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Uit die boek Nederduits Gereformeerde Gemeente Montagu 
 

1854 – 2004 
(deur Heinie Heydenrych) 

 
Ons kyk na ds. D.P. van Huysteen 

 
Lewensloop van ds. D.P. van Huyssteen    
 

 
Daniel Petrus van Huyssteen is in Desember 1875 in die distrik Knysna gebore. Hy het op 



 
 
 
2 

 

tienjarige ouderdom by die Engelse skooltjie op Knysna begin skoolgaan. In 1894 het sy 
vader hom Wellington toe gestuur waar hy die volgende jaar gematrikuleer het. Hy was 
begerig om advokaat te word, en om geld vir sy studies bymekaar te maak het hy van 1895 
tot 1898 op Ficksburg onderwys gegee. Intussen het twee goedgesinde vriende besluit om 
hom finansieȇl te help. 
 
Terwyl die jongman in Mosselbaai gewag het vir die boot waarmee hy vir sy studies Engeland 
toe sou vertrek, het hy ’n kerkkonferensie bygewoon en daar oortuig geraak dat hy liewer 
predikant moes word. Hy het gevolglik Stellenbosch toe gegaan om hom vir toelating tot die 
kweekskool voor te berei. Gedurende sy studiejare het hy ’n tyd lank in ’n konsentrasiekamp 
naby Aliwal-Noord gewerk, waar hy twee keer per dag begrafnisse moes waarneem. Sy 
ervarings in die kamp het ’n onuitwisbare indruk op hom gemaak. Ná voltooiing van sy studies 
is hy in Desember 1903 tot die bediening toegelaat. Hy was eers hulpprediker in die 
gemeente Paarl (die Strooidakkerk, 1904-1906), en daarna leraar in Carnarvon (1906-1913). 
Daarna het hy 24 jaar (1913 tor 1937) in Montagu gearbei. 
Ds. van Huyssteen was lid van die Armesorgkommissie wat hom sedert 1916 toegelȇ het op 
die verskaffing van beter onderwysgeriewe vir hulpbehoewende kinders op die platteland. Hy 
het deelgeneem aan ’n opname wat bevind het dat daar vir sowat 25 000 kinders van 
skoolgaande ouderdom hoegenaamd nie voldoende onderwysgeriewe was nie. Daarna het 
hy ’n groot bydrae daartoe gelewer dat daar, met die medewerking van die provinsiale 
owerheid, skool en koshuisgeriewe (bekend as Armkoshuise en later as Goeie Hoop 
losieshuise) opgerig is. Sodoende is duisende plattelandse kinders in staat gestel om 
onderwys te ontvang. 
 
Danie van Huyssteen het in 1925 reise na Suid en Noord-Rhodesie onderneem waar NG 
gemeentes ’n swaar skuldlas gedra het. Deur sy toedoen het die Vrystaatse NG Kerk daarna 
die gemeentes finansieel te hulp gekom. In 1931 is hy as voorsitter van die 
Armesorgkommissie na Argentinie afgevaardig om Afrikaners wat na die Anglo-Boereoorlog 
daarheen uitgewyk het, se behoeftes te ondersoek. Sy verslag oor die groot ongeletterdheid 
onder die jongmense daar en die moontlikheid van hulle opname in die Spaanse kultuur het 
in 1932 in etlike uitgawes van De Kerkbode verskyn. Grootliks as gevolg hiervan is sowat 
450 mense uit Argentinie na Suid-Afrika gerepatrieer. 
In 1937 het ds. van Huyssteen op die ouderdom van 62 organiserende Armesor Sekretaris 
van die NG Kerk van Kaapland geword. Hy het sowat 800 000 km per motor, trein en 
perdekar afgelȇ en £250 000 ingesamel sodat bestaande en nuwe ondernemings vir die 
maatskaplike versorging en opheffing van mense op die platteland uitgebrei en tot stand 
gebring kon word. 
 
Ds. van Huyssteen het eers in 1955 op 79-jarige ouderdom afgetree. Daardie selfde jaar het 
die Universiteit van Stellenbosch ’n eredoktorsgraad in die lettere aan hom toegeken vir die 
opheffingswerk wat hy oor baie dekades onder armes gedoen het. 
 
Op Carnavon is die huis vir bejaardes in 1968 na ds. van Huyssteen vernoem en Van 
Huyssteenstraat in Montagu-Suid dra ook sy naam. 
 
Ds. Van Huyssteen is in Julie 1968 in Pretoria oorlede. 
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ARMESORG EN POLITIEK ONDER ds. VAN HUYSSTEEN 1913-1937 
 
 

 
        
Picture: Montagu Museum 
 
Ná dr. D. F. Malan se vertrek  het ds. A. G. du Toit as konsulent  opgetree. In Januarie 
1913 is ds. D. P. van Huyssteen van Carnarvon beroep. 
 
Sy bevestiging is vir 12 April bepaal. 
 
Op 14 April is ds. van Huyssteen by sy eerste kerkraadsvergadering in Montagu 
verwelkom. Dat hy ’n man was wat nie doekies omgedraai het nie blyk uit sy 
antwoord op die Konsulent se verwelkoming. Hy het die kerkraad gevra om 
openhartig met hom te wees en huIle die versekering gegee dat “belangstellende 
kritiek” altyd welkom sou wees. Hy het hulle ook versoek om hom raad te gee waar 
dit nodig mag blyk en beklemtoon dat hy op hulle voorbidding reken. Hierdie 
benadering som min of meer die styl van ds. van Huyssteen op: hy was veel meer 
reguit en prakties en minder formeel as dr. Malan — iemand wat ’n taak gehad het 
om in sy nuwe gemeente te vervul en wat op die hulp van die kerkraad daarin staat 
gemaak het. 
 

Verwaarloosde en verarmde mense 
 
Ds. van Huyssteen het hom dadelik die lot van die verwaarloosde blankes in die 
gemeenskap aangetrek. Reeds op sy derde kerkraadsvergadering het hy die 
aandag van die kerkraad gevra vir “de treurige toestand van de Vrij Staat”, soos 
Montagu-Wes in daardie stadium bekend was'. Daar het heelwat verarmde mense 

Ds. D.P. van Huyssteen 
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daar gewoon en groot sedelike verval het onder hulle voorgekom. Hy het daarom 
versoek dat die kerkraad moet nadink oor wat gedoen kon word om die siele van dié 
mense te bearbei. Reeds op die volgende vergadering is die kwessie uitvoerig 
bespreek en is besluit dat een van die predikante Vrydagaande ’n diens daar moes 
hou. Hierdie dienste het in die Excelsiorskool plaasgevind. Ook die behoeftiges van 
die Keisie het in 1917 aandag gekry toe besluit is om voorlopig vyf sjielings per 
persoon toe te ken. In September 1914 is ook vier kerkraadslede aangewys om met 
kommissies van ander plaaslike openbare liggame saam te werk in verband met die 
noodlydendes in die gemeente. 
 

 
 

Picture: Montagu Museum 
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Die kwessie van hulp aan armblankes het in 1916 verder aandag gekry toe die 
kerkraad afgevaardigdes aangewys het na die groot volkskongres oor armblankes in 
Cradock later daardie jaar. Dit was ongetwyfeld deur ds. van Huyssteen se toedoen 
dat die saak aangeroer is. Hulp aan behoeftige kinders is in 1918 verder gevoer toe 
die administrateur van Kaapland, Sir Frederic de Waal, die kerkraad versoek het dat 
ds. van Huyssteen vir drie maande afgestaan word om gemeentes te besoek om die 
koshuisordonnansie vir behoeftige kinders, No. 11 van 1917, duidelik te maak. 
Ingevolge dié ordonnasie is armkoshuise in die platteland opgerig om behoeftige 
kinders geleentheid tot onderrig te gee. Die volgende jaar is op ds. van Huyssteen 
se inisiatief ’n armesorgvereniging in Montagu gestig. Die bestuur het bestaan uit vier 
lede van die kerkraad, drie verteenwoordigers van die ACVV, en een elk van die 
plaaslike liefdadigheidsverenigings wat bereid was om saam 
te werk. 
 

