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“die tydperk 2015-2020 is van strategiese belang vir die kerk en elke 
gelowige,” sê ds Jannie Pelser, organiseerder van die Toekoms-
Venster-inisiatief. “Ons leef in ’n dinamiese en snel veranderende 

wêreld. Dit is noodsaaklik dat gelowiges en gemeentes opnuut nadink oor hulle 
betrokkenheid daarby”. 

ToekomsVenster fokus vanaf 2015 jaarliks op sekere belangrike aspekte 
van God se komende ryk. in 2015 die individuele gelowige; 2016 die 
plaaslike gemeente; 2017 die gemeenskap, 2018 Suid-Afrika en 2019 die 
wêreld. Die jaar 2020 is ’n jaar van toewyding en feesviering.

in 2015 word individuele gelowiges twee-maandeliks vanaf Februarie aan 
die temas Christus-identiteit, emosionele en geestelike heelheid, lewens-

Jannie Pelser

SimOn mAkGObelA (29) se 
verhaal lees soos ’n draaiboek en 
hou steeds wonderlike belofte in.

Hy is gebore te kromdraai aan die 
Wes-Rand. As een van sewe kinders 
ondergaan Simon nooit enige formele 
skoolonderrig nie, deels omdat sy 
vader die gesin in die steek laat en sy 
moeder die gesin alleen moet versorg. 
Verder sê Simon dat hy van kleintyd af 
onnutsig was. 

Op 16 (2002) laat sy vriendekring 
veel te wense oor. een aand in Rand-
fontein gaan dans hulle en in die vroeë 
oggendure vat hulle die trein terug 
Roodepoort toe. Terwyl een vriend 
hom van buite af aan die arms trek en 
probeer verlei om agter te bly en die 
ander hom na binne trek, maak die 
trein se deure toe. Hy beland onder die 
bewegende wiele. 

Toe Simon wakker word, lê hy met 
intense pyn in hoësorg in die leratong-
hospitaal. Die suster aan diens lig sy 
kop effens op, maar die skok van ’n 
halwe lyf omdat beide bene hoog op 
geamputeer is, is vir hom té groot. Die 
dae wat volg is troosteloos en deurme-
kaar gedagtes maal in sy kop. Die sin 
van die lewe is skielik onverstaanbaar 
en hy worstel met depressie en woede. 
 Gedurende sowat sewe maande in 
die hospitaal ontmoet hy ’n man in ’n 
rolstoel wat speels allerlei toertjies 
daarmee uitvoer. Dit prikkel sy belang-
stelling en die onnutsigheid kom hom 
goed te pas. nie lank nie of hy is ewe 
bedrewe met sy rolstoel. met verdrag 

Aan die ander kant van 2020
keuses, waardes en moraliteit, dissipelskap asook God se uitnemende en 
opwindende doel met elke gelowige om die beurt bekend gestel. Die 
omvattende en aanpasbare inisiatief sluit dagstukkies (twaalf minute per dag 
vyf dae per week), kleingroepinsette op DVD, preeksketse asook ’n daag-
likse interaktiewe blog in. Gemeentes en lidmate word uitgenooi om saam 
te reis na 2020. Die eerste tema “Christus-identiteit” se materiaal is deur  
dr Gerhard bothma ontwikkel. 

•  Kontak drienie by 011 665 2017 om u gemeente aan boord te kry. 
individuele lidmate is ook welkom om saam te reis na 2020.

•  www.toekomsvenster.co.za •  info@toekomsvenster.co.za

links bo: Simon Makgobela, sonder bene, maar ’n kampioen. regs bo: Simon Makgobela by die wegspring van ’n wedren in sy fiets.

