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Ja, ook as die geroepe arbeiders wat vir  
bedienings opleiding aanmeld, min raak.  
In ons Woord spreek die profeet van 
wonderlike dinge wat met sy volk gaan 
gebeur. As hulle geregtigheid soos ‘n glans 
uitbreek, sal die nasies die Here se 
heerlikheid in hulle raaksien.  

In hoofstukke 60 tot 61 het die profeet al 
gesê dat die nasies daardeur aangetrek 
sal word en hulle sal soos seuns en dogters 
kom help om die volk se mure te herbou.  
Jesus het dan ook volgens Lukas 4:18 tot 
by verse 21 by Jesaja aangesluit, toe Hy as 
die eintlike Gesalfde Profeet, uit hoofstuk 
61 voorgelees het. Ons as Christen-
gelowiges kan juis vandag met Jesaja 
identifiseer, want Christus sê dat daardie 
wonderlike beloftes van goeie nuus, 
naamlik van vrylating en blydskap vir 
treurendes, genesende vertroosting vir 
gebroke harte, en openbarings insigte vir 
geestelike blindes, eintlik deur Sy koms in 
vervulling gaan.  

Ons kan self ook van sulke wonders 
getuig, in dié sin dat ons as gelowiges 
ervaar het hoe ons ons geestes oë deur 
die werk van die Gees van Jesus Christus 
geopen is en ons daardie genesing en 
blydskap beleef het, toe Hy ons verlos 
het. Hy het ons ook meer as oorwinnaars 
gemaak. Deur Jesaja te bestudeer help 
dit ons om opnuut God se beloftes vir ons 
raak te sien en om op Jesus se opdrag te 

In die tyd wat kerke en teologiese 
opleidingsinstansies toetse ondervind, glo 
ons die Here bemoedig ons deur middel 
van die profeet Jesaja, byvoorbeeld, uit 
Jesaja 62.  

God het hierdie Woord gegee in ‘n tyd 
wat die volk Israel in ballingskap baie 
moedeloos was en drastiese dinge soos die 
volgende gesê het: “my weg is vir die 
Here verborge . . . my reg gaan by my 
God verby” (Jes. 40:27) en “. . .die Here 
het my verlaat. . .die Here het my 
vergeet “ (Jes. 49:14).  

Die Here antwoord Sy volk in ewe 
dramatiese maar bemoedigende terme.   
Al kom Ou Testamentiese voorbeelde 
soos hierdie in paraboliese en hiperboliese 
terme na ons en al is ons nie aan sulke 
traumatiese omstandighede onderwerp 
nie, kan ons vandag nog met God se ewe 
lewende en kragtige Woord identifiseer 
en bemoediging daaruit put.   

Selfs profete van ouds, soos Jeremia en 
Elia moes per geleentheid bemoedig 
word. Jesaja is besig met ‘n hele reeks van 
bemoedigings boodskappe en hy sê 
namens die Here, wat vir hulle omgee, 
dat hy hulle sal aanhou bemoedig en dat 
hy sal aanhou om vir hulle in te tree.  

So kan ons ook vandag op God se Woord 
ag gee as ons wonder hoekom 
kerkvervreemde mense traag is om 
daarop ag te slaan, as ons met die goeie 
nuus van Jesus  Christus na hulle uitreik 
en as ons vind dat selfs kerkmense en 
evangeliese gelowiges traag is om by die 
Here se werk betrokke te raak.    

Binne die konteks van die kerk in aksie 
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fokus om dissipels te maak en dat ons Hom vir die 
vrug daarvan kan vertrou.  Daarom kan ons die 
Here biddend daarvoor vashou, al sien ons nog nie 
groot kerklike en kweekskool deurbrake nie. Jesaja 
sê by implikasie ons moet tot God bid en ons moenie 
ophou om God aan Sy beloftes te herinner nie.  

