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H 0 0 F· S T U K I, 

A. Die herkoms van die Genoatskap, 

B. Die etigter van die Genootskap, 
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A. DIE AGTS:RGROUD EN WORDING VAN DIR JraRAiA.NNS3URGSE 

SElIDI NGGENQOTSJ\AP. 

Die Christendom is deur en deur 'n Sendingg odsdiene en 

die Bybel 'n Ser.dingboek. Die Here Jesus se laaste bevel, 

volgene Mattheus 28:19, verplig elke lid van Sy kerk op 

aarde om Sy bevel uit te voer. SanciingwBrk is die wet van 

die lewe vir die Christelike Kerk en die waarborg van ey 

voortbestaan, soos die geskiedenia oor en oor bewys hat. 

Gedurende die eerate eeu was die hele Christelike kerk 

'n groot Sendingorganisaaie, en die samewerki ng van die ge

meentes op sendinggebied sonder weerga, eodat daar a.an die 

einde van die eeu 200 1 000 Christene was. Hierdie ge ta.l 

wee aan die eind.e van die derde eeu 6.000,000, due omtre nt 

ee n-twintigete van die Romeinee ryk van daardie dae. Die 

kerstening van die Griekse en Romeinee wereld is ears a.an 

die einde van iie vyfde eeu voltooi. 

Die bekering van Clovis in die j&&r 496 en die koms van 

Frankiaaa, Skotee en Angelsakeiese sendelinge na Europa het 

die keratening van Europa in die eesde eeu bospoedig. 

Die oorwinnings van Karel Martel in die agate eeu is 

opgevolg deur beroemde eendelinge soos Winfrith ~ Bonifatius 

van Ierland, ws.t met veel sukses in Dui t elanci gea.rbei het. 

Alh oewel daar ender diA ~endelinge Van d ie vroeere 

en mi ddeleeue !llanne was wat gevul w~a met dieselfde vuur en 

ywer v&n die Apostels, was die metode van die werk groten-

deals/ ••••• 
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d'ela meganias. Die valea opvatting van die karakter van 

die Kerk is die rede dat one soma leirma.gte a.antraf in die 

epora van die eendelinge. Monnike en prinse het meer ge

eoek na die ui tbreiding van hul eie heereka.ppy as na die 

uitbreiding van God ae Koninkryk. 

Teen die dertiende en veertier.de eeue het die aending

aktiwi teit van die Kerk feitlik tot atilstand gekom. In 

naa.ln was eie hele Europa behalwe Lapland en 'n deal van 

Spanje reeds gekeratcn. Die Christelike gemeentes van Wes-

Aaie en Noord-Afrika was vcrwoes deur die Mohe.rnmedanieme. 

Dus was daar nog 'n groot sendingveld onontgin toe die Her

vorming aangebreek bet. 

Ona let kortliks op die Reformaeie-periode. Die ont

dekkir.g van Amerika in 1492 het nu\ve eenciinga.ktiwi tei t by 

~ie Rooms Katolieke Kerk te voorskyn gebring. Ongelukkig 

is die foute van die middeleeue herhaal en die sendingwerk 

was oppervlakkig, meganies en werelde. In e~n van sy werke 

het Erasmus hierdie metode van·evangelisasie akerp gekritieeer 

en ey tydgenote aangemoedig om hul plig tot eendingwark uit 

ta voer. Luther het ook die wereldse metodee van sending-

werk etreng afgekeur, alhoewel hy en ook Calvyn ~ooit die 

plig van die Kerk om aendingwerk te doen an geaante n& die 

heidene te stuur beklemtoon het nie. 

Die Hervormers was groot sendelinge binne die grenee van 

die Kerk, maar aan sendingwerk onder die heidene hat hul nie 

deal/ ••• . • 
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deelgeneem nie. Die rede hiervoor was dat die Hervormers 

eo beeig was om die eie huishouding in orde je bring dat 

da&r nie geleentheid was om na die heidene om te sien nie. 

Deur ay e~katologieee beekouing beinvloed het Luther sending· 

werk onder die heidene as onnodig baskou. Hy het die we-

derkoma van die H~~r binne honierd jaar verwag en o.a. 

van die Turke ges8: .Laat die Turke glo en leef eoos hul 

v~rkies het, net soos die Poua en val·se Christene toegellaat 

word om te le we. Die reddir~ v~n .die Turke, heidene en 

Jode binne die grense van die Christ enlande .het hy ywerig 

k geso~~ 

Nog 'n rede wat one nie moet vergeet nie, is dat die 

Protcatantse Kerke nie in direkte aanraking met die heidene 

ken kom ni~, soo~ die Roomskatol~e Kerk nie. Tot 

die einde ye.n die sest1ende eeu het Portugal en Spanje 

heerskappy op die see gevoer en in die lande wa2r hul eeg

gingskap gehad. het, hP.t die Jesu!ete groot eendingwerkeaam

hede eoms met wrede en moorddaclige metodes ontwikkel. Die 

tyd wa.s oak nog nie ryp vir die ProtestantiSe senc!.ingwerk 

nie, socs die twee vrugte.lose veldtogte van die seetiende 

eeu na Lapland en Brasilia bewys. Gustav Vasa van Swede 

se eendingpoging in Lapland in 1559 was sender eukses, In 

1555 het Durand de Villeg~igncn 'n kolonie in Brasilie ga-

stig. Bierdie beweging van die Franee Protest&nte is 

deur/ ••••• 
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deur Caspar de Coligny beg i n. De Villegaignon het eelf s 

by Calvyn aaneoek gedoen vir sendelinge . Twe e lere.ars, 

tVTe.a.lf Swi t sers en dri eho nderd Fr a.nsma nne het ui tgeeeil 

na Braeilie. maa r Vil legaignon, wat in di e tus s entyd Rooms 

Katol iek gewor d het , h e t hul uit Braeilie ui tgedr yf en met 'n 

ou gehawende skip het die meer da rhe id van hulle na Europa te

r uggesukkel . Van die vyf wat agtergebl y het , is drie ter

wille V6n hul geloof om die lewe gebring. 

Toestande was nog elegter vir die Protestantae Sending 

in dia eewentiende eeu as i n die tydperk van d i e Hervorming. 

Dit was ver&l wa.ar va.n Duit eland . Vir Engel e.nd en Holland 

was toeetande gunet i gar. Die dertigjarige oorlog e n die onvru 

bare twieta oor die Orthodokeie in die kerklike k r1 nge h at 

alle gedagtee aan pra.ktiese eendingwerk buitegehou. Tog 

skyn da&.r ook ui t hi e t-d ie donker na.ghemel h i e r en daar 1 n 

blink eterret j ie. In Lubeck bv . het eewe regsg~leerde s hul

self vel'bind om die eendingbevel t a geh oor eaam, en on veral 

die herl ewing van die Chriatelike Kerke in die Coste vooruit 

te help. Een van hullo het self i n 1632 varnParys na 

Abeesinii gegaan • 

.rust 1nisnue von Welz was die eerste wat 'n ern8tige oproep 

tot se ndi ng•er k aan die Duitse Kerk g~rig het. I n 1664 pu

blisE>er hy twee we r ke wa.nrin hy die volgende drie ernstige 

vrae aan alle Orthodokee Chri stene van di e Augsburgse Konfees ie

rig: 

1/ •• ..• 
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1. Ia dit rag van one Christene om die Eva ngele te mono-

polieeer? 

2. Is dit reg dat ons nie die ba1e etudente in die teologie 

help om in ander dele van die wingerd van Jesus Chrietue te 

gaan arbei nie? Baie van hulle wag drie tot sea jaar op 'n 

gerooente en baie word Duitse skoolmeestere. 

3. Ia dit reg dat one Evangeliese Christene eoveel geld vir 

m~oi klere, lekkernye, eet en drink en ander luukee artikele 

uitgee, terwyl de.ar vir die uitbreiding van die Eva.ngele, 

tot nog toa, g~en bydrae wae nie? Ook het hy in 'n traktaat 

1 n O!Jrocp ge.doen tot die etigti ng v-.a.n 'n Send.ingfakul tei t. by 

al die Uniwereii~eite vir die opleiding van send.elinge. Vir 

hierdie ee.ak het hyself 12000 Thaler (.£1800) ta Neurenberg en 

Fre~furt gedeponeer. Daa.rna. bepleit hy ey saak vo~r cie 

Rykadag wat dit entoesiasties aangehoor het dog geen Tinger 

wou roer om hom daarin te steun nie. Hy keer hom toe na die 

hof, d og vandaar het hy nie eers antwoord gekry op ey vereoek 

nie. Hy beeluit toe om nooit weer die eaak van die bekering 

van die Heid~ndom ean te raak niA, dog die a~ndingdrang het 

hom nie met rue gel a. fl t nie. Nade.t hy nofj 'n groot som geld 

gegee het vir t:'endingwerk het hy getoon dat hy ook sy lewe 

feil geha,d het vir die sendingsaak. Hy ie te ZWolle a,fgeeon-
c. 

der vir die Sendingwerk en het as kruifgesant in Hollanda- Guine1 

geetcrf. Deur ey rein motiewe, entoeeiaeme en opoffering 

het/ ••••• 
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het hy vir hom 'n perman~nte plek in die Sendinggeskiedenie 

verwe~. 

Hawemann, Danhauer, Christian Scriver en Spener het met 

erne die Kerk van Duitaland aan die plig teenoor die heidene 

herinner, maar die Kerk het Ursinus wat die planne van von 

Welz as ydele drome bestempel het nagevolg. Di• grote 

Leibnitz egter was vol;_ van sendingidei, en beveel China aan 

(meer uit die wetenakaplike oogmerk) ae 1 n gepaste sendingveld 

vir die Lutherse Kerk. Toa die eeemag i n die sewentiende 

eeu oorgegaan het in die hande van Holland, Engeland en Dene

marke het da?..r baie deurc na die heidenvolke vir die Prote

stantee Kerk oopgega.an. Dlj.e sterkste bron waaruit die Luther

se Kerk van Duitsland tot haar plig teenooD die heiden op

gewek ie, wee die Pietietiese kringe we.e.rvan Spener die vader 

we.a. 

Die begin van die agt1end.e eeu wae van groot betekenis 

vir die Prote sta.nt ae Sending. Lutken, wa.t sewentien j aa.r in 

Berlyn deurgebring hat, bevriend was met Spener en Francke en 

hofpredfker van die Deenae koning Frederick IV was, is deur ciie 

koning beveel am eendelinge vir die buiteland te soek. Hy aet 

twee Pietiste, Ziegenba.lg en Pliltschau, wat by hom aanbeveel 

is/ ••.•• 
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is by die koning aangemeld, wat hul op sy koate na Tranquebar 

in Indii gestuur het. 'n Deensa Collegium ia in 1714 ge-

stig om die Evangelis te verbrei. Tenepyta hiervan is 

die Tranquebar-aending vane£ Halle bestuur wear August Hermann 

Francke d.ie hoofleier was. 'Francke het sy eerste send.i!'lg

dlrang van Leibni t z gekry en die koning van Prui.ee aangemoe-

dig om die eendingeaak voor te staa.n en in China te begin 

werk. As hooflaiar van die ~1etieme, na.as.Spener, en as 

stigter van die groot weashuis te Halle, ·wa.ar duisencie op

gevoed is aa ondftrwyeere, predikante ens. was Francke die regt~ 

man deur die Voorsienigheid bestem om jongmense op te wek 

tot 9e1angstelling in die sendingsaak. Hy het 'n sending-

konstitueia tuie ontwikkelw Sender hom sou die Deense 

sending saker in duie gestort het. Sy sendingverslae wat 

hy gereeld vanaf l ?10 uitgegee het en sy invloed het nuwe 

lewe on belangstelling by die Evangeliese Kerk opgawek. 

Aan die anderkant het die Orthodokaes die Sending met 

suepisie bej een. Die Wi ttenbergse Fakultei t het die sende• 

linge valse profete gehoem. Die koua ry-p van die rasional.ia:Dt 

het aan die einde van die e.gtiende eeu die Halle eendingplant 

laat doodgaan. Gel ukkig h·et die Veree nigde Broedera van 

Herrn.liu:t. met Zinzen-:torf as stigter, die sendingvlam braridende 

gehou/ ••• 
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gehou toe die g~loofelewe van die Protestantee Kerk van 

Duiteland ondermyn is deur die De iame en rasionalis.me, wat 

geen hart het vir sendingwark nie. Tog was Duitsland met 

eulke edel werkers sooa Francke en Zinzandorf meor e.ktief as 

enige ander land in die agtiende eeu. 

Eindalik het die negentiende eeµ, iie groot sendingeeu vir 

die Protestantse Christendom gedaag. Oral het herlewing plaae 

gevind en deure oopgegaan na die heidene. Voordat enige van 

die modorne Duitse genootskappe vir eendingwerk georganiseeri~, 

h~t Janicke 1 n Sendingskool in Berlyn opgerig wat tot ey dood 

in 1827 sowat tagtig sendelinge vir die Engelse Genoo~*1cap 

verska.f het. 

Die Baeelgenootskap, die Deutsche Geeellschaft zur Be

ford erung re!ner Lehre und we..hrer Go~tseligkeit, wat in 1780 

geetig ~e, was die ware moeder van die Duitee Sendi~E?B'nootskap

pe. Hierdie Genootekap het beide Lutherae en Gereformaerde 

leraars gebruik, hul eie sendingskool gehad vir die opleiding 

van eenielinge en gewerk in Wes-Afrik&, India, China en Persia. 

In 1824 ia die Berlynae Sendinggenootskap gestig, wat 

in Suid.-Afrika en China sanding\verk onderneem het. Hierciie 

Genootskap is Luthars en Gereformeerd. 

Die Rhynee Send1nggenoo1Bkap ie in 1828 geatig en het sen~ 

delinge/ ••• 
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delinge na 81.lid-Afrika, Borneo, China en Su.'?latra gestuur. Dit 

ia t9 Elberfeld gestig . In 1836, wat 'n vruggare jaar vir 

die etigting van sendinggenoot:kappe was, ie die Noordduitse 

Sendinggenootakap te Hamburg gea.tig wat sond.ingwerk in Nu 

Seeland, Wes-Afrika en ander plekke gedoen het. Streng 

Lutherae konfeesionalisme bet gelei tot die stigting van 

hierdie Genootakap, aaook tot die stigting van die Evangeliee 

Lutherse Genootskap van Dresden wat in India ea.am met die 

Engelse genootakappe die erfgenaa.m geword het van die ou 

Deena-en-Halle Sending. 

In 1836 het Gossner van sy Berlynee bro~rs afgeekei, 

o~dat by 'n hoer letterkundige ontwikkeling vir sendelinge ge

eis bet en ook dat ' n sendeling met sy hande moea kon werk, 

Op drie-en-seatigjarige leeftyd het by 1 n onafhanklike werk

eaamheid begin en in tien jaar tagtig sen~linge uitgeetuu.r 

na Australia, I nd ie, Noord-Amerika en Wes-Afrika. 