word ’n leweransier saam met Simon 
besoek. Daar ontmoet hy kat Swane-
poel, ’n parapleeg wat hom uitnooi na 
die Paraplegiese ekspo by nasrec. 
 Hy word aan Hilary lesis voorgestel, 
voorsitter van die Gautengse Paraple-
giese Handfietsvereniging en as ’n 
H4-sportman geklassifiseer. Dit beteken 
dat hy in knielende posisie aan 
wedrenne moet deelneem. 
 Hy ontmoet ook vir ernst van Dyk, 
Suid-Afrikaanse Paraplegiese kampioen, 
wat in goeder trou ’n peperduur fiets 
beskikbaar stel waarmee Simon kan 
begin oefen. Wonderbaarlik betaal die 
stadsraad van mogale (krugersdorp) vir 
Simon se eerste fiets. 
 nie lank daarna nie verwerf Simon sy 
eerste goue medalje in die Gautengse 
kampioenskap. Hy word uitgenooi om 

Treinongeluk keer Simon se lewe om

’n toer kaap toe te onderneem saam 
met ander gestremde handfietsryers. 
So begin ’n pad van ontdekking vir ’n 
man wie se lewe dalk totaal anders sou 
verloop indien dit nie vir die ongeluk in 
2002 was nie.
 Simon is ’n inspirasie vir die plaaslike 
gemeenskap. Hy het van ’n skugter 
jongman in iemand met selfvertroue en 
visie gegroei. Simon ken nie die woord 
“identiteit” nie, maar sy lewe gee 
inhoud daaraan. Sy selfbeeld was aan 
skerwe na die ongeluk. Hy moes die 
pad van nuwe identiteitsvorming loop. 
Hy moes leer dat ’n mens veel meer as 
jou ledemate is. Dit is ’n reis wat 
gesonde mense hulleself nie kan 
voorstel nie. 
 Daarom getuig hy vrymoedig dat 
God hom ’n tweede kans gegee het. 

aanvaar hy sy gestremdheid, dankbaar 
dat hy darem nog arms het. 
 Simon word later voorgestel aan 
Pinkie Patane wat soos ’n moeder 
verantwoordelikheid vir hom aanvaar. 
Hy raak betrokke by ’n plaaslike gim 
waar ek hom op ’n dag raaksien. ek 
verneem dat dit vir Simon geen moeite 
is om ’n retoerrit na magaliesburg, ’n 
goeie 25 km vanaf krugersdorp, in sy 
gehawende rolstoel aan te pak nie. 
 Die ontmoeting noop my om 
Sondag tydens die prediking na Simon 
te verwys. Twee lidmate, Gerrie 
Strydom en Franco Diederiks en hulle 
bediening onder manne in die ge-
meente, besluit om Simon onder hulle 
vlerk te neem.
  Sy rolstoel moet dringend vervang 
word en met behulp van skenkings 
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kobus kok

in 2014 het ek die voorreg gehad 
om die wêreldbekende sielkundige 
Hubert Hermans in nijmegen in 

nederland te ontmoet. Hermans is die 
vader van die Dialogiese Self Teorie 
(DST). Volgens hierdie teorie is die self 
nie monolities (eenvormig) nie, maar 
polifonies (meervoudig). 

Om dit te kan verduidelik kan ’n 
mens maar dink aan daardie Russiese 
poppe wat mens kry waarin ’n paar 
poppe verskuil is. 

So is die mens opgemaak uit ’n 
verskeidenheid van “selwe”. So kan jy 
aan jouself dink as “ek as ma” of “ek as 
oupa”; “ek as professor”, “ek as 
besigheidsman/vrou”; “ek as Christen”; 
“ek as die avontuurlustige”, “ek as die 
een wat groot foute gemaak het”, ens. 

indien ’n mens mooi daaroor dink, is 
ons almal dus opgemaak uit verskil-
lende “selwe” en soms gebeur dit dat 
die verskillende “selwe” in konflik met 
mekaar kan staan. So kan die “ek as 
besigheidsman/vrou” in konflik staan 
met die “ek as ma/pa” deel. Die self 
van die hede of toekoms kan in konflik 
staan met die self van die verlede. 
Volgens Hermans is dit waar van almal 
van ons.

Ons het meervoudige, polifoniese 
identiteite wat almal soos ’n simfonie 
verskillende dele behels. Soms klink die 
simfonie soos ’n kakofonie. konflik is 
eie aan die lewe en menswees in 
be sonder. Daarom gebeur dit dikwels 
dat die self van die vlees in stryd is met 
die self van die gees. 

