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“ Die beginsel van
die wysheid is die
vrees van die Here,
en kennis van die
Heilige is verstand .”
Spreuke 9:10

Daar is heelwat mense vandag
wat redeneer dat hulle vir die
Here Jesus kan werk, sonder om
noodwendig te gaan studeer. En
dit is waar. Hulle kan. En baie
mense dien die Here, sonder dat
hulle ooit teologiese opleiding
ontvang het. Maar daar is wel
mense, vir wie die Here roep om
teologiese opleiding te ontvang
ter voorbereiding van hulle diens
aan Hom en ook volgens wat die
Kerk vereis vir ordening. Ek was
een van hulle. Wat is die waarde
van teologiese opleiding, vir my ?
Die waarde van teologiese
opleiding, eerstens, is dat ’n mens
as jong, ywerige maar onervare
gelowige, baie leer en heelwat
meer kennis van die Woord van
God en die praktyk van
bediening opdoen.
Ek kan
werklikwaar getuig dat my
opleiding by die CGTS my
deeglik toegerus het in veral die
praktiese aspekte van bediening.

Tweedens,

kan ’n mens se
verhouding met God heelwat
meer
verdiep.
Die
Bedieningspraktyk en
Geestelikevorming wat deel was

van my Diploma-kursus het
geestelike dagboeke bevat soos
“Beleef God” van Henry
Blackaby en ook “Beleef die
Heilige Gees”. Albei hierdie
dagboeke en studies het my
meer bewus gemaak van die
Here en ‘n honger gegee vir Sy
Wil en Plan vir nie net my lewe
nie, maar ook vir Sy kerk. Dis
nege jaar later, vandat ek my
Diploma-studies voltooi het, en
drie jaar sedert ek my
graadstudies in Teologie voltooi
het en ek is vandag steeds
dankbaar daarvoor!
So,
teologiese studies, gaan nie net
oor die akademie nie, maar om
deur die studiemateriaal wat
Skrifgefundeer is, God beter te
leer ken. - Ds Fritz Fenske (oud
CGTS student en huidige Dosent)
Die veranderende era van
teologiese opleiding en hoe
om vandag se generasie op
te lei en bedien.
Een stelling wat elke keer
treffend is, is die volgende: “in

hierdie tyd is een ding waaroor
ons seker kan wees, dat niks

seker is nie en dat alles voordurend
verander.” Dit is die stelling van ons
Moderator, Ds Sakkie Weber. En hy is so
reg as hy daardie stelling maak, veral in
die lig van wat in ons land aan die gebeur
is, en veral in die lig van veranderende
generasies. Hoedanig is die veranderinge
wat ons beleef? Wel ons sien die duidelike
veranderinge wanneer ons die generasies
met mekaar vergelyk. Gaan raadpleeg
gerus “Google” op die internet vir meer in
diepte besprekings van die kenmerke
van elke generasie. Maar in kort kan
generasies soos volg ingedeel word: ons
het eerstens die Stille Generasie, gebore
tussen 1925 en 1942. Dis hulle wat 70 jaar
of ouer is. Die Baby Boomers is hulle wat
gebore is tussen 1943-1960. Die Generasie
X ‘ers is hulle wat gebore is tussen 1961 en
1981. Dan het ons die Millenium generasie
wat gebore is tussen 1984 en 2005. Die
jongste of huidige opkomende generasie

word alreeds genoem, die Z-generasie.
Elke generasie het sy eie stel waardes en
verwysingsraamwerke wat heelwat
verskil vanmekaar. Sonder om die Skrif
en die Evangelie as fondasie vir Teologiese
opleiding prys te gee, het ons nodig om te
leer hoe om die relevante generasies en
ook vandag se generasie te bedien en op
te lei. Die Kerk vandag, het nodig om
kennis te neem van hierdie generasie en
hulle behoeftes om hulle effektief te kan
bedien. En daarvoor het ons u as getroue
ondersteuners van die CGTS se gebede
konstant nodig, vir wysheid en leiding van
die Here hoe om as instansie (en Kerk)
relevant te bly vir hierdie generasie. Ons
dank die Here God dat Hy gister, vandag
en tot in ewigheid dieselfde bly. Heb 13:8
— Ds Fritz Fenske, Dosent
(en ook deeltydse Jeugwerker)

BOEKAANBEVELING:

“A student’s A-Z of Theology”
- W Domeris en Dr. Kevin Smith.
Vir enigeen wat teologie op ’n informele basis wil studeer en
teologies wil groei, stel ons die boek, “ A student’s A-Z of
Theology” voor, geskryf deur W Domeris en Kevin Smith.
Teologie is nie vandag jou normale akademiese dissipline nie
maar dis ook nie ‘n gesogte loopbaan keuse nie. Wanneer ‘n
loopbaan of studie in Teologie wel nagevolg word, is dit nodig
dat die gemiddelde student tog al die nodige hulp en bystand
inwin wat nodig is. Vir hulle wat egter passievol is oor die Here
en Sy werk, is die akademie ons hart se punt. Daar is heelwat
skrywers wat bydraes lewer tot die dissipline van Teologie, as ‘n inleiding tot ‘n in-diepte
studie van Teologie. Uiteindelik lei dit tot ’n begeerte om meer te leer oor ’n spesifieke
onderwerp. Hierdie boek, “A student’s A-Z of Theology”, sal enige behoefte vir leke
studies in Teologie aanspreek.
- Deur Ds Shan Naidoo, Dosent

Wat is 'n getuie?
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die
Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel as in die
hele Judea en in Samaria en tot in die
uithoeke van die wêreld. “ Hand 1:8 NAV
As Jesus-volgelinge moet ons sy getuies
wees oor die hele wêreld. Kom ons vra
egter eers die fundamentele vraag: Wat
is ‘n getuie? Ons sal dit beter verstaan as
ons kyk hoe werk getuienis-lewering in
die hof. As ‘n saak aangehoor word, word
daar “getuies” geroep. Hulle was
teenwoordig of het een of ander
betrokkenheid by die saak. Nou moet
hulle kom vertel PRESIES wat hulle in die
verband ervaar het. Wie het wat gesê,
wat het toe gebeur, ensovoorts. Dis

belangrik dat so ‘n getuie net op ‘n
getroue en betroubare wyse vertel wat hy
beleef het. Hy hoef nie vir die hof iets te
kom leer, of die hof van iets te oortuig
nie. Hy hoef ook nie te interpreteer of te
verklaar waarom iets gebeur het nie.
Verstaan jy? As getuie van Jesus is jy nie ‘n
“spesialis” (‘n teoloog of evangelis nie),
maar bloot ‘n GETUIE. Jy vertel bloot wat
jy beleef het – en wat jy steeds beleef. Dis
al.

Gebed: Here, ek beleef U wel. Ek HET ‘n
getuienis! Maak my vrymoedig om dit te
deel. Amen.
- Deur Ds Jimi le Roux,
Padlangs Bediening en Dosent

Getuienis uit die lewe van ‘n student:
Henk Vorster
Ons het vir een van ons studente, Henk Vorster, gevra om ‘n getuienis met ons te deel.
Hy skryf: “In die afgelope 2 jaar, het ek of eerder my gesin die een of ander terugslag

in ons lewens ervaar. My gesondheid het agteruit gegaan en een operasie na die
ander is gedoen. Daar was nie sukses nie, en ek moes met baie pyn leef, in so mate
dat ek regtig niks normaals kon doen nie. Dit het veroorsaak dat die dienste wat ek
by n krieketklub verrig het nie kon voortgaan nie en het ons ook ons inkomste
verloor. Dit is in hierdie tyd dat ons gesin die liefde en die omgee van die Here
ontvang het. Elke dag het ons gesit en wonder wat maak ons more, wat eet ons, wat
gaan gebeur. Ag baie dinge het daarmee saam geloop. My vrou kon nie werk toe
gaan nie, daar was nie vervoer nie. Waar ons moes wees het ons gestap. Dit het ons
hele geloofslewe verander. Deur geloof in God, ons het geweet dat ons nou heeltemal
van God afhanklik is. Daar was geen ander uitweg nie. In die begin was dit moeilik,
om aan te hou glo en te vertrou. Ek kan egter getuig dat wonder op wonder op
wonder plaasgevind het. In hierdie tyd het ons nooit honger gaan slaap nie. Sonder
dat ons na mense uitreik, het hulle dinge na ons huis toe gebring, mense wat ons goed
geken het, mense wat ons nie eers geken het nie. Elke dag tot vandag toe nog gebeur
dit op gereelde basis. Die versie in die Bybel wat vir my die meeste betekenis het, het
gekom nadat ons besef het dat God alles vir ons doen. Eks 14:14 ”Die Here het vir
Moses gesê moenie bekommerd wees nie, ek sal vir jou verg.” Dit is die vers wat ons
deur hierdie tyd gedra het en ook nou nog dra. Moenie bekommerd wees nie, die
Here veg vir my.
- Mnr Henk Vorster, Huidige Graad