B. Die Hermannaburgse Sendil'l<"@nootekap wat in 1849 as •n on

afhanklike genootskap gestig ie 7 het eoos die Gosaner Genoot-

skap ey ontetaan aa.n een man te danke. Die vader aan hierdie 

genootekap waa die vrome Georg Ludwig Detlef Theodor Harms wat 
_ die/.· •• 

Vir bladsye 1 tot 9 eien: 1/ . Encyclopaedia Biblical, Historical 
Doctrinal and Practical Theology---Herzog, & c. onder die hoof 
Mi~sions. 2/. Histor y of the eiir1stian Church -- Prof, Kurtz • 
bladsy 285 ens. 3/. Geschichte der Evang. Heidenmission~Gariee
lfoof st ukke 1 tot 5. 4/. Short Hi story or Mi ssione -..>:n'eo.r'g~ 
S~ith -- bladeye 110 tot 131. 
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die 14de November· l 865 te Hermannsburg oorlede ls. Dle Hermanns 

burgse Sendinge;enootskap { voortaan lrertheidshalwe aa!1[5edu1 as 

H. s.G) dra die stempel van sy stigter, wat gewoonlil~ met die 

Franse vor~ van sy naam genoem is d.w. s . Louis. Hy 1s gebore 

as tweede oudste seun op Donderdag die Sde Me i, 1808, te Walsrode 

waar _ sy vader. Pasto~ ., an Relcl.or Hartwig Christ1Rn :!arms die mede-
-r-

leraar was. Sy moeder was Lucie Dorothea Heinze. WalSl.'ode 
(2 & 3). 

was ~estyds ' n vr1endelikll ' land en kloostarstad . Die fam1lie 

Harms het nie altyd in- daard1e 5eweste gewoon nie. Sy oorgroot-

va.der was 1 n boer_ naby die Hamburgse dor_p Noorburg (die egte 

NedersakB1ese Boereland). Die plaas van die Vader is in daard1e 

deel e!'l in daardie dae aan die oudste seun toegeken, sodat die 

jonser kinders van die hu1sges1n 'n ander heenkome moes vind. So 

het Louis se ~rootVader, as jonge~ seun van sy cuers koopman in 

Harbure; geword. Hy was in murg en been 'n Christen en sy haitte-

wens was dat sy jongste seun ~ristian predikant moee word. 

Christian, Wat meer :-·lus gehad het;· vir die milit@re uniform as v1r. 

die pred1ltan~smondering , het .... egter sy vader se wens vervur en na 

voltooiing van sy studies te G~ttingen, word hy huispred1ken·te 
( 4.). 

l·lalsrode. So het die familie Harms in Hannoverland gekom. 

Louis Harms se vader was ' n kind van sy tyd en het n1e die 
{2). 

saligmakende klt'as{ran Bie E:vangel ie in sy hart ervaar.: of geken nie 

Dit was 'n bose tyd waari n Louis die eerste lewenslig aanskou 

het \·:ant selfs oor die stille heide het die .NapoleQottese 

oorhftersing k rygsrumoer gebring. Ook op geestelU:e (Sebied was 
( 3) • 

dit treur1e; gest eld. Dit was ' n tyd van onversk1111ghe1d en 

ligsinn1ghe1d. Op kerklilce gebied was daar 'n getwis oor die 

belydenisskrifte en die rasionali.sme het met sy koue verstandsge

loof / .,. 
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loof haerskappy 5evoer. Geluklt1g het ender die oppervlakkig-

held 'n zt11 s·troomoie van P1~tistiese vroom."1.eid gevloe1, vmt: die 

ware gelooi' in Jesus Christus in weinise harte bro.nC.ende gehou 

het tot voordeel van die Sendin~. 'Louis se vader se prediking , 
{2) 

~l was hy 'n voort1--~flike prediker, t·ras volc;erm die 30woonte· van 

sy tyd nie Jesus Christus dle gelcruisi~de en die Regverdigmak1Il.E)· 

deur die geloof nie, maar hoogdra\·1end en deursuur met:. rasionalis-

me en die £:gelse De1sme. .m top, a.l l1et h~r nie die r:seloof v~rko 

di(S nie, •:ras hy nie 3eheel en al ongelowig nie. Hy het ' die By-
j 

be 1 bo; slrn1.l as Gods \Teo ro. Hy was stren~ in sy pl ic;sve:. .. Vl.tlling 

en rein ~rn.n vra~del. n:.r W'.l.S ' ~ \Tare Israeliet in mM.· daar ' 

geen be::lro3 ·11as nie, eenvoudits tin leHenewyse, standv-ast1g en on-

bes!n•olte. Hy ~ct '.bale beproet·r1n3s deurge!!laalc en d1t:: het'.:. hem nie 
(5) 

verbitterd serna.ak n~e maar na Gods Yoord 3edryf. O:r!dat·· sy i:a-

der ba.nr \·:as vir vormc;odsdiens, is daar i!'). die b.:is waarin Lou1·s 

opi;;;e13:r-oei h13t, r:;een huis3odsdiens Gehoui nie en geen tat'elgelled 
{8) 

e;edoen nis. Sy ouers was besonde::." ·lief vir hul k'inders. Ge-

strencshe1d van die wet hat in die huis geheers en gehoorsaamheid 

en waarheirisliefde is by di9 kinders aan:::;e~:week . Sy vrou was 

v1r hem ' n 5etroue helper h1er1n. Van jqngsaf" reeds is Louis se 

se~n mett '!)i"~3sgevoel, waarneidsliefde , getrou.heid en. b· r.ein' hel-

d.i;r verstand. Daarb~r het nog gekom 'n egte Nedereaks1ese uit-

hou/. 

( 1) Hannoversche :.assionp;eschic'.1.te - G. Haccius De91 2, bl .1. 
(21 ~Louis Harms - Zin Gedenlcbuchlein von F. ~aeder. bl.4 en 5. 
(3) Louis :-!arms - Als 1:-!l!> sionamann von W. Wendebourg.bl.l & 4. 
{ 4) Louis Harms - Ein V~oensbild vom Hans Zalzman bl . 7 & 8 . 
C 5) il~~oversche i·Ussion3eschichte van §. Haccius. bl. 3 van 

Deel 2 . 
(6) & (7) L. Harms deur ~aeder. bl. 5 & 6. 
( 8) ( 9) & ( 10) L. Harms vo.n H. Zalzrnan· - bl8.dsy 9, 10, 11', 19 & 

20. 
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R:v was 'n ve.1lbclowen:ie seun. 

een nodi[;c het egter nog ontbre ek want sy s iel was ongered. 

Die 
( 6) . 

In 1817, toe Louis nese jaar oud \·tas, i s sy vader na Her-

mar.nsbur::; verplaas. Hermanssburg was destyds nie die vrugbare 
r 

deel wat dit vandB.3 i s met die modernn . l andboumetodes nie , maar_ 

' n stille boeredorp , 01D3ewe met sandvla.ktes oordelt met heide . 

Hierdie do rD vrat deur Louis Har.ms w~reldbekend geword het·, was 
. ( 9) 

toa feitl i k onbekend . Die gemeente daar_~ wai;i verwilder_ 

en tugloos, na a r Louis se vader het gou orde geskep deur 
(7) 

liefdevolle erns en onver b1dde].i1te gastrengheid. Christian-

Harms het , omdat daar 5een doeltr effende ekoolge~f in Her

marufsburg \·ras nie, dadelik 'b privaatskool opger1~ , maar •aan

gesi~n die mee rderheid van die skoliere minderbegaafd was, ter11t} 

Louis 'n besonder skrander kind was, het sy vader horn pr.ivaa.t .. 

ondeerlg in sy studaerke.mer. Lo·u1s se:- vader het horn d ikwels 

verstom oor d ie buitengewone vernuft1gheid van sy seun• Vroef!; 

reeds bet . Louis ' n onversadigbare leesl us ontwikkel. Ool{ in d~ 

musiek wat hy onder d ie orrelia Di esen bastud~er_het, ha t hy 

uitgcbl1nk . Daar_ hy 'tr. gesonde 11ggaam gehad het, was hy 'n 

meesterlike swemmer en 'n gewel d 1ge stapper~ Ongelulck1g· het-. ~~ 

vroeg·· in- sy l ewe ey gesor1dhe id verloor toe ' n yssle~ , waarop hy 

en kamerheer von L1nstoiv. by w1e hy huisleraar_~ was , orngea~.an· 

het:,en ~arms langer as wat goed was halflyf in die water:· gest.1i...'.J.1· 

het ' om die kamerheer uit te hel p. Die gevole was rumatiek 
(10} 

wat hom tot sy laaste asemtog gemartel het~ 

Louis was gou ver genoeg ontw1kkel om in . ' n g 1mnas ium. op-
. 

5eneem ta word , maat"'omdat .sy ouars beslutt•_ hett om geeneen van 

hul l ••••• 
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hul kind.ors uit die huis te laat 5aan voordat hul volle ltd

ma.at' van die Kerk was nie, noes Louis geduldi5 wag v1r sy se-

went1ende jaar om aan5eneem te word . Hy het sy tyd nuttig 

deur5ebrin.g met ' l ees . Hi erdie leeslus bet by deur sy hale 

lewe behou· en sel(s ho~ besoelrnrs, soos professore in die 

teologie , het hul verwond.er oor sy belesen.11e id en sy kennis van 

die nuutste varw1k1rnlil'l5e in die kerktwiste oor die lea r. Na l!i 

sy . konfirmasi~ het sy ouers, al was hul nie finansie~l daartoe 

1nstaat Ln1e , horn met vertroue op Gods hulp na die g1mnas1um in ~ 

Celle 5estuur . V~na.f .. 1825 tb~~ 1927 het hy met groot toewyd1i18 

en sukses daar studeer. 
(11) 

Hy was in elke opsig ' n buitengewona 

skolier, en al sy onderwysers bet v.arr. horn gehou . Van die ou · 

klas s ieke was dae.r min wat hy nie gelees het -nie en i n Latyn 

Grieks en Hebreeus was hy uitstokend . 

Na die sulrnesvolle be- eindiging van sy g1mnas1um-studies 

l s hy na die Univers1te1 t van G~tt1ngeffi om in die t ·eoloe;ie ta. 

studaer ·• Hy was meer ·g~teresseerd in wetenskap , maar. aange-

s1en dit die wens van sy vader was dat Louis pred1kant moea 

word, het hy horn vir die teologiese kursua laat ' 1nskryf . Gou 

het ~hy met~sy diep ondersoekende gees die ras1onal1st1ese teo 

loe;1e wa.t hy daar studeer_het; bestempel as menslike geesteswe 

tenskap wat ·v1r_·die soekende siel .niks anders as ' n yskoQe en 

doodeensame nae· van ewige .n1ks was n1e . Die t eolQgi e van 

verstandswysheid en welspre!·rnndheid is ' n groot bedroe; van die 

s i el. D1t ~is :;een wonder dus da.t hierdie wa.arheidsoekende 

g~es sy rug-na h1erd1e t eoloc ie celi:9er 'het en ook nie meer· e;eglo_ 

het aan d i e bestaan van God nie . Toe hy dan met die vakansie 

tuise;ekom ·het , het·hy sy vader te kenne gegee dat hy nie meer _., 
p~-/ • • c 
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predikant ken word nie, o:ndat hy nie geglo het aan die bestaah 

van God, die Godheid van Jesus Christus en die Bybel nie . Sy 

vader wat horn in stilts aangehoor het, aet op5estaan, nadergekom 

en· hom vas in die ol;i gekyk en ees3: 11 My seun, ek het baie deur

genaak in my l ewa en jy i s nog jonk en oner var e , ofskoon God 

aan jou groot gawes gegee hat • Ek het in my lewe dit 3el8'81!:-

en ek glo d it ook vas dat die Bybel Gods Woord 1s , dat ' daar _, 

baie in die Bybel staan wat bokant die verstand is en tog nie -

mi nder d i e· waarheid is nie . Haak tog nie jou 'V ~rstand die 

~teester oor die 8kri f n1e Ek het :.veel van jou var.wag en my 

opgeoffer~om die vreugde te kan h3 om jou i1n d i e l eraarsamp 

ta· sian· en nou w11 jy die heerlike predi kamp 1-aat staa.n ." Hie~ 

die gesprek net :. • n diep 1ndrult op Louis gemaali:: en as e;ehoorsame 

~eun het .hy sy tcolo5iese stud1~s hervat . Dit hat.horn gevoe~ 

in ' r.: doodbi t ·tere - s i el stryd. Hy het ver~ang na ' n openbarisg· 

aan homsel f van die vir .hom onbekende God. Sy skool~en-

Un1wers1te1tsjare het . sy siel koudgelaat , not socs sy aannemi~ 

tot 11dmaatskap van~ d1e Kerk by sy Vader• 

Toe hy byna by die e inde van sy studi es in G~tt1ngan·gekom 

het ~ het 1:die lig in sy s1el gedaag . Een .nag , toe al die ligte 

1n die o~ewine; al. uitgedoof was, het'daar _nog lig geskyn deur .:

d1e kamervent ter van die s t udent lHarme.-, waar_·hy by sy tafel geb~ 

kend oor sy Bybel gas1t het . Op sy aanges i g \~on~ die geweldige 

stryd wat _daa.r in sy s1el 5ewoed hat , gelees wo rd . Hy het~ e;e-

b i d : uHere ~od, as U bestaan en die Lutherse Kerk die regte leer 

van tr en U Seun het , n.aa_l{ ~Y u · w1l bekend en gee my· lig en· 

klaa:."he id" • Hy be5in te bl aa1 in die Bybel wat daar. voor. horn 

i 3 , en sk1el1k val sy 005 op Johannes 17:3~ waar .· daar geskryf ~tu 
I eta.arr •• 
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a tc.Ein: ,,En di t is die ewige lewe, da.t hulle U ke.n, d ie eni 

ge en wa~:.ragtige God, en Jesus Christus we.t U gestuur 

het." PJ.otaeli!1g is dit vir hom a.sof uitlm.erdie woorde 

'n hclder lig skyn, we.t held,erder gelig het as die la.mp

l~g by hom en die Pnielnag van sy lewe was daar. Die 

eroot Onbekende het Hom neersebuig na die seun wet uit 

d ie ver land gekom het, en vir die eerstemaal etamel sy 

llippe ui t die diepste hartegrond: 11.hbba, liewe Vader". 

Dit het met hom gegaan soos met Jakob op die oewer van 

die Ja.bbokli uE~ laa.t u nie gaan teney u L~y seen" ••• En die 

son het vir hom opgegaan net t?e hy Pniel verby was. uf31e 

.hemelpoorte het vir hom oopgegaan en, waar hy nou verlos 

wa.e var. die dood.sekerheid van die Nike, het sy aiel ge~:ilc• 

str.aal van die lewensekerheid van die Meester ••• 'n 

aekerheid va.n die lewende p~rsoonlik teenwoordige., in die 

v1ees verekP.ne b c:..rmhartige God, 'n sekerhe id van die ewige 

salieheid . So was hy nou deur God afgesonder en gero~p 

tot die -werk waartoe die Heer hom bPBkik het. 