Dit is iets wat Paulus ook op ’n goeie 
dag beleef het. in Romeine 7 skryf 

Paulus self iets van hierdie oorlog 
tussen die verskillende dele van sy 
polifoniese self. 

maar Paulus het ’n oplossing gekry 
en moedig gelowiges aan om ook iets 
daarvan te begryp. Volgens Paulus het 
God die Vader ’n plan vir hierdie 
wêreld, en dit bestaan uit die versoe-
ning van die mensdom met Homself. 

God is in die eerste plek die God 
wat vrede wil herstel – Hy wil die konflik 
en spanning tussen die kosmos en 
Homself oplos (Joh 3:16; Rom 1; efes 
2; kol 1:15-20). Daarom stuur God sy 
Seun om te sterf sodat versoening 
bewerk kan word.

God, deur sy Seun, offer op sodat 
ons die waarde van opoffering kan 
verstaan. Vrede kom dikwels na 
opoffering. God skenk ons sy Gees wie 
se werk dit was om versoening, 
eenheid en rekonsiliasie te bring.

As God se agente het ons dus ook 
binne ons polifoniese/meervoudige self 
’n kragtige Gees wat in en deur ons in 
die rigting van versoening werk. 

Die bybel wil hê dat ons moet besef 
dat God se Gees ons totale menswees 
– al die dele van die polifoniese self wil 
transformeer en nuut maak. Die hart 
daarvan begin by openheid, nederig-
heid en ’n hart vir versoening met God, 
myself en ander. indien ons dit besef, 
lei dit tot die transformasie van ons 
identiteit(e) op meerdimensionele 
vlakke. 

• Prof Kobus Kok doseer nuwe 
testament aan die universiteit 
Pretoria. 

Cobus van Wyngaard

i   write as one deeply intertwined with 
the development of social media. i 
write, deeply convinced that social 

media is here to stay, and that it will 
continue to form our interactions with 
each other in profound ways. i’m not 
often drawn to listing how Facebook 
are wasting away the youth of today, or 
to upholding a glorious picture of 
some past of deep relationships which 
is slowly fading away. Social media is 
here to stay, but as one deeply 
intertwined with the development of 
social media, i am slightly worried 
about myself.

Among the many concerns naomi 
klein raises in her recent book on 
climate change, This changes every-
thing, one caught my attention: This 
might be the worst time for a struggle 
against global climate change, because 
we find ourselves at a time when we’ve 
lost the kind of attention span required 
for the decades of struggle which will 
be required, being quick to get 
distracted.

With the tap of a finger i can get up 

to date information on an uprising in 
eastern europe, famine in remote parts 
of Africa or a deteriorating city in 
northern America. Censorship has little 
chance as i can read the thoughts of 
church leaders and theologians from 
Asia, latin America or parts of South 
Africa i would otherwise have little 
contact with.

Christian formation has always had a 
slowness to it. it’s a lifetime journey, 
being formed into the image of Christ. 
it requires developing habits over 
years, learning to listen, discerning the 
way forward on the journey of life. i’m 
not concerned about the time wasted. 
Others wasted time watching televi-
sion, playing pacman or yo-yo. but our 
growing distraction not only puts our 
future in danger when we need a 
focused struggle, but Christian identi-
ties which require formation over time 
are similarly being distracted. And 
perhaps these two problems are not 
unrelated at all.

• rev Cobus van wyngaard is a 
lecturer in systematic theology at the 
university of South africa, and 
ordained minister in the dutch 
reformed congregation Pretoria.

dion Forster

LeT me ask you a very important question: Who are you? Telling me your 
name is not enough nor is telling me what you look like. What is it that 
makes you, “you”?

Getting to the very heart of your true identity can be quite difficult in the 
so-called post-modern age. Contemporary culture tells us that we can find our 
true self by owning things (bigger cars, more luxurious homes, name brand 
clothes). Or that we can find ourselves in positions of status or fame. Our pursuit of 
identity in these ways will never bring true peace and fulfilment.  