Hulppredikers en tweede leraars 
 
Die eise wat die gemeentewerk aan ds. van Huyssteen gestel het, het as gevolg van die 
addisionele verantwoordelikheid in verband met  armesorg slegs meer geword. Nadat 
dr. E. E. van Rooyen aan die einde van 1913 die gemeente verlaat het, het prop. P. A. 
Theron van 1914 af ’n ruk as hulpprediker gedien en prop. P. S. van der Westhuizen van 
1917 af. As gevolg van die groot werklading is uiteindelik besluit om ŉ tweede  predikant  
te  beroep. Nadat ŉ paar beroepe onsuksesvol uitgebring is, het ds. P.A. Alheit in 1922 ŉ 
beroep aangeneem. Hy het vier jaar lank tot 1926 gedien. Daarna was ds. Tobie Kotzé (1927-
1929), ds. F. R Grobblaar ( l930-1934) en ds. G.A. Weich (1934 – 1941)  die tweede leraars. 
 

Finansiële probleme 
 
In die twintiger en dertigerjare het finansiële  probleme  die  gemeente geknel. In 1922 is 
besparingsmaatreëls in werking gestel en is die moontlikheid oorweeg om van die amptenare 
se salarisse te ver minder. Gedurende die depressie van 1929-1933 het sake kritiek geword. 
In Februarie 1931 het mnr. George Brink, wat met maatreëls ter besuiniging belas was, ’n 
onbenydenswaardige taak gehad. Hy moes vra “of die voorsitter nie met  
minder tevrede sal wees nie” en dat hy self ŉ bedrag moes noem. ds. van Huyssteen se 
antwoord was betekenisvol. Hy het onder andere die kerkraad daarop gewys dat hy verskeie 
kere alleen gestaan het en dus die gemeente baie bespaar het. Tog het hy  aangebied  dat 
sy salaris met £60 verminder kan word. Hierop het een van die kerkraadslede hom vir sy 
grootmoedigheid bedank. 
 

Politieke verdeelheid 
 
Een van die probleme wat in die twintigerjare in die gemeente kop uitgesteek het was 
politieke verdeeldheid. Toe die plaaslike tak van die Helpmekaar-Vereniging in 1916 om die 
gebruik van die kerksaal vir ’n basaar aansoek doen, is dit geweier. ds. van Huyssteen was 
duidelik bekommerd oor die uitwerking van hierdie besluit. Hy het beklemtoon dat dit 
belangrik was om die basaar die volgende Saterdag met “sang en gebed” te open. Dit was 
in belang van die gemeente “aangezien de harten der nationalisten van daag gewond werden 
door het weigeren van de zaal voor de Bazaar. Moet nu nog de leraar wegblijven, dan word 
de wond dieper geslagen”. Om dit te verhoed was dit uiters noodsaaklik om daar te wees, en 
hy onderneem self om alles in sy vermoë te doen om met sy woorde kalmte te bewerkstellig. 
Hierop is besluit om dit aan hom oor te laat om die basaar te open al dan nie. 
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In Oktober 1917 was daar wéér verdeeldheid in die kerkraad oor die Helpmekaar-Vereniging. 
Die gebruik van die saal is wel aan die vereniging toegestaan vir ’n opvoering, maar nou het 
hulle aansoek gedoen om dit ook vir ’n blommetentoonstelling en vir ’n basaar te gebruik. Die 
versoek is afgekeur. ds. van Huyssteen het hierna gevra of hy die oproep van die moderatuur 
van die NG Kerk in verband met die Helpmekaardag van die kansel moes aflees. Daar is 
besluit dat dit nie afgelees moes word nie. Dit was egter nie die einde van die saak nie. Op 
’n buitengewone vergadering later in Oktober het ’n deputasie van mnr. Andrew Hofmeyr en 
meve. G. P. van Zyl en P. J. de Villiers verskyn. ’n Protesbrief teen die weiering van die saal, 
wat deur 53 vroue onderteken is, is gelees en mnr. Hofmeyr en mev Van Zyl het die 
vergardering toegespreek. Nadat die deputasie die vergadering verlaat het, is die besluit van 
vroeër omgekeer en die saal is vir sowel ’n dinee as ŉ opvoering beskikbaar gestel. 
 
In die twintigerjare bet die politiek weer in die kerkraad kop uitgesteek. Hierdie keer was dit 
die breër landspolitiek - en die verdeeldheid wat dit onder die Afrikaners veroorsaak het - 
eerder as plaaslike politiek, wat tot die onenigheid gelei het. Nadat genl. J. B. M. Hertzog in 
1924 met die steun van die Arbeidersparty die verkiesing gewen het en die Nasionaliste aan 
bewind gekom het, is daar oor diskriminasie teen Nasionaliste in die kerkraad gekla. Die 
Nasionaliste was van mening dat hulle sedert 1914, toe die Nasionale Party gestig is, gedurig 
by kerkraadsverkiesings oor die hoof gesien is. Hulle was ook beswaard oor die onreg wat 
hulle die destyds aangedoen is toe geld wat hulle vir die Helpmekaar-Vereniging bymekaar 
gemaak het, nie in die jaarlikse finansiele staat van die kerk opgeneem is nie. Nog ander 
griewe is genoem. 
 
Die voorsitter van die kerkraadskommissie wat hulle ontmoet het, het toegegee dat die 
Nasionaliste nie billik behandel is nie en dat hulle die wel rede gehad het om gegrief te wees. 
Hy het egter bygevoeg dat die teenswoordige kerkraad nie verantwoordelik gehou kon word 
vir wat destyds gebeur het nie. Na verdere bespreking het die kerkraad besluit dat hulle 
bereid was om enige beswaarde “uit die andersdenkendes” te ontmoet ten einde hulle 
besware te verneem. By die gekombineerde vergadering wat in Oktober 1924 vir die doel 
gebou is, het J. D. Kriel onder andere gesȇ dat Nasionaliste in die vergaderings oor die hoof 
gesien en met minagting behandel word en as rebelle geetiketteer word. Hy het gevra of die 
kerkraad bereid sou wees om te erken dat politiek in sy verrigtinge ingesluip het. mnr. J.H 
van der Merwe het onder andere verwys na die “verachting en minachting van de gemeente 
tegenover de kerkraad omdat personen gekozen worden voor wien de gemeente geen 
respect heeft”. 
Na verdere bespreking het die teenwoordige kerkraadslede erken dat daar ’n tyd was toe 
hulle “op politieke lynen” gestem het. Voorts het hulle onderneem om alles in hulle vermoë 
te doen om lede van die gekombineerde kerkraadsvergadering onder die indruk te bring dat 
hulle verkeerd opgetree het en beloof om in die vervolg “als Christene” te handel. Op ’n vraag 
van ds. van Huyssteen aan die deputasie of hy tevrede was met die erkenning en 
onderneming, is geantwoord dat almal met verlange uitsien na eensgesindbeid en 
broederlike liefde en gewillig was om die broederhand uit te reik. Dat die gemoedere nog nie 
heeltemal bedaar het nie, blyk daaruit dat mnr. J.H. van der Merwe in September 1925 
voorgestel het dat ’n gekombineerde vergadering belȇ word om die verdeeldheid in die 
gemeente as gevolg van politiek te bespreek. Daar was egter geen sekondant vir die voorstel 
nie. 
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Onderwyshulp aan arm kinders en armkoshuise 
 
Een van die grootste bydraes van ds. van Huyssteen in die gemeente en gemeenskap 
gelewer het, was die werk wat by onvermoeid in verband met die opvoeding van minder 
gegoede kinders gedoen het. In 1916 is ŉ opvoedingsfonds deur die kerkraad onder leiding 
van die opvoedingskommissie op die been gebring. Daar sou slegs steun verleen word aan 
verdienstelike kinders uit die gemeente en voorkeur is verleen aan diegene wat voornemens 
was om hulle aan die onderwys te wy. Tien jaar later was alreeds 53 behoeftige leerlinge aan 
losies gehelp om hul studies te kan voortsit. 
 
Onder leiding van ds. van Huyssteen is daar in 1916 begin om koshuise vir arm kinders te 
stig. Die inrigtings was destyds as “armetehuise” of armkoshuise bekend. Die kerkraad het 
volle verantwoordelikheid vir die instandhouding daarvan aanvaar. ’n Koshuis vir arm seuns 
is in daardie jaar begin en binne maande was daar al 20 inwoners. In die loop van 1918 het 
ook ’n koshuis vir arm meisies tot stand gekom, nadat die kerkraad ’n versoek van die 
skoolraad in die verband ontvang het. 
 