Nadat by AY finale e.ksamen met ·1of ufgele het, het 

hy huieleraer geword by kamerh eer von Linstoiv in die 

klein atadjie Lauenburg op die oawer vcn die Elbe. In 

daRl'die d!l.~ rr~oes 'n student nn voltooiing van sy studies 

eers 'n tydla.nk ender 'n eeveetigde lera.:~r we:-k, voordat 

hy/ ••• 
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hy self standig in 1 n gAmeente kon gaan staa,n. Sy nagej ax·i-

ge verblyf te Lauenburg . ws,s vir die huie van 111on Linatoiv, 
( 1 2) 

cowel as vir d1P. hele stad tot seen. Hy het 'n kri ng van 

toegewyde Chri~te.ne da.o.r gevind en by hulle aangeeluit. Ut-

hofH, dia e~rstP. leraar van Lauenburg, het aan die rasiona-

listie se VP.rstandageloof-rigting behoor . Diakonus Caten-

hueen, 'n toegewyde gelowige t:'lan , het die euiwere Woord van 

God verkondig en die geestelik aangelegde en heilbegerige 

lede van die e-emeente om horn eam11getrek. Ook Ha.rr.'ls het horn 

na Cetenhueen ~.~ngetrokke gevoel en hy het gou die m.iddel-

punt van die kring ve-n ontwa.aktes geword., veral nadB.t GatenhU· 

son in 1 831 na 1 n ander gemeente ver~rok het. Ook in ay 

opvolger het Harms • n geesgenaot gevind . Omda t Uth off 

g.;mo onl5.l: Sondagsorgend.e opgetree hat, het Harms dikwele ne 

die nabygelee Luneburg gegcan om te luister na die voortref-

like prediker Deichlilann. Dikwele het Harms vanaf die ke.n-

sel van Pastor Berlin. die opvolger •' van Catenhusen, geitreek, 

In sy geloofelewe het hy steeds gegroei en sy briewe na huis 

het 'n gee e ge-~.f:lem wa.t sy ouers lae.t vree e het da.t Loui a be-

eig was om 'n d.weper te wor1 . Hicrin het hy huJ. eeter gou 

tevredegestel, rent in sy geloofslewe was hy heel ay lewe 

nugter en geballnseerd. Vir die Jesus wat hy liefgeha.d h~t,. 

het/ • • • 

( 12) L. Ha.rms . Ein Lebensbild von H. Za.lzmann. Bl . 14 tot 1 7 
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het hy gelewe en ~ewerk . Sy prediki~g was 'n lewende 

getuie ni s ve n d ia gene.de v~ God e n het le we in baie ha.rte 

opgewek . Van sy gelovfslewe he t hy nie net ge tuig n ie maar 

dit ook in liefdedade bevestig. Hy het gereel d e Bybel-

klas~e gehou vir eelowigP.s, k rankea besoek on ook d ikwels in 

die £evar.genis lig en t~oos gebring uit die Woord van God . 

~indelik ie die 3.andag van Harz;:is ook in hierdie dae ve.n 

ey Lauenburg verblyf geveatig geword op d ie g r oot es,a.k waarin 

by", ve,n toe R.f, 50 'n groat rol soo,A:peel--- die Sending onder 

die h e idene. Die liE?fde mcak die ho.rt nie net wa.r m nie c~-.ar 

ook wyer. Die sendingliefde van Loui s Harms was die natuur-

like ui ting van i mme rgroeie nd e geloofslewe . Van ey or.tws-

ldng tot die aendiri..gsaak het hyself l at.e r d ie volgende gese: 

Uit my eie l ewe het e k ondervinddat daar geen ander beil 
" 
is en d~ar ie ook geen ander naam aan die mense gegee w&or-

deur one Aal1g word nie, as alleen die Naam van J esus. Ek 

kon die h ele eag nie slaep nie want gP.durig bet di t met 'n 

stem van donder in my weerklink: .. ~ene, wat het jy d. ~.artoe 

g 9doen om d i e ba ie verlorene s te red? 11 Al antwoord wat ek 

kon gee w3.o: itlUks 11 • Die volgAr.de da,g het ek na 'n pa.ar 

Chriatene 6P.gaan en vir hulle gP.Ae : "Ona moe t i e te doen vi r 

d i e o.rme h e ide. ne" • 

Louis F.::irme wa. ~ •n man wat nik8 he.lf gc<!oen het nie en 

het d~delik vir die Sendir~inspekteur Richter gevr a w&t hul 

kon doen. Richte r het hom a.ang e.zoa~i om Mi esionset unden 

s~nC.lne/ ••..• 
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(sendingbyeenkomete) t+ou en sendingblaaie te verspre1. Op 

Se Js.nuarie 1834 1 s die aerate aendingbyeenkoms gehou, en 

epoedig h~t d 1e sendingvri ende 'n ve1·eniging geetig. Dit het 

aa.nvanklik" die Barmen-Sending, waar Richter gewoon het, onder• 

eteun maar toe in 1836 4ie Noordduitse-Sendinggenootekap 

met eetel in Hamburg gestig is, was die eendingvere~n1g1ng van 

Lauenburg een van die eerste wat aangesluit bet. Die vere~n-

iging het Bybels en st1gtel1ke boeke veraprei en ook 'n leke-

biblioteek opgerig. Harms was die leidende persoonlikheid 

in hierdie vereenig.ing en het die ~erste jaa.rbc:?rig dae.rve.n eam 
SI;/ 

met 'n begelei~ende preek opge~ waaruit geblyk het dat hy 

in ey hart 'n groot sendingman was. 

Nog betekenisvoller word Harms ae werk in hierdie opeig, 

toe hy in 1840 na Luneburg is om die betrekking van huielerae.x 

by d ie landboumeeeter Pampel te vul. Ook daar hat hy 1 n 

kring van ontwaakte Chrinter~ aangetref wat hy met ey ryke 

ge.wes kon d ien. Dikwels het hy vanaf die kansel van die 

beroemde Deichman geprs~k P.n by hiP.rdie geleenthede wae die 

Kerk vol. Ook het hy dikwe1s eendingbyeenkomete gehou. Sy 

weg was geeneins altyd gelyk nie, maar met takt en geduld het 

hy nie alleen di~ Apot van wereldlinge verdra nie maar o~k die 

j aloesie van rasionalistiese predikante eoos Uthoff wat hom by 

die Konsistorium verkla het oor die hou van sendingby3enkomste. 

kranlcobe soek, voorbid.di rig doen en so I11eer, Uthoff het hierd.ie 

dinge beskou ae ingryping in die predike.mp en hiertoe klli was 

Harms nog nie geregtig nie, Omdat hy nie 'n voorgeskrewe 

gebed by die afsterv1e van koningin Friederike van die kanael 

wou/ •• 
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wou ieee nie, . het die Koneistorium horn 'n tydlang d i~ kansel 
( 13). 

verbied. 

Eindelik het die einde van ay veertienjarige wag tyd 

aangebreek, toe sy vader wat reeds sieklik en hoog in j a.re was 

die Koneietoriu.m veraoek het om ~y seun as hulppre~iker in 

Hermanneburg aan te stel. Sy versoek is toegestaan en op 2e 

Deeember het Louie met sy werk in Hermannaburg begin na.ciat hy 
(14) 

in November van daardie jaar (1844) te Hannover georden is. 

Hermannsburg was destyde rn klein boeradorp met 3500 1nwoners, 
c 

in die Luneburgee heide en het geval in die Uelle-distrik van 

die provinaie Hannover. In die omgang het Louie Harms gewoon-

11k met die gemeentelede platduite gepraat, veral Sondagsaande 

gedurer~e ay bespreking van die preke van die dag met heilbe-

gerige eiele. 

In ey intreepreek O'>r Mattheus 25: 31. tot 46, het hy sy cbtr.! 

dankbaarheid uitgeepreek dat hy in die gemeente kon etaan waar 

hy opgegroe1 en 11dma.at geword het en die vertroue uitgespreek 

d~t die Heer die werk daar sou seen. Kort tevore het hy twee 

beroepe van die hand gewye nl. die as dosent ~n die skool van 

die Sendinggenootekap te Hamburg en die as leraar van 'n 
(15) 

Luthers-Duitse gemeente in N9W York in .A.!nerika. Harms was 

'n egte Duitser in die edelste sin ve.n die woord. Hy het al.-: 

t yd gee~: "Nadat ek •n Christen g~xd:xkai. ie, is ek 'n 

Luneburger/ ••• 

l~. I,. Harms. Ein Gedenkbuchlein von F. Raeder.bl .1 3 tot 20. 
14. L. Harms . Ein Lebensbild von H. Zalzman. bl. 23. 
l 5. &: l?. L. Harms . Ein Gedenkbuchlein von F. Raeder. Bl . 2l totJ 

24. 
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Luneburger Jhet liggaan: en Biel, en geen land ter wercld g lia:-i 

vir ray J.iG Luneburgse he ide te bowe nie. En ne.de.t ek 'n 

Lunoburger is, is ek . 'n Hormannsburgsr en Hermannaburg is 
(16) 

die mooiste en 11eflikete dor~ v~n die h!ido. Vir die 

sendelinge wat hy uitgestuur het, het hy al.1;"11gesB: 110nth::>u 

dat julle Christene ie, dat julle Hermannsburgera is en dat 

julle Duiteere is. 

Deur Loui a Harms het daar 'n herlew.ing ont etaan sooa 

daar in Noord-Duitsland nog nie belewe is nie. Sy V!\der het 

deur ernstige aieleorgarbeid die bodem voor~~rei vir die werk 

van sy seun. Die voorhe en verwilderde gemeante hat hy gewoorr 

ge::naalc aa;n t~ en orde en daar wae 'n noue liafd.eba.nd tussen 

lera.ar en gemeente. In die meeate huiee was d.a.9r geen huis

godadiens of tafelgebod nie. BybellAes het hul oorgelaat aar 

dia kinders in die skool . Die Sondag is raet plesier en son-

digheid deurgebring. Hierheen het Louie van die begin af 

streno opgetree en epoedig 'n omkeer bewerk. Die mense hat 

eo lief geword vir Go<is Woord dat hul nie genoeg dae.rvan kon 

kry nie. Die kerk was at~'"'llpvcl en ;lie Sondag het g9heel- en-a1 

a.an die Heer en ly Woord behoor. Sondagaande was die pastor! 

vol mense wat oor die preke van die dag verder inligting wou 

hf, en ook oor die wag van saligheid. In bale huiee hat die 

Bybel sy regte plek gekry en is die daelikse arbeid deur gebed 

geheilig. In die wandel is die vrugte van die geloof gesien. 

Namate/. 

16. Geschichte dar Evangelieschen Heiden-mie2ion V~n Garies. 

bl. 97. 
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Na:i18.te die kerk voller $ewQrd het, het die drinkplekke en 
(17} 

da.nseale leer geword. In Rermannsburg hat d9.ar 'n _grondiga 
9~, 

nerlewing gekom, nie geetettR met .Methodistie se kuna," halleluj a-

gaskreeu , deurmekaarb1ddery en dies oeer nie~ maar deur die 

stille arbei~, wat die Godverordende genademiddels van die 

Woord l!n Sakramente aa.ngevul het. Dit was 'n gesonue Lutherse 

herlewing gewe.rk deur die Gees van God, wat deur daelikse ~ku1d 

balydonis en sondevergewing tempels vir God heilig. Volle 

oorga.we en innige gebe<lslewe was die geheim van die herlevring. 

Sondn.gmidde.e het hy 'n Ka.tkisasie-onderrig gehou wat drie uur 

geduur het en deur d'.1isende mense byg~woon is. Hy het die 

k'.1ns verstae.n om vir gev10ne mense te preek. ~· Noem al lee by die 

regte naam eodat 'n mens dit met die hande kan gryp wat jy 
( 18). 

bedoel tt 1 het hy gee€. 

Hermannsburg het d.eur die arbeid van Louis Harms 'n eta.d 

op 1 n 'berg gelee geword en sy lig rondom versprei sodat toehoor 

dcrs van alle naburige plekke gekom het om seen te ontvang. 

Die lig wat uit Hermannsburg gestraal het, het gestraal na 

verre heidenvelde. Hermannsburg het 'n 1.:>etakeni avolle middel• 

punt ,,.._n die Lutherse Sending geword en die wortelbodem van 'n 

kragtige Sendingarbeid. Toe Harms na Herm~nnsburg gekom hat, 

;ra.e die Sendingsaak da.o.r feit:E.ik onbeke-nd. Dail. do.ar wel nog 

baie heidene op die wereld was en dat dit die plig van die 

Christen/ ••• 

l?. (sien onderaan vorige bladay} 
18. Ge~chiohte der Ev. Heidenmiseion Von R. Garies bl . 97 en 91 
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Christen is om vir die saak te gee het hul w.el geweet, maar 

niemand hct d.aaraan gedink ~ die 'EvangP-lia na die heidene 
(19) 

te bring nie .• 

In die jare 1819 tot 1821 het die Sendingvereenigings 

van Breme~, Luoeck en Hambu~g ontstaan, wat eendelinge in 

Basel laat oplei het en spoedig 'daarna in Hannover. Daar 

is baie geapot met die Sendingvere~niginga en meestal ie die 

ea.ak a.gter gealote deure geharti~. Kerk en etaat en self a qie 

pere was die edel saak vyandig en het send.ingliefhebbgra as 

o nkundige s be steI:1.pel. Die saak is as nadelig vir Kerk en 

Staat beskou. Ko.nsels en Kerke is aan sendingvoorstanders 

geweier. Sendingvriende het na nouer sarnevrnrking met mekaar 

gesoek en so ie daoi"op 9e .April 1836 'n groot byeenkoms van 

afgevaardiges van verskillende sendingvere-niginga in die St. 

Nikolai Kerkeaal, onder leiding van 'n groep•e eimpatieke teo-

los o.a. Treviranue en 11allet van Bremen, en Pehmoller en Dr. 
'4.,.'-. 

Mor~ van He.mburg plaaegevind. Hier is die groot Noord-Duite~ 

Sendinggenootskap toe gestig wat uit Stade, Bremen, Hamburg, 

Lauenbu~g, Ritzebuttel, Lehe en Bremersha.wen beetaan het. Later 

het nog dertig Vere.nigings by die groep aangealuit. Oorlog, 

ekonomiesa agtftruitgang en r.U.sverstand tuesen Lutherse en Gere

for!!l:?erdei lede van die Gencotskap het die Genootska.p byna te 

gronde gerig. Toe die Sendingopl'Eld1ngmkoo1 gealui t moes worQ. 

~n/ • • • 
19. L. Harms. Ein Gedonkbuahlain von F. Raeder bl.28. 
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en toe daar gesoek is na 'neg Lutherse oploiding met kerklike 

agtergroni, was Louie Harms as redder uit h ierdie nood deur die 

Heer beekik. Hy was die regte man op die regte tyd en op die 
( 20) 

regte plek. 

Een van die direkto oorsake tot die stigting van die H. s . 
G. W3S die geetrande leerlinge van die Noord-Duitae Send.ing

genootskap wat na ' neg Lutherse voorbereiding vir sendingwerk 

ge e~k hat . Ons sie n due dat d ie H. S. G. w~t so nou v~rbini 

is a.an die pe~eon van Louis Harms niA willekeurig en onsB.!!lehangent 

JMt die geskiedenia van die Sending t~ voorskyn t•ee nie , maar 

verbin:i is aan die verswakking van die. Noord-Duitae Sendinggenoot-
( 2D) 

skap. 

20 & 21. 

&&&.&&&-&&&&&&&&&& 

Hannov . Miaaiongeechichte von G. Hacciue • Deel l, 
bl. 37 ? tot 379 . Deel II. bl. 23 , 24. 29 en 30. 
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HOOFSTUK 1 I. 

