen wonder dat Kampen deur die eeue met soveel trots die stadswapen bewaar 
het nie: ’n versterkte burg gekroon met ’n goue keiserskroon. Dit herinner aan ’n grootse tyd uit 
die verlede van die stad, ’n tyd toe nie alleen die handel nie, maar ook die kuns en die industrie 
in die stad gebloei en die vermaardheid van die stad na alle kante uitgebrei het. 

Jammer genoeg het Kampen nie altyd so vermaard gebly nie. Van die einde van die vyftiende 
eeu af begin die welvaart afneem. Deur aanhoudende oorloë met die inwoners van Gelderland is 
die stad nie alleen uitgeput nie, maar die Gelderse het ook die Yssel en ander handelsweë in die 
agterland geblokkeer. Buitendien het die mond van die Yssel so vol sand gespoel, dat groterige 
skepe Kampen nie meer kan bereik nie. Deur die opkoms van die stede in die provinsie Holland 
is Kampen ook steeds meer op die agtergrond gedring. ’n Periode van isolasie het ingetree 
waarin Kampen in meer as een opsig tekens van ’n eilandagtige afsondering begin vertoon het. 

Dit is eers in die moderne tyd, deur die afsluiting van die Suidersee en inpoldering van groot 



gebiede uit die vroeëre Suidersee, dat Kampen weer in die hart van ’n lewende gebied te staan 
gekom het. Maar die vroeëre roem sal waarskynlik nooit meer terugkeer nie. 

Intussen het Kampen tog ook op ’n ander gebied as die handel ’n rol gespeel in die Nederlandse 
volkslewe. Dit het naamlik sedert 1854 die sentrum geword vir die opleiding van die predikante 
van die kerke van die Afskeiding. Daaroor moet ek iets meer vertel. Dit kan veral nuttig wees, 
omdat daar in Suid-Afrika oor die algemeen min kennis bestaan van die kerklike situasie in 
Nederland en dit nie altyd duidelik is watter verhouding die Ned. Geref. Kerk tot die verskillende 
groter Protestantse kerke in Nederland het nie. 

Die grootste Protestantse kerk in Nederland is die Nederlandse hervormde Kerk. Dis is die 
historiese kerk van Nederland waarvan die wortels teruggaan tot die sendingwerk van die 
sendelinge Willibrord en Bonifacius in die sewende eeu. Met die Kerkhervorming het die kerk in 
Nederland die gereformeerde belydenis aangeneem. Hierdie historiese Gereformeerde Kerk is 
ook die stam waaruit al die latere Gereformeerde en Hervormde kerke in Nederland en Suid-
Afrika gespruit het. By die Nasionale Sinode van Dordrecht (1618–1619) is die leerstellige en 
kerkordelike fondamente van hierdie kerk bevestig. Dit is uit hierdie één gereformeerde kerk dat 
Jan van Riebeeck en die syne afkomstig was, sodat die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 
Suid-Afrika histories direk op hierdie kerk teruggaan. 

Die ontwikkelinge van die volgende eeue het die eenheid van hierdie oorspronklike 
Gereformeerde Kerk egter onherstelbaar vernietig. Die vernaamste oorsaak daarvan moet 
gesoek word in die innerlike verval van die kerk. Reeds in die tweede helfte van die agtiende eeu 
het die vrysinnigheid die kerk binnegedring en in die volgende eeu is die krag daarvan gestadig 
versterk. Aan die begin van die negentiende eeu was die toestand reeds sodanig, dat baie 
eenvoudige gelowiges hulle ontuis gevoel het in die kerk van hulle vaders. Toe in 1816 die kerk 
nog van staatsweë ’n nuwe reglement ontvang het, waarin die naam van die kerk nie alleen 
verander is na Nederlands Hervormde Kerk nie, maar die regering van die kerk ook gelyk 
geskakel is met die bestuur van ’n vereniging en die beskerming van die gesonde leer 
onmoontlik geword het, was ’n breuk met die historiese kerk eintlik onvermydelik. In 1824 vind 
dan ook ’n afskeiding plaas wat in die toekoms groot gevolge sou hê. 

Die afgeskeidenes is op allerlei maniere verag en verontreg. Hulle mag selfs nie eers die naam 
“gereformeerd” gedra het nie. Bekend as die “Christelijk Afgescheidene Gemeente” het die 
hoofgroep ’n tyd van worsteling en stryd deurlewe, dikwels ook nog bedreig deur innerlike 
teenstrydighede en afsplitsinge. Maar langsamerhand kon hulle tog die innerlike moeilikhede te 
bowe kom en in 1854 was dit sover dat hulle ’n teologiese opleidingskool vir hulle toekomstige 
predikante kon oprig. Die keuse het daarvoor op Kampen geval. 

Vir ons in Suid-Afrika is dit van belang om te weet dat belangrike impulse vanuit hierdie kerk 
aanwesig was by die oprigting van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in 1859. Daar het dan 
ook altyd nog hegte bande bestaan tussen die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die kerke 
van die Afskeiding in Nederland. Maar die invloed van “Kampen” op die kerklike lewe in Suid-
Afrika sou nie tot die kontak met die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika beperk bly nie. Immers, 
die Afgeskeidenes, sedert 1870 bekend onder die naam Christelik Gereformeerde Kerk, het 
veral deur die teologiese arbeid van die professore van Kampen ’n sterk invloed uitgeoefen ook 
op die Ned. Geref. Kerk. Daaroor straks meer. 

Intussen is dit interessant om daarop te let dat pres. Kruger, self lid van die Gereformeerde Kerk 
in Suid-Afrika, Kampen twee keer besoek het, waarskynlik omdat die bande met Kampen vir 
hom van groot betekenis was. In die stadshuis in Kampen is daar die sogenaamde Gulden Boek 
waarin alle vooraanstaande besoekers aan die stad hulle handtekeninge geplaas het. Onder 
datum 17 Maart 1884 verskyn daar die handtekeninge van die president en sy afvaardiging, 
waaronder ook SJ du Toit, destyds Superintendent van Onderwys in die Zuid-Afrikaansche 
Republiek. Onder datum 12 Desember 1890 verskyn ook die handtekening van veggeneraal PJ 
Joubert. 

Die tweede besoek van pres. Kruger het plaasgevind van 28 Janie tot 4 Julie 1901. Vir die 
president was dit donker dae en Kampen het alles probeer om hom tuis te laat voel en van die 
simpatie vir sy volk wat in die stad geleef het, te oortuig. Dat die kerklike bande ’n rol gespeel het 
in die verhoudinge, is duidelik wanneer daarop gelet word dat die president tuisgegaan het, nie 



in ’n hotel of by die burgemeester nie, maar by prof dr M Noordzij van die Theologische 
Hogeschool. Bowendien is die rytoer wat die Staatspresident deur die stad gehou het, 
georganiseer deur die studente van die Hogeschool wat met hulle vaandel voor die koets uit 
geloop het. Die vriendelikheid van die stad was oorweldigend. Toe die president verder gereis 
het, was die Kampenare so geesdriftig vir die saak van die Boere, dat “men zich als het ware bij 
de broeders aan het front waande” (Kampen in Oude Ansichten, 1968). 

Juis die tyd waarin die besoek van pres. Kruger aan Kampen plaasgevind het, was ook vir die 
Theologische Hogeschool ’n moeilike tyd. Dit het saamgehang met die feit dat die Christelik 
Gereformeerde Kerk in 1892 verenig het met die kerk wat gebore is uit die sogenaamde 
Doleansie. Die Doleansie (letterlik: ’n beweging van bedroefdes of beswaardes) het onder 
aanvoering van die beroemde Abraham Kuyper gestaan. Dit was die bedoeling van Kuyper en sy 
medestanders om die Hervormde Kerk te hervorm, maar die pogings daartoe het uiteindelik 
misluk en uitgeloop op ’n skeiding van die weë, waarby ongeveer 200,000 lidmate van die 
Hervormde Kerk Kuyper gevolg en hulleself afsonderlik georganiseer het onder die historiese 
naam van Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

In 1892 het hierdie kerk verenig met die Christelik Gereformeerde Kerk. Die naam van die 
verenigde kerk sou voortaan wees: De Gereformeerde Kerken in Nederland. Tersyde moet 
vermeld word dat ’n groep lidmate van die Christelik Geref. Kerk nie met die vereniging 
saamgegaan het nie, sodat daar vandag nog ’n Christelike Gereformeerde Kerk in Nederland 
bestaan, waarvan die opleidingsentrum in Apeldoorn is. 