Is ‘n 24/7
Christelike Gereformeerde Kerk SA
of
ENIGE gemeentelike gebedsketting
moontlik vandag?
Ons het reeds met ons Desember 2017
uitgawe, ‘n artikel rondom gebed
geplaas. Maar ons plaas dit weer. Kom
ons word aangespoor tot gebed, deur
die voorbeeld van die impak van die
Morawiërs en hulle gebedskettings
vroeër in die geskiedenis, soos beskryf in
die volgende artikel.
Die eerste tekens van sendingwerk in
Suid-Afrika dateer terug na ’n honderd
jaar van verenigde gebedskettings deur
die Morawiërs (1727-1827) Hierdie
herlewing het ‘n hele eeu geduur ! In
1737 het die eerste Morawiese sendeling
na Suid-Afrika gekom, 85 jaar nadat Jan
van Riebeeck in 1652 in die Kaap
aangekom het. Hierdie klein Morawiese
gemeenskap afkomstig van Hernnhut,
Duitsland, het 300 sendelinge uitgestuur
na die uithoeke van die aarde en om dit
te bereik in 65 jaar.
Is ons soos die eerste Christelike
gemeenskap want byna niks gedoen het
om die Koninkryk van God in 85 jaar uit
te brei nie, of gaan ons soos die twee
klein Christelike gemeenskap, aan God

vashou en Hom
soek, deur ’n
konstante
gebedsketting ?
Hoe doen ons
dit ? Miskien
dink jy jou
gemeenskap,
gemeente of jyself is nie baie prominent
nie. Maar dit maak nie saak in watter
hoedanigheid jy, jou gemeenskap of
gemeente is nie. Jy moet net ’n gewillige
hart hê. Dit gaan oor om by Jesus se
voete te sit. Soos Maria in Luk 10:38-42.
As jou hart in gebed is, kan jy by ons
aansluit en deelnaam aan die
gebedsketting van 24 uur, vir ongeveer
30 minute waarin jy die Woord kan lees
of na jou gunsteling geestelike musiek
kan luister. Praat dan met die Here oor
enigiets en tree in in gebed vir jou mense,
jou gemeente in die Christelike
Gereformeerde Kerk of enige ander
denominasie waarin jy aanbid. Bid ook
vir die CGTS as opleidingsinstansie en
dank en prys die Here volgens Fillipense
4:6-7, 1 Thess 5:17-18 en 1 Tim 2:1-2. So as
jy 15-30 minute of meer het per dag,
gebruik dit om by die voete van Jesus te
sit om die gebedsgetting te help begin.
Kontak ons gerus indien jy op hierdie
manier geroepe voel om ‘n verskil te
maak, daar waar jy is.
- Leon Swanepoel, Dosent—leon@cgts.co.za

Sara-Abraham-Hanna:
onmoontlikheid word werklikheid!
Ni Hao! (Sjinees vir “Hallo”)
Vandag het ons waterlelie stamme/
wortels saam met ons middagete hier by
die skool geëet. ‘n Mens kan dit seker
hanteer want die naam Hanna beteken
‘genade’ en
die res van
my naam
beteken
‘lelie!’
So het ons
die voorreg
gehad om in ‘n totale Chinese
gemeenskap woonstel blok te bly waar
NIEMAND kon Engels praat nie. Net by
ons skool so paar blokke ver, en
natuurlik by die oop deur familie om
DPM Bybelstudies te hou.

Hoekom China? En hoekom so ver?
Daardie selfde vrae het ek as missiologie
student op die CGTS Kweekskool in
Benoni gehad. Ons het al verskeie
sendingreise na Afrika onderneem, maar
hierdie was iets anders wat die Here in
ons harte geplaas het. Eers het ons
stilletjies gelag toe ons die uitnodiging
kry om saam met ‘n oorsese uitreikspan
in China te gaan bly. Dit was so SaraAbraham-Hanna onmoontlikheid. Ons
kry dit dan nie eers reg om in die dorp te
kom nie, wat nog van die kontinent af!
Maar die Here het voorsien en ons het
onsself vinnig tuisgemaak in ons Beijing
gemeenskap. Dit is ‘n vredevolle volk,
deur baie swaarkry en vervolging. Daar
was ‘n tyd in hul geskiedenis dat ALLE
boeke verbrand moes word, en net ‘n
klein rooi boekie van die regering gelees
mag word.