A. ~ZRSTE SKREDES. Stigting, besond.erhede van 
die Hermannaburgse_ Sendinggenoot~kap. 

B. Z~RSTE UITSZNDING:Die mislukte Gall apoging• 

C. AR13ZIDSVB:LDE: VAN DIE GENOOTSK-l\P. 
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HOOFSTtnC II. 

Die eintlilce hoofrede tot stie;ti~ ya.n die Hermannsburgse 

Sendinggebootskap is 5ele~ in die eie i:ploofslewe van Louis 

Harms en sy lewensdrang, asoolc 1n die geloofs-en-liefdelewe van. 

sy e;emeente, Nama,.te h~l sy hande rnet liefdegawes vir die sen-

ding 5evul het, hat jong manne ult die gemee:nte en o::i5e\·11ng :tul 

al mE:ar lcor.1 aar.;..':'leld vir diens in die hei:lenvelde. Die ont-

staan van die ~ . s. G. was die a!'lt•1roord. van Louis Harms op die 

vraag ac:.n die Heer: 11Heer wat wil U h~ dat ek sal doen?" ~·lat'· 

lean ek vir U doen?'' · Na die gese~nde Pinksten· van 1845: ls Ha~~ 

se hande gevul 1 met danlrnffers van verslcillende lede van die g.e -

meente· o . a. 'n man wat vroe~r 'n dronkaard, vloeker~ en lcaart -

spel er was en tot inlceer gelrnm het , het vier_· talers ( twaalf 

sj ialings) gebrine; met.die woorde:uGod kan bekeer.; ek het dit 
. 

ondervind . " Die Hulpveraniging van Hermanasburg is gestig 

om die Hooro- Dui tse send.inm;enootskaP te ondersteun en in. 

die jaar 1846 het die vcr.aniging·te Hermannsburg _ 200~ talers 

( goue) opgestuur. Di t was die grootse bydra.ag wat~ 'n Hul:p
( 22!") 

vereniging nog ooit tot daa.rdie datum byeengebr.ing het~ 
' 

Die volgende jaar is hierdie bydraag verdubbel . In 1849 is 

die laaste bydraa.g opgestuu'!'; want vanarr§1s die selfstan

l ~SD? d.ige Her!;lan nsburgse Sendinggenootskap gestig. .. 

Harms het nie aa.n die beg1n- daaraan gedink om ' n eie ge 

nootsl-;:ap te stig nie, alhoewel hy dikwels daartoe versoelre ont
(23) 

vang het. Toe etl1ke van die jongmanne van die gemeente 

en/ ••• 

22. L . Harms . Eln Gedenkbuchlein von- F . Raeder.· b l .29 
23 . Louis Harms als 1'1issionarnann von W. Wendeboure; . bl . 50. 
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en ongewing hom nader om opgelei t~ word vir sendingwerk, het 

hy na verekillend.e opleidingsinrigtinge geskryf an hul versoek 

om die jongms.nne op te neem, dog van a.lma.l hat hy antwoor<i ge

kry d.a.t de.&r vir hul geen plek wae nie, en dat hul nie kon he}>p 

nie. Hul vra hom toe ernst ig om self so 'n inrigt ing te ekep 

vir hul opleid.ing. Daartoe het hy da.n, ondP-r diA drang van d..h 

Heilige Gees beeluit. Die Noord-Duitee veen1gde Genootskap 

het verva.l omciat die vereniging_ nie meP.r kon voorbestae.n nie 

en haar setel is van Hamburg na Bremen verskuif, om voortaan al• 

leen gere~orrieP.rd te w~es. Die vrat\g het toe ont staa.n: .,1*ax 

"Wie scl die Lutherse lede van die Genootskap verder oplei vir 

send i ngarbe id? " Die Lauenburgse vereniging waBr P~s~oor 

Theodor Harms, Louie se broer, werkea.a.zn was, stuur toe ook •n 

vereoek aan Harrna om in Hermannsburg 'n eie Evangelies-Lutherec 

Genoot~kap te etig. Solane Harms nog hulpprediker was van ey 

vn.d.er kon hy niks daaraan doen nie, maar na ay vader se dood, b 

t ce hy volle le raar van die gemeente geword het, het hy met 

toestemrairi.g van die' Direksie van die Noord DUitse Sendingge

noot skap oorgegaan tot die st igt1ng van 'n eie celfetand ige 
( 24) 

Genootskap met 'n e~iwere Lutherse gronislag te Herroennaburg. 

Die H. s. G. is due gestig as gevolg van die geloof ~lewe 

van Louis Harm~, cie oorstroming van die sendinglewe in sy eie 

gemeente, die vP.reoek van jongmanne om as sendelinge voorberei 

te word, die aandrang van die Lauenburgse eendingvriende en die 

vano.l/ ••• 

2~. Liebenebeschreibing dee Pastor L. Harms v'n T. Harmo. 
bl. ?8. 
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verval v~n die Noord Duiteeger.ootakap. 

DIT WAS 'N GELOOFSDAAD. 

V&.n al l s kante is Louie !-Iarrns afgeras.1 en selfs gewaaraku 

om nie tot so 'n waansinnige daar oor ~e gaan nie. Ae 'n 

ryk ste..d sooe Hamburg nie instaat was om die sendingsa.ak 'foort 

te sit nie, h oe sou so 1 n elgehele onbekende d~rpie, wat baie 

armer is, in die Luneburgse beide dit kon waag? Di t BOU on-

verstandig wees om te dink dat die 8end1n~pog1ng kan beetaan in 

een gemeente waor die opwekking in 1 n omgewing wat gee etel.ik 

dood is, miskien maar soos 'n m6rewolk ie, en dat een ~en, 

sonder ecndingkomitee, sonder rnederaad.gewere ·en hulpge nootekap-
( 25). . 

pe kon waag om eo iets aan te pa.k. 

Omd1:1.t hy g~glo het dat p,end ingwerk 1 n suiwer geloofswerk 
( 26) 

is het .Louis Harms sy t aak doe lbewi.:t.e aa ngepak. Daarvan 

ll!let hy i n ey ee»Rte jaa~erig van 1851 gese: ,.Kyk, Ons moes 

hier 'n eendinghuie h e, want die Heer h~t so baie j ongmanne in 

die gemeente, roniom one en van ver a.f tot sendi ngwerk opgewek, .. 
dat one nie die helpende hand tot hul voorberoiding vir die 

werk ka.n weerhou nie. Die sendel inge meet in die lewend.e k erk· 

like gemeente, as lewende l ede van 'n lawende liggaa.m voor

berei word vir sendingwerk, sodat hul van natur e sou weet hoe 
• om die werk· aan te pak. Die Heer het so 'n lewende kerklike 

-gemcentelew~ onder ons opgerig, vir one d ie j ongmanne gegee 

vir/ ••• 

25. Liebenabeechreibing des Pastor L. Harms von T. 

26. .. " " " " II fl 

Harms bl. 
78. 

" bl. 
?8. 
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vir die sending, wat ernetig da.arna verla.ng om hier opgelei. te 

words; Kon ona die Hee.r ongehoorsa,em wees? Kon ons di t durf1 

Neel One m.oea maar net die Heer dG.nk en prya en erken dat dit 

die weg was waarop one hail en seen kon verwag. Daarom het one 

die hand a.an die ploeg gesl~an sonder om om te kyk. 
( 27). 

daa.r net ged. oen wat ek nie kon nal.a.a t nie. 11 

Ek ht"t 

In 1 n send.ingpreek o~ 'n sendingfees te Cello, waarheen 

1 n hele aantal van sy gemeenteled.e met hom eaamgegaan het, het 

hy d.ie vo~nde geae: .;Ek wil in God se Naam ln sendingea.ak 

in Hermannsburg oprig en het geen penning daartoe. Met hoeveel 
Nee, 

kwekel inge sal ek beg i n, met drie of vier?/met twaalft Aan 
( 28) ,, 

hom behoort d.ie eilwer en die goucl. Hy reken presies. 

Die eerste verAiste was om 'n geskikte huis te vind waarin 

die. leerlinge kon woon en ook hul ople"iding l<ry. 'n Groot 

boernhuis met eowa.t 20 morg~ omliggende tuingronde, weiding en 

landerye is te koop aa.ngebied vir 4000 Talers {£600) en al.hoewel 

Harms nie die nodige. geld daartoe in .hande gehad het nie het hy 

dit so·nder aarseling gekoop. Hy het altyd gesel da.t as one die 

werk van die Here doen dan hoef ons ons nooi t te kwel oor e,el<i 

-nie, want die Here o~l voorsien. En die Here het ~om nie be-

cko.e.m nie, want nooi t het hy manse om geld. vir die sending gevra 
. 

nie j hy het di t van die Heer afgebid en op die regte tyd Wf\S 

di t al tyd daa-'1:"~ So kon hy met die vrywillige gawes van ey gp,-

~eente in die jear 1850 die laa.ste dee1- van die koopsom van die 

plasie/ ••• 

27 . - L. H~ms, ·Ein Gedenkbuchlein loon F. Raeder. bl.31 en 32. 
28 . Liebcnsbeachreibing des Pastor L. Harms von T. Harms bl.78. 
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ylr.aie efbetaal. 

Pastaor Theodor Hat ms ; die jongPr broer va.n Louis, is 

aangestel ae e~rete huievader en doaent van die inri~t1ng. Met 

die hulp van die eP.rste leerlinge Pn gewil lige hand~ uit die 

g emeentP. is d ie hui s omgeskep in 'n d oel1!1b.t ige g~bou em t~ di9 !1 

aa koehuie an ekool. Op dieselfde de.£ waarop Louis b~vestig 

is as predikant van Hermann~burg d.w.s. 12 Oktober 1849 , is dia 

gebou ingewy. 

Die vo1 ~P.nd.e dag het Theodor Har ms , as jnspekteur, n1et 

twa.alf kwekelin€e ir:getrek . Saam het hulle neergekniel in die 

woonvertrek, wat as e eteaal eowel as leeraaal sou dien, en die 

Heer se seen afgebid op die ondernemi~ . ~ okant die deur van 

die vertrek is daar 'n kruis geverf m~t die l euse van d ie E. s. 

G. de.a ronder geskryf~ 11In hoc vi nces" ..Me t hierdie kruis, 

waar o.an d ie Lam van God horn doodge'bloei bet, sa.l dars.r deur die 

~esante ondP.r die heidene corwinninge behaal wor d . Onde r bier 
. 

die k r uie eal one eendinghuis bly etai:rn teen d 1e poorte van d.iP 

hel," het Louis Har me in ey eer~te jaarberig geskr yf. 

Die e erste twaa.lf lP.erling e was die vol F;A nde: Bad 1 ~ en 

Llidwie ui t die Ma3gdebur gP. r streek (hul is na Amerika gPstuur); 

Hansen uit Schl~swig-Hols tein (hy ie gedurende ay studi etyd 

oorlede ); MullP.r en Schutze uit die Herim.nn sburg ge~ente); 

Schro<4er P.n tw~P Roblee uit .Ber~e.r gP.m!'?ent e; Kohrs ui t 

"'ietzendorf; StC'f'P.n ui t Dorfl!l.13.rk (hy ie ook gedurP.nde ey stu- · 

dietyd oorle.de); Meyer uit Langwedel by I senhagen en St ruve 

uit l'!unnter . Due was ds.nr twe~ uit Hernannoburg, eewe uit 

and~r Luneburgse geneentes en 

drie/ • •• 
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drie uit nie-Hannoveriese lahde. 

Louis 'Haros was vir die leerlinge 'n ware vader en Theodor 

Harms het saam m~t hul geiiit, gewerk, gestudc~r en gesla2.p. Die 

tydta.fel van die inrigting was as volg: Om 6 v.m. is oggenci-

go1adien~ gehou en dan was dit tot 8 v.m. vrya arbeidstyd. 

Vana.f 8 v .m. tot 9 v .m. op Maa.ndae en Vrydae verkl-3.I'ing van 

die Brief aan die Romaine. op Dinedae en Donderdae is Gene-

sis behandel. Woenod a.e en Saterdae was die Dogmatiek. Van-

af 9 v .m. tot 10 v .m. i .s vir vyf dae Kerkgesk~.~denis behandel 

en op Vrydae die Duitse taal. Vanaf 10 v .m. tot 11 v .m. 

is vir twee dae Duits en vir drie dae Engels gege e. Woena-

dae en ook in die Lydingstyd is hierdie periode aan 'n gods

diensoefening bestee. Die uut tussen 11 v .m. en 12 uur is 

gevul met vrye arbeid. Om 12 uur het hul die middagete ge-

rut tig. Na die ete tot koffietyd (Vesperbrot) is hande-

arbeid gedoen in die huis, tu:!..n, veld en werlcswinkel waar a.l 

die meubelA van die g ebou deur die studente eelf vervaardig is. 
' 

Om 4 n.m. het die twee periodes begin waarin·w6rcldgeskiadenis, 

a,13:rdry'kskunde J rekene en L1USiek (blaasorke s) gegce is. OOk 

1 a dikwel s Dui t se opstclle geskryf en voordragte g~J.ewer. Om 

7.30 n.u. wae die aandete, Vanaf 8.30 n.m. tot 10 n.m. was 

oe~~aal per week aangoefening, ee~TJ18.al per week lees en epra~

oefening en P.anma:il per week Bybe.l stonde. Vrydae was daa.r 

Konforenaia en vrye broederlike be.epreking. Saterdaa is 'n 

verklaring geg~o van \lie voorgeskr\J'\ve Brief van Sand.a~. 
In/ ••• 

29, HannovP.rache Miosiongeschichte von Haccius. Dael II 
bl. 36 en 37. 
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In die aerstP. jaar is veel geekiedkundige oaderrig gegee, 

wat ' n goeie voorbereiding vir die jongc br •Jeders was . Vir 

Skrifui tlegging was da.':U' vier periodel\ in diA oggend er; twee 

in die as.nd. olke. week. Die Woord v~n God het hul rykelik 

ontvang by die daclikse godsdiensoefeninge en in die Kerk-
• 

dienete. I n die volgende jare hat Bybelverklaring en Dogma-

tiek we er op die voorgrond ge~ree en ook die praktiase teolo-
. (30) 

gie. Ook m'.les hul preekoef eninge en ka.tki sasie hou . 
. ( 31) 

Die huidige leerpla.n is die volgende: 

A. DIE VOORKURSUS, d.w.s. die ~spirantjaar: Elka waek 

wa.s daar vir twee !)eriodes Bybelge skiedeni s , Kerklie.:i., Ka. tagi e

mus, Aardryk3kunde, Vla.kmeetkunde en Somme, vir drie periodes 

Mus!ek, vir vyf periodee Duits, sewe periodee Latyn en een 

periode Geskiedenis, Natuurkunie , Rekene en Snelskrif. 

B. III Kursus . I. EERSTE EN TWE~E HALFJ.AAR; Bybelkunde, 

Kerklied , Kategismua , Geskiedenis , Ne.tuurkunde en Gemie, Aa.r d

rykal<unC.o, Boekhou en Sand.elsrekene ( een p~riode vir elk}; 

M~oiek (twee periodes); Duits (drie periodes); Vlo.k.meetkuruie 

(twee tot vier periodee); Latyn (ast tot elf periodee ) en 

Gricka (see periodee). 