Hoewel die vereniging van die twee kerke ’n verheugende gebeurtenis was, het die teologiese 
skool in Kampen daardeur tog heelwat teenspoed te verdure gekry. Kuyper was naamlik een van 
die oprigters van die Vrije Universiteit in Amsterdam. Na die vereniging van 1892 was dit vir die 
meeste mense eenvoudig vanselfsprekend dat alle predikante van die Geref. Kerken voortaan 
aan die teologiese fakulteit van die Vrije Universiteit moes studeer en dat Kampen opgehef moes 
word. Dit is hoofsaaklik aan sentimentele redes toe te skrywe dat dit uiteindelik nie gebeur het 
nie, veral toe twee van die professore van Kampen, Bavinck en Biesterveld, in 1902 benoeminge 
aan die Vrije Universiteit aanvaar het en Kampen agtergelaat het om dood te bloei. Dat dit nie 
gebeur het nie, moet toegeskryf word aan die taai volharding waarmee die professore Bouwman, 
Honig, Ridderbos (snr) en andere die skool uitgebou en die naam daarvan op die teologiese 
wêreldkaart bewaar het. 

Deur die publikasies van die uitgewersmaatskappy JH Kok in Kampen is hulle publikasies naas 
die publikasies van die manne van die Vrije Universiteit die wêreld ingedra, sodat die naam van 
Kampen in Suid-Afrika miskien net so bekend geword het as die naam van die Vrije Universiteit 
self. Deur hierdie publikasies het die Geref. Kerken in Nederland ’n geweldige invloed 
uitgeoefen, ook op die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika, sodat die verbondenheid tussen die Ned. 
Geref. Kerk in Suid-Afrika en die Geref. Kerken in Nederland langsamerhand veel groter geword 
het as die verbondenheid met die histories-verwante Ned. Hervormde Kerk. 

Hierdie bande is natuurlik versterk deur die feit dat soveel studente vanuit Suid-Afrika hulle 
studies aan die Vrije Universiteit voortgesit het. Kampen kon daarin nie met die Vrije Universiteit 
meedoen nie, want vóór 1951 was dit nie moontlik om aan die Theologische Hogeschool in 
Kampen ’n doktorsgraad te behaal nie. Sedert dit egter moontlik geword het, het verskeie Suid-
Afrikaners al hulle doktorsgrade in Kampen behaal. 

Nog een keer het Kampen pynlik in die kerklike nuns gekom. Dit was in 1944 met die 
sogenaamde Vrymaking. Die besonderhede van die Vrymaking hoef hier nie opgehaal te word 
nie. Genoeg om te sê dat twee professore van Kampen ten nouste daarby betrokke was, t.w. die 
professors Greydanus en Schilder. Hulle is albei deur die sinode van die Gereformeerde Kerken 
geskors, wat aanleiding daartoe was dat ’n breuk in die meeste gemeentes ontstaan het. ’n 
Nuwe kerkformasie het tot stand gekom, met alle bitterheid wat aan ’n dergelike breuk eie kan 
wees. Die verskilpunte het hoofsaaklik gegaan oor die opvattings aangaande verbond en doop, 
maar het in die kerklike stryd oorgeslaan op die kerkregtelike vlak. Die gevolg is dat die nuwe 
kerkformasie homself as ’n “vrymaking van die juk van die sinodale hiërargie” beskou het en 
homself ook genoem het: “Gereformeerde Kerken in Nederland onderhoudende artikel 31 der 
Dordtse Kerkenorde”. In art. 31 van die Dordtse Kerkorde het hulle veral die waarborg van die 



vryheid van die plaaslike gemeentes uitgedruk gesien en die afwyking van die “sinodale kerk” 
was volgens hulle daarin geleë dat dié vryheid nie erkenning geniet het nie. Ook die 
Vrygemaaktes het ’n teologiese skool in Kampen opgerig. Omdat die twee kerke dieselfde name 
het, is dit soms verwarrend vir die buitestaander. In die omgang word die twee skole egter 
onderskei deur die name van die strate waarin hulle geleë is, as die skool in die Oudestraat (die 
oorspronklike skool) en die skool in die Broederstraat (die skool van die Vrygemaaktes). 

En hiermee moet ons dan vir hierdie keer sluit. By ’n volgende geleentheid vertel ons iets meer 
van die Gereformeerde Kerke, hulle geskiedenis en huidige omstandighede. 

 
  



Briewe uit die Vreemde 

(2) Kerklike toestande in Nederland 

Mei 1970 

Vanuit Suid-Afrika is dit soms besonder moeilik om ’n beeld te kry van die kerklike situasie in 
Nederland. Op allerlei maniere word die dekadensie en verval van Christendom en kultuur in 
Europa onder ons aandag gebring. Ons lees in die koerante van besluite wat geneem word op 
kerklike vergaderinge, van revolusionêre tendense in die teologie, van verskuiwinge in die 
moraal. Langsamerhand ontstaan by meer as een die beeld dat daar in Europa veranderinge 
aan die gang is wat inhou dat die kerk eintlik besig is om te verdwyn of volledig 
wêreldgelykvormig te word. Ek het selfs al hoor se dat mens die kerk in Europa maar kan afskryf. 

Met ’n dergelike beeldvorming moet ’n mens egter versigtig wees. Ons in Suid-Afrika het die 
pynlike ondervinding dat mense wat die toestande in Suid-Afrika nie ken nie, soms harde oordele 
oor ons fel waarin ons onsself nie kan herken nie. Ons maak beswaar teen mense wat enkele 
ongelukkige gebeurtenisse uit die geheel van ons lewe uitgryp en op grond daarvan die hele 
Suid-Afrika verdoem. Ons hou nie van snelskrywers nie wat ons land enkele weke lank besoek, 
om dan artikels of boeke oor ons te skrywe waarin ons wel korrekte feitelike gegewens kan 
ontdek, maar die vermoë om die gegewens te interpreteer, heeltemal mis. 

Ons moet daarom versigtig wees om nie dieselfde met Europa te doen nie. ’n Mens is nou 
eenmaal nie in staat om ’n beeld van ’n land of ’n kerk te vorm in ’n kort tydjie nie, veral as 
daardie land of kerk in ’n besonder ingewikkelde situasie verkeer. Ons persoonlike ondervinding 
is dat ’n mens aan die begin die Nederlandse situasie verkeerd beoordeel, omdat jy dit doen 
vanuit jou Suid-Afrikaanse agtergrond en sonder aanvoeling van wat hier werklik diep-in aan die 
gang is. Buitendien is die beeld van die kerklike lewe in Europa so kompleks, dat ’n mens jou 
alleen ongeloofwaardig maak wanneer jy op grond van vlugtige indrukke allerlei gewigtige 
oordele uitspreek. 

Dat Europa, en veral Nederland, in ’n tyd van geweldige verandering en oorgang verkeer, is 
duidelik. Dit is ook in hierdie stadium nog nie duidelik waarop alles moet uitloop nie. Selfs mense 
wat hulle lewe lank hier gewoon het en intiem by die kerklike lewe betrokke is, moet dikwels 
hoofskuddend toegee dat hulle nie weet wat die uiteinde van die huidige ontwikkelinge kan wees 
nie. Dit is alles waar. 

En tog is daar ook weer soveel dinge wat “gewoon” deurgaan, is daar soveel dinge wat nie 
nuuswaardig is nie en dus nooit in die koerant kom nie, maar wat tog ook ’n deel van die beeld 
van die kerklike lewe hier vorm en op die ou end miskien nog deurslaggewend kan wees, dat dit 
noodsaaklik lyk om dit ’n keer duidelik te noem. Vanself sal ’n mens dan miskien in staat wees 
om ’n beter oordeel te vel oor die talle vreemde en selfs skokkende dinge waarvan ons van tyd 
tot tyd uit die pers kennis moet neem. 

Dit lyk vir my goed om eers iets van die Gereformeerde Kerke te vertel. Nie alleen ken ons die 
kerke die beste nie, maar ons het in Suid-Afrika waarskynlik die meeste belang by wat met dié 
kerke gebeur. 