Ten spyte daarvan floreer die
ondergrondse en Drie-Self Kerke. En kon
ons ‘n verskil maak in baie kinders en hul
ouers se lewens in China, selfs in regering
skole. En ons leer nogsteeds hoe om
Chinese karakters te herken en te skryf!
Jesu ai wo! (Jesus loves you!)
Kom bid saam met ons vir:

·

DPM bediening wat boeke ondergronds
druk, en ons medewerkster F

·

Die woonstelblok in B en omgewing
waar ons gebly het, en vir die broers en
susters daar ondergronds

·

Vir broers en susters om sterk in hul
geloof te bly in hul vervolging van
vandag

·

Ondergrondse broers en susters in
Xinjiang, ‘n Moslem provinsie in China

·

Ons Chinese karakter oefenry en taal
aanleer omdat dit in ons hart is-vir ewig

·

Die Taiwanese Buddhistiese tempel in
Bronkhorstspruit

·

Ons werk by die CGTS, Eden Gemeente
huidiglik.
- Mnr Leon & Mev Hanna Swanepoel

Die CGTS kantore brei uit
Ons is die Here Jesus baie
dankbaar vir die wyse
waarop Hy vir die CGTS
op andere maniere
voorsien en onderneem.
Die
addisionele
kantoorspasie is aangebou
en besig om voltooi te
word.

‘n Uitdaging aan
Seminarium en Kerk
In sy boek, “Every nation in our
Generation”, maak Rice Broocks, die
mede-stigter van Every Nation, die
volgende stelling: “Kerke wat dissipels

en as daar self-vermenigvuldigende
leiers opgelei word, is dit omdat daar self
-vermenigvuldigende dissipels gemaak
is.” Nietemin, as ons die Kweekskool se

maak en leiers oplei sal onvermydelik
ook nuwe kerke plant.” (Broocks, R

missie in ag neem, om leiers op te lei wat
kerke sal plant, dan moet die
Kweekskool mense oplei wat
gedissipileer is.
As dit die kerk se
oogmerk is is om verskeie kerke te
plant, dan moet die kandidate wat ons
werf, self-vermenigvuldigende dissipels
insluit en die opleiding moet sodanig
wees dat self-vermenigvuldigende leiers
en self-vermenigvuldigende kerke ’n
uitkoms sal wees.

2002:182) As sy stelling waar is, kan ons
dieselfde stelling omdraai? “As geen

kerke geplant word nie, is dit omdat
geen leiers opgelei word nie, en as geen
leiers opgelei word nie, is dit omdat geen
dissipels gemaak word nie.” As daar
waarheid in so ‘n stelling is, kan mens
dan soos volg uitbrei op so ‘n stelling?
“As daar self-vermenigvuldigende kerke

geplant word, is dit omdat daar selfvermenigvuldgende leiers opgelei word,

‘n Uitdaging om oor na te dink deur Ds
FC Bodenstein, Rektor

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 debietordersisteem 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.
Debietordervorms kan op versoek aangestuur word.
Elke bydra is welkom.

Die oes is groot, maar die arbeiders is min.

Jy word uitgedaag om toegerus te word as arbeider!

Kontak die CGTS
Formele studies
Diploma in Pastorale Teologie, met hoofvakke in
Gemeentebediening • Sending • Pastorale Beraad
BTh Graad (3-jaar) met hoofvakke in
Gemeentebediening • Sending
of

Informele toerusting
voltooi modules in `n reeks kortkursusse, byvoorbeeld:
Christelike Leerstellings • Christelike Dissiplines • Bybelstudie vaardighede
Leierskap en Beplanning • Beleef God • Ontdek jou Gawes
Die werk van die Heilige Gees • Sending en Evangelisasie

Die CGTS is ten volle geakkrediteer en geregistreer
by die Departement van Hoër Onderwys, SAQA en CHE

GOEIE NUUS!
DIE CGTS SE KURSUSSE
WORD NOU OOK AANLYN
AANGEBIED BY
campus.cgts.co.za
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