PROF. A. VAN SELMS

'N BELYDENIS GESING
en die cenheid in ChristUB wal die on*
aigbarc kerk ken, geen ekwlvalent in
die algbare kerke vereia nie, dan ont*
liou ons Nederiandae immigrant dat In
Gesang 105 van dieaelfde bundel staen:
,.Wij bidden en wij danken aaam
tot God met d'enen Vadernaam".
En by vra: waar is daardie gcsamenl*
liko oanbidding, waarvan hierdie gesangvers praat? Dit ia 'n sendingislied, dit aprcck van wat verwag word
van die evangelleprediklng onder die
heidene in al die lande van die wereld.
Hier word van geen atigting van raring van hale Hollanders om hulle by siaol geakeie volkakerke gepraat nie;
'n bepaliag BOOS art. HI ran die Kcrk- hier word gesing van n aanbidding
wet van die Hervormde Kerk van Afrl- wnt mense van die mees verskillende
ka near te M-. In daardie artikel koai herkoms in een kerk verenlg.
As die immigrant nog bietjie vcrdie berugte woorde ..tot die Nedcrdults
Hervormde Kerk van Afrika behoort der blaai in sy ou gesangboek, wat
sdegs hlanke persona" voor, en in hy op rels eaamgeneem het en vir
daardie artilcel word ook gese dat die bom dierbaar is, kom hy by Gesang
Hervormde Kerk ..die atigting van eie 121 met sy vlotte, geeadriftige wysie:
volksJcerke onder die veraklllende yolks*
„ . . . dat Hij ons over grenzen
groepeM beoog. Oor die hiatorieae sgtcrheen
grond van hierdie bepaling praat ons
laat zlen het groot gezicht
nou nie; in die vraag na die organivan nllcr mensen broed<?i"*clift|>
aaaie van die kerk behoort histories?
in t ene, goddlijk llcht."
gegewens nie die laaste woord te he
nle, want volgens die Nederiandae Ge- Skeldnaam word erenaam
loofsbelydenis is daarby prinsipieie.
Bybelae, gronde gemoeid. Dit gaan ons
...Aller mensen broederaehap** —
vandag net oor die vraag, waarom sou dit nou liberalbme of kommuntsmense uit die Nederiandae kerk so *n m* wees? Hy laat horn nie daardeur
moeite het om daardie artikel met ay oortoig nie, en as hy drur hierdie
konsekwensiea te aanvaar.
gesang te sing en in praktyk te bring
Dit word heeltemal begryplik as "n kalferboctie sou wees, dan aanvaar
ons die Gesangcbundel van die Neder* by, soos sy voorouers, daardie akeldlandse kerk soos vanaf 1938 in gebruik, naam as 'n erenaam, waarmee hy
aandagtig tees. Dan kom ons bv. by grasg voor die troon van die ewlge
Gesang 103 : 1 :
Regter sal verskyn.
„Behoed uw Kerk, set uit, o God, Die gesang gnan trouens nog venter:
haar paten,
„God roept, on wat de mensen
aij kenn1 eerlang geen grenzen
Scheldt,
meer!"
dat aij geen Bcheiding meer;
en effena vorder in vera 3:
sun liefde houd* ons alien aaam
..Ontgtoei beet d'aard' in broederen aamen met de Heer."
mln!
Met ander woorde: daar ia natuurlik
Moog* elke muur, die nog haar dinge wat die mense van meleuir akei,
dulzendtallen
nwu»r die kerk en ay lewende Hdroatc
vaneeo schcidt, vaHen.'"
erfcen daardie sseiofng nie en werfr cm
Wie dit gesing het, kan vcrvolgen* dit op sy tcrreln te deurbreek en weg
moeilik tog grew* trek en mure gaan te vaag.
Wat n mens In sy jeug leer sing
bou. En as die predikante en ander
slelaorgera in hierdie land .,dle ver- net, onthon hy sy lewe lunk. Dit word
breking van die dogter van my volk *n stuk van sy lewe, dit word die uit*
op die maklikste manler geneea" (Jer. drnkking van sy innerlike oortuiging
6 :14; 8 :11) deur te se dat hierdie en die rigsnoer van sy handelinge. Dit
gesang van die onsigbare kerk apreek IK 'n belydenis deur horn gesing.

IN die Afrikaanse kerke van hierdie land word dikwels verwondering uitgcspreek oor die fcit dat getroue lede van die ooreenkom*
stige kerke in Nedcrland soveel moeite het om met hart en siel dee)
te neem aan die kerklike lewe soos dit horn in die Nederduits Gere*
formeerde en die Hervormde Kerk hier te lande opcnbaar. In die
besonder word opgemerk, dat die standpunt wat hierdie kerke in
sake die kleurskeidslyn innecm, en wat u it loop op die vorming van
afsonderlike kerke vir die verskillende groepe van nic-blankcs, so
min begrip by die Nederlanders vind, en dikwels met verontwaardi*
ging verwerp word.
Vir die argument dat n mens cintlik in hierdie land gebore en opgevoed
most wees, om die reeeevi-aagBtuk reg
te verataen, is die Nederlanders nle
bale vatbaar nie. Hulle sal daarop antwoord dat jula die felt dat 'n mena
bier gebore en opgevoed la, dilcwels
'n beletsel sal wees om 'n juistc bilk
op die verhouding van kerk en kteurakeidalyn te verwerf. Want dit vereia
n groot mate van selfstandlgheld en
stoutmoedigbeid om 'n objektiewe oor*
dcol te vorm oor wat vir ons van die
begin af vanselfsprekend gelyk het.
In opdrag van die Hervormde Kerk
in Nederland het ek hierdie week 'n
werk verrig, wat my daartoe gedwlng
het om voortdurend te blael In die gexangeboek van daardle kerk. Dit ia die
bundel „Paalmen en Gezangen voor de
credienet der Nederiandae Hervormde
Kerk, in opdraeht van de Algemcne
Synods der Nederiandae Hervormde
Kerk opnieuw verzameld en bewerkt".
Die psalms in daardie ultgawe >B dicaelfde as wat van 1773 tot 1936 in
Afrlka geslng is; die nuwe Nederlandse paalmberyming ia nog nie amptelik
in die Hollandae kerke ingevoer nie.
Maar die gesange Is nie die bandel
wat es model vir die Afrikaanse gesange van 1943 gedlen het nie; dit ia
'n hodiernal ander bnndel, waarin bale
van die ou gesange wcggelaat of gewyaig, en meer as honderd nuwe toegevoeg is. Dit is hierdie bandel wat
orals in die Hervormde gemeentea van
Nederland gcbrufk word, en waarby
Binds 1938 'n hele nuwe geslag opgegroel het.

Boodskap van die Gesangebundel
Die hcrnudc bestudering van hier*
die bundel het vir my 'n nuwe llg
laat opgaan oor die halastarrlge weie*