Hy sê verder vir ons as deel van God se volk, ons 
moet deur die “stadspoort” gaan. Ons moet 
uitbeweeg, en die pad voorberei vir diegene wat 
nog moet inkom. Ons moet ’n “banier” oor die volke 
uitsteek as aankondiging van God se goeie nuus. 
Dan sal “Sion” genoem word, die geëerde.  In 
vandag se konteks sal die Kerk as God se volk erken 

word.  Mense sal hulle tot God en die Kerk bekeer as 
ons met vrymoedigheid en in geloof na hulle uitreik. 
Dissipels sal gemaak word en van hulle sal as 
kandidate vir bedienings opleiding aanmeld.   Dis ‘n 
Woord wat ek glo, die Here gegee het en meer as 
een keer bevestig het. Wat ons te doen staan, is om 
Hom aan Sy beloftes te herinner, om ons lidmate toe 
te rus en saam met hulle uit te beweeg met die 
goeie nuus en om dissipels te maak, dissipels wat 
dieselfde leefstyl as ons sal aanneem en uitleef. Ons 
vertrou dus ook dat sommige vir teologiese 
opleiding gaan aanmeld . 
  - Ds Francois Bodenstein,  
   Rektor, CGTS 

2018 Sinode van die Christelike Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika:   
Die 2018 Sinode van die Christelike Gereformeerde Kerk was gehou op  
22 tot 26 Oktober 2018 by Meulstroom Oord buite Bronkhorstspruit.  
Die tema van die Sinode was “Op ons knieë vorentoe”.  Die nuwe moderatuur is ook 
gekies.  Ds Ralph du Toit is die nuwe moderator,  Ds Jimi le Roux is die Assessor Synodi, 
Ds Shan Naidoo, die nuwe Actuarius Synodi, Ds Andre Swart, die nuwe Scriba Synodi en 
Ds Buks de Bruin addisionele lid .   
Hierdie broers word almal Seën en sterkte toegewens vir die nuwe termyn. 

Word ‘n vennoot in ons bediening 
 

Die Christelike Gereformeerde Teologiese Seminarium (CGTS) is die amptelike opleidings instansie wat 
verantwoordelik is vir die toerusting en voorbereiding van leraars vir die kerk. Ten einde 'n gehalte diens te 
lewer is daar uiteraard ook fondse nodig om die CGTS in staat te stel om die nodige uitgawes te dek ten 
opsigte van registrasie en akkreditasie, ontwikkeling en instandhouding van kursusse, ontwikkeling en 
uitbreiding van die aanlyn-kampus, die verdere ontwikkeling en uitbreiding van die kampus en fasiliteite. 
 

Ongelukkig is dit nie moontlik om alle uitgawes alleen vanuit studente se fooie te dek nie en is die CGTS dus 
'n geloofsinstansie wat afhanklik is van donasies.  Dus is daar besluit om 'n debietorder sisteem in plek te stel 
wat dit moontlik sal maak vir gemeentes en ook individue om maandeliks by te dra tot die CGTS. Op 
hierdie manier, neem nie alleen die CG Kerk nie, maar ook lidmate eienaarskap en verantwoordelikheid vir 
die Kweekskool en word 'n konstante maandelikse inkomste genereer wat die CGTS in staat stel om hul 
verpligtinge elke maand na te kom. 
 

Graag nooi ons elkeen van julle om 'n verbintenis te maak om op hierdie wyse die CGTS te ondersteun.  
 

Debietorder vorms kan op versoek aangestuur word.   
Elke bydra is welkom.    

Die CGTS hou weer  
‘n Gradeplegtigheid en Toekenning seremonie ! 