2. DERDE EN VIERDE HALFJAAR~ Bybelkunde, 

Kerklied, Kerkgeskiedenis, Aardrykekunde, Praktieee Meetkunie 

(Landce M.ng , g eiykWl.king en BouY.ande) en 1!uoiek (e.en ,eriode); 

Geskiedenis (twee pAriodes); Duits (1r1e periodes) , ,Grieks 

{ sewe Perioi9e) en Latyn ( e.gt peri odP-s) met gesan1entlike huis

werk/ ••• 

30. 

31. 

Hannove rache Missiongcschichte von Haccius . Deal II bl.36 
'ln 3?. 

11 o " G. Hacciua, bl. 550 &: 
551. 
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wcrk in Duits, Latyn en Grieks . 

C. II KURSUS . I. yYFDE J~FJ.MR; Lektuur va.n die Bely-

danisskri:fte (Latyn, Logika en :i~iueiek (twee periodes); EngelS 

(d=i~ periode s); Inl~idi ng tot Pentateuch en Hob~eouo (vidr 

periodes) e n Sinopties~ Evangeliee (vyf pe riodee). 

2. SESDE RALH'JAAR: Kerkgeakiedenie (een 

periode); Sielkunde, ~usiok en Lektuur van die Bolydensekrifte 

in La.tyn (twee periodes); Ene;els (drie period es) en Ha.ndelinge 

van die Apostels (drie periodes} Inlaiding tot die historieee 

boeke van die Ou TP.st~nent en Hebreeus (vier periodes) en 

TheeaaJ.onieense, Galate on Filippense briewe (vyf periodes}. 

3. SEWENDE HALFJAAR! Praktiese Te~logie 

(een periode); Musiek en Hebreeue (Lektuur oor Genesis) twee 

perioJ.es; Inle iciing tot die lee rboeke van die Ou Testa::nent, 

Kerkgeskiedtsnts II; !nleiding tot die Homil·itiek en Engels 

(drie periodes); D~g~atiek I (vier periodes) en J ohannes Evan

gelia (vyf periodas). 

4. AGTSTE HALFJAAR; Musiek (twee perio

dea); Engels (drie period.es); Pealme, Kerkgeskiedenia III, 

Dogmatiek II, Praktiese Teologie (Homilitiek en Li~~~giek) 

en 3~ndingee.ekisdenie (vi~r periodes) en die Korinthi~~r 

Briewa (vyf periodes). 

D. I KURSUS. 1. NEG~ND~ H.ALFJAAR~ Johannesoriewo (een 

periode); Ke.rkgeskiP.denis IV, J)o0matiak III, Prakticsa Teo

logie Ill, Kategetiek en Pedagolick (vier ?~riodes); EngP.ls 

(d.rie periodes): Jesajca, en c!:!a Romeine Brief (vyf periodes). 

2/ ••• 
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2. TlBlWE HALFJ.U.R: Kl~ inore Profetc en .Praktie-

ae Teologie oefening-e (twee period.es); Jere 1.da en Esegiel, 

en Engels (dric perio:les); Hebreer Bri~f, Dogm~tiek IV, Ztiok 

I, Praktiese Teologie IV(Sendingl~er) en God.adienageaktP.d.enis 

(vier p~riodes) . 

3. EBFDE HALFJAAR: Hebr eeuse lektuur en 

Encrels (twee perio·ies); Daniel en Job. 09e!1be.ring van J~a.n

nes, Bri~we van P•trus, Judas en Jacobus en PraktieRe Teo

J.ogie V d . i. Pa~toraE!.l Teologie ( drie periode s); Et iek, 

S imbol iak en Simbo~. ie ee boP ke ( v iAr peri':'de s). 

4. TWAALFDE HAL~JAAR: Kork- en-Sendi~€geskiedenis 

r epetisie, Dogmatiea- Etiese-re9etise, Praktiese Teologie oe-

f eni nge (twee p~ri odes) ; EfG sioors, Kol~rnsense en Filomn Bric

wo, Pastoraalbriewe, Praktieso Teologie VI (Kerkordening) en 

!nleiding tot die Heruiannsb~rgae-sending {drie period.es). 
(32) 

Die Sending-semi narium is organies met di~ Ch~istian-akool 

verbinl . Die Send.ingaspirante en die semiingstud.ente in die 

onderste kursus van die Ser.dnarium het hul gesamentlike 09lei~ 

di1~g, afgesien van die onderrig in Godsdiens en Mueiek , in 

die Christianskool vir drie jaRr voor~at hul die vierjarige 

teologie~e kursus in die instituut begin. Hul het b~nP.wans 

die eJ.ee:>m~nP. ople iding dan r eed a 'n gonie ople iding in t?..l~ , 

so:.i 1~ t hul Latyn en Grieks kan 1P.ee en die grall'lm3.tika daarvan 

ken. Alle aepirante moet voordat hul die Sendinghuis int ree, 

vtr een jaar, C!) eie koste , die nodige onderrie; in die Chi-is

~is.nskool erlang, as hul.le nie in a.nj.er skole 1 n t;elykstHande 

o n<l.errie ont irg rlP. het ni e . 
---------~------~---------

32. Sien ondero.:in bl ~.d.sy 33 ( volgRnde ·01:3.d. sy) . 
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Di f' ho of:ioel vnn dle ge s::una ntl ike teologie sc ople i...iing 

is steens on ~u~ne te doen in die Evo.ngelies Lut!1erse Sending. 

ke:Ok en ~lleen die wetenske.ppe ·wat tot nut hierv~n is word 

::vJ.nge:no~dig. Die kwekelince word gcleer om nie oor die 8krf 

to redeneer nie maar on dit i n te neem .soos dit in die Belyde· 

niaakrifte, Dogmaticl; en die seenryke g~skied.enis van die 

Lutherse Kerk gevind word, en deur die Praktiei:>e-teologie is 

hul to?.g1Jr'.ls oc diP- Kerk gAtrou te dien. Hul word. Engels ge

lcet o~nat dit die eleemena spraak van die sendinggebied is. 

Die tacl. van die volk onder wie hul arbei leer hul op die sen· 

dingveld omdnt 1 n lccrlins nie voora.f weet na watter veld hy 

gestuur s~l word nie.. Soveel moontlik word kwekelinge na 

die Kolonia19-Instituut te Hamburg en na die Duitse Instituut 
( 33) 

vir mediese-seniing te TUbingen vir ople1d1ng gestuur. 

Di$ voorwaa~ies vir opna.nie in die Sending-Instituut 

te Hermannsburg is die volgenie: 

1. Wie diP. Here Jesus as eend.eling onder die heidene 

wil dien, moat die genede en barrr.hartigheid van Go1 ia ey eie 

hart ervaar hfl't, en moet met ootmoedige· gemoed in ::ae1y4enis e i 

geloof vasetaan en hom deur die onselfeugtige offervaardige 

liefde van Christue la.at dring en beheers. Hy moet met vly-

°" tiga gebed Yan Gode Woord ·en die Sakra.m9nte getrou va.shou en 

d it/ ••• 

32. Hierdia Chri~tianskool is 'n hoerskool vir eeuns en het 
reeas in diedae van Louis Harms se vader besta.an. J3eid.~ 
Louie en ey broer Theaior het daar geleer onder hul va
der as onderwyser. Prins Christian van Hannover het in 
ey Teet!\ment geld bemaak vir die oprigting van 'n modern1 
sk•Jolgeb ou in Hermann sbur g . 

33. Hannoversche liissiongeachichte von G. Hacc ius bl. 551 & 
552. 

van Deel II. 
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d~t strutf met 'n getuigekrif van ey predikant en sielsorger 

in die plek wa:.i.r hy woonagtig is. 

2. Die Hermanneburgae Sending is van grond af aan ge-

bou op die E'vangelieae-Lutherse Belydenissla:i'.fte en kan all8e~ 

sulke j ongel inge opneera wat op die aelfde grond staan. 

wees. 

3. Dia aspirant moet geeond en eonder liggaamegebrek 

4. Hy moet ook vry wees van Militere diensplig. 

5. Hy moet tuseen agtien en yyf-en-twintig oud wees. 

6, By sy aa,nmelding moet hy, behalwe sy eie beskry-

wing van ey lewensloop. sy Doop-en-Lidroa.a t-sertifikate, ook die 

toestc mming van ey ouers oor sy v~orneilB, 'n getuigakrif van 

sy lera~r en sielsorger (sien I) en 'n medieee-sertifikaat 
' 

aangaand.e sy geeondheid en weerstand teen tropiese siektes 

insttur. 

7. Hy moet 'n jaar op eie koste in Herma.nnsburg kom 

deurbring en die Chriatianskool besoek, maar as hy reeds ge

noeg kermia het, moet hy een of ander we rk onderneem. Die 

akoolgeld vir die Chriatianekool is 120 marke (£6). en die 

loeiesgeld 400 tot 500 ma.rke. 

a. Vir die toekomstige sendeling is dit goed om 'n 

handwerk, krankeverpleging of die opvoedingeinrigtinge-bedryf 

va.n die binnelandse sending te ken. 

9. Die opnane in die Sendinginrigting, wat in die 

reei alle twee jare met Paaetyd plaasvini, en alleen 1 n beperk

te/ ••• 
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te getal opneern, hang van die bevinding van 'n voorafgaand.e 

ondersoek en die beslissing van die voorgangers van die inrig .. 

ting af. In die inrigting word die kwekelinge deur cl.ie 

aendinggenootskap ondcrhou en versorg. Die opnarne in d. ie 

inrigting gee die kwekeling egter geen waarborg dat hy na die 

he ide!le Uitgestuur sal woro nie. Di t hang af va.n ey vord.e-

ring. Dit hang van skranderheid en onberispelike gedr!ig eo-

we1 as die aanweaige noodsaaklikheid af. Diegene wat ten-

spyte van geoeie gedrag en genoegsaiJE skranderheid nie in d·ia 

seniingdiene geneem word, word deur ·d.ie inrigting vir diene 

onder die geloofsbroeders van die Evangelies Lutherse Kerk in 

.iie bui telani bv. Kana.da, Y. S. A., Suid-Arnerika. en Austra• 

lie en anier uitgestuur. Jongelinge wat hierdie saak in die 

oog het, kan teen betaling van kosiesgeld, as daar plek is, 

' opgeneem word in d !e inrigt ing. Om in die dorp te woon ea.:t 

e..lleen kan geskiei met besondere toestenming van die voorganger 

So het Theodor Harms dan die werk in die inrigting met 

twaalf leewlinge begin. Dit was geen maklike taak nie. 

Die vr[1.~ bet ontt'te.an: JJoet one teologiE.ls opgeleide. aend.e

linge uitstuur, of halfopgeleide, maar opregte en cenvoudige 

aendelinge, wat prakties bekwaam is, en ~oed onderrig is in 
( 35) 

diie Skrif en Belydeni sskrifte van die Kerk?" Louis Harms 

het niks half gedoen nie en sy broer oidrag gegee om dia leer

ling.e so goed as mocntlik Ol? te lei. Uit die lc.tere leerpla.n. 

sien on.s hoe deeglik die ople iding (beide te ologie s en pre.k-

35. 

t ie a/ ••• 

Liebenebeechrcibing des Pastor L. Harms van T. Harms 
bl, 78 & 79. 
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t. iQe) van die Her~annebureo~ Eendelinge is. Die hu ialike 

lewe in die inrigting 'was soos die in die Profete Skool v~n 

Elise. - saam het huJ. atucleer en ea&.W. het hul E;ewerk, sodat 

die eendelinge ae hul in die he ide nveld kom nie net predikers 
(36) 

sa.l wees nie ,n:aar ook met die h ande se.l ka.n werk . 

Hui sve.der en lee rling e was soo s 'n huisgesin e.an~rkaar ver-

bonde . Daar we.a geen tyd vir ve.kaneie nie en geen leerling 

is toe£elaat om die inrigt irig eond.er toestUnming van die huis-

vsder te verlaar nie. So is ook ordelikheid varAllg nog een 

van die hoof kare.kt ertrekke v~n die Hea'l.mannsburgse Sending. 

Betekenisvol l're.s ook die v e rhouding van die ir.rig tirig 
( 37) 

tot die Kerkli~e en gemeentelewe. Aan alle godsdienetige 

by-eenkomste, Bybel-er. Send.ingvergaderings in die ge iieente 

moes hul deelneem. By die Kate&ia1LiP.leer moes hul t uescn 

die j eug a ta.an op die gall e ry .en in die ga.nge van die Kerk en 

die vre.e saam met. hul be-antwoord. Sorxiagaa.nd.e hat hul die 

vcrgc.deringe b esoek en het ook dikwele met die gemeentelede 

in hul huise o~egann sodat die gemeentelede hul van naby leer 

ken het. Ook het die geireentelede ~ikwele na die Sending-

huis gekom, ge.wee gebring eoos voedsel, linne ene., An ook 

deelsenP.am aan die eangoefeninge onder die leiding van In-
. 

&pekteur Har :'TlS . Die bla~s- orkes van die scndinghuis wae 

iate nuute in die heide en die godsdienstige lewe b y die same-

komste van sending-vc.rgaderirigs en send.ingfeeste is daardeur 

opgeluister. So~ ia die Sen:iinghuie van afsondering en een-

sy/ • • • 

36. I ·ouis Ha.rme ale Miss ionsBS.nn von W. \'lendebourg. bl . 54,. 
37. Hannovereche ~issiongeschichte von G. Hacciue. Deel II 

bl . 46 en 47. 
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syd ighe id bewa.-.~r . Uit die boeke sowel ns uit die lewe het 

hulle gelee r en in aanr alcing gekom met vel' skillen:ia aoort.e 

me nec , kr inge en etan:ie . So het hul gcl cer hoe om hul te 

ged ro. in alle omsta.nd.ig!1ede, terwyl d ie ge03ente hul gehelp 

het in hul opvoed ing deur hasr Kerklike geb ruike en tug en 

deur g~troue voorbidding . Tusoen die Sendinehuis en die 

gerneente was d aar 'n 1B.IJi van ge loofsgP.meenska.:p son1er we e rga.. 

Een van die g root gebeurtenisse v a n die jaar was die 
(38) 

Seni i ngfeee, Ttat £ewoonl.ik in die mi ddel van die jaar (Junie 

w-.. e.nd) op 'n Woenade.g en Donderdsg gehou i s . By hiP. rdie f eee 

i e ver eleg gp.gee van die werk, i s die Her e geloof, het harte 

en hand~ oopgegaan vir"die eaak en is nuwe belangstelling in 

die Send i ng opgewe k . Dinsd~ae.nd voor a. ie fees was alle huiee 

in d i e dorp bP.set met gaste wat gasvr y gehui sves is uit alle 

dele van die omgew i ng . Woensdagmore vroeg he t d ie gebed e-

klok alr.al gewek en het huiskringe aaamgeb i d en ges i ng . Die 

hele dorp was ir)i'eJ> en roer en daar ver van die seniinghuie 

af het d ie helder baeuingekla.nk va.n die l eerlinge gekouf'at 

d.wa.redeur die dorp aankondig wat die doel vo.n die d&.g is. Aan 

' n hoe vlagpaal /!Jy die sandinghuie wapper d i e sen1 ingvlag K 

gevcrf in die landskleure (Koninkryk Hannover - wit en geel ) 

met 1 n swart kruie in d i e mi.ddel en die le use : 11 I n die eem 

a eichen wir st du siAgcn" daarop . Oor P-n w~n r word hartl1k 

geg roet en welkom gehePt terwyl die skare onder kl okgelui na 
38. Lou i e He r DlS e..le l:issionemann von W. Wendebour g die/. 
bl . 158 - 175. 
" Hierdie eelfde vlog wo.ai vand.a.g not; op sending«ieeate,lin gr oot 
geleent hede vsnaf die self de paal wet ingE'!plEl,nt is voor d ie Sen-
dinehuif:l voord e.t dit in 1849 (12 Sl'.!pte mer ) i~e~ is. Wit en 
geel i s d i e kle~re van die vlag van die Koni nkryk Hannov~ 
we.t in 1866 deur Prui se ge - annekaeer is no. die a l ag van 
Langanzalza op 27 Junie 1866. 
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d it:: 900 jarif.e KP.rk~ebou (Peter P4.ulue Kl"rk) nE~natroom. 