Die Gereformeerde Kerke, waarvan ons in die vorige brief vertel het dat hulle ontstaan het uit die 
groepe wat in 1834 en 1886 van die Hervormde Kerk weggebreek het, is ’n kerkgroep van 
behoudende karakter. Die vernaamste redes vir die breuk met die Hervormde Kerk was die 
vrysinnigheid in die Hervormde Kerk, die gebrek aan tug en die onwil by die kerklike leiding om 
dit vir die handhawing van die belydenis van die kerk op te neem. ’n Mens kan dan ook sê dat 
die Gereformeerde Kerke gedurende die eerste paar geslagte na die vereniging van 1892 in 
meer as een opsig die ideaalbeeld vertoon het van hoe ’n ortodokse kerk behoort te wees. 

Besiel met die bewussyn dat hulle ’n eie roeping het om te vervul, het die gereformeerdes hulle 
krag gesoek in hulle afsondering van alles wat vir hulle die reuk van ontrou aan die eise van 
Gods Woord gedra het. Streng in die huislike lewe, behoudend in die openbare lewe, standvastig 
in die kerklike lewe, getrou aan die beginsels waarvoor hulle gestaan het: alleen in sulke terme 
kan ’n mens oor hierdie groep mense gepraat het. Die kerklike besef en getrouheid van die 



Gereformeerdes het spreekwoordelik geword. Hulle offervaardigheid vir die diens aan die 
evangelie was merkwaardig. Hulle toewyding aan ’n teoretiese en praktiese verwerkliking van die 
beginsels van die Bybel was werklik lofwaardig. ’n Mens kan sonder vrees vir teenspraak sê dat 
hulle vir talle kerke van behoudende karakter oor die wêreld ’n stimulerende voorbeeld was. Die 
invloed wat van hulle uitgegaan het, kan moeilik oorskat word. 

Baie van hierdie karaktertrekke is vandag nog by die Gereformeerde Kerke aanwesig. Hulle 
kerklike getrouheid kan nog steeds as ’n beskamende voorbeeld vir menige ander kerk dien. Dit 
is iets meevoerends om op ’n Sondagmôre die Gereformeerdes na die kerke te sien stroom. By 
ons in Kampen moet ’n mens soggens behoorlik vroeg by die kerk wees om as ’n gesin 
bymekaar plek te kry. Ook op die platteland is dit byna oral die geval. Ek preek dikwels op die 
platteland, en dit het my nog nooit oorgekom dat, ek by ’n oggenddiens nie ’n vol kerk voor my 
gehad het nie. Met die tweede diens op die Sondag was dit vroeër ook so gesteld, maar die 
opkomste daarvan begin sterk afneem, veral in die stedelike gebiede. 

Tog is dit nog steeds waar dat die Gereformeerde Kerke reken op ’n gemiddelde besoek van 70 
persent van al hulle lidmate dwarsdeur die land op elke willekeurige Sondag. In vergelyking met 
vroeër is dit ’n agteruitgang, maar in vergelyking met ander kerke (en ook met die Ned. Geref. 
Kerk) is dit nog besonder goed. Die verskynsel van rand-kerklikheid (kerkvervreemding) neem by 
hulle nog lank nie die proporsies aan waaraan ons in die Ned. Geref. Kerk gewoond is nie. En al 
sal dit waar wees dat die handhawing van die tug by hulle ook nie meet so goed funksioneer as 
vroeër nie, sal ’n mens tog moet sê dat hulle daarmee nog steeds veel meer erns maak as die 
meeste ander kerke in die wêreld. 

Wie alleen maar hoor van die verval van die kerklike lewe in Europa, moet ’n keer werklik kennis 
maak met die getroue Gereformeerde lidmate om oortuig te word van ’n geweldige innerlike krag 
wat daar nog by hulle bestaan. Wie met hierdie mense praat, kom onder die indruk daarvan dat 
hulle praat soos ons, dink soos ons, glo soos ons. Hy sal ook dadelik merk dat baie van hierdie 
mense net so ontsteld is oor allerlei modeverskynsels in kerk en teologie as wat ons kan dink om 
te wees. 

Ek is daarvan oortuig dat die publisiteitsmedia ’n volkome onvolledige beeld van die werklike 
innerlike toestand van die kerk in Europa teken. Daar is nog talle dinge, met name in die 
Gereformeerde Kerke, waaroor ’n mens innig dankbaar kan wees. Hierdie dinge is egter nie 
“nuuswaardig” nie en kom nooit in die pers nie. Die lewe van die kerk soos dit van dag tot dag 
voort-gaan en van ’n groot en positiewe betekenis is, mag nie gering geag word nie, omdat ’n 
mens dan ondankbaar sou wees teenoor die werk van die Heilige Gees wat onafgebroke 
voortgaan. 

VERANDERING 

Met die erkenning van hierdie positiewe dinge wil ek egter nie sê dat daar nie geweldige 
veranderinge in die Gereformeerde Kerke aan die gang is nie. Ek wil probeer om uiters kort te sê 
wat hierdie veranderinge inhou. Miskien is dit die maklikste om dit ook te doen vanuit die vraag 
wat die oorsake van die veranderinge is. 

Dit is vir my duidelik dat die eerste oorsaak van die veranderinge by die Gereformeerdes gesoek 
moet word in die skok wat die skeuring van 1944 vir hulle beteken het. Midde in die oorlog, toe 
Nederland in ’n nag van ellende verkeer het, kon die Gereformeerde Kerk niks beter presteer as 
om te twis en te skeur nie – en dit op ’n manier wat vandag deur almal veroordeel word en oor 
geskilpunte wat vandag nie meer deur hulle as belangrik beskou word nie. Die skande daarvan 
het nie aan hulle koue klere gaan sit nie en die verwyte daaroor sal nog lank nie op die lippe van 
die jonger geslag verstom nie. 

Veral laasgenoemde wys met ’n verwytende vinger na hulle kerk en trek die konklusie dat daar in 
die “suiwere kerk” van voor die oorlog, met al sy leerstellige en kerkordelike en morele 
korrektheid, tog iets basies verkeerd moes gewees het. Het die liefde nie ontbreek nie? Was die 
geloof werklik iets van die lewe of was dit ’n formule, oor die korrektheid waarvan getwis kon 
word op ’n tydstip toe die nood van die wêreld ten hemel geroep het? 

Die selfversekerdheid van die Geref. Kerke het ’n gevoelige knak gekry. Dit is op sigself nie 
alleen negatief te beoordeel nie. Dat hulle vandag minder selfversekerd en meer ootmoedig 



geword het, dat hulle so weinig meer het om op te roem, kan alleen toegejuig word. Dit kan die 
weg van die Here wees met ’n kerk wat in die verlede soms op buitestanders die indruk gemaak 
het van selfverheffing oor eie korrektheid en suiwerheid. Ook die groter mildheid wat ’n mens 
tans by hulle opmerk en die groter bereidheid om oop te staan vir wat daar ook by ander 
Christene aan gehoorsaamheid aan Christus aanwesig kan wees, is op sigself ’n verandering ten 
goede. 

Maar hierdie nuwe houding het ook sy gevare. Uit reaksie teen die foute van die verlede gaan 
baie lidmate nou so ver dat hulle geringskattend spreek oor alles wat die kerk in die verlede was. 
Veral ’n groot deel van die jeug het geen goeie woord meer vir die verlede nie en spreek met 
skamperheid oor die wettisisme van die verlede en oor die pynlike pogings tot suiwerheid en 
korrektheid wat kenmerkend van hulle kerk was. Die geskiedenis het telkens bewys dat mense 
wat uit geïsoleerde groepe met ’n streng lewensopvatting afkomstig is, baie radikaler teen hulle 
eie verlede kan draai wanneer die isolasie van die groep eenmaal deurbreek word, as wat 
andere uit minder geïsoleerde groepe sou doen. 

Dit is nou ook kenmerkend van die emosionele afkeer wat groot groepe Gereformeerdes van 
hulle verlede gekry het. Dit is nie dat die jeug nie meer Christene wil wees nie, maar hulle wil dit 
onder geen omstandighede meer wees op die manier van hulle grootouers nie. Dit beteken egter 
dat hulle die binding aan die vastheid van die kerk en die geloofsbelewing van die verlede 
losgelaat het. Vir baie Gereformeerdes hou dit in dat die veilige huis van vroeër verlaat is, sonder 
dat daar ’n nuwe tuiste gevind is waarin hulle geestelik kan woon. 