Die CGTS hou eersdaags weer ‘n gradeplegtigheid en toekenning seremonie vir 
twee van sy studente wat onlangs hul studies voltooi het.  Die geleentheid vind 
plaas  op Saterdag, 26 Januarie 2019 by Eden-gemeente.     
Viktor Makitla ontvang sy BTh-graad en Johannes Sithole ontvang sy diploma in 
Pastorale Teologie.  Ons is trots op hierdie studente en eer die Here dat hulle die 
wedloop in hulle studies voltooi het !  Deur Fritz Fenske, Dosent 
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Die geleentheid waar Martin Luther die 
Protestantse hervorming ingelei toe het en toe 
hy sterk standpunt ingeneem het by 
Wittenberg, op 31 Oktober 1517, het die 
verjaarsdagviering geword van alle evangeliese 
en Bybel-gefundeerde kerke regoor die wêreld.  
Kort na die viering van Hervorming 500 
(Reformation 500), wat gehou was by die 
Kasteel Kerk in Wittenberg, en Hervormingsdag 
(31 Oktober 2018) hierdie jaar, sal Christelike 
leiers en Teoloëë  byeenkom in Zürich, 
Switserland vanaf 15-20 Julie 2019 vir die 
Hervorming 500 Wêreldwye Raad van Kerke.  
In die viering van die 500ste herdenking  van 
Ulrich Zwingli wat die Switser Hervorming in 
Grossmunster, Zürich ingelei het, vind Zürich 500 
plaas met ‘n vers vir vers uitleg prediking, vanaf 
Matteus 1:1.  Begeleide toere van die 
g e s k i e d k u n d i g e  H e r v o r m i n g s -
besienswaardighede in en om Zürich word 
onderneem deur die Wêreldwye Raad van 
Kerke, tydens die Hervormings vieringe. 
Kerkleiers, denominasies, sending organisasies of 
opleidingsinstansies word hartlik uitgenooi om 
deel te neem hieraan. Die vereiste is dat hulle 

Spesiaal geskryf deur Hanna Swanepoel vir die 
2018 Christelike Gereformeerde Kerk Sinode se 
vroue byeenkoms.  

“ Ek slaan my oë op na die kansel. 
My hulp kom nie daarvandaan nie.  

My hulp kom van die Here wat 
Hemel en aarde gemaak het.   

Al gaan ek tot in die diepste van 
elke vrou se hartseer en pyn, 

Selfs daar is U, 

U verlaat my nie, en U verlaat haar ook nie. 

U vertroosting en getrouheid is al waarop ek kan 
staatmaak. 

Soms is my geloof soos geen saadjie nie… 

Maar, ‘n saadjie is tog klein en belangrik 

Is dit nie makliker om U te dien sonder ‘n visie nie? 

Is dit nie makliker om vir U te werk sonder ‘n 
roeping nie? 

Want dalk hoef ek nie gepla te wees deur wat U 
eintlik van my vereis nie…? 

….wat die Gemeente of kerkraad of vroue van my 
vereis nie? 

…..die prys van die bediening of sendingveld van 
my vra nie? 

Help my om net myself te bly 

En my oë op U te rig 

Want dit is al 
waarvandaan  
my hulp 
kom…. 

 

 

Die Zürich 500 
die outoriteit en 
onfeilbaarheid van die 
Skrif bely en bevestig 
en hulleself verbind tot 
die Bybelse hervorming 
en gebed vir herlewing.   
D i e  S w i t s e r s e 
Hervormer, Ulr ich 
Zwingli (1484-1531), is 
gebore in Wildhaus in 

Switserland.  Hy was opgevoed in Basel, Bern en 
Wenen. Hy het ook as predikant van Glarus gedien.  
In sy vormende jare het hy vir Erasmus ontmoet.  
Later het hy in 1522, in die geheim getrou met 
Anna Meyer by wie hy vier kinders gehad het.  
Zwingli se hervorming in Switserland was gelyk aan 
die hervorming in Duitsland, met die enigste verskil, 
die nagmaal.  As ’n tydgenoot van Luther, was 
Zwingli die eerste gereformeerde teoloog en een 
waarin hy gesterf het in sy veldtog teen die 
Katolieke.   

 - Ds Shan Naidoo, Dosent  
en  Aktuarius van die C.G Kerk 

Bedevaartslied van ‘n Predikantsvrou 
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God Se Doel 
Volgens Jeremia 29:11 weet God wat Hy vir jou en 
my beplan. Voorspoed, en nie teenspoed nie, om 
vir ons ‘n hoopvolle toekoms te gee. 

Maar dalk is dit die laaste ding wat 
jy wil hoor wanneer uitdagings 
permanent in jou pad lê, en nie 
meer eers oor jou pad kom nie… 

Daar is hoop…Ontdek Sy plan vir 
jou en die wêreld.  