We throw ourselves into working harder, not to produce things that make the 
world a better place, but to earn more so that we can buy things that will make us 
feel better about ourselves. in the process many families are lost, lives are de-
stroyed and potential is wasted.

We read throughout the bible that God has meticulously and carefully created 
each person. God spent an eternity thinking about you, dreaming about you, 
planning just how special, unique and wonderful you will be. Psalm 139:14 (nRSV) 

says “i praise you, for i am fearfully and wonderfully made …”  Simply stated, you 
have a God-given identity, and it is beautiful, it is intended for your blessing and 
you are intended to be a blessing to God and to the world.  

 You have an opportunity to discover who you truly are, by carefully discerning 
and discovering your true identity in Christ. This is done through prayer (asking 
God), through studying and meditating upon the scriptures, and of course through 
living in Christian community. One of my favourite Christian theologians, Stanley 
Hauerwas, says it in this way:

“For i take it to be crucial that Christians live in such a manner that their lives 
are unintelligible if the God we worship in Jesus Christ does not exist.” 

may you truly come to discover the wonder and blessing, and fullness of joy, of 
knowing who you are in Christ and how you are to live as one of his followers.

• dr dion forster is a senior lecturer in Systematic theology and ethics in the 
faculty of theology at Stellenbosch university.

 

Your identity in a post-modern world

Die Christen en haar 
verweefde identiteite

A glimpse …  
a click … 

distracted 
 … Christian 

identity
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Jannie Pelser

t Hembeni Joni is in 1986 as 
die oudste van vier kinders in 
mafikeng gebore. in 1990 

verhuis sy ouers na Theunissen in 
die Vrystaat waar hulle huwelik op 
’n jong leeftyd op die rotse loop. Sy 
moeder tree weer in die huwelik 
maar die verhouding met sy stiefpa 
is gespanne. Dit is in hierdie tyd dat 
’n onderwyser hom voorstel aan die 
teater. Hy kry geleentheid om op te 
tree en begin ’n liefde ontwikkel vir 
die kunste.

Sy moeder sterf in 2000 toe hy 14 
jaar oud is. Die verhouding met sy 
stiefpa versleg sodanig dat sy eie 
vader die kinders kom haal en 
terugneem na mafikeng. Daar is die 
verhouding met sy stiefmoeder ook 
stram. intussen begin hy om onder sy 
vriende akteurs te werf om in sy eerste 
eie produksie, geskoei op sy lewe, te 
speel. 

Thembeni voltooi sy skoolloopbaan 
in mafikeng en besluit om groener 
weivelde te soek. Hy werk in 2008 vir 
’n tyd in Rustenburg maar ’n rugbese-
ring in 2006 laat hom gou tot die be sef 
kom dat handearbeid nie vir hom is 
nie. Omstandighede en inter per soon-
like verhoudinge met hul le werkgewer 
laat ook veel te wense oor. 

later, met R100 in sy sak en sonder 
enige verwysing of adres in Gauteng, 
bevind hy hom die eerste aand op 
Parkstasie in Johannesburg waar hy 
noodgedwonge oornag. Wonderbaar-
lik loop hy ’n ou vriend raak wat hom 
uitnooi om by hom en sy moeder in 
munsieville, krugersdorp, te kom bly. 
Omdat hy nie ’n inkomste verdien nie 
versleg die verhouding mettertyd.

in hierdie tyd ontmoet hy Anna wat 
hom uitnooi om by haar en haar 
kinders in hulle beknopte “shack” te 
kom woon totdat hy ’n heenkome 
gevind het.

Hy hoor van ’n talentfees wat deur 
die Rant-en-Dal Gemeenskapskerk 
gereël word en skryf sy groep in. Teen 
hierdie tyd staan sy kunsbedrywig-
hede as die black Child Theatre 
Company bekend. Die groep wen  
R5 000 met hulle produksie en so 
word ’n loopbaan gebore wat baie 
belofte inhou. Ouers in munsieville 
sien die potensiaal en laat hulle 
kinders toe om by Thembeni betrokke 
te raak. Die geselskap groei met 30 
nuwe lede. 

Gedryf deur sy passie en liefde vir 
die teater maar noodgedwonge 
afhanklik van ’n inkomste begin hy vir 
Corrie, ’n lidmaat van Rant-en-Dal, 
werk. nadat Corrie bewus word van 
Thembeni se belangstelling in die 
kunste, bied hy aan om hom en ’n 
vriend vir ’n jaar na die Sebiko 
kunsakademie te stuur en daarvoor te 
betaal. 

Thembeni wen sedert 2011 
verskeie toekennings van gesagheb-
bende instansies. Van sy werke word 
bekroon met benoemings vir onder 
andere die beste draaiboek, produk-
sie en regisseur. Die groep wen  
R50 000 as eerste prys by die 
Departement van Sport, kuns en 
kultuur en tree as deel van die prys 
twee agtereenvolgende jare by die 
Grahamstadse kunstefees op. Sy 
harde werk word in 2014 bekroon met 
die gesogte naledi-toekenning vir die 
beste gemeenskapsteater in Suid-
Afrika. 

Sy drama, Simunye, in Afrikaans, 
word bekroon met verskeie toeken-
nings deur onder andere die masa-
kane Arts Festival, Gauteng. Dit 
handel oor versoening tussen rasse-
groepe in Suid-Afrika. by die bekende 
markteater in Johannesburg ontvang 
hy ’n toekenning vir die beste 
regisseur.

’n  Onwaarskynlike pad
Thembeni vertel dat hy nooit ge-
droom het dat sy pad met die van 
“witmense” sou kruis en dat hy in  
hulle kring verwelkom sou word nie.  
Hy vertel hoedat sy selfvertroue 
gegroei het namate hy, wat eintlik ’n 
introvert is, deur middel van sy kuns sy 
stem hoorbaar kon maak. 

Tans werk sy groep, waarvan die 
meeste lede matriek het maar werk-
loos is, aan twee verhoogstukke. Die 
een, Twisted, speel begin 1900 in 
Frankryk af. Dit vertel ’n Suid-Afri-
kaanse verhaal binne ’n vreemde 
konteks. Dan hoor mense beter, sê hy.

Thembeni en sy lewensmaat Polisa 
motshotshodi woon saam met hulle 
dogtertjie Onalena in ’n klein sinkhuisie 
in munsieville. Daar is net plek vir ’n 
dubbelbed, yskas, boekrak en ’n 
tweeplaatstofie. Die hitte is ondraaglik 
in die somer en dit word baie koud in 
die winter, vertel hy. Hulle oefen elke 
dag in ’n gemeenskapsaal. Rant-en-Dal 
fasiliteer ’n weeklikse bybelstudie wat 

energiek bygewoon word. Die groep 
tree gereeld in die gemeente op. 

Tans werk Thembeni saam met die 
Orcar Company aan ’n loodsprogram 
vir ’n dokumentêr-dramareeks vir TV 
oor mense wat in die gevangenis tot 
inkeer kom en hulle lewe verander. Hy 
is konstant besig om sy horisonne te 
verbreed en mik na die baxter-teater 
in kaapstad. 

Thembeni is ’n voorbeeld van 
iemand wat ten spyte van en te midde 
van moeilike omstandighede die lewe 
as gawe aangryp. kom ons wees 
eerlik: Wat is die kans dat ’n swart kind 
uit ’n gebroke huwelik, bykans twintig 
jaar gelede op ’n plattelandse dorp 
liefde vir die teater leer? Sy nederige 
begin en seer ten spyt, het iets met sy 
gees geresoneer. Algaande het hy ’n 
besef ontwikkel van sy waardigheid as 
mens, sy unieke identiteit en gawes. 
Daarin het sy medemens ’n toon-
aangewende rol gespeel. 

Ons het mekaar nodig om die 
beste in mekaar na vore te bring.

Your identity in a post-modern world

Thembeni Joni vestig sy eie identiteit

Ds Jannie Pelser by Thembeni Joni en van die toekennings wat Thembeni al verwerf het.

BO: Só lyk van die toekennings wat Thembeni Joni en sy teatergeselskap 
 al ingeoes het. OnDer: Thembeni en sy lewensmaat Polisa Motshotshodi by 

hulle sinkhuisie in Munsieville.
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niCo kooPman

Die belydenis van belhar 
(1986) bied onmisbare 
riglyne vir ons denke oor 

identiteit. Dit dui aan dat geloof in 
Jesus Christus die enigste vereiste is 
vir lidmaatskap van die kerk. Hieruit 
kan ons aflei dat geloof in Jesus 
Christus die primêre aanduier van 
ons identiteit is. Ons is primêr 
Christene, gedooptes. 

Gedooptes dink nuut en verfris-
send oor identiteit. Om identiteit 
vas te stel, om dus te peil wie ons is, 
vra gedooptes wie s’n is ons. en ons 
antwoord dat ons die Here s’n is, en 
dat ons mekaar s’n is; dat ons aan 
die Here behoort, en dat ons aan 
mekaar behoort.

Omdat ons primêre identiteit vas 
en seker is, praat ons gemakliker, lig 
en selfs humoristies oor sekondêre 
identiteite soos etnisiteit en na-
sionaliteit, gender en kultuur. belhar 
bied ook riglyne vir die gesprek oor 
hierdie sekondêre identiteite. 

Artikel 1 van belhar leer dat ons 
sekondêre identiteite altyddeur ’n 
beliggaming is van ons Godgegewe 
eenheid in verskeidenheid, in 
nabyheid en in betrokkenheid by 
mekaar. Dit is ’n sigbare en konkrete 
eenheid. Hierdie eenheid-iden-
titeit beteken ons leef in kohesie 
en solidariteit, en in verbonden-
heid met mekaar. Ons leef met 
poreuse grense wat ruimte laat 
vir osmose, vir die beïnvloeding 
en verryking van mekaar.

reggie nel

STeVe CHAlke skryf oor ’n 
“sterk” kerk op die volgende 
wyse: “’n Sterk kerk, soos ’n 

sterk mens, kan bekostig om 
sag geaard, denkend en terughou-
dend te wees. Dit kan bekostig om 
’n helpende hand uit te steek na 
andere. Dit is ’n swak kerk, met ’n 
gebrek aan selfvertroue, wat uitbars 
en aggressief optree.”

Uiteraard kan mens lank debateer 
oor die uitdrukkings “sterk” en 
“swak”.  miskien is die vraag nie 
eens oor sterk of swak nie, maar 
eerder wat maak ons as kerk 
geloofwaardig? is dit ons vermoë om 
voortdurend opspraakwekkende 
uitsprake te maak – om langs groot 
politieke figure se tafels te sit; om 
ons imposante geboue en projekte 
voor die wêreld te kan uitstal? Sal dit 
die wêreld iets laat agterkom van wie 
Jesus vandag in die wêreld is? 

Geloofwaardigheid hou verband 
met wie Jesus is. Dit hou daarom 
verband met ons identiteit in Jesus 
Christus. ’n Geloofwaardige kerk 
(agter Jesus aan) is ’n mobiele kerk, 
dit is die pad na ’n krip en stal-kerk. 
maar die storie eindig nie daar nie 
– dit is ’n kerk vlugtend voor die 
Herodusse uit, ’n kerk wat uit egipte 
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’n Sterk kerk, 
swak kerk – of 
Jesus se kerk?

Met wie identifiseer jy? 
Chris Jones

ek lees onlangs die volgende veelseggende storie op Huffington Post 
se webtuiste. ek het dit effens aangepas. 

Op ’n dag het ’n ma vir haar seun ’n armband gemaak. Die bekende 
WWJD? was daarop geskryf. natuurlik weet ons dit staan vir: What Would 
Jesus Do? Sy het haar seun versoek om na die armband te kyk elke keer as hy 
’n belangrike besluit moes neem oor hoe om sy Christelike lewe in te rig. 

’n Week later was sy geskok om te sien haar seun het vriende met prosti-
tute geword. Dat hy met “sondaars” meng. Hy is selfs opgemerk by mense 
wat te veel gedrink het. 

nog erger: Hy het die vorige Sondag in hulle kerk ingestap en die 
boekwinkel afgebreek. Hy het die tafels omgekeer en die kasregister by die 
venster uitgegooi. Volgens hom het van die mense daar soos handelaars 
opgetree wat van die kerk ’n rowersnes maak.

maar die skokkendste was toe sy ma teen die plaaslike aborsiekliniek gaan 
betoog het en ontdek haar seun was ook daar. Tot haar verleentheid het hy 
by die vroue gestaan wat pas ’n aborsie ondergaan het terwyl hy tot die 
protesgangers uitroep: “laat die een van julle wat ’n skoon gewete het, 

eerste ’n klip op haar gooi”. 
Die ma was baie ontsteld oor haar seun se optrede, maar het gelukkig ’n 

oplossing vir hierdie probleem gevind. Sy het ’n nuwe armband gemaak. Op 
hierdie armband het sy geskryf: WWAPD? Dit, het sy aan haar seun verduide-
lik, staan vir: What Would A Pharisee Do? Sy het die ou armband geneem en 
dit verbrand. 

Sedert haar seun die nuwe armband begin dra het, en daarna kyk elke 
keer wanneer hy ’n belangrike besluit in sy alledaagse lewe moet neem, het 
hy op toegewyde wyse sy tiende begin gee, ’n voorstander van openbare 
gebed, ’n aktiewe veroordelaar van “sondaars” en ’n passievolle verdediger 
van Ou-Testamentiese wette geword, asook die reputasie van ’n goddelike 
jongman onder godsdienstige mense verkry.

Die ma is nou baie gelukkig met haar seun. en haar wens is dat Jesus 
hiervan kennis neem en haar seun se goeie voorbeeld navolg …

•  Dr Chris Jones is verbonde aan die Eenheid vir Morele Leierskap aan die 
Universiteit Stellenbosch.

Die Belydenis  
van Belhar en ons 
identiteit

 Artikel 2 leer dat ons in ons 
verskeidenheid en veral te midde 
van ons geskeidenheid, vyandskap 
en seermaak van mekaar in die 
verlede en in die hede, mekaar 
vergewe, en met die Here en met 
mekaar in versoening lewe. Hierdie 
artikel leer dat ons geen toekoms 
tesame het as ons nie aanmekaar 
leef as vergeefdes en vergewendes 
nie. 

Artikel 3 leer dat ons identiteit 
altyddeur ’n identiteit is wat ontfer-
mende geregtigheid beliggaam en 
bevorder. Geregtigheid beteken dat 
ons almal se menswaardigheid 
erken; dat ons almal se gelykwaar-
digheid voor die drie-enige God 
erken. 

•  Prof Nico Koopman is dekaan van 
die fakulteit teologie aan die 
Universiteit Stellenbosch.

(Afrika) geroep word, met die bloed 
van die tweejarige seuntjies en die 
rou gekla van moeders in Palestina, 
teen die agtergrond. 

Dit lyk asof hierdie kerk juis sterk 
is as dit swak is; juis terughoudend 
omdat ons menslike pogings gereeld 
in die pad kom staan van God se 
handewerk. 

in Suid-Afrika word die klowe 
tussen wit en swart gereeld bloot-
gelê. Die werklikheid hou verband 
met die vrae, wie het mag, wie is 
kwesbaar, wie het selfvertroue en wie 
kan die beste (selfs) hulle nederig-
heid en denke tentoonstel? ’n 
Geloofwaardige kerk, ’n kerk wat 
haar identiteit bou op Jesus Christus 
gaan dieper in op hierdie vrae en 
ontmasker die skyn. in die momente 
van die krip, egipte tot die swakheid 
van die kruis word die kerk uitge-
daag om met Jesus te identifiseer, in 
die hawelose, die vlugteling, die 
Afrikaan, die sterwende kindjie, die 
kreunende moeder. Dit is miskien ’n 
swak kerk – dit is ook ’n sterk kerk. 
Of beter, dit is Jesus se kerk. 

•  Prof Reggie Nel is ’n sending-
wetenskaplike verbonde aan 
Unisa.
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