Juis dit is ongeveer die ergste wat kon gebeur het in die naoorlogse wêreld met sy geestelike 
strominge wat op die totale ontwrigting van alle sekerhede uit die verlede afstuur. Dit sou ek dan 
as die tweede oorsaak van die groot veranderinge in die Geref. Kerke wil neem: die feit dat die 
Gereformeerdes sedert die Tweede Wêreldoorlog blootgestel is aan ’n kulturele omwenteling wat 
die hele Weste onderstebo kan keer. Ons kan ons vanuit Suid-Afrika moeilik voorstel hoe 
ingrypend die oorlog alle bestaande lewenswaardes in Europa aangetas het. 

In die vyf-en-twintig jaar sedert die oorlog het Europa al ’n hele reeks reaksies op die ellende van 
die oorlog deurloop, wisselend van die totale gevoel van die sinloosheid van die lewe, die skrik 
en ontsetting oor die bose magte in die mens, die twyfel oor die betekenis van ’n Christendom 
wat nie in staat was om die Christelike Europa terug te hou van sulke gruwels nie, die vrees vir 
die sombere toekoms van ’n mens wat magte in sy hande hou waarmee hy die hele wêreld en 
alle mense kan vernietig, die afsku van ’n lewe wat al meer gereglementeer en gereël kan word, 
sodat daar geen vryheid meer oorbly nie – tot by ’n byna fanatieke aktivisme in ’n poging om die 
wêreld ’n bietjie beter te maak as wat dit is. 

Hierdie dinge het nie aan die Geref. Kerke verbygegaan nie. Miskien sou dit nie so ’n groot 
invloed op hulle gehad het, as hulle nie reeds om ander redes “op die verkeerde been betrap” 
was nie. Hoe dit ook sy, hulle het in ’n dodelike worsteling betrokke geraak met die vrae en die 
antwoorde van die moderne tyd. Op wat die vrae inhou, kan ek hier weens gebrek aan ruimte nie 
verder ingaan nie. Miskien kan ’n volgende brief daaroor handel. Hier kan ek net sê dat hulle 
allermins eenstemmig is oor die weg wat die kerk in hierdie tyd moet gaan. 

Die feit dat sommige van hulle teoloë weë aanwys wat sterk bepaal word deur die heersende 
teologiese modes in nie-Gereformeerde kringe, wek in die kerke ’n onrus wat daarop kan uitloop 
dat die konflikte weer eens tot ’n breekpunt kan lei. Wie die Gereformeerde Kerke van nader leer 
ken, sal egter saam met my van oortuiging wees dat daar te veel positiewe kragte in die breë lae 
van die kerk aanwesig is om toe te laat dat die kerk in sy geheel voor die modestrominge van 
ons dag kapituleer. En hy sal bowendien ook moet glo dat die Here Sy kerk sal bewaar, selfs in 
die ure van die grootste worsteling, 

Een ding is in elk geval duidelik, en dit is dat die huidige kulturele veranderinge wat in Europa 
(en eintlik in die hele Weste) plaasvind, genoeg is om enige kerk tot op sy fondamente te skud. 
Dit is op die oomblik besig om met die Geref. Kerke te gebeur. Maar namate hierdie 
veranderinge verder deurwerk, sal geen kerk aan die storm wat daardeur ontketen word, kan 
ontkom nie. Ons sien vandag hoe die magtige Rooms-Katolieke Kerk daaronder kraak en beef 
soos ’n boom in die wind. Maar in haas alle Europese kerke is die spore daarvan merkbaar. 
Môre kan ons voor dieselfde storm staan. 



Dit kom my voor dat die enigste verantwoorde houding in hierdie tyd die van gebed is vir die 
Europese kerke wat onder veel swakheid en met veel val en opstaan besig is om in ’n sekere sin 
plaasvervangend vir ons almal te worstel met probleme waarvoor ons ook vroeër of later te staan 
sal kom. 

  



Briewe uit die Vreemde 

(3) Die verhouding tussen Suid-Afrika en Nederland 

Junie 1970 

Dikwels het ek my al afgevra waarom dit so moeilik is vir Nederlanders en Afrikaners om mekaar 
werklik te verstaan. Hoe langer hoe meer begin ek daarvan oortuig raak dat dit die gevolg 
daarvan is dat ons van weerskante mekaar verkeerd benader. Hierdie verkeerde benadering hou 
daarmee verband dat ons van weerskante te veel uitgaan van die gedagte dat Nederlanders en 
Afrikaners mekaar goed behoort te begryp, omdat hulle nader aan mekaar sou staan as aan 
mense uit ander volke. Blyk dit dan nie die geval te wees nie, dan doen ons nie moeite om die 
ander te help om ons beter te verstaan (soos ons met mense uit ander volke geredelik sou doen 
nie), maar ons word dadelik vir mekaar kwaad en skryf die gebrek aan begrip by die ander toe 
aan moedswilligheid en selfs aan gemene opset. 

Ons is van kleins af grootgemaak met die gedagte dat Nederland ons “stamland” is, en omdat 
ons ouers nog die Nederlandse Bybel gelees en Nederlandse gesange gesing het, het ons min 
of meer die opvatting gekry dat Holland ons land van herkoms is. Daarom meen ons dat die 
Nederlanders meer as enige ander volk aan ons verwant is en ons dus beter as ander mense 
behoort te begryp en selfs te ondersteun in ons moeilikhede. Hierdie opvatting is slegs 
gedeeltelik waar. Dit is nodig om hierdie opvatting in perspektief te sien. 

Nederland is maar een van ons stamlande. Trouens, volgens die jongste skattinge kom nie meer 
as ongeveer vyf-en-dertig persent van ons voorouers uit Nederland nie, terwyl minstens vier-en-
dertig persent uit Duitsland kom, dertien persent uit Frankryk en die res uit ander lande. Die 
Afrikaner van vandag is dus geen koloniale Nederlander nie, maar ’n eiesoortige mens wat, selfs 
al dra hy soos ek ’n gewone Nederlandse naam, weinig met die Nederlander in gemeenskap het. 

TAALVERSKIL 

Daar is natuurlik die faktor van die taal. Dat Afrikaans aan Nederlands verwant is, is ’n 
vanselfsprekende feit. Dat Afrikaans ’n eie taal is en nie maar ’n soort Nederlands nie, wil egter 
nie so maklik by die Nederlander ingang bied nie. Op die meeste Nederlanders maak Afrikaans 
by die eerste aanhoor ’n lagwekkende indruk. Diegene onder hulle wat nie deur ’n gevoel van 
skroom weerhou word nie, sê dan ook altyd dat Afrikaans vir hulle soos ’n kindertaaltjie klink, ’n 
soort krom Nederlands wat vanweë sy komieklikheid ’n mens se lagspiere prikkel. Waarom het 
Afrikaans hierdie uitwerking op hulle? Eenvoudig omdat hulle net nie genoeg van Afrikaans 
verstaan om te vermoed dat Afrikaans geen egte taal kan wees nie, maar ’n soort verdraaide 
Nederlands. 

Netso maak Nederlands op die oor van die Afrikaner ’n vreemde indruk van styfheid en 
deftigheid, van boekgeleerdheid en – omdat dit by baie van ons uit ons jeug nog bekend is as die 
taal van die Statebybel – die taal van strenge godsdienstigheid. Te maklik vermoed Afrikaners 
wat in Nederland kom, dat hulle daarom ’n paar woorde uit die deftige gebede van vader uit 
vroeër dae kan opdiep, ’n bietjie kan “wij” en “gij”, en dat hulle dan ’n redelike Nederlands 
“spreek”. So eenvoudig is dit egter nie. 

Die Afrikaner staan in hierdie illusie nie alleen nie. Ook die Nederlander dink dat as hy die 
(verkeerde uitgespreekte) woord “baa-ja” êrens in sy sinnetjie ingevoeg het, hy ’n redelike poging 
gemaak het om Afrikaans te praat. 

Hoe gouer daar in hierdie verband meer realisme kom, hoe beter. Hoe gouer ’n mens dit aan 
almal se verstand bring dat Afrikaans en Nederlands twee afsonderlike en selfstandige tale is 
wat albei uit die gemeenskaplike voor-vorm van die Nederlandse taal van die sewentiende eeu 
ontwikkel het, hoe beter. Dit sal ons wedersyds ook tot groter nugterheid lei op ander gebiede, 
omdat ons dan makliker sal verstaan dat ons uit twee vir mekaar vreemde volke afkomstig is. 
Want wat van die tale waar is, is ook van ander dinge waar. Ons het verskillende kulture en sal 
goed doen om dit ook te besef. 