So groot is die ske.s.r dat honde rae rondom di e K3:::k by die oop 

venetcrs staan. Om 10 v . m. begin die die na en hartl ik wol:d. 

daa.r geeiryen ook by die liturgie antv1oord die toehoorders met 

duisende stemr.e. Na 'n h~troerende gebed deur Pastor Louis 

H&r ros , waerby al~al kniel en diP. geloofsbelydenis, word 

d:..nr gesing en dan luister almal na die preek oor die Sending. 

Na die preek was d.El.ar 'n vierstem:·:lige koorsang en ie die diem 

op die g~wone wyse afgesluit. 
'' 

:By die namiddagdiens het Theo-

dor He.r ms geprP.ek en Louie Harms hP. t die jaerverslag van 

die serding-onderne~~ng gelees . Tot laa t in die nr.i.g het 

daar lofsaagA geklink Ult baie huise van d ie dorp. Die vol-

ger.d.e dag is die f Pes voo1·teesit op 'n plaas in die distrik. 

Om 9 v. m. het die skare wat wou {jleegaan by die serd inghuie 

vergader en 'n lang rys waena en voetgar~ers het onder trompet-

geakal hul na die feesplek gevoer. DatU' is onder die bloue 

heruel diens gebou, gee ing en fees gevier. Dit wae 'n ~.Xa 

egte volke!ees, en van &lle dele van die Ra.nnoverse vaderla.nd. 

het sending-vrier.de, helper~ en r~de•bidders en predika.nte 

gekom. Die goedge-oefenie koor het die gaete met hul vier-

stemminge sang vE'!rgas met koorstukke uit die 1-1essias van Haniel 

Die Kantate van Schnister, Korale An. In die gemeente~ang is 

eoms e.fwiasele?Xi 'n vere deur die manne, da,n 'n vers deur die 

vroue, d~n 'n vers deur die kindere en dan 'n vere g esamentlik 

geeing/ ••• 
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g9sing sodat dit 'n lua was om dit aan te hoor. Dikwels word 

die send.ingfeeste deur and.er leeraare besoek wat dan aan die 

prediking deelneem. 
( 39) 

Bonder tA b'eJ.el of te dwing h"'t d1P. gawes vir die sending 

vrywillig ingeetroom en daar was altyd ge noeg om die werk te 

onderhou, sodat later 'n tweede en groter sendinghuis opgerig 

is. In 1864 het 'n jong boer wat hom tot die sending 'geroepe 

gevoel het nl. Heinrich Wilhelm :Behrens, sy plaas aa.n die H. s. 

G. oorgamaak en met sy vrou na die inrigting gekom om opgelei te 

word vir die sending . 'n Vriend van Louie Harms, 'n sekere 

koopma.n Nagel in RaIIiburg het die fin.s.nsiele boeke van die ge• 

nootakap gehou en die geldelike sake behartig. Die inko.lllste 

was d.ie eerste sewentien· ja.ar 1.331,325 M. K. In 1910 was d.it 

omtrent £20,000 jaarliks d.w4et dubbeld soveel. 
(40J 

Die H. s. G •. ee vemouding tot die Kerk was vr ieniske.plik 

en alhoewel d.it herhaaldelik pogings aangewend het om ond.er 

direkte beheer en herkenning van die Kerk te ataan hat dit 

vrugteloos gebly. Die H. s. G. is in die Kerk maar nie van 

ctie Kerk nie. Di't is ' n ona.fhanklike genoot ska.p wat st~ede in 
.J 

vealing met die Kerk probaer bly. Dit het on1er toesig van die 

Koneietorium· van HannovP-r gesta.an. 

Die verhouding van die H. s. G. teenoor d ie staat blyk 
(41) 

duidelik uit die stature wat deur die Koni ng bekragtig is in 

1856. 

1./ ... 
39. Louis Harms ale Miseionemann von w. Wendebourg. bl. 418. 
40. Hannoverache jilssiongaschichte von Hacc:t,.'ti.s. Deel 11·. 

bl. 100 - 132. 
41. Ha.nnoversche Miesiongeschichte von G. Hacciua - Deel II 

bl. 119 6n .1 20. 
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Die Sending-inrigt 1ng te Hermannsburg stel • n juri

d iese persoonlikheid voor. 

Die inrigting is 'n privaat inrigting, en staan sover 

onder die juri&.:iiksie van die Kone1etor1wn ta Hannover, daj 

hierdie outoriteit da.s.roor sal waak, dat van die besittinge 

en inkomate van die inrigting behoorlik ~erslag gegee sal. 

word en dat ci 1 t vir die regte do el a.angewend word. Die 

direkteur van die inrigting moet jaarliks •n finansiile 

veralag a.an die Koninkl.ike Konsiatorium stuur. 

Die inrigting doen een:iingwerk op die gronie~ag 

van die belydenisse van die Evangelies-Luthe r se Kerk . Die 

innerlike en uiterlike beati•ring van een:iing-aangeleent

hede, vera.l in die bepaling van die serxiinggebied, die 

aanstelling van huiavad.ers en dosente , a.sook die toela.ting 

van kwekelinge, geskied geheel en al deur die direkteur 

ea.am mat die hulpraa.d . ('n Kora.uiseie van tien tot twaa.lf 

per s one, deela ge~stelikea en deele leke, wasxvan een van 

die leke 'n regsgele~rde moet wees .) In alle sake het die 

Kommieeie eaam met die direkteur 1 n beslieeende stem, vera.1 

\1a.nnaer dit groter uitgawe vir bogeme l :ie sake geld. Elke 

lid van clie Kommissie het d.an een s tera terwyl die direkteur 

vier stemm het. 

IV. Die huidige direkteur is Pastor L. Harms te He rmanns-

burg. Hy is vry om sy opvolger as direkteur te benoem. 

As hy sterwe sonier om sy opvolger te benoem, dan wol\l 'n 

d irekteur/ ••••• 
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dirakteur deur die Komlnisaia volgene paragraaf drie met 

meerderheid van stern.me gakies, aowel as alle l .atere dire k -

teure. Alleen a.a twee-dordes van die Kommiasie a.an ao 

'n verkieeing deelgeneem het, is dit geldig. 

Solank as Pastor L. Harms direkteur van die inrigting 

is, sal hy die mede-le4e van die Kommiasie benoem. Later 

rao~t die Konllliesie .hul ontbrekende getalle aelf aanvul, d.og 

onder deelnan:e van die d irP.kteur met dieselfde geta.l aterane 

as in paragraaf drie vasge~6 1a. 

VI. Di• direkteur verteenwoord.ig clie inrigt ing in ger.egte-

like opsigte. .Die Rekenmeestar vi r wie Paet or L. Harms 

geno~gsaam wa srborg is, eolank hy direkteur is van hierdie 

inrigting, word. later deur die Kommiseie saam met die 

direkteur gekieo op .. die wyse. wat in paragraaf drie ver~ld 

word. 

Die fina.naies (at&te) word jaarliks aan die direkteur voor

gell wa.t di t dan in teenwoordigheid van die Kommissie nagaan en 

kritieeer. As allea in orie is, dan ontslaan die direkteur die 

rekenmeester van alle verpligtinge ten opeigte van wat a.fgehan-

del 1~. Die verpligtinge, geldpapiere en belangrike doku-

mente van die inrigti.ng word imt twee slotte in 'n kae bewa.ar. 

(Daar was destyde geen Bank: in Hermannsburg nie). Die een 

sleutal dra die direkteur en die and.er die rekem:ieester. 

Ae tie d.irekteur en die Komn1eaie di t geak1k vind om die 

Administraaie van !nkole dele van die besittinga van die inrig

ting a.an sekere persona toe ta vertrou, dan ~oet sulke p.ersone 

hul/ •••• 
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hul hou by die volmag en instruksies aa.n hul verleen. 

VII. .Die jaa rlikse fees van die inrigting vind. in die 

Johannesweek (einde Junie) plaae. Almal is we l k om daaraan 

de el te neem. By hierdie samekome woI<l t n j aarverslag 

voorgele, wBt ook na die Koninklike Konaistorium geatuur waJ:l 

VIII. Enige veranderinge a.an hierd.e etat.tii)e kan a.lleen 

deur die direkteur saam met die Kommissie ~eskied., in 

ooreenetemm1ng met wat in paragraaf drie vasgele ie, en met 

in agneming van die Koninklike regeri~. 

Die Ko r1missie is later tot veertien lede uitgebrei, :net 

see arelede met adviserenie stem. 

As byvoegsel is al die beaittinge van die inrigting wat tot 

nou toe op Louie Harms se naam gestaan het, a.an die gen~ctskap 

oorgemaa.k. Die besittings was die volgende; die sendinghuis 

met drie bui tegeb oua en sowat 20 mo rge grond; clie drukke ry 

wat in 1856 opgerig 1e; die serdingplaas met drie buitegeboue 

en 290 morge grond; die sendingskip "Kand.aze" met a.lle ski,P

gereeda·kapj die Kolonia Hermannsburg in Afrika .tnet alle teen

wooro ige en toekomst ige gron:lbesit (toe io. 000 morge) en onder

ge skikte seniingstaeies, sanm rmt alle beeta.a.ndc en toekomstige 

geboue; die geld en vee; en •n verpligting van 1000 T~ers. 
{42) 

Snel het die eindc van die vier jare van die eerste 

kura'.la aangebreek en moes die k\vekelinge eksar:ien doen en in die 

openbaar betoon van watter gehalte hul opleiding was. Met 

groot spanning het d. ie twee broers Harms saam met die eendi ng

vriend.e/ ••• 

42. Hannovf?rsche J!idssiongeschichte von G. Haccius. Deel II 
bl. 50 u - 52. 
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vriende die reeul ta.At van die toeteing afgev:ag, wat vnd.erneem is 

deur die Koneietorium in Stade, nadat die Hannove rse Koneistorium 

nie hul weg da.artoe oopgeeie n het nie. Onder andcre het die 

volgende vrae in d ie skriftelike deel van die ondorsoek voorgeko~ 

l. Toon die weeentlike onderskeid tussen aie hcidense en 

die ge -openbo.arde gods.iiens, en ook ci!e van die Ou Testau1ent en 

die Chrietelike? 

2. BeekDyf die DI dwaa.lleer en misbruike van die Ro oms

Katolieke Kerk waarmee Martin Luther te kampe gehad. het? 

3. Watt e r nut het die Wet volgens Bybelse leer naa.e die geloof? 

4. Wat is 'n Sakr~~ent? Waarom neem die Lutheree Kerk elege 

twee aan? In wa.tter ve rhouding ate.an die Hei.lige Doop en die 

Nagrnaa l tot mekaa.r? 

5. Gee die eendingbeginsele wat uitstraal uit die reise van 

Paulus. 

Die lilondelinge toets het 13 en 15 September 1853 plas.sgevind. 

onder Genera.al-euperintenient D. Koster bygest aan deur Seminarie

inepekteur Pastor Eickenrodt. Dit het gega.an oor Bybelkunde, 

Bybeluitleg. Simboliek, Kerkgeskiedenis, Geloofeleer en Pastora~ 

teologie. Alme.l het geslaag. Op 16 Septembe r 1853 is die nuwe 

senjelinge ge-orden deur D. Koster bygeetaan de ur Pastor~ Eicken

roit en Westphalen, in die St. Wilhad.1 Kerk van Stade n9.d.at Pas

tor Harms self die daarby passen:ie preek gelewer het in die teen

woordig.~eid van 'n groot ska~r dankbare sen:iingvriende. Die 

sendingvuur hP.t al helderder gebrand deur die ge~ent~ en mear 

l)ong/ ••• 
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jongmanne ae wat kon opgeneem word het aaneoek gedoen om ~ir 

sen:lingwerk opgelei te word. 

B. DIE GALLAPOGING: Dit is b~eluit om die eerste sendelinge 
( 43) 

na Ooe-Afr ilea na die Galla volk (' onder AbeGsinie) te atuur. 

Die Gallas was 'n woeste volk, van groot liggamsbou (die germane 

van Afrika) en geestelike onbear be id. Na veal gesukke l om 'n 
(44) 
skip na. Oos-Afrika ta vind vir die doel h at Louie Harms op aan-

drang va.n sekre Christelike matrose van Br emersha""e besluit om 

self 'n skip te bou vir 14,000 Talers. Die reisgeld van een 

reis na Oos-Afrika sou 6,4000 Talere bel ~op op 'n gewone s kip, ~ 

dus so~ die sendingskip a.a dit menae na die sendingveld vervoer 

en intuasen met vragte seil 'n bate vir die Genoot skap wees. 

In die geloof is die taak aangepak en by d i e ingebruik-neming 

(27 September 1853) van hier1ie akip van ge'l oof en ge'bed, wat 

die na.a.m "Kandaze" gekry het (Hand. 8: 27) o!lldat dit na Morenlan: 

moes gaan, was daa r reeds 12,500 Talers voorhande . Allee te • 

saam met insluiting van toerusting en prQvisie vir die reis 

was die koste 19,QOO Talers, en i n 1855 was a.lles afbetaal. Die 

kaptein van ~ie akip van omtrent 170 ton was seeman c. Fischer. 

Tot 1874 tot die "Kaniaze" vir 'n goeie eom verkoop is, het 

100 inige arbeidefl van die Genoot ska.9 onier die seonend.e hand van 

die Here veilig heen en weer gevaar. 

Met groot ~rwer wol'd. al.l as in Oktober 1853 voorberai vir die 
( 45) 

aerate uitsendi~g van aendelinge deur die H. s. G. Agt jong 

eenielinge an agt koloniste wat met hul wou eaa.mgaan eou hul 

land/ ••• 

43. liannoversche Mi saiongeschicht~ von G. Race iue Deel II bl. 24 
44. II n II ~ ft ft 11 ri 

162-180. 
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lani en maagskap verlaat en na 'n gane onbekenie ls.rrl ga.an. 