 

 
 

Monica cnr. Rawson and Piet Retief Street (2020) 
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Monica cnr. Rawson and Piet Retief Street (2020) 
 
 
In 1921 is besluit om alle bestaande koshuise onder die beheer van die kerkraad te bring. 
Gevolglik sou die kerkraad ook deel in die winste uit die bedryf daarvan. Vroeër was die 
koshuise in gehuurde geboue gehuisves, maar lenings is in daardie jaar aangegaan om 
geboue vir die doel te koop al op te rig. Spoedig het die kerkraad vier koshuise onder sy 
beheer gehad, naamlik Montana, Lindella, Monica en Houvas’. Teen 1926 was daar al 190 
kinders in die koshuise gehuisves. 
 

 
 

Montana Bath Street 
Picture: Ronel Preston collection 
  
Na agt jaar het die koshuise teen 1929 begin leegloop as gevolg van die depressie en 
droogte, die wegtrek van arm gesinne uit die dorp, en die oprigting van klein skooltjies in die 
distrik. Nogtans was die koshuise in meer as een opsig ’n suksesverhaal. Nie net was hulle 
uiteindelik ’n bate in finansiële terme nie, maar ook op opvoedkundige gebied. Met behulp 
van die koshuise het baie jongmense die geleentheid tot opvoeding bekom om sodoende 
gevorm te word as nuttige burgers vir kerk en maatskappy. Teen 1929 was die skuld wat die 
opvoedingskommissie in 1921 in verband met die oprigting van die koshuise aangegaan het, 
volkome gedelg. 
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Afgesien van die gewone koshuise is daar ook in 1926 ŉ tehuis vir verweesde en 
verwaarloosde kinders - algemeen as die weeshuis of kindertehuis bekend - gestig. Voorlopig 
is die weeskinders saam met ander kinders gehuisves, maar van 1927 af is die voormalige 
Montana koshuis as weeshuis gebruik. Die weeskinders het van regoor die land gekom en 
teen Junie 1927 was daar al 57 van hulle. Die weeshuis het tot 1955 - dus sowat 29 jaar lank 
- bestaan en honderde seuns het daar hulle voete gevind sodat hulle later hul plek in die 
samelewing kon volstaan. 
 

 
 

Montana Bath Street 
 

Pictures: Montagu Museum 
 
Heelwat persone het in een of ander hoedanigheid die weeshuis en weeskinders gedien. 
Hieronder tel die hoofde van die inrigting, soos mev. H.Burger, mnr. H.P. Burger, mej. Ellen 
Langer en dr. en mev. J E Kellermann. Laasgenoemde egpaar het van April 1944 tot Julie 
1955 aan die hoof daarvan gestaan. 
 
Tereg het die kerkraad ds. van Huyssteen by meer as een geleentheid bedank vir al die werk 
wat hy in verband met die opvoeding en die koshuise verrig het. Die oprigting en 
instandhouding van die koshuise was inderdaad grootliks aan sy persoonlike insette te 
danke, want hy was van 1921 tot 1932 ononderbroke sekretaris van die 
opvoedingskommissie van die kerkraad. Dit was een van die hardwerkendste 
kerkraadskommissies in daardie tyd. Die kommissie was nou verbonde aan die skole en het 
grootliks daartoe bygedra dat die skole vol gebly het. Eetterlik honderde verarmde kinders 
het hulle skoolopleiding aan die opvoedingskommissie te danke gehad.  
In Junie 1937 het die gemeente van ds. D. P. van Huyssteen afskeid geneem. Ná 24 jaar 
was daar groot waardering vir die werk wat hy verrig het, en in dié verband was die 
opvoedingswerk onder arm kinders sy uitstaande bydrae. Deur hierdie soort betrokkenheid 
het hy hom volkome met die plaaslike gemeenskap vereenselwig en geweldig baie vir die 
opvoeding en die gemeenskap beteken. Boonop het sy betrokkenheid by armesorg buite die 
gemeente ook aan Montagu aansien besorg. 
 
Ná ds. van Huyssteen se vertrek het ds. J. C. Lamprecht as konsulent opgetree en in 
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Desember daardie jaar het dr. D. J. Louw die beroep na Montagu aanvaar. 
 
Montana was geleë waar die Jordaan-woonstelle tans(2020) staan, en van 1927 af is dié 
gebou as weeshuis gebruik; Lindella was in die gebou wat vandag Blue Mountain Lodge is; 
Monica was in die gebou wat later in Monica-woonstelle omskep is; en Houvas was 
waarskynlik op die hoek van Kohler en Langstraat, waar die KWV gebou tans staan.  
 

 
 

Lindella Long Street    
 

 
 

Houvas  building on the right hand corner of Long and Kohler Streets. The building 
was demolished to make way for a KWV warehouse. Today 2020 the warehouse still 

stands and is occupied by Montagu Dried Fruits. 
 

Pictures: Montagu Museum 
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Tokkie Bussell in die boek:  MONTAGU SOOS DIE DORP WAS VANAF MY 
KINDERDAE onthou ds. van Huyssteen as gevolg: 

 
 
Sover ons terug kan onthou, was ds van Huyssteen maar altyd daar. Hy het die hele Montagu 
regeer met ŉ ysterhand. Snaaks genoeg, almal was tog erg oor hom al was hy so kwaai en 
hy het net gesê wat hy wil. Mnr. Bussell het eendag vir hom gesê : "Ds, jy weet wat is jou 
groot fout? Jy praat eers dan dink jy wat jy gesê het." Daar was net een mens vir wie hy ŉ 
heilige vrees gehad het en dit was tant Kootjie Euvrard. 
 
Sy vrou was altyd "mammie" en mev van Huyssteen was die dierbaarheid self. Altyd 
eenvoudig gekleed in dik swart wolkouse en die "kuiltjie" moes altyd hoog toe wees, sy was 
ŉ ware dame. So saggeaard in teenstelling met dominee. 
 
Sy kinders was Thys, hy het oogspesialis geword. Dorothea was wonderlik slim, sy het eerste 
in die Kaap in matriek geslaag. Dalene was die jongste. 
 
Ds was groot huisvriende van ons en hy het gereeld elke week sy druiwe of wat daar ook al 
was, kom haal. 
 
Ds. se pastorie het sulke groot gronde gehad dat hy ŉ hele groot hoenderboerdery gehad 
het. Hy was ŉ vreeslike haastige man en altyd kerk toe gestap met sulke lang tree, so half 
ry, ry op die bene. Natuurlik, daardie dae was almal Broeder en Suster as hulle aangespreek 
word. 
 
As hy so op die preekstoel staan, kyk hy eers die gemeente so deur. Staan iemand net in die 
deur en wag, sê hy sommer so vanaf die preekstoel: "Kom maar binne broeder, hier is nog 
ŉ leë plek." Eenkeer hoes daar iemand so effe, hy sê sowaar: "Sal daardie broeder asseblief 
ophou met hoes, sodat ek kan aangaan met my preek." 
 
Eenkeer kom ŉ paartjie uit die Karoo met kar en perde en hulle is effe laat vir die doopdiens, 
hy sê sowaar vir hulle "Sit, sit, julle kindjie sal nie nou gedoop word nie, wag eers tot na die 
diens." Met huisbesoek eendag, sal hy sommer vir die vrou sê "Vee julle nie voor julle deur 
nie, kyk hoe lyk dit hier en kyk hoe lyk jou kinders se gesigte, was jy nie hul monde nie?" 
 
Kinders in die kerk het hom baie maklik irriteer. Een aand sit 'n klompie seuns op die 
toringgallery se treetjies want hulle het laat gekom. Wat gebeur het weet ek nou nog nie. 
Koster van Deventer vertel altyd so mooi - toe hy weer sien vlieg ds. daar af van die 
preekstoel dat die manel se punte so styf staan en bestorm vir Conradie se seun en pluk 
hom daar van die treetjies af en in die kerk in met hom. Die seun gryp ds daar, gooi hom oor 
sy skouer en as Koster nie hand bygesit het nie het hy ds by die hoë trappe afgegooi. 
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BERIG WAT GESKRYWE IS DEUR MNR D J NOLTE, ‘N ONDERWYSER VAN DIE 
HOËRSKOOL MONTAGU VIR PUBLIKASIE IN DIE BURGER 

 
 
16 Junie 1937 - Die afskeidsvergaderings van ds. D. P. van Huyssteen duur steeds voort.  
Gisternamiddag het hy die laaste vergaderings van die Opvoedingskommissie bygewoon.  
Na die werksaamhede afgehandel is het ‘n paar van die lede hulle waardering uitgespreek 
oor wat ds. van Huyssteen op die gebied van opvoeding gedoen het en oor die aangename 
gees van samewerking.  Hy het in kort bedank en vertel oor die ontstaan van die armkoshuis.  
Dit was in 1916 dat die toenmalige Administrateur, Sir Frederic de Waal ingewillig het om by 
wyse van proefneming so ‘n koshuis op Montagu te steun mits daar 20 of meer kinders gevind 
kon word wat buite ‘n drie myl straal van die naaste skool was.  Daar was nog nie gedwonge 
onderwys nie.  Hy het ‘n hele maand in die karoo-dele van die distrik gewerk en toe het hy 
eers 19 kinders bymekaar gehad.  Om die twintigste een te kry het byna net soveel moeite 
gekos soos die ander 19 tesame.  Die geldelike toelaag was toe egter ruimer as wat dit nou 
is.  Met die twintig tal is die koshuis dan begin.  Op die oomblik is daar 26 seuns en 26 dogters 
in daardie koshuis wat instaat gestel word om die skool te besoek.  Interessant so gewees 
het om te weet hoeveel al deur die koshuis gehelp is en hoeveel van die koshuise daar 
vandag in die land is.  In 1919 het die Kaapse Sinode die saak van verpligtende onderwys 
aangepak.  In Julie 1920 is dit deurgesit en in Oktober 1920 was Montagu die eerste 
gemeeente om op die vergadering van die Ring van Swellendam te rapporteer dat elke kind 
van skoolgaande ouderdom in hierdie distrik op die skoolbanke was. 
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Francois de Kock 
 
Vir 24 jaar (1913-1937) het ds. Van Huyssteen die gemeente van Montagu met ŉ ysterhand 
bedien,bearbei en selfs regeer.Dit het natuurlik soms tot frustrasie, selfs konfrontasie gelei 
maar ook gelukkig vir verskeie staaltjies gesorg. Ek deel graag ŉ paar met u. 

Eers haal ek ŉ storie soos vertel deur mnr. Dann Rossouw wat verskyn het in die 150 
Feesjaar Uitgawe van die NG Kerk Montagu aan: " Afgesien van ŉ jaar of twee se katkisasie 
van ŉ uur Sondagmiddae moes ons vir drie weke elke aand katkiseer voor ons aangeneem 
word. Dominee was geweldig streng,nie net op bywoning van katkisasie en kerkdienste nie, 
maar partytjies en bioskoop om nie eers te praat van dans nie.Dit was totaal verbode.Menige 
katkisant wat hy uitgevang het, is summier afgewys en moes maar weer die volgende jaar 
katkiseer om aangeneem te word. Hy het vermoed dat van sy katkisante die bioskoop nie 
kon weerstaan nie en neem een aand net voor die bioskoop uitkom,met sy dik winterjas, 
kraag opgeslaan aan en wolpet op, stelling in, ŉ gangetjie langs die gebou. Een van die 
manne het hom opgemerk en toe hy by die gangetjie verbystap,se hy:" Naand Dominee! "Die 
antwoord kom blitsig; "Wie het vir jou gese dis ek?" Die gevolg was vanselfsprekend en ŉ 
paar manne moes deurloop. 

My pa is ook deur ds. Van Huyssteen aangeneem en voorgestel en het vertel dat hulle as 
aannemm- ingsklas elke Sondag in ŉ groep tydens die erediens voor in die kerk reg voor die 
preekstoel moes sit. 
Een Sondag tydens die erediens merk dominee op dat een van die seuns nie stil sit en luister 
nie. Die volgende oomblik tref ŉ gesangeboek die seun teen die kop en dominee se: " Ek 
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hoop jy is nou wakker en sal verder na die preek luister." 
So het my pa ook vertel dat dominee altyd ŉ rede gesoek en gevind het om nog ŉ kleurryke 
karakter van Montagu naamlik oom Kowie Bronn aan te spreek. Om dit beter te verstaan 
haal ek eers die volgende uit 30 Stories oor Montagu en sy Mense deur dr Heinie Heydenrych 
aan: "Onder die dinge wat Kowie Bronn kwytgeraak het,tel sy woorde toe hy staan en kyk 
het toe die ou hotel afgebreek is.Hy was bekend daarvoor dat hy graag die plaaslike 
wynboere se bedryf ondersteun het."Mensdom" het hy gesug," kyk nou hoe vernietig hulle in 
een dag die plek wat my ŉ leeftyd gekos het om op te bou." By ŉ ander geleentheid het Kowie 
glad te lank in die einste hotel vertoef. Dit was nog voor die tyd van straatlampe en dit het al 
sterk skemer geword. "Oom," vra n' vriend," hoekom gaan jy nie huis toe nie, moet ek jou 
help?" "Nee jong nee," antwoord hy. "Hulle se mos die wereld draai. So sit ek nou hier en 
wag dat my huis verbykom, dan stap ek sommer op my eie stoep op." 
My pa het vertel oom Kowie kom weer op n' dag met sy bottel brandewyn styf vas onder sy 
arm by die bottelstoor uitgestap wat hy so gereeld en graag besoek het. Toe hy opkyk sien 
hy hier kom sy ou vriend ds. Van Huyssteen aan en weet iets gaan gesȇ word. Dominee sȇ 
toe vir hom:"Kowie,Kowie, loop jy nou al met die duiwel onder jou arm?" Kowie is dadelik reg 
met sy antwoord." Ja dominee, ken jy jou Bybel? Ds.aarsel ŉ oomblik en se:"Ek reken so. Na 
ŉ aantal jare op Universiteit en ŉ aantal jare in die bediening,glo ek,ek ken my Bybel." "Nou", 
kom dit van Kowie af."ln my Bybel lees ek, jy moet jou vyand life hȇ soos jouself." Wind uit 
sy seile stap ou dominee verder. 
So vertel my pa dat eendag hoor Kowie sy vriend lȇ baie siek aan bronchitis. Hy laat ook nie 
op hom wag nie en gaan besoek dominee by die pastorie. Toe hy daar kom sien hy dominee 
is baie siek.Hy kyk die ou so en se: " Ja, natuurlik gisteraand weer te veel gedrink! " en stap 
uit die kamer.Dit was glo die woorde waarmee dominee altyd vir Kowie gegroet het wanneer 
hy hom tydens siekte besoek het. 

Ons kan dominee Van Huyssteen net bedank vir sy uitsonderlike werk en naiatenskap in en 
seifs buite die grense van Montagu en hoeveel armer sou ons nie wees sonder karakters 
soos Kowie Bronn en storieverttellers soos my Pa, Sors nie. 
 
Aangeheg vind twee preke van ds.Van Huyssteen,sy intreepreek op l2 April 1913 en 
afskeidspreek l8 Julie 1937 soos bewaar in die Argief Montagu Museum. 
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INTREEPREEK 
DEUR 

Ds. D. P. VAN HUYSSTEEN 
gelewer in Nederlands dog deur die eise 

van die tyd in Afrikaans oorgesit. 
MONTAGU 

 
12 April 1913 

 
Romeine 15:30,32.—„Ek vermaan julle broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van 
die Gees, om saam met my te stry in die gebede vir my by God, sodat ek met blydskap deur die wil 
van God by julle kan kom en saam met julle my kan verkwik." 
 