Nog onlangs vertel ’n Nederlandse dame ons met watter skok sy die vreemdheid van Suid-Afrika 
beleef het. Sy het daar been gegaan met die gedagte om in Suid-Afrika ’n soort Nederlandse 



kolonie aan te tref, maar moes van die eerste oomblik af besef dat Suid-Afrika vir haar ’n totaal 
vreemde wêreld is, in ieder geval veel nader aan Engeland as aan Nederland wat die kultuur 
betref. Ander Nederlanders verklaar weer dat Suid-Afrika vir hulle gevoel steeds Amerikaanser 
word en steeds minder die atmosfeer van ’n stukkie van Nederland dra. 

Dit sou goed gewees het as hierdie besef by alle mense wat met die wedersydse verhoudinge te 
make het, ten volle sou deurdring, want dan eers sal dit moontlik wees om met mekaar op ’n 
realistiese wyse te praat, sonder om valse verwagtinge te koester. Wanneer ons eenmaal 
aanvaar het dat ons teenoor Nederland in presies dieselfde verhouding staan as bv. teenoor 
Duitsland of Amerika, sal dit ons verlos van ’n aantal faktore wat die kommunikasie tussen hulle 
en ons vertroebel. 

 

KERKLEWE 

Dit moet ons ook onthou in ons kerklike kontakte met Nederland. Dit is waar dat ons met die 
groot reformatoriese kerke van Nederland ’n gemeenskaplike agtergrond het. Ons het dieselfde 
belydenisskrifte en liturgiese formuliere, dieselfde presbiteriale stelsel van kerkregering en 
dikwels ook byna dieselfde orde van die diens. In die loop van die tyd het ons sterk teen 
Nederland aangeleun en veel oorgeneem wat hier op teologiese en kerklike gebied gepresteer 
en gefouteer is. Ons het selfs die bestaan van drie Afrikaanse kerke gedeeltelik aan die invloed 
van Nederlanders te danke. 

Maar ook in hierdie opsig moet ons versigtig wees om te dink dat ons mekaar vanselfsprekend 
verstaan. Die Afrikaner beleef sy godsdiens oor die algemeen heeltemal anders as die 
Nederlander. Nou moet ek dadelik sê dat dit natuurlik op hierdie terrein ’n growwe 
veralgemening is om sommer so van “die Afrikaner” en “die Nederlander” te praat, omdat die 
godsdienstige belewing in ’n sekere sin met die individu wissel. Tog dink ek dat dit moontlik is 
om van ’n algemene deursnit van die Afrikaners en die Nederlanders te sê dat hulle allermins 
naby aan mekaar staan in hulle geloofsbelewing. 

Miskien moet ek hierby nog ’n beperking aanbring. My kennis van die geloofsbelewing in Suid-
Afrika is hoofsaaklik beperk tot die manier van geloofsbelewing in die Ned. Geref. Kerk. Wat 
Nederland betref, is ek weer in ’n groot mate tot kennis van die Gereformeerde Kerke beperk. 
Eintlik sou dit dus juister wees om te sê dat die verskille in geloofsbelewing tussen die 
gemiddelde Ned. Geref. lidmaat en die gemiddelde lidmaat van die Geref. Kerke in Nederland 
aansienlik is. Omdat die Geref. Kerke die kerklike groepering in Nederland is waarop ons ons 
vanuit die Ned. Geref. Kerk in die laaste vyftig jaar die sterkste georiënteer het, is hierdie feit vir 
ons verhouding tot Nederland van groot betekenis. 

Soos ons in Suid-Afrika ’n eie ontwikkeling in taal en kultuur meegemaak het, het ons ook ’n eie 
godsdienstige ontwikkeling meegemaak, waarby ons veral baie invloed ondergaan het uit allerlei 
nie-Nederlandse oorde. So is dit bekend dat ons in die Ned. Geref. Kerk ten diepste beïnvloed is 
deur die Skotse predikante en die spesifieke soort geestelike belewing wat die Skotte met hulle 
meegebring het. In Suid-Afrika word dikwels na hierdie invloed verwys as “metodisme” of 
“piëtisme”. Of hierdie aanduidinge verband hou met die werklikheid of nie, is vir my van minder 
belang. Die feit is egter dat ons ’n eie manier het van omgaan met die Bybel en met die geloof, 
dat ons dinge anders ervaar as die gemiddelde Europeër. Ons hoort wesenlik veel meer by die 
Engelssprekende wêreld as wat ons self besef. Ons het ’n geweldige invloed van die Skotte en 
die Engelse ondergaan, selfs uit Amerika via die opwekkingsbeweginge en die rondreisende 
evangeliepredikers en ons predikante wat in Amerika gestudeer het. 

Tog het ons die Nederlandse agtergrond van ons kerklike lewe en die latere invloede via die 
Nederlandse teologiese en stigtelike lektuur ook bygehou. Die gevolg is dat ons ’n unieke soort 
kombinasie het van die presbiteriale Nederlandse tradisie en die presbiteriaanse Skotse tradisie. 
Dit merk ’n mens nie alleen aan ons kerkreg nie, maar ook aan die geestelike klimaat in die Ned. 
Geref. Kerk. 

Terwyl ons aan die een kant geweldig veel steun put uit die teologiese lektuur vanuit die 
behoudende kerke in Nederland, gryp ons by die maak van ’n preek of wanneer ons graag ’n 
“lekker” geestelike boek wil lees, tog liewer na ’n Engelse werk. Van die Nederlander verwag ons 



die forse lyne van hoe dit behoort te wees, maar ons het nooit geglo dat hulle van ’n egte lewe 
met Christus of van die heiligmaking of die vervulling met die Heilige Gees by benadering soveel 
weet as die skrywers van die Engelse of Amerikaanse boeke waarin ons onsself tot in die 
diepste van die siel aangesproke voel nie. Ons pogings om ons op Nederlandse teoloë te beroep 
om te bewys dat ons nog altyd gelyk het in ons kerkreg en in ander opsigte, steek dikwels 
vreemd af by ons hele kerklike klimaat, wat allermins ’n Nederlandse stempel dra en dikwels nie 
gedek kan word deur die dinge wat die “prinsipiële” Nederlanders skryf nie. 

REALISME 

Daar is geen rede om ons te skaam oor die feit dat ons ’n ander godsdienstige agtergrond en 
ontwikkeling het as die Europeërs nie. Wat egter wel noodsaaklik is, is dat ’n mens die verskille 
duidelik onder die oë moet sien en daaroor realisties moet bly. Gebeur dit nie, dan kan dit oor en 
weer tot gemaklike veroordeling van mekaar se optrede en instelling kom. Die Nederlander kan 
byvoorbeeld die Afrikaner maklik verdink van ’n soort lydelike vroomheid wat allerhande groot 
woorde spreek oor hoe naby aan Christus ons moet lewe, terwyl hy aan die deurdringing van die 
lewe om hom met die wet van God weinig doen. 

Sy eie soort godsdiens is immers heeltemal anders. Hy is veel meer daarop ingestel om te 
sorg dat daar regverdige sosiale ordeninge in die land kom, dat alle prinsipiële sake in orde is, 
as om ’n biduur te organiseer. Wat vir ons die hoogste blyk van geestelike lewe kan wees, is 
vir die gemiddelde Nederlander miskien ’n onnodige gebaar, terwyl wat vir hom ’n saak van die 
allergrootste belang is, by die Afrikaner eers op' die tweede of derde plek te staan sal kom. 
Selfs al sal hulle mekaar op papier in meer as een opsig volledig kan vind, praat Afrikaners en 
Nederlanders dikwels by mekaar verby. Die ergste is dat hulle dit self nie maklik merk nie en 
dan later met ’n skok ontdek dat die vermeende “eenstemmigheid” heeltemal nie so volkome 
was as wat hulle gedink het nie – met allerlei gevolge. 