Baie Koloni st~ hP.t hu;t a.angemeld, dog net agt is t o tJgals.at om 

eaa.m te gaa n. Twee ~e, een ekrynwerker en een klerema.ker 

ws.s lank reeds in die sendinghuis besig om al.le benod.igdhede 

kl3.ar te maak. Baie het gewill i g kom help om alles in orde te 

bring en in te pak. Van alle kante h et behodigdhede toe-

gestroom onder andere meel, aartappels. auiker, meubela, boeke, 
d off<L 

trompette, geraedskap, gewere, pistole, do:kke en selfs lewende 

varke en hoenders. Uit Haniburg alleen he~ die serxiingvr1ndinne 

128 wolhemde gestuur. Baie van dia boere was in hul lewe nie 

ver weg van Hermannsburg nie en nou sou hul kindere oor die groot 

see sail na die Moreland van die Bybel. 

1 n Pa(l.r d~e voorde.t h ul wegge ee il het, is die eendeli r..ge 

en koloniste in 'n kerkdiens vir die werk l':!fgesonder en voordet 

die skip op 20 Oktobe r vertrek het, is ewe eens gesa.r.ientlike 

godadiens gehou en die "Kand.aze" wa.e gereed om, sodra die wind 

gunetig is te begin. Die rei s het gunetig verloop en op 29 

April 1854 het die eerste briewe uit Kaap~tad in Hermannsburg 

aangekom. Ouera, moedera, sustere, verwantee en vriende wou 

almal briewe he en aan lof an dank teenoor God was daar geen 

einde nie. Sondae is die vernaH.mste nuua in die briewe uit die 

sendingveld aan die gemeente voorgeleee aodat daar 'n lewende 

pe :-eoonlike belangstellhig was~ tussen die gemeente tuie en die 

send ~ ngveld. 

Kaapatad het 'n gunstige indruk gemaak op die rei s igers 

uit Hermannsburg en hul het ook geleentheid gekry om die eerste 

eeniingsta.sie wae.rir.ee hul ooit in a c:.nraking gekom het tot d.aar

die/ • • • 
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d 1&" tyd nl. die groot Rhynae aerxiingstasie te Stellenbosch ta 

besoek. Op 15 Februa.rie het hul va.nef Kaapstad verteek met 'n 

vrag vir !fatal en 9 Maart het hul in Durban aangekom waar die be• 
( 46) 

kende oe ndeling W. Eoeeelt ta.n die Berlynse Sending hul vriende-

lik ontvang get,,• waar hul die volk leer ken het ender wie hul 

toekomstige arbeideveld sou weos. Op 21 Ma.art is hul vanaf 

Durban weg en was 13 Ap~il 1854 by die eiland Pem.ba. Varnaar 

ia hul lJ8. Sanaibar om die Sultan Said te gaan eien wat oor die 

gehele etreek van Oos-Afrika geheers het, en ey toeeterrJn ing te 

verkry om deur ey g~b ied te gaen na die Galla-volk. Dit het 

hul egter nie gel uk nie, nieteenstaande herhc..a·lde pogings ge-
steun deur Dr. Krapf en Eerw. Rebmann - sendeling van Basel -

wat onde r die Engelse Sending-Genoot skap in die gebied van die 

Sultan gewerk het. 

later daar padgee. 

Rebmann bet in Mombasea gewoon en moee self 

Dit was 'n tyd. van onwettige slawehandel , 

en handels~onopolie in daardie deel van die land en daarom wou di 

Iman van Saneiba.r geen blanke toelaat om te weet wa.t in die binne 

land aangaan ?ie. Met uiterste ontbering het Schroder, Rohla en . . 
Mitller dit eonder toestemm.ing gewaag om 'n ent in die binneland 

te dring dog hul moes dit opgee en teleurgesteld het die 11Kanciaze 

met d:i.e Herms.nnsburgers teruggekeer op aanbeveling van Rebma.nn 

na Natal waar die eendingwe r k in Suid - Afrika toe begin is, soos 
' 

ons in die volgende hoofstuk sal sien. Die Genootskap het egter 

hie hul plan om onder die Ga.lle.volk te gaan werk opgegee nie , 

want/ •••• 

46. Onder die Kinders van Cham deu.r Eerw.M.Kling bl. 149-16$# 
« r/j.e H. s. G. eendelinge is nou nog ge-interneer in Tanjani~ 

(Erw. Ba.hlburg, Ra.thja., en Hornboztel .) 
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want in 1857 en 187? is weer mielukte pogi ngs aangewend en 

wee r na 1927. Missionar Wassmann het tot 1939 ender die 
If 

Ga~e gewerk. In Adis-Abeba is daar 'n Duitse gemeente ge-

stig. 

c I ARBF.DDSVELDE IK ~RELD. In 1866 is die eerste sende-

liflbe na Indie uitgestuur en is die eerste Indiese sendingsta 

siee Sulurpata en Naerxiupeta geetig, 'n Amerikaanse Luther-

se genoo11i<ap sit vandag die werk van die H. s. G. in India 

voort. 

Ook is die eerste eendingwerk van die R. s. G. in 1866 

in Auetralie begin wat in 1875 deur die I m."Ilanuel Sinode van 

die Jirye Lutherse Kerk (in Ooe-Dui taland) oorgeneem ie. 

In 1891 is 'n nuwe send~ngwerk in Australie begin de.ur 

die H. S. G. Hierdie werkkring is nou nog in sentre.al 

Auetralie onder die PRpua-volk. 

Sedert 1867 word Rermann8burgee Pastore gereeld na Ame

rika gestuur om Duitse gemeentee te bedien en in 1875 is 

we.rk deur die H. s; G. onder die Uaori in Nu-Seeland begin. 

ln Nu-Seelani het d .ie H. s. G. sendelinge later a.lmal past ore 

van Duitse gemeentes ~eword. 

" In 1880 het d.ie H. s. G. ook in Persia begin met sending- , 

werk. 

Ander aendingvelde was Ukraine (Rusland), Ooe-Afrika, dog 

na die oorlog van 1914 is die genootskap verbied om in enige 

ander land as Suid.-Afrika werk te doen. Vaniag werk die H. s. 

~ Die eerste Herma.nnsburgse sendeling wat na G. 
Peraie gestuur is, wa.s 'n Persier Joha.nne.e Pera.h. 
Later het ook sy se un Luther Pera.h gegaan. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



•48-

G. not in Suid-Afrika. (Natal e.n Transvaal.) 

Tot vania~ is as sendelinge en pastore deur die H. s. G 

na Afrika 19? uitgestuur, na Iniie 36, Auetre.lie 35, Nu-See

land 5, na Noord-Ac~rika 129, Suid-Amerika 3, Persie 3 en in 

Duitsl and self is a aangeatel as Volkse;nd.eli nge , d.w.s. 416 

a.llea te same. 

So het die Heer aan Louie Harms wat op 14 November 1865 

oorlede is en ~eur ey broer Theodor ae direkteur O:tWVOlg is, 

Sy oelofte in Jcaannes 7 ~ 38 t1HY wat in My glo, eoos die 

Skrif ee, strome van lewende water sal uit ~ ay binneste vloeir 

bewe.ar he id. 

...~------.,---~--
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H 0 0 F S T U K III. 

PLANTil~ EN UITBREIDING IN SUID• AFRIKA. 

1. Kate.l en Soeloelard. 

2, Transvaal en Bechuanal.and. 

3. Statietieke ens. 
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HOOFSTUK III 

Toe die skip "KandaBe" in August u.e 1854, met 'n teleur-

gestelde bemanning oor die mislukte p oging om onder die Galla

volk send.ingwerk te begin, in Durban ae.nkom, is die opvarende e 

weer vriendel ik deur Eerwaa.rde W. Poe eel t, 'n Berlynse sendel 1ntf 

wat oolc pe.stor vrn.s van die Lutherse gemeente Neu Deutechland., 

en die Duiteers van Natal ontvang , wat hul aangeraai het om 

send ingwerk onder die Soeloevolk to begin. 

Vir sover dit vasgeatel ka.n word., was die eerste Duitse.r 

wet Natal besoek het 'n seker apteker c. Dreges van Gr&.hametall, 

wa.t aanin met Dr. Andrew Smith van Port Eliaabeth op 1 n J>lant• 

kundige reie d.eur Natal gegaan hat in 1832. 

Kort daarna, was datir 'n klein aantal Duitse Koloniste in 

Durban en Pietermaritzburg wat egter deur vermenging (onder

trouing) met die inwoners van Natal hul Kerkverbe.nd va.erwel 

gese het. 

Die geboorte-jaar van die Duitee-nasionaliteit in Natal 

is 1845, toe 'n besigheidsman Jonas Bergtheil, 4? families (180) 

aiele} uit die o~ewir€ ve.n Osnabruck met die skip 11Bertha" 

na Hate.l gebring het om te werk op die Katoenpla.ntasiee wat hy 

' 
ae,ngele het. In die otre;ewing van Durbe.n wat vandag no~ nNieuw-

Dui t al and" genoem word, het hulle hul tuiste gemaak. Gou 

daarna het die helfte van hierdie kolon1ste verder in die bione

land ingetrek en Eerw. W. Posselt van die Berl ynse sending ge-

vra/ ••• 
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vre. om bul ae leeras.r te bodien. So bet die Berl:-ynse sending 

veel daortoe bygedra om die Duitee Kerk te plant in Natal. 

Daarna .het die Hermannaburgse sending die ho.ofdraer van die 
(47) 

Duite-KArklike lewe in Natal geword. 

Toe die Hermann~burgers in Natal gekom het, was daar reeds 
. 

ve rBkillende sending-genootskappe in Natal werksaa.m. In 1835 

het d·ie 'bekenie eendeling Kaptein A. · F. Gardiner verlof van 

Dingaan gekry om sendingwerk in Natal te doen. In 1836 bet 

die Amerikaanse senielinge van d.ie :Boaton-·sendinggenootskap in 

Natal aangekom en verskeie stasies in die oostelike see-

distrikte van Natal· aangele. In 1841 J:iet die Wesleya.ne sen-

d ingwerk in Natal begin en 'n stasie in Pieterma.ri tzburg aa.n

gel'. In 1844 bet die Lutherse Pastor Schreuder uit Noorwei 

sendingwerk in Soeloeland begin en die stasie s Umpuwalo in 

Nate.l in 1850, en Empe.nge.ni en 1851 en Entumeni in 1852 

in Soeloeland a.a..ngele. 

In 1846 het die Berlynse sendelinge, onder wie eerwaarde 

w. Posselt was en uit Kaffraria verdryf is deur die oorlog daa r, 

in natal gekom en deur toelci.ting van die goewerneur die atasiee 

Emmaus, Christianenburg, ' Stendal , Bma.ngweni en later nog Hoffen

tal en Konigsberg aangele. 

In 1853 10 die buidige anglikaanse bisdom deur die Engelse 

Hoe Kerk ge st ig en het lat er sendingwerk in Natal en Soeloelani 

gedoen. Die bekende biskop Dr. Coleneo v a n hie:rdie send.ing }}et' 

47. 

d.ie/ ••• 
25 Jahre Arbei t der Hernannsburge:r cleut;Jcl1.- nvangeliach-
l uthe:ree eyn,da in Sud-Afrika von .Past or Wilhelm Bode n!3te i21j 
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die Bybel in ci.ie Soeloetaal vertaal. 

Op kleiner skaal het enkele st"ndel inge soos die Skotsa 

Allison, en ook genootskappe en Kerke aoos die Skotse Vrykerk, 

die Ned. Geref armearde Kerk van Uatal en die Kaap !Colonie sen-

dii'lgwerk in Natal gedoen. In 1876 het die Sweed se seniing da.J 

begin . In die laaate jare is daar in Natal ' n bonte verskei-

denheid van Rerxiingwerk aan die gang onier andere die Kwa.kars, 

Plymouthbroers, AnBrik:'l.a.nse vrye Methodists an. Onder die 
(48) 

Iniiers werk d.ie Wesleyane en Angl ikane. 

I, DIE SOELOESElIDI~ID: Toe die Hermannsburgera in 1854 by 

~erw. Posselt aankom, was dit vir hulle 'n verkwikking om na 

die lang seereis en die teleurstelling by Mombassa , so gasvry 

)ntvang te worJ.. Posselt het hul aangeraai o~ met sendingwerk 

ond.cr die Soeloav ::>lk' te begin. Die send.eltnge Hohls an Schro-

der aaam met Kolonia Schutte gaah toe na Soeloeland. om deur 

bem1ddel11ng van sendeling Schreuder van die Noorweegse sending 

wa.t in Soeloeland alleen ge staan het, die toeste r:::nning van Band.a, 

clie Soeloekon~ng te verkry oin met sendingwerk in sy land t e be

gin. Panda wou egtar nie 'n groep van sestien tegelyk i n ay 

iani laat kom nie en net die veraoek toegestaan op voorwa~rde 

dat net dria of vier sou inkom. Daartoe h~t hul egter nie hul 

wag oopgesien nie want Louis Rarma se opdrag was dat ·hul geea

mentlik 'n moederetasie moes aanle en opbou en dan as die werk 

eer s goe4 vorder 'n paar myl verder stasies in die omgewing aan 

ta 1€, en ~i so die veld te beset . 

Posselt/ •• 
48. Hannoversche :ilii~sio11geschichte von G. 

H~cciua - Deel II bl. 289 - 291 • • 
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Poaselt raai hul toe aan om in dis twee groot N~turalla

r eserwes naby die gTeno van Soeloeland. te gnan ar be i. Di t ka n 

dan es uitgangspunt vir die l atere Soeloesending dien. Posselt 

vergeeel hul toe na die goewerneur van Natal om da~rtoe verlof 

te vra. Die goewerneuj wae egter 'n sending-vyand en hP.t hul 

versoek geweier. Al uitweg vir hulle wsa toe om op aandrang 

van Po sselt ' n plaae te koop waarop hul die moederatasia kon 

boil. Possel t ek~yt toe self vir Louis Harms van die voorneme 

e n n ie lank da ~:i.rna het die antwoord van Har ins asook d.1e g~ld 

vir die koop ge-arriveer. Die plaas .,Aanhou '! van 'n seker 

Duitser Beheens van Pi P.teroaritzbur g 9,072 mor ge g r oot is toe 

vir £630 aangek oop en op 19 De sember 1854 h~ die geselskap 

vrougdevol met aonsonderga~ daar aa ngekom. IJet d ie wens dat 

ook hi eri ie oord ' n b ran van r yke seen sou wees , het hul die 

plek ,.Neu-He r mannsburg" genoem. Voor l opig is hul gasvry 

ont vang deur die weduwee Geitsung , totdat hul ' n eie woning 

kon he. 
Broedar Schttte (kolonis) het dadelik met ' n paer ander 

met die lanibouwerk begin, en die a.nder het begin met die bou 

van ' n woonhuia 30 voet by 1 2 voet. Met die b oue r y het dit 

!llaar swaar gegaan want dit was reentyd. Gou het h ul vee aan-
-~ 

geskaf onder andere 6 koeie en 1 2 treko sse (4 gr oat Afrikaner~ 

teen £16 stuk en ~ 8 aoeloe-osse teen £18 stuk). Deur die pla~ 

loop 'n rivi er, aie Ihla.mhi ti, wat geb ruik is vir besproaiing 

V3.n die tuine en landerye. Gou is 'n rneule opgerig langs die 

rivier. In die tuine wa s d aur gou g roante soos wort el s , 

ertjies , b one, pampoene , kool en wa terlemoene. Op die l an.l e 

is/ ••• 
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i e ;nieliP.s , hawer, en ka.fferl<oring gekweek. 
(49) 

Ook is baia aier-

b~mo en vrugtebo~o aangeplant . 