Seer geagte Gemeente en broeders in onse Here Jesus Christus, ek staan vandag voor u met die 
doel om my eerste boodskap tot u te bring as u Herder en Leraar, en ek staan voor u onder die indruk 
van my diepe onwaardigheid om aan die hoof te staan van ’n gemeente, wat bekend is as een van 
die werksaamste en ywerigste in die kerk waarvan sy ’n deel uitmaak. Daarby staan dit vas dat ek die 
plek kom inneem van een van die bekwaamste manne in die ganse kerk—’n man wat nie alleen deur 
u as gemeente, maar deur die hele kerk gelief, gewaardeer en seer hoog geag word. Ek verkeer dus 
onder die indruk, dat u om die redes deur my genoem van my seer veel—en wellig gans te veel—sal 
verwag. Dit is dus nie sonder vrees en bewing, dat ek die herder staf in die gemeente vandag aanvaar. 
Laat ons egter maar in gedagte hou, dat ons nie dieselfde deugde en talente besit nie. God het aan 
elke ware werker in Sy groot arbeidsveld 'n boodskap en met die boodskap ŉ metode gegee, waarop 
die boodskap moet afgelewer word. 
 
Almal, wat voor my hierdie kansel betree het, het met krag die stryd gevoer met die boodskap, 
wat Hy aan hulle gegee het. My beurt het vandag aangebreek om die stryd wat hulle met so 
veel erns en gebed voortgeset het, op te neem en voort te set in die Naam van die Meester. 
 
Maar my broeders, in die heftige stryd, wat daar voor ons lê in belang van die Koninkryk van 
die Meester, mag ek nie alleen gelaat word nie, nee ek mag nie alleen die stryd aangord en 
voortset nie. U as Opsieners en as gemeente moet u aan my sy skaar as die getroue Aarons 
en Hurs om my te bemoedig en te ondersteun. As die gemeente my alleen laat in hierdie 
heftige stryd, dan moet alles gewis uitloop op ’n jammerlike mislukking. Staan sy egter pal 
aan my sy gelyk sy gewoon was te doen met my waardige voorgangers, dan sal Gods werk 
met oorvloedige seeninge bekroon word. Om hierdie rede bid ek u in die taal van die heilige 
Apostel Paulus, dat u met my stry in die gebede tot God vir my opdat ek met blydskap deur 
die wil van God tot u mag kom, en verkwik mag word. Kom dan my broeders, verleen my u 
welwillende aandag en let die volgende gedagtes:— 
 

1. Die Dienaar van die Evangelie voer ŉ 
Ernstige Stryd. 

 
Hierdie waarheid word nie altvd toegestem nie, en tog bly dit 'n harde feit, dat die 
Evangeliedienaar, wat met diepe erns vervul is, en wat sy roeping reg verstaan en wat die 
werk van God doen, nie as ’n blote broodwinning nie, ’n gedurige stryd het om te stry. Hy 
voer hierdie stryd in 'n goddelike saak. Geen professie of geen roeping op die ganse aarde 
is so goddelik as die bediening van die heilige Evangelie nie en wèl omdat God self die 
Insteller is van hierdie amp, en omdat die bedienaar hom alleen besig hou met die belange 
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van die Koninkryk van God. Die arbeider in hierdie groot saak is geen aandeelhouer, maar 
wel ’n nietige dienaar, of soos Paulus dit so pittig uitgedruk het ’n Slaaf in die diens van God. 
Hierdie Goddelike Saak beoog niks minder as die uitbreiding van die magtige Ryk van die 
Meester en die redding van onsterflike siele van uit die duisternis en die mag van die sonde 
en hul oorplanting in die Ryk van die Lig. Hier geld nie die eer of die roem van die mens nie. 
Dit is die saak van die arme mens, wat bevorder moet word. Hierdie waarheid mag nimmer 
deur òf gemeente of leraar uit die oog verloor word nie. 
 
Die heilige belange van hierdie saak moet ten alle tye en onder alle omstandighede die 
swaarste by ons weeg. Alle dinge of persone, wat die heilige belange van hierdie goddelike 
saak soek te ondermyn, moet met alle erns en mag bestry word deur almal, wat die saak van 
Jesus op die hart dra. Altyd moet in gedagte gehou word, dat die dienaar van die Evangelie 
stry in ’n goddelike saak. 
 
Voorts moet in gedagte gehou word, dat die Evangeliedienaar moet stry volgens ŉ  Goddelike 
Metode. Wanneer die een volk teen die ander opstaan om ’n punt van verskil met die wapens 
te besleg, dan kies iedere leӫr sy eie Opperbevelhebber. Geen Generaal of enige ander 
persoon in daardie leӫr sal hom die reg mag toeeien om op eiendunklike wyse die stryd aan 
te bind. Die Opperbevelhebber gee die metode aan die hand, waarop daar te werk moet 
gegaan word, en daarvan mag onder geen omstandighede afgewyk word nie. 
 
My broeders, in die goddelike stryd, wat ons te stry het vir die Meester, mag ook ons nie 
handel op eiendunklike wyse. Die Heer gee ook Sy metode aan die hand, waarna die 
Evangeliedienaar die stryd moet aangord. Hy eis, dat daar in volle afhanklikheid van God sal 
gestry word. Dit is absoluut noodsaaklik Toehoorders, ons loop groot gevaar in hierdie 
materialistiese eeu om in die Goddelike stryd die Goddelike metode te vergeet. Die mens 
loop groot gevaar om op eie krag, op eie bekwaamheid en op eie deugde te steun. Diegene, 
wat met groot sukses en seen Gods werk verrig, moet in absolute afhanklikheid van God leef, 
handel en wandel. Mag die Heer aan u en my Sy kennelike genade verleen om in hierdie 
weg van volkome en diepe afhanklikheid van die Heer steeds te leef en te werk, sodat die 
seen in die gemeente nie gemis word nie. Laat dit u en my opregte strewe wees, 
 
Voorts eis die Goddelike Metode, dat die Heils woord as ’n onvervalste Woord gebring sal 
word tot die onsterflike siele soos die Profete van ouds dit immer gedoen het. Hulle het Gods 
Woord van God ontvang en het dit aan die volk teruggegee soos dit ontvang was as die 
onvervalste woord van God en nie die woord van die sondige mens nie. Andermaal staan 
ons voor 'n groot gevaar ook in hierdie verband. So graag word die vraag gestel—wat wil die 
hoorders? Wat verlang die gemeente? Hoe moet die woord gebring word, en wat moet 
verkondig word? Hoe verlang die hoorders, dat die evangelie boodskap gebring sal word—
in diepe erns van die siel of met ’n soetsappige tong, wat die waarheid van Gods Woord sal 
verbloem en verwater om hom so aangenaam en flou moontlik voor te stel? Juis hier in my 
toehoorders, Iê een van die grootste gevare vir iedere Evangeliedienaar en prediker van die 
Heilswoord. Hy loop gevaar om hom op ongeoorloofde en abnormale wyse deur sy omgewing 
te laat beinvloed, om sommige mense na die mond te praat, om die ongelukkige speelbal te 
word van enkelinge of selfs partye en helaas om dan jag te maak op soetsappige populariteit, 
wat nie alleen sy krag as prediker sal ondermyn nie, maar mettertyd sy boodskap waardeloos 
sal maak en sy verblyf in die gemeente uiteindelik 'n ontmoontlike sal wees. Wanneer hierdie 
ongelukkige dag aanbreek vir die prediker van die Evangelie, verloor hy sy mannelikheid en 
die moed van sy oortuiging om kragtig op te tree, wanneer die noodsaaklikheid dit van hom 
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as Gods gesant, eis. Dit is voorwaar nie die wyse, waarop die Goddelike metode te werk wil 
gaan nie. Hy wat wil handel volgens die goddelike metode, durf nie let op persone nie, maar 
moet die belange van iedere onsterflike siel—ryk of arm, geletterd of ongeletterd—soek te 
bevorder. Dit is die deel van die bedienaar van die Woord. Daar is ook die gewigtige deel, 
wat die gemeente moet vervul. 
 

2. Die Gemeente Moet Ook Meestry. 
 

Dit is ook ons groot voorreg en plig om u te wys op die aandeel, wat u het in die saak van die 
Heer. Ons koester ook van u groot verwagtings. In die taal van ’n Paulus wil ons ook sê, dat 
ons dit verwag, ja, dat ons daarna dors, dat u saam met ons sal stry in die werk van die Heer. 
Sommige van u mag miskien die vraag wil stel, waarom u dan ook geroep is om saam met 
ons te stry? Hierop antwoord ons—nie terwille van ons nie, maar ter wille van Jesus, so het 
eens die grote en bekwame Paulus gespreek tot die geliefde gemeente te Rome—“Ek 
vermaan julle broeders by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam 
met my te stry in die gebede vir my by God.” Paulus moes opgaan na Jerusalem om die 
kollekte, wat hy in Masedoniӫ ingesamel het ten behoewe van die armes te Jerusalem, weg 
te bring, dog hy het in groot vrees verkeer, dat die bittere vooroordeel, wat die christene te 
Jerusalem gekoester het teenoor die pasbekeerdes in Masedoniӫ, hom in die weg sou staan 
om die gemeente daar tot groot seen te wees. Dit het hom geweldig gehinder. As die sending 
na Jerusalem op ’n jammerlike mislukking sou uitloop, dan sou die eer van die Here Jesus 
daardeur kom te ly. Hy was slegs ’n nietige dienskneg gestuur om die werk van Sy Meester 
te doen. Hy het so vurig verlang dat sy sending tot die gemeente tot seӫn sou wees; indien 
dit nie die geval sou wees, sou sy siel smart oor die skade, wat die saak van Jesus sou ly. 
Hierdie moontlikheid was vir Paulus tè veel gewees. Veel kon hy deurmaak maar een ding 
kon hy nie verduur nie, dat die saak van die Here deur sy sending skade moes ly. Daarom 
het hy so vurig gepleit met die dierbare christene te Rome om vir hom en sy roeping te bid, 
Dit wil ons voorkom, asof Paulus wou sê: as julle waarlik die belange van Gods dierbare 
Koninkryk op jul hart dra en as julle waarlik ernstig verlang, dat die Ryk uitgebrei moet word, 
dan moet julle my medestryders wees in die gebede en in die waaksaamheid vir die belange 
van die saak van Jesus. 
 
My broeders, ook ek wil Paulus vandag naboots en sê, wees my medestryders, nie terwille 
van my nie, maar terwille van my Meester, want ons het die stryd nie teen vlees en bloed nie, 
maar teen die Owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van 
hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. 
 
My broeders, al is daar vandag nog geen heilige band van liefde tussen u en ons, wat ons 
aan mekaar bind nie, neem ek nog tans die vrymoedigheid om terwille van Jesus, u Heiland 
en my Meester u te smeek om met my te stry in die groot saak van die Meester, Hoe moet 
dit gedoen word? Word wellig ook weer deur vele gevra. Daar is gelukkig vele maniere, 
waarop die gemeente met haar leraar saam kan stry, dog vir hierdie geleentheid noem ons 
slegs die vernaamste van alle maniere. Paulus gee ook hier weer so ’n veraame antwoord: 
“Ek vermaan u, broeders, om saam met my te stry in die gebede, sodat ek met blydskap by 
julle kan kom en saam met julle my kan verkwik.” Hier het ons ’n groot man soos Paulus, wat 
kragtig was in die geloof, vol van die Heilige Gees, en gelykvormig aan die Here Jesus, wat 
die eenvoudige christene te Rome smeek om saam met hom in die gebede te stry vir die 
belange van die Ryk van die Meester. Watter soete troos is dit vir ons! ’n Man soos Paulus 
kon tog menslik gesproke sonder daardie gebede van die kinders van die Heer klaar kom, 
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maar nee, hy voel sy diepe afhanklikheid van hul gebede so diep, dat hy hulle smekende vra 
om vir hom te bid. Vergeet dit nooit, dat ook Paulus die vreeslikheid van die magte van die 
duisternis gevoel het. Die wrede vooroordeel van die christene, die bittere haat van die Jode, 
waarteen hy moes veg, was vir hom ’n bittere stryd gewees. Daar was dikwels diepe 
droefheid in sy siel. In sulke oomblikke het sy siel gedors na die hulp, wat Gods kinders hom 
kon bied deur hul gebede. Dit is voorwaar geen wonder nie. Want diegene wat Gods werk 
op die hart dra, en wat die groot verantwoordelikheid van onsterflike siele gevoel, verkeer 
noodwendig onder die diepe indruk van hul eie nietigheid en omvaardigheid en dors na die 
gebede van almal, wat die Heer liefhet. 
 
Toehoorders, Paulus het ’n ontsaglike besigheid vir Koning Jesus gedrywe en het gevoel, 
dat hy magteloos was sonder die kooperasie van die gebede van sy medestryders. Hy pleit 
dus nie om hande om vir hom te werk nie, maar om harte om vir hom te pleit by God. 
Broeders, iedere ware sielsoeker het groot behoefte aan die voorbidding van sy kudde. As 
mens is hy ewe huipeloos en swak as andere. En as christen het hy behoefte aan dieselfde 
verkwikkende strome, en is blootgestel aan so veel versoekings. Hy staan op die heuwel en 
word van alle kante noukeurig bespied, veel meer as wat die geval is met andere. ’n Misstap 
in ’n leek is reeds ’n ernstige saak, dog ’n enkele misstappie deur die prediker van die 
Evangelie begaan, gaan gepaard met die jammerlikste gevolge. My breeders, as u waarlik 
wil meestry in belang van die Koninkryk van die Heer, dan moet u dit hoofsaaklik doen deur 
u gebede. Die grootste krag op aarde is die gebed en die grootste geheim van ’n suksesvolle 
evangeliebediening is gebed— veel gebed, ernstig gebed sowel van leraar as van gemeente. 
 
Sodra vooroordeel en vittery in ’n gemeente vervang word deur die gees van gebed en 
waaragtige voorbidding, dan kom die strome van Gods seen oor ’n gemeente. 
 
Broeders, wees my medestryders, deur u gebede. Ek sal altyd op u gebede steun. Bid vir 
my, dat ek die genade mag hê om die heilige Evangelie onvervals te verkondig aan ’n 
hongerige skare. Bid vir my, dat die groot belange van die Ryk van Jesus Christus vir geen 
enkele oomblik deur my bediening in hierdie gemeente skade mag ly nie. As ons so bymekaar 
staan om mekaar se hande te sterk, dan sal ons eenmaal aan die einde van hierdie 
evangeliebediening in die gemeente van Montagu die Heer loof vir die seeninge, wat daarop 
gerus het en waaraan ons ’n groot aandeel gehad het deur die gebede wat tot Gods Troon 
opgegaan het. Mag ons die ander sy bereik met die nette skeurender van siele deur Gods 
genade gered vir die Ewigheid. 
 
Mag die Heer ons almal daartoe help en seӫn. 
 
 

AMEN. 
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AFSKEIDSPREEK 
DEUR 

Ds. D. P. VAN HUYSSTEEN. 
MONTAGU 

18 Julie 1937. 
 
Handelinge 20: 29, 30, 32.—“Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle 
sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle sal daar manne opstaan wat verkeerde 
dinge praat om die disiepels weg te trek agter hulle aan. En nou, broeders, dra ek julle op 
aan God en aan die woord van Sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle ’n erfdeel 
te gee onder al die geheiligdes.” 
 
Geliefde gemeente, daar is ’n tyd om te kom en ’n tyd om te gaan, so het eens die groot 
Nederlandse digter gesing. Hierdie tyd het dan ook by hierdie geleentheid in ons geskiedenis 
aangebreek. Op 12 April 1913 het ons hierdie kansel vir die eerste keer bestyg met bewende 
knieë onder die diepe indruk, dat ons die stoute skoene aangetrek het om te kom staan in 
die plek, waar een van die grootste seuns van ons kerk gestaan het—’n man, wat die agting 
en liefde van die ganse kerk weggedra het. 
 
Die omstandighede, waaronder die woorde van ons teks gespreek is, is duidelik uit die 
verband. Dit was die laaste geleentheid, wat die apostel Paulus kon te baat neem om die 
ouderlinge en die gemeente van Efese te kon toespreek. Dit was die oomblik toe die tederste 
bande van liefde, vriendskap en geestelike gemeenskap moes gebreek word—bande wat 
Paulus vir die laaste drie jaar gebind het aan daardie gemeente. Sowel vir hom as vir die 
gemeente, was dit seer pynlike oomblikke gewees, temeer was dit pynlik wanneer ons 
bedink, dat hierdie ŉ seer jonge gemeente was, wat nog nie alleen kon staan nie, en wat 
omring was, soos Paulus dit so pittig uitgedruk het—van wrede wolwe, wat die kudde nie sou 
spaar nie, en van manne wat verkeerde dinge sou praat. Nadat hy hulle gewys het op die 
groot gevare wat voor hul deur staan, gaan hy voort deur te sȇ — Ek dra julle op aan God en 
die woord van Sy genade, wat magtig is om u op te bou en ’n erfdeel te gee onder al die 
geheiligdes.” 
 
My broeders, vandag wil ons ons ook graag bedien van hierdie betekenisvolle woorde van ‘n 
Paulus, waar ons geroep word om afskeid te neem van ’n seer geliefde gemeente. Op hierdie 
oomblik word ook hegte bande, wat gedurende die afgelope vier-en-twintig jaar tussen ons 
gelȇ is, en vaste vorm aangeneem het, verbreek. Dit is gewis vir u en vir ons geen kleinigheid 
nie, en dit laat diepe spore na. Dit is dus vanself sprekend, dat daar in ons hart ’n diep gevoel 
vir die belange van hierdie gemeente is op iedere gebied—tydelik, maatskaplik en geestelik. 
Ook ons wil uitroep—Ek dra julle op aan God en aan die woord van Sy genade, wat magtig 
is om u op te bou en u ’n erfdeel te gee onder al die gebeilig- des. Ons staan stil by die twee 
volgende vrae:— 
 

1. Waarom dra Paulus die Gemeente op 
aan God? 

 
Die jonge hulpelose gemeente het groot behoefte gehad aan leiding, lig en voorligting na die 
vertrek van Paulus. Hulle was nog so onervare in die dinge van die Heer, en het te kampe 
gehad met die grootste moeilikhede en bittere vyande, wat hulle gewis sou aflei van die regte 
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pad. Dit het Paulus so diep gevoel, dat hy die waarskuwende stem laat hoor het—want ek 
weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar 
nie. Hy het in die donker toekorns geblik en gesien watter wrede stryd daar sal ontbrand en 
met watter magte hulle te doen sal hȇ. Voorts het hy die magtige sielevyand geken, wat 
rondgaan soos ’n briesende leeu, soekende wie hy sou kan verslind. Hy het geweet, dat die 
Satan geen steen onaangeroerd sou laat om hulle van die weg van saligheid af te trek nie. 
 
So diep was Paulus deurtrek van hierdie bittere stryd, wat voorlȇ, dat hy aan die Efesiërs 
geskryf het— ”Ons worstelstryd is nie teen vlees en bleed nie, maar teen die Owerhede, teen 
die magte, teen die wȇreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste 
in die lug.” Hy het besef dat hierdie jong Christene nie alleen kon staan teen die ontsettende 
magte wat hulle omring het nie. So graag wou hy hulle verder die helpende hand bled, maar 
dit kon nie, weens sy vertrek uit hul midde nie, daarom dra hy hulle op aan God en aan die 
genade van die Heer, wat magtig is om hulle op te bou en hulle ’n erfdeel te gee onder al die 
geheiligdes. Ons voel meteen hoe diep die hart van ’n Paulus gebloei het vir die heil van 
daardie onsterflike siele, aan wie hy so innig verbind was. Die heer self sal hulle raad gee en 
troos. Hulle was die vrygekogte erfdeel van die Heer en Hy sou hulle be waar in die holte van 
sy magtige hande. Hoe dierbaar was hierdie gedagte vir hulle 
Gewees……. Paulus moes hulle verlaat, maar die Heer sou Sy dierbares, wat met Sy bloed 
gekoop is, nie verlaat en nie vergeet nie. 
 
Toehoorders, daar is ook vandag in ons hart die diepe behoefte om altnal aan die Heer op te 
dra en aan Sy genade oor te gee vir bewaring en troos. Die hoofdoel en die mikpunt van ons 
prediking al die jare, wat ons in u midde gestaan het, was steeds gewees om u aan die voet 
van die Kruis van Jesus neer te lȇ. Vandag — miskien meer as ooit tevore — is dit die 
behoefte van ons hart om u almal aan God op te dra vir Sy hulp en bewaring. Waarom? vra 
sommige van u wellig. Omdat ook ek weet, dat na my vertrek u blootgestel sal wees aan die 
woeste aanvalle van die Vors van die duisternis. Die magtige sielevyand sal ook u geen rus 
laat nie. Hy sal voorwaar altyd op die loer wees om te sien wie Hy sou kan verlei. 
Toehoorders, die gewisse voortekens van die bittere stryd ook voor ons deure is reeds ken- 
nelik sigbaar aan die horison van die kerklike lewe. 
 
Ons dink in die eerste instansie aan die openbaring van die magtige Tydgees vandag met sy 
wrede versoek- ings van on- en bygeloof, van toenemende wȇreldsgesindheid en van 
verregaande onverskilligheid, wat reeds orals aangetref word en van die God-onterende 
losheid van die Sedes, waaraan ons dierbare kinders en jongmense blootgestel is. Ons dink 
voorts aan die valse denkbeelde en die sielverderfende ideale, wat die Sielevyand in hul 
boesem lȇ. Hierdie openbaring gee ons reeds ’n heldere blik van die grootheid en die 
vreeslikheid van die stryd wat voorlȇ teen die wrede wolwe soos Paulus dit so treffend 
uitgedruk het. Toehoorders, daar is meer— Ons dink aan die toenemende propaganda van 
die Roomse Kerk, wat soos ons nog hierdie week op ons strate gesien het, rondgaan om by 
u deure aan te klop vir hulp vir hul Weeshuise en Tehuise, en waarvoor diegene onder u, wat 
die moed van u oortuiging nie besit nie, steeds gedwing word om geredelik by te dra en 
sodoende die heilige belange van u eie kerk en godsdiens te ondermyn. 
 
Ons dink verder aan die toenemende invloed van die Kommunisme in ons land en helaas 
onder ons eie volk. Die Kommunistiese beweging lȇ hom vandag besonder daarop toe om 
ons jong manne en dogters onder sy wrede invloed te kry en om hulle dan weer te gebruik 
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as handlangers om andere jong Afrikaners van die kerk en Gods Woord af te trek. 
Kommunisme wil niks te doen hȇ met God en Sy Woord nie. Hierdie beweging eis die ernstige 
aandag van die ganse Christendom, en insonderheid dien iedere christen die wakende oog 
te hou op hierdie wesenlike gevaar voor ons deure. 
 
Wederdopers, Sabbatariers en Russeliete sal op hul beurt gewis geen stilstand bied nie, 
maar alles in hul vermoë doen om die swakkeres onder ons geledere van die regte spoor af 
te bring. Toehoorders, wanneer ons vandag dink aan hierdie bittere vyande van die kerk van 
die Heiland en van die onvervalste Woord van God, dan krimp ons hart vir die grootheid van 
die gevare en vir die toekoms van vele siele, wat in die magtige kloue so mafelik kan verval. 
Dan ook bly daar vir ons slegs een ding oor om te doen, tewete, om u almal — groot en klein, 
sterkes en swakkes — op te dra aan die magtige Arms van die Heiland, Wat alleen in staat 
is om u almal rein te bewaar vir die toekoms. 
 
Geliefde gemeente, daar is sommige onder u vir wie ons miskien dieper voel as vir andere. 
U sal dit goed verstaan, wanneer ons u aandag vestig op die 2629 kinders, wat gedurende 
ons verblyf alhier deur die heilige Doop in die gemeenskap van die kerk ingelyf en in die 
Genadeverbond opgeneem is saam met hul ouers. 
 
Ons dink aan die 1499 Jongeliede, wat voor hierdie kansel belydenis afgeid het van hul 
allerheiligste geloof en daarna met ons aangesit het aan die Dis van die Meester. Hulle almal 
is blootgestel aan die wrede aanvalle van die vyande. Tot hulle gaan ons hart uit en hulle 
vernaamlik wil ons op dra aan die beskerming van God. 
 