Wanneer ons hierdie feit van ons verskille goed in gedagte hou, sal dit vir ons makliker wees om 
ook in teologiese sake veel selfstandiger teenoor Nederland te staan. Wanneer ons dink dat ons 
in alles met die Nederlanders ooreen moet stem, skrik ons baie gou as ons van hulle kant klanke 
hoor wat ons nie aanstaan nie en vra ons ons self af of ons teologiese studente nog in 
Nederland moet gaan studeer. Ons reageer egter nie so ten opsigte van ander lande nie, omdat 
ons by voorbaat weet dat dit vreemde lande is met vreemde invloede, waar ons teologiese 
studente met ’n selfstandige oordeel hulle weg sal moet gaan. 

Sielkundig is hierdie verskil in reaksie gebore uit die onvermoë om te besef dat ons teenoor die 
Nederlanders moet staan soos teenoor enige vreemde volk en dat ons hulle kerke moet benader 
as susterkerke onder ’n vreemde volk. Ons hoef nie bowe die maat gekrenk of gevlei te voel 
deur hulle oordele of uitsprake nie. Ons het die reg om ’n eie weg te gaan, mits ons dit doen met 
kennis van sake en in gehoorsaamheid aan die Woord van God. Alleen wanneer ons op 
sodanige wyse vry teenoor hulle staan, kan ons vir hulle ’n gesprekgenoot van betekenis wees. 

 

  



Briewe uit die Vreemde  

(4) Kerk moet tred hou met die nuwe wêreld 

Januarie 1971 

 

 

 

Die Irenekerk het gedurende die afgelope jare ’n reeks beslissings geneem en veranderinge 
ondergaan wat van ingrypende aard vir die gemeente is. Deur die afstigting van die gemeentes 
Sterrewag en Parksig het die Irenekerk nie alleen ’n groot aantal van sy troue lidmate verloor nie, 
maar ook ’n egte middestadsgemeente geword wat geen enkele woongebied het wat nie vir die 
grootste gedeelte uit woonstelgeboue bestaan nie. ’n Mens dink ook aan die gewigtige besluit 
om die ou Irenekerk te verkoop en ’n nuwe kerkgebou op te rig op ’n ander perseel wat verder uit 
die middestad verwyder is, maar nader aan die digbewoonde dele van die gemeente. 

Wat hierdie veranderinge so gewigtig maak, is die feit dat aan die ou Irenekerk soveel sentiment 
verbonde is. Feitlik oral waar ’n mens in Johannesburg of sy omstreke kom, tref jy lidmate aan 
wat vroeër of later aan die Irenekerk behoort het en allerlei herinneringe aan die Irenekerk met 
hulle saamdra. Ook ver buite Johannesburg strek die kring van diegene wat hulleself aan die 
Irenekerk verbonde voel, omdat hulle so dikwels deur die radio die eredienste in hierdie kerk 
meegemaak het. Die Irenekerk het ’n monument geword van kerklike Johannesburg, en in meer 
as een opsig ook ’n monument van die Afrikaner in die stad. Dit is begryplik dat die besluit om 
hierdie gebou te sloop, vir baie ’n oorsaak van droefheid en selfs ontevredenheid is. 

Tog sal ’n mens by verdere nadenke moet se dat hierdie beslissing getuig van ’n groot realisme 
by die kerkraad van die Irenekerk. Die kerk moet realisties genoeg wees om die dinge te 
onderskei waarop dit werklik aankom. Die kerk moet daarom ook realisties genoeg wees om die 
veranderinge te maak wat nodig is vir die goeie vervulling van sy roeping, solank dit nog 
betekenis het. Die doel van die kerk is immers nie om kerkgeboue waaraan sentimentele waarde 
kleef, as monumente in stand te hou nie, maar om die koninkryk te dien en die evangelie aan die 
man te bring. Daarom moet die kerk daar wees waar die mense is. 

Dit is oral in die wêreld ’n verskynsel dat die middestede ontvolk raak, omdat daar ’n 
opeenhoping van kantore en besigheidsgeboue kom. Dan sien ’n mens groot, massiewe kerke 
en katedrale in die middestede staan, dikwels leeg of die onherbergsame tuiste van ’n klein 
gemeente van oorgeblewenes wat eintlik nie meer die gebruik van so ’n duur en ondoeltreffende 
gebou regverdig nie. Sulke geboue dien wel die doel om as besienswaardighede te herinner aan 
’n vervloë tyd toe die kerk groot was in die binnestad, maar vir die diens aan die koninkryk is 
hulle waarde minimaal. Europa staan besaai met sulke geboue. Nou kan ’n mens in Europa nog 
die bestaan van sulke geboue begryp vanuit die opvatting van die Roomse Kerk dat dit in die 
kerkgebou nie soseer gaan om die versamelde gemeente nie, maar om die altaar wat opgerig is. 
Dit beteken dat die kerkgebou sy betekenis as offerplek behou, ook al is daar geen gemeente 
meer rondom die gebou saamgetrek nie. 

Maar vir ons as Protestante is so iets ondenkbaar. Vir ons is die kerkgebou nie ’n plek wat 
waarde en heiligheid in homself het nie. Eintlik noem ons die kerkgebou nie eers die huis van 
God in die ware sin van die woord nie, want die huis van God is volgens die Nuwe Testament die 
gemeente self. God woon nie in tempels met hande gemaak nie, maar in die tempel van ons 
liggame. Daarom kan ons geen kerkgebou beskou as monument of as heilige plek wat uit 



sentimentele redes moet bly bestaan as hy ondoeltreffend geword het nie. Ons ken ook geen 
offerplek anders as die offers van die gees wat die biddende en dienende gemeente in die 
erediens, maar ook daagliks daarbuite, aan God toewy nie. 

Daarom kan ons geen enkele grond aanvoer om die bestaan van ’n kerkgebou te handhaaf as 
die diens aan die koninkryk eis dat die kerkgebou verwissel moet word vir ’n doeltreffender huis 
vir die gemeente waarin die Here aanbid kan word nie. Veral as daardie verwisseling, soos in 
hierdie geval, ook beteken dat finansies vrykom vir die beroeping van ’n verdere arbeidskrag vir 
een van die veeleisendste en strategiese gemeentes van ons land, val elke argument wat enkel 
op sentiment gebou is, vanselfsprekend weg. 

Dit is deel van die vryheid waarmee Christus sy gemeente vrygemaak het, dat die kerk die moed 
moet hê om dinge te doen wat selfs revolusionêr mag lyk, maar wat in werklikheid die dinamiek 
van die Gees van God verteenwoordig. Iets daarvan was altyd in die Irenekerk sigbaar. Dink 
maar daaraan dat die eerste radiodiens uit die ou Irene-saal uitgesaai is, omdat wyle dr Nicol 
destyds al, waarskynlik voor enigiemand anders, die visie gehad het van die tyd wat kom. Dink 
maar aan die feit dat die Irenekerk woonstelle rondom die kerk gebou het in ’n tyd toe die 
Afrikaner nog op woonstelle neergesien het. Trouens dr Nicol het self in en van die woonstelle 
ingetrek om duidelik te maak dat hy die toekoms verstaan het. Dit is in lyn met sy tradisie dat die 
Irenekerk die moed gehad het om nou hierdie grootse stap te doen. 

Hierdie daad van die Irenekerk is ook simbolies van wat die kerk telkens weer in die loop van die 
geskiedenis geroepe is om te doen. Die kerk moet voortdurend rekening hou met die 
veranderinge in die situasie waarin hy bestaan. Ter wille van die vervulling van sy roeping mag 
die kerk nie bly vashou aan verouderde posisies wat sy bediening eerder belemmer as help nie. 
Die kerk moet soepel genoeg wees om homself telkens te vernuwe om diensbaar te bly aan die 
koninkryk in ’n veranderde wêreld. Dit gaan dikwels om ingrypender dinge as die verandering 
van die ligging van ’n kerkgebou. In die loop van die tyd moet die kerk telkens weer leer om ’n 
ander taal te praat, sodat die mense van elke tyd dieselfde ou evangelie kan bly verstaan. 

Toe die Afrikaner opgehou het om Nederlands te praat, was dit onontwykbaar om sy Bybel vir 
hom in Afrikaans te vertaal. Toe hy opgehou het om ’n boerebevolking te wees en ’n stedeling 
geword het, moes die kerk leer om ’n stadskerk te wees. Toe die industrialisasie toegeneem het, 
was dit nodig vir die kerk om die mens van die geïndustrialiseerde tyd te bestudeer en anders te 
benader. Namate die kultuur verander, moet die kerk ook sy metodes, sy taal en sy aanbieding 
van sy boodskap in oënskou neem. Die kerk word in elke tyd voor nuwe vrae en probleme en 
uitdaginge gestel, en die plig van die kerk is om vanuit die evangelie besig te wees met die vrae 
van elke tyd. Die kerk kan hom nie aan hierdie verpligting onttrek nie. 

As alle tekens nie bedrieg nie, staan Suid-Afrika aan die vooraand van ontwikkelinge en 
veranderinge wat van die kerk die uiterste toewyding aan sy roeping sal vra, as die kerk nie deur 
die breë lae van ons volk as betekenisloos ervaar moet word nie. Ek vertrou dat die kerk hierdie 
uitdagings sal aanvaar. Ek hoop selfs dat die kerk in hierdie land by die deurdenking van die 
moderne wêreldprobleme ’n taak sal verrig wat vir die kerk in alle wêrelddele van betekenis sat 
wees in ’n tyd waarin die mens met reg besorg moet wees oor die teologiese en kerklike 
ontwikkelinge in die Westerse Wêreld. 

Maar daar is een voorwaarde voor nodig. Die kerk mag in die benadering en deurdenking van 
die probleme van die tyd nie die evangelie self verander of by die eise van die tyd aanpas nie. 
Die kontinuïteit met die geloof van die kerk van alle eeue mag nie verbreek word nie. Die 
kontinuïteit tussen die Irenekerk in Pleinstraat en op die nuwe perseel lê in dieselfde Bybel wat 
daar en hier op die kansel lê. Dit lê in dieselfde belydenis wat deur die eeue die antwoord van 
die kerk was op die woord van God. 

Dit is dan ook ons hoogste bede vir die gemeente Johannesburg-Oos dat die evangelie tot in 
lengte van dae hier suiwer en helder verkondig mag word. Mag die steen wat hier gelê word, ’n 
simbool wees van hegte fundering van die gemeente op die een fondament van die kerk – Jesus 
Christus, die Seun van God en die Verlosser van die wêreld. En mag dit nie alleen van hierdie 
gemeente geld nie, maar van die ganse kerk van Christus in hierdie land. 

  



Briewe uit die Vreemde  

(5) Is ons eredienste te koud en styf? 

April 1971 

 

Regdeur die wêreld word in ons tyd veel aandag bestee aan die vraag of die erediens nie op een 
of ander manier aantrekliker gemaak kan word nie. Die antwoord op hierdie vraag word in baie 
verskillende rigtinge gesoek. 

Sommige sê dat die preek liewer vervang moet word deur ’n ope bespreking oor aktuele 
onderwerpe. Andere wil die kerkdiens opluister met meer liturgiese swaarwigtigheid, met 
versieringe en kerke en die baie dinge wat in die kerke van Roomse tradisie al eeue lank in 
gebruik is. Daar is selfs ’n sterk stroming wat pleit daarvoor om, ten minste dan by bepaalde 
geleenthede, voordragte en dramatiese opvoeringe in die erediens ’n plek te gee of om 
popgroepe te laat optree met liedere wat ’n geestelike strekking het. 

Soos ek die Ned. Geref. Kerk ken, verwag ek nie dat hierdie voorstelle by ons veel weerklank sal 
vind nie. Daarvoor is ons voorstelling van wat ’n erediens is, veels te behoudend. Gelukkig is dit 
ook so dat die erediens by ons nog deur groot groepe gemeentelede positief waardeer word en 
dat ons teologiese opvattinge oor die wese van die prediking en die ander handelinge wat in die 
erediens plaasvind, van sodanige aard is dat ons nie spoedig in allerhande snaaksighede sal 
verval nie. 

Tog het ek nie die indruk dat ons geen rede het om aan die erediens ons ernstige aandag te gee 
nie. Tydens ons kort besoek aan Suid-Afrika in Julie-Augustus 1970 het dit ons meermale 
opgeval dat predikante met ’n mate van sorg oor die eredienste praat en dat selfs getroue 
gemeentelede bely dat hulle maar weinig aan die eredienste het. Dit het op my die uitwerking 
gehad dat ek my oë en ore gespits het om te probeer waarneem wat dit kan wees wat selfs by 
ons mense met hulle goeie agtergrond van kerklike getrouheid, ’n gevoel van onvergenoegdheid 
met die erediens laat ontstaan. 

Wanneer ’n mens probeer om met die oë van ’n buitestander te kyk, merk jy soms dinge op wat 
jy self nie gesien het toe jy in die volle gang van die kerklike lewe betrokke was en opgegaan het 
nie. As dit my nie kwalik geneem sal word nie, wil ek graag enkele indrukke weergee in die hoop 
dat dit van betekenis kan wees vir ons kerklike lewe en veral vir ’n positiewe uitbouing van die 
erediens as sentrum en hart van die gemeentelike lewe. 

Die vernaamste ding wat my opgeval het, is die groot mate van koudheid wat ons eredienste 
aankleef. Nou moet ek dadelik sê: ons besoek het in die winter geval. Dit het dus beteken dat die 
kerkgeboue self yskoud was. Gelukkig was dit nie ’n koue winter nie. Buite het die son heerlik 
geskyn en was dit ’n vreugde om die blou lug te sien en jou te koester in die strale van ons 
onoortreflike son. Dat ’n mens ’n jas sou aantrek, was buite die kwessie. Sodra jy egter die kerk 
binnestap, slaan die koue van alle kante op jou toe. Gedurende die diens styg die koue 
langsamerhand van onder af in jou bene op, sodat jy teen die einde van die diens maar net te 
dankbaar is om weer buite te kan kom en die sonnetjie te geniet. 

Natuurlik het ons hier met ’n probleem te make. Ons reken in Suid-Afrika mos nie met die winter 
nie. Ons dink dus ook nie daaraan om ’n kerkgebou te verwarm nie. Miskien is die koste daaraan 
verbonde ook buite proporsie hoog, ek weet nie. Maar ons moet nie die psigologiese betekenis 
van ’n yskoue kerkgebou onderskat nie. Die kerkgebou moet in die winter ’n lokkende haard van 
warmte wees, nie ’n afskrikwekkende, koue gebou waaruit ’n mens bloot om liggaamlike redes 
liewer wegbly nie. 

Dit is nogal ’n vraag of die daling in ons kerkbesoek gedurende die wintermaande nie met die 
koudheid van die kerkgeboue iets te doen het nie. Ek herinner my goed dat ons herhaaldelik op 
ringsvergaderinge in die staat van godsdiens van meer as een gemeente gehoor het: die 
kerkbesoek wissel met die jaargetye. Dit sal dan ook daaraan te wyte gewees het dat ons tydens 
ons besoek op meer as een plek getref is deur die swak kerkbesoek. Dit maak die koudheid van 
die kerkgebou natuurlik nog kouer as daar in ’n groot kerk slegs enkele mense sit, meestal agter 
of aan die kant waar ’n paar sonstrale deur die gekleurde ruite na binne probeer beur. 



Nou moet ’n mens natuurlik realisties genoeg wees om daarmee rekening te hou dat dit vakansie 
was. Wintervakansie. Die koshuiskinders wat meestal ’n blok van die kerk volsit, ontbreek dan 
natuurlik. Maar die meeste gemeentelede is tog nie koshuiskinders nie. ’n Mens kry die gevoel 
dat die skoolvakansies by ons begin ontgroei tot kerk-vakansies. 

En so gebeur dit dat die predikant wat na die derde gelui ingestap kom, in sy vlugtige blik deur 
die leë kerkgebou iets verraai wat ek so goed ken: ’n gevoel van frustrasie en teleurstelling 
daaroor dat dit vanmôre maar weer net ’n paartjies is wat gekom het om verkluim-verkluim, ge-
twee en ge-drie hier en daar in die kerkgebou te sit, sonder om werklik ’n gemeente te vorm. Ek 
het telkens weer dankbare bewondering gehad vir die getrouheid waarmee die predikante 
hulleself voorberei gehad het vir die diens en vir die onverstoorbare wyse waarop hulle hulle taak 
verrig het, selfs al was die opkoms nie bemoedigend nie. 

Maar goed: ek weet dat hierdie beeld eensydig is. In baie van ons gemeentes sal die kerkbesoek 
in die winter ongetwyfeld normaal wees, ondanks die onverwarmde kerkgebou. Gelukkig het ons 
ook sulke gemeentes meegemaak. Die probleem is egter dat ’n mens ook dáár die gevoel van 
relatiewe koudheid van die erediens nie heeltemal kon afskud nie. Daaruit lei ek af dat die 
koudheid wat ’n mens in ons eredienste – en nie alleen in ons eredienste nie, dit is blykbaar ’n 
universele kwaal – meermale aanvoel, nie slegs die koudheid is wat ’n mens vanuit die koudheid 
van die gebou toewaai of deur die swak bywoning van ’n bepaalde Sondag opgewek word nie. 
Dit sit kennelik dieper. Wat sou dit wees? Ek weet nie. 

Ek noem maar ’n moontlikheid as ek sê die mense wat die dienste bywoon, bly deurgaans koud 
en ontdooi nie. Elkeen sit by homself, opgesluit in sy eie klein en koue wêreld, sonder dat daar 
ooit in die loop van die diens ’n moment van egte ontmoeting en gemeenskap met mekaar, van 
warmte en vreugde deurbreek. 

Dit is veral duidelik aan die manier waarop ons mense sing. Ek het al so dikwels nagedink oor 
die vraag waarom ons Afrikaanse mense so swak sing in die kerk. Waarskynlik hang dit met ons 
volksaard saam. Wat dit betref, is die Europeërs heeltemal anders. Hulle kan spontaan en 
sonder inhibisies saamsing met hart en siel. By ons bly daar altyd ’n soort skroom om onsself 
prys te gee en heerlik hard te sing. Die gevolg is dat ons ook in die kerk staan met halfgeslote 
monde en ’n onverstoorbare waardigheid wat enige samesang hopeloos laat misluk en in die 
kerk ’n sieldodende effek moet hê. 

Daar is wel sommige gemeentes waar dit anders is. Uit my jeug kan ek onthou dat ons ouer 
mense veel beter gesing het en later het ek in studentegemeentes ook iets van hartlike 
gemeentesang belewe. Maar te dikwels is dit die geval dat, as ’n mens dit nog waag om in die 
kerk hartlik te sing, andere voor jou en langs jou begin loer wie die vreemde mens is, wat hom so 
aanstel om so hard te sing. As ons hierdie probleem nie kan oorwin nie, sien ek eenvoudig nie 
hoe ons ons eredienste ooit warm en aantreklik kan kry nie. 

Miskien sing ons te min gedurende die diens. Dit het my opgeval dat ons predikante meestal net 
een versie van ’n psalm of gesang opgee en dat die aantal kere wat die gemeente sing, ook 
besonder klein is. ’n Deel van wat gesing word, is daarby nog stereotiep, dit wil sê dit word altyd 
weer en by elke erediens gesing. Die intoglied byvoorbeeld, bly altyd dieselfde, net soos die lied 
na die wetlesing en die geloofsbelydenis. Dit is nie bevorderlik vir die lewendigheid van die sang 
nie. Trouens, die hele erediens ly daaronder dat ons altyd weer dieselfde liedere by bepaalde 
punte in die diens sing. Dit word so maklik outomaties en leweloos. Waarom is dit nodig? Die 
diens sal daarby baat as die intoglied elke keer afgewissel word, uit ’n hele paar verse bestaan 
en die gemeente die geleentheid gee om aan die begin van die diens reeds spontaan saam te 
sing, nie as ’n gewoontehandeling nie, maar as ’n bewuste dáád. 

Dit geld ook van die ander liedere. Ons sal ons gemeentes moet leer om baie en hartlik te sing. 
Die preek kan gerus ’n bietjie korter wees om meer ruimte te maak vir die gemeentesang. Ons 
moet eenvoudig die gemeentelede dwing om aktief te word en hulleself te gee in die erediens. 
Die passiwiteit waarmee hulle tans ’n diens kan meemaak, is dodelik. 

Wat my betref, is die eerste vraag nie watter hoë musikale waarde die liedere het wat gesing 
word nie. Die eerste vraag is of die gemeente in sy lied spontaan en hartlik die Here kan loof. 
Daarvoor is onder andere singbare wysies nodig wat vir die mens van vandag maklik is om te 



leer en verleidelik om te sing, sodat hy daarin ’n kanaal kan vind vir die uitdrukking van sy 
gevoelens. Dit is tog ondenkbaar dat net melodieë uit vorige eeue, wat boonop volgens ’n 
bepaalde styl geskryf is, goed genoeg sou wees vir die erediens. Die effek van ’n dergelike 
standpunt kan alleen wees dat daar aan die erediens ’n argaïese sfeer gaan kleef en dat die 
erediens steeds verder te staan kom van die lewe waarin ons elke dag verkeer. Die liedere wat 
ons in die kerk sing, moet sodanig wees, dat ons dit in die week tydens ons werk moet bly 
neurie. Dan sal die gemeentesang verbeter en die begeerte om in die erediens veel te sing, 
gestimuleer word. 

Op hierdie punt is dit miskien noodsaaklik om die vraag te stel of die koudheid van ons 
eredienste nie oor die algemeen te make het met die styfheid waarmee ons die hele erediens 
beoefen nie. Die onwil om spontaan te sing, hang waarskynlik saam met die gedagte dat die 
kerk ’n plek is waar ’n mens jou waardig moet gedra en dus nie sommer gewoon lekker mag sing 
nie. Daarom sit ons ook so styf en onbeweeglik in die kerk. Daarom trek ons onsself so oordadig 
mooi aan vir die kerk. Ek glo nie die storie dat die mooi aantrekkery net is om deur die mense 
gesien te word nie. Ek dink egter wel dat dit te make het met ’n voorstelling van die kerk as ’n 
stywe, deftige plek, ’n plek buite die gewone lewe, ’n plek afgeslote en vreemd, waar ’n mens 
anders is en anders doen as tuis. 

Miskien sit daar baie lofwaardige redes agter ’n dergelike benadering van die erediens. Die 
gevaar van ’n dergelike benadering is egter dat die erediens koud en onwerklik word en dat ons 
godsdiens oor die algemeen tot die terrein van die onwerklike en vreemde dinge gaan behoort. 
Eg-reformatories gesproke is die kerkgebou nie soseer die huis van God nie – want God woon 
nie in tempels met hande gemaak nie, en as ons van “Gods huis” wil praat, is dit in die eerste 
instansie tog die gemeente, nie die gebou nie. 

Eg-reformatories gesproke is die kerkgebou eintlik die huis van die gemeente, waarin die 
gemeente saamkom om God te dien en met mekaar gemeenskap te ondervind in die 
gemeenskaplike omgang met Gods Woord. Dit is daarom gevaarlik as die kerkgebou vir ons nie 
meer ’n gesellige, aangename en warm plek is nie maar ’n koue en vreemde plek waarin byna 
stereotiepe handelinge uitgevoer word, waartydens ons onsself geweldig beskaafd en styf moet 
hou. Die gemeente moet in die erediens kan woon, dit wil sê daar tuis wees. Maar tuis gaan dit 
gesellig toe en hartlik. As ons nie die styfheid van ons eredienste kan deurbreek nie, sal steeds 
minder mense in die erediens soos kinders aan huis voel. 

Ek is van mening dat dit omtrent die ergste ding is wat met ons erediens kan gebeur, dat dit buite 
die lewe te staan kom. Dan word dit ’n ornament, iets wat êrens by die versiering van ons lewe 
hoort, maar dit nie meer werklik bepaal of verander nie. Dit is opmerklik dat die Nuwe Testament 
oor ons “geestelike erediens” praat en daarby veral dink aan die feit dat ons in die lewe van elke 
dag onsself aan God as lewende offers toewy. Die erediens in die kerkgebou moet daarvan die 
voedingsbron wees. Dit kan egter nie gebeur as die verband tussen kerkdiens en gewone lewe 
deurgesny word en die kerkdiens ’n geleentheid word wat ’n mens alleen met spesiale klere en 
’n nog spesialer gesigsuitdrukking en liggaamshouding moet benader nie. 

Die vraag waarmee ek meer as eenkeer ons kerkdienste verlaat het, is hoe ons weer daarin 
gaan slaag om die kerkdiens in die hart van die lewe terug te bring, sodat wat daar gebeur, nie ’n 
verre, koue, vreemde reeks outomatiese en stereotiepe handelinge sal wees nie, maar die 
kloppende hart van ’n lewe wat sonder reserwe aan God gewy is. 