Jou Roeping 
Wat is die rigting waarheen jou 
lewe stuur?  Wys jou rigtingwysers in dieselfde 
rigting?  Of is jy van die kreatiewe soort waar alles 
in alle rigting staan?  Wat is jou passie in die lewe?  
Wil jy graag weet hoe om met jongmense te werk?  
Wil jy net rustig in ‘n groep wees sonder om 
aandag te trek? Miskien sê jy, ek kan net 
administrasie doen, hoe sal dit iemand kan help?  

Of miskien sê jy, nee wat, ek wil net die hele dag 
musiek maak en sing.  Ja, ek het ‘n roeping, maar 
wat daarvan? 

Of, is dit beter vir jou om met jou hande te doen 
net dit wat voorkom?  Voel jy dalk dat jy net te 
oud en siek is om enige iets te kan doen?  Ek wil 
net nie preek of in ‘n pot op die sendingveld beland 
nie! 

Want dankie tog, eintlik is ek nie geroepe nie… 

Of is jy jonk en het ‘n passie om as leier iewers 
betrokke te raak?  Kan jy ‘n nuwe gelowige 
dissipeleer sodat hyself ook ‘n dissipel maker word? 
Is jy op hoogte van die uitdagings wat jongmense 
vandag beleef? Het jy ‘n passie om ‘n verskil in jou 
omgewing te maak?  

Of dalk sê jy, ek wil graag my predikant of leier 
help, maar ek is nie so slim nie… 

OF, jy wil graag iets kosbaars uit die Woord met 
iemand deel, of net vir jouself hou, maar weet ook 
nie hoe om dit te verstaan nie? Frustreer jou 
huidige werk jou, want dit voel so on-christelik? 

Dit klink tog beter om te leer hoe 
om ’n positiewe verskil in iemand se 
lewe te maak.... 

Ons Missie 
Tel daardie voete en kop hoog op.  
Skep moed!  Jy kan ‘n verskil maak 
net daar waar jy is.  Ons rus jou toe 
met geestelike vaardighede waar 
al hierdie vrae beantwoord word. 

En daar is ook ‘n kort nie- geakkrediteerde kursus 
waar jy nie eers toets hoef te skryf nie! Jy kan weer 
leer hoe om vir jou gemeente en omgewing te bid 
en waar om van diens te wees.  

Deel van jou roeping is om by die Here te hoor 
WAAR en HOE jy iets kan doen.  Jy het dalk nie 
antwoorde nie, maar jy moet weet wat jou DOEL 
is. 

Om jou doel  te help verstaan, sal jou help om dit 
waarvoor jy ‘n passie het, te verwesenlik, al het jy 
nog nie die nodige bronne nie.   

Doen dit wat jy kan met dit wat jy het… 

Ons kan jou help om jouself toe te rus om voort te 
gaan om ‘n positiewe impak te maak al weet jy 
nog nie waar of hoe nie. 

GOD SE DOEL, JOU ROEPING, ONS MISSIE ! 

(Slagspreuk deur die CGTS personeel ontwerp om 
‘n verskil te maak) 

Geskryf deur Hanna Swanepoel  
(CGTS dosent en Alumna) 

3 Vinnige Wenke Om Jou Passie Te Ontdek 

Hoekom Teologie studeer? 
Vir jongmense wat besig is om hulle skoolloopbane 
te voltooi is daar vandag heelwat opsies wat 
studierigtings en loopbane betref.  Dit is ook so dat 
hierdie loopbane ook finansieel lonend is.  Tog is 
Teologie vervullend en geseënd.  In Teologie gaan 
dit oor meer as ’n loopbaan en salaris verdien.  Dit 
gaan oor om die Here, die Skepper van Hemel en 
Aarde, te ken en te dien.  Dit gaan oor om ’n verskil 
in mense se lewens te maak deur die verkondiging 

van die Evangelie en in die uitvoering van die Here se 
opdrag, vervulling te beleef wat bitter min sekulêre 
beroepe kan bied. Al bied die bediening nie altyd ’n 
reuse salaris, soos wat die sekulêre loopbane bied nie, 
is dit God wat in Sy Woord beloof dat Hy vir Sy 
dienaar sorg en onderneem, in geloof.  Die Christelike 
Gereformeerde Teologiese Seminarium (CGTS), word 
hier hoogs aanbeveel as opleidingsinstansie.  Laat ons 
jou toerus vir jou bediening ! 