Voorts gaan ons hart uit tot die 654 egpare, wat gedurende die tyd in die huwelik bevestig is 
en wat hul eie huisgesinne vandag moet versorg, tydelik en geestelik. Hulle almal het groot 
behoefte aan die kennelike leiding van die Heer en aan Sy genadige bewaring. Vir hulle gaan 
ons smeekgebed op tot die Heer. Ons dink voorts aan die 860 huisgesinne, wat gedurende 
die tyd geroep was om by die geopende graf te staan om hul dierbares weg te lȇ in die skoot 
van die moederaarde. Hulle almal dra ons op aan Gods genade en troos. 
 
Ons dink aan die swakkeres in die gemeente, wat gedurig moes stry teen die mag van hul 
boesemsonde, en waarvan hulle so dikwels die ongelukkige prooi geword het. Met hulle het 
ons geworstel voor die troon van God en vir hulle gaan ons smeekgebed vandag op, dat Hy 
hulle bewaar in die bolligheid van Sy hande. 
 

2. Waartoe het Paulus die Gemeente aan 
God Opgedra? 

 
Paulus het self hierop twee belangrike antwoorde gegee, tewete — dat God hulle kan opbou 
en hulle ’n erfdeel kan gee onder al die geheiligdes. Die Heilige Gees het Paulus gebruik as 
’n magtige instrument in Sy hande om die siele in Efese tot die geloof in Jesus Christus te 
beweeg. Hulle het Hom as Verlosser aangeneem, maar daarmee was Paulus nog nie tevrede 
nie. Hulle was maar pasbekeerdes en hy het gedors, dat hulle moes toe- neem in die kennis 
van God en die genade van Jesus. Geen saak sou hom groter vreugde verskaf het as om te 
weet dat daardie pasbekeerdes toegeneem het in die Heiligmaking en dat hulle trapsgewyse 
opgebou word in die weg van God. Hy dra hulle almal op aan die Heer opdat Hy hulle kan 
opbou in die dinge Gods. 
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My geliefde gemeente, dit is gewis ook vandag ons vurige gebed vir almal wat die Here 
toebehoort, dat u deur Gods genade mag opgebou word in die kennis en die genade van 
God, dat u mag groei en bloei in die heilige dinge net soos in die tydelike. Ons dierbare Heer 
het ook hier in vele harte die saad van die ewige lewe gelȇ. Vir u almal, wat gered is deur 
Gods genade, dank ons die Heer opreg en innig, maar daarmee kan ons tog nie tevrede 
wees nie. Dit sou gans te weinig beteken en sou nie beantwoord aan die hoë eise wat Gods 
Woord stel aan die volgelinge van die Meester nie. Die Heer roep ons nie alleen tot bekering 
nie, maar ook tot heiligmaking. Hy verlang dat Sy kinders opgebou word in die dinge van die 
Heer: word kragtig in die Heer en in die sterkte van Sy mag, is Paulus se uitdruklike raad aan 
die Efesiërs. Die Heer kan nooit verheerlik word deur die swakke, sieklike lewe van Sy kinders 
nie, ewe min as dierbare ouers ooit gelukkig kan wees wanneer hulle kinders sieklik en swak 
bly. Die Heer verlang dat Sy volgelinge heerlike vrugte sal dra; so het Jesus self die laaste 
aand van Sy aardse lewe gespreek: Hierin is My Vader verheerlik, dat u veel vrug dra — Hy 
wil ons opbou in die kennis van die Heer, in volle geloofsvertroue in Hom en in vurige liefde 
tot Hom en tot siele. Maar let daarop, dat Paulus voorts die kinders van die Heer opdra aan 
God, opdat Hy hulle ŉ erfdeel kan gee onder al die geheiligdes. Toehoorders, vergeet dit 
nooit, dat ieder ware gelowige het ’n erfdeel in die heerlike Hemele. Die erfdeel is daar berei 
en is deur die dierbare Bloed van die Lam vir ons almal verseker. Ons dra u op aan God, dat 
Hy daardie erfdeel, wat vir u weggebȇre is, aan u kan gee. Hoe soet is daardie gedagte 
vandag, dat waar ons nou van rnekaar skei ons mekaar kan opdra aan die Vader om ons 
almal, wat Hom toebehoort, daardie heerlike erfdeel te kan gee. 
 
Maar my broeders, voor ons afsluit, laat my toe om vir die laaste maal die geleentheid waar 
te neem om 'n woord te rig tot diegene, wat die genade van God gedurende ons bediening 
nie gesoek het nie en wat vandag nog steeds buite die versekering staan van die erfdeel, wat 
vir alle verlostes bedoel is. Daar is in ons hart ’n gevoel van diepe deernis, dat daar vandag 
nog diegene is, wat steeds hardnekkiglik geweier het om die vrye aanbod van genade deur 
die Bloed van die Lam aan te neem, ja, wat met daardie genade gespeel het en nog nooit 
met ŉ gebroke hart voor die Troon van God gelȇ het, smelsende om verlossing van 
sondeskuld. Vir die laaste keer wil ons met u pleit, dierbare siele, om die genade Gods tog 
nie langer te vertrap nie, maar met gebroke harte te nader tot God om verlossing van skuld. 
Soek tog die Heer terwyl Hy nog te vind is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is. Ek bid u in 
die Naam van die Ontfermende God, laat u tog met God versoen. 
 
Geliefde gemeente, ek buig in diepe ootmoed van môre voor God, aan Wie ek alle dank 
verskuldig is vir Sy wonderlike Hand van bewaring oor my uitgestrek al die jare, vir al die 
hulp, die troos en die bemoediginge wat Hy my toegestuur het op die weg, wat ek saam met 
Hom moes bewandel. Die weg was nie alleen Sang nie, maar was soms besonder stormagtig 
gewees op staatkundig, opvoedkundig en kerklik gebied. Ons het donker dae beleef toe die 
storms van alle kante gewoed en gedreig het om ons te vernietig. Groot beginsels was op 
die spel en iedere stryd het ons aangebind alleen terwille van die oortuiging en die heiligheid 
van die beginsels, en deur Gods genade nooit terwille van persone of persoonlike belange 
nie. Ons het dikwels die pynlike ondervinding moes deurmaak, dat ons moes verskil van ons 
dierbaarste vriende in die gemeente, omdat groot beginsels en nie persone die mikpunt 
gevorm het. Dwarsdeur die donkerste oomblikke het dit ons nooit ontbreek aan die 
teenwoordigheid en wonderlike leiding van die Heer nie. Hom alleen al die eer en aanbidding 
vir Sy genade aan ons betoon. 
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Voorts wil ons u almal, wat ons so getrou bygestaan het, al die jare met u gewillige hulp en 
troue ondersteuning, toebring die opregte dank van ons hart. Ek dank my Koliega en die 
broeders Kerkraadslede wat my altyd getrou gehelp het, die groot getal Sondagskool- 
onderwysers, wat al die jare gedien het en die 67 wat vandag nog dien. Die Skoolraad, 
Hospitaalraad en Stadsraad wil ek my opregte dank betuig vir die hartlike samewerking en 
kragtige ondersteuning van hulle almal ontvang. Was dit nie vir troue ondersteuning nie, sou 
ek nooit instaat gewees het om te doen, wat daar gedoen is nie. Aan ons geagte orreliste 
bring ek my dank vir die inspirasie, wat haar begeleiding van die orrel beteken het vir die 
prediking van die Woord. Mag die Heer u almal seën vir wat u vir ons beteken het. 
 
Daar is egter 'n klein persentasie onder u — minder nog as een present — wat ek nie kan 
dank nie, omdat ek u nie durf dank nie. Dit is diegene onder u, wat die werk van die Heer 
steeds gedwarsboom het, wat altyd en onder alle omstandighede u voet dwars gesit het en 
wat alles gedoen het om Gods saak te benadeel deur u woord en invloed. Dit staan oop vir 
u rekening, dat u die instrumente gewees het in die bande van die Vyand van die Godsryk 
om siele op die dwaalweg te lei, sommige waarvan vandag op die weg van verwildering 
voortwandel. Ook u dra ek op aan God vir Sy genade en barmhartigbeid, opdat u siele gered 
mag word van die toekomende Toorn Gods. 
 
Mag die alvermoënde God en Vader nou oor u almal Sy vriendelike Lig gebied en u behoed 
en bewaar vir tyd en ewigheid. 
 

AMEN 
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