Die pla!ie wa-s gunst ig gel ee vir hul seni ingwerk want hul 

kon rnklik da»rvandaA.n die kafferre sArwee be reik en in 'n paar 

uur die Tugelarivier wat die grenelyn van Soeloelan.i was. 

Voord ;.it hul nog die taal geken het . het vier naturelle 

hul vir die doop k om aa.ni11eld en da.ar hul oorla.ms .was, omiat 

hul by boere groot geword het en Hollanis kon praat, het Eerw. 

Iueyer in plnt duit s (wat ba.ie soos Holla.nia klink) ·orxierrig • 

. Die eerste dopeling was 'n klein kafferkini wat a.an die aende-

linge vir opvoeding gegee is. Sy naam was Heinrich Friedrich 

Karl. AlhoeV1el ba1e dopelirlbe nuwe chri stelike name gekry het. 

II {,.4.; • het h ul hul oorspronklike h ciide nse 11va.n OAtnou. Die belei.i 

van die H. s. G. is om wat goed is i n d ie volkek~xakt~r te sui-

wer en te bewaa r en hul na hul eie a a.rd op t e V•Jed. So het 

dit ook gegaan met die banaLlinf: van die verskillende staeies. 

In die b egin is nu·{;e Bybelse name en Duitse na.me uit d.ie Vader· 

land aan atasiea gegee , dog later staeiee het hul oorepronklike 

Bantoena.1!1.e behou·~- Na deeglike voorbereiding is die volgen:ie 

drie in die Ark•van die Kerk ingP.bring deur die sakrament van 

die doop nl. Johann Christoph 1J;:artin, Sa.rah ~ria ElizabAth en 

Kath erine SophiA ::agdalene. So is die ee rste a re ingeeamel. 

LatP.r is ' n g roter woonhuis 120 voet lank en 40 voet b reed 

geb ou en i ngewY. Die s ende l inge en koloniste - agt van elk -

h e t ea.am gewoon, ge-cet en gewerk. Di t word. van:i ag nog bewoor> 

Dief •• 

4 9. Hannov ersche ~issiongesch ichte von G. Hacciua 
Deel II bl . 294-301. 
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Dia J.oel ws.t Har ms be-oog het met hieru.ie geraeens1capslewe was 

aa.e da:1r by die aeniingatasie en in die nabyheid 'n Christelike 

ge r.aente sou bestt!1=tn, waarin die bekeerde heid.ene dan 'n voor-

beeld sou eien van die Kerklike lewe, en sodat hul by die Kolon~ 

te kan lRer hoe om te werk. 

Die inboorling•aal het hul by die inboorlinge self en ... 
•• by Posselt geleer en ook by v~ndlikgesinde aendelinge. Harms 

het ongetroude sendelinge uitgestuur want hul moes vry wees van 

huialike pligte, om eers etasiee aan te le en die taal te leer. 

Op aanbeveling van Posselt is met die aankoms van die ,tcandazs 11 

in 1858 bruide vir die ongetroudes ui t gestuur, en 26 November 

1856 waa 'n groot bruilofsdag. 

Kort cla.arna het die Hannoverse geeant Gr aaf Kielmannsegge 

narn.ens Harms ingetr~e vir die Hannover.se protestantse aendel.ing• 

in liatal en van ::lie r ege ring van Groot-Brittanje besker!lling en 

hu.lp vir hul gekry. Aan die goewerneur van Nat al is opdrag ge· 

gee om die sendelinge te beakerm en ta help waar dit nodig is. 

Selfs die koopsom van die plaas is aan die Genootskap terug-

gegee. Ook is aan hul reg gegee om hul werk uit te brei en 

is 'n stuk grond van 3, QOO morge 09 die oewer van die Tugela 

vir •n nuwe staeie aan hul toegesl . So het die oms.tandighede 

onder die Heer ee eeenende hand ~unst ig geword vir die Hermanns· 

burgee seni ing . Kohrs en l.ii:eyer het op die oewer v9.n die Mooi-

rivier die ata.sie Etembi aangele, terwyl Schutze in die doring-

bosse aan die voet van die Opieweni- berge die staaie Ehlanz~ni 

a~mgele het. Die twee g~-ordende senielinge Struve en Schrodel 

het met die Koloniste ta Hermannaburg agter gebly. Oor die 

worksaamhede by die aanl.6 van die etasio eal one in die volgendE 
hoofstuk/ 

•• 
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hoofatuk handel. 

Be i de vir j1e ligg~1.l'Il en die eiel was die sendinswerk 

van die H. s. G. tot g root seen, want nie alleen is ontwaaktes 

in die voorbereid1ng-skool tot ri i e Do op opgevoed nie , maar 
(50) 

hul het ook han1werk ~n landbou gelger. 

Eindelik is deur bemiddeling van Schreuder, die Noorweegse 

sendeling , by Pand.a toeetern.~ing verkry om ook in Soeloeland 

sendingwerk te .ioen en so het d ie werk in Nata.l P.n Soeloelarxi 

uitgebrei. 
( 51) 

In 1898 was daar in Netal en Soeloelarxl reeds· 20 stasies 

met 33 bui te poste, 80 proeh~lekke, 23 eendelinge , 37 'bet =ialde 

Kerklike voorstaaiulere, 22 onbet~,alde mede-helpflrs, :30 Kerke, 

23 akole en diP. inkomste uit die stasies self was £405-12-2t. 

Die arbeidsveld was verdeel in twee kringe (Krei se) te wete! 

I. Kreis NATAL met· SUID-SOEiaO.ELAND het die volgende stasies 

bevat. 

l. Neu-He~~annsburg 1854 9. ~burg 186? 
2. Ehlanzeni 1856 10. Elim 18?0 
3. Etem'Qa.ni 1856 11. Etombenil879 
4. Emlalzi 1858 12. Naze.re th 18?9 
5. Mud.en 1859 13. Hebron 1882 
6. Enya za.ne 1859 14 • . lfoorsbe:rg 
7. Nue-Hannover 1862 Road 1890 
a. Empansw1:1ni 1863. 15. Neuenkirchenl891 

II. Kreis NOORD - SOELOELA~'!D !!let die volg ende staaiee . 

16 . 
17. 
18. 

Entombe· 
Ekornb~la 

Ehl omohl or.to 

1861 
1862 
1862 . 

19. 
20. 

( 52) 

Bkulengeni 186? 
Bethal 1872 

Tans vorm die Soeloeoeniing net een kring met 22 stasie 

50. Bladsye 36 enn 37: Hannoversche ~issiongeschichte 
Haccius Deel II bl . 92 en 93. 

16/ •• 
von G. 

51. Denkschr1ft uber die von 1887 bis 1889 afgehaltene General
Vi a i tat ion der Herm. Ei s::iion i :n Sud-Afrika von G. Ha.cc ius 

bl . ~2 & 93. 52. Statistischen Bericht 1946 der Herm.Mission 
im Sud-Afrika bl . 5 uni 7. 
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16 sendelinge en l seni.ingda.."ne, 57 buiteposts, 143 preekplekke, 
.. 

200 voorstaandern, 10 inboorl ing paetore, 58 eyangeliate en 33 

helpers, w-at arbei onder 24, 940 siele {13, 556 volwaasenes en 

11,384 kindere), wat reeds aan die gemeentes behoort. Daar 

ia 3,912 kindere in d .ie ekool en die inkomste {insluitende die 

ered:iens kol lektea) was in 1946 £1, '135 - 8 - ll. Van die 

atasios van 1898 is Emlalazi v~rplaas na Endhloirni wat 'n 

buitepos w8:s, en Noordsberg Road ee n-ia.m is tans Emzeni. Sedert 

1898 het die staeiee Esihongweni , Esihlengani 1903, GeorgAnau 

1913, Lemgo 1912 en O~lieafelde bygekom. Om 'n regte indruk te 

vorm va.11 di~ ui tg~b re ide a.rbeid svelde van die H. S. G. se Soeloe-

sending sien bygaarrle kaart. Tot 1914 net die H. S. G. n~by 
( 53) 

Neukirchen ook on·i er die Ind ie sc koelies gewerk. 

Die werk vap die H. S. G. in Suid- .~rika kan verdeel word in 

twee groat arbeidsgebiede nl. die Soeloegebied en die Beohuana-

gebied.. 

LI., DIE BECHUANASEUDING dateer vanaf 185?. Na die Engel se 

sen:lelinge ui t Transvaal verdring is het Pre•ildent M. w. Prato

rius die H. s. G. in lfatal versoek Ol:l senielinge na ·die weste

like helfte van Transvaal te stuur om onier die Bechuana.a te ar-

bei. Send.eling Schr5dar, KatP.geet Muller en Kolonia Herbst 

is toe vir hierdie werk beste~. Toe in 1!~rt 18'58 'n tweecie 

~roep van 12 aen:iel.inge en 12 koloniste uit Herr.a.ann~~burg in 

Ue.tal s.ankom, is nog drie sendslinge @'estuur om SchrOder met 

die/ ••• 
"''SS~ 

53. Etleb~ und Eindrucke im SUd-.Afrika 1.912-1913 von D. 
Georg Haccius. bl. l48, 149. 
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cl 1e Bechuanasc rxi ing by te st a.e..b. Beh::i..lwe ei.nder genoot ska.1)pe 

is en word Oos Tr.9.r.:-wnc.1 va.nd!'~ nog deur die Berlynse sending 

be-arbei en die westelike helfte vanaf Pretoria tot binnA ~ie 

grenee van Brits-Bechuanaland vorm die. arbeidsveld van die 

Bechua.nase ruling. Tussen in was elega twee Holle.ni e~ sta.sie-s 

va.n diP. lied . Geref. Kerk, wat na.mens die Kaapse Sinode deur 

Genin er.. Roux beset we.s, en op die grP.ns WS.f? daar twee klein 

Weeleyaa11sc bui teposte asook twee klP.in bui teposte van die 

Londonse Sending-genootskap. Die Bechuar.asending arbei onder 

die ~t ar::rre van diP. Bakwena, Bakatla, Bamalmn, Batlotoe, Ba.m9.

luka, Baphal~ne, Bapo, Earolong en die Ba.malete, 

Die opperhoof, Sechele en sy volk het getreur oor die 

weggs.an van Livingstone en 'n ernstige verooek a.an .Presi<ient 

M. w. Pretorius, wat in die Ks.ap Kolonia die Duitse en Hern

hutteree scndelinge leer ken het, gerig om tog vir hul sende

linge. te stuur. Pretorius het hierdie versoek aan die sende -

l, i ng~ v.c n Hermannsburg in Na.tal v oorgele. Di t sou 'n groot 

uitgawe verg, dog ook hie rin het Louie Haxme die hand van die 

Heer geoien wt 1 n Jiuwe deur oopgerr.ae.k h et en d~delik sy toe

st~ nming, aeook die. benodigde 2,000 Taler daarvoor gestuu.t 

1.:et hemelvaart 185? vm.s alles gereed en nog eenmaal hf!t al die 

broe<ters byrr.:.~ka.ar geiom om Hemelvaurtsde.g te vier a.eook l~agma.aJ 

'Die dag daRrne. het ~-hroder en ~ __ vr9u, Muller en_ H~rbs~ met 

gebed afske id e:eneE'm van hul mede-werkers in Natal , en met 'n 

ossewa die l ang reis na Bechu~nas aanvaar. 'n Hott.entot 

kl:c inb ooi/ ••• 
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kleinbooi wns w~drywer. Op 15 Julie is hulle by Kolobe~g die 

vcrla te en verwoe stc st~ e ie van i) r. Do.vid Living stone , verby 

en op 16 Julie 1857 het hul by Litegani, wat die eerste staei~ 

onder die Bechaanae eou wees, aongekom. I n die stat ~o~epoloii 

wat op 'n bergrand gelee is, w6.s daar 'n groot kerk wat soos 1 n 

skuur gelyk hP t, war: r Eo_f_f_:i.~ wat d. ie Bybel in die Sh ona.-taa.l 

vertaal het • hul dikwele goeie raa.d gegee bet . 
\ 54) 

Sechele was 'n vitandelike man maar baie terughoudend.. 

Hy verlang net vriAndskap en d~t die Heer se ryk uitgebrei mag 

word. Schrode~ ekryf van hora dat hy na SchrOder gekom het · 

toe hy (Sechele) 'n paur d~e op re.is mo~s gaun e n in •n lang 

gesprek het hy vir Schroder gevra om aand ie sendel inge in Na

tal a.lles te ekryf ws.t hy gepr aa.t het en of Schroder dan nie 

aan hom die kruit kan verska.f wat da.n so nodig is, om die wild 

mee te skiet v1aarmee hy ($.e..ch.ele) die sendelinge moes onierhou. 

SchrOder se antw oord w~>.B! ul;ee , Sechele ons wil jou, jo'u kin-

ders en jou volk l eP. r en onderrig , sonder 'n oortjie daarvoor 

te v ra; want di~ Heer het aan one gese: Julle het dit ver~iet 

gekry. gee dit verniet (Matt. 10: 8). Om ons te onderhou 

daurtoe het die liewe Heer ons vriende in die Vader land gegee . 

Ona sal wel met dank ae.nneem wat die Koning one ui t liefde vir 

die Heer wil gee; maar ons vra n1ka ~a ge-opende ore en ha.rte 

vir di t wat ons wil bring en wil gee ." Sechele het ge • 
T---..-... 

antwoord: .,Ja., dit is waar." One vim hier die hoof rede waa.x-

om President Pr etorius Duitse sendelingc l sat kom het na die 

Bechuanas/ ••• 

54. Hannover ache }1issiongeschichtP. von G. Haccius . Deel II 
bl . 322 en 323. 
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B E:lcl1u9.nae nl . om srr.okkelhand.el in vuurwaper.s er. aminunisif" te 

verhoed. 1 w;;l.t we1 p1Et9..sgevini het onder ~end. el i nge van die Lo !'ld~n-

ac oending-gonootnkfl.p. Hierdie vertroue in hulle het die Her-

mannsburgse sero~linge, tot var.dag toe, werd eewees . 

Ofildut die ar beidsveld groot wae, ia Muller met die Ossewa 

tPrug na Na.ta.l om meer aendelinge te gaan h a.al. !ntussen het 

die tweed~ uit~P.ndir.g ~P.~~ekom en sendelinr;e Backeberg, c. Schu

lenburg eri .Zi_mmnrme.n aso-ok !tolonis lleyer word sa.run met 11uller 

geGtuur na d.ie ·Bechuanas . Op 16 April 1858 het hul vertrek 

en ne. 'n moe.ilike r~is in die beg in van Junie te Litegani ae.nge

kom, Die twe.~ huisie. e wat Sechele vir 3c.b.rode r en sy rr.etge selle 

laat ~ia bou het, was bouvallig en so moee die aendelinge ' n gro~ 

te.r huis bou . 

Va.n die a a nvang af was die s.endingwer .k dear geseend en d.ie 

Soril eg na Paasfees kon Schroder tvtee bekeerlinge en twee kindera 

doop. Spoedig daarnti. i e twe.e heiden~ opgeneem vir dooponierrig. 

Omdat die verhouding tu esen Sechele ~n die Boere nic vs.n die 

beste was nie, het SchrOder op ' n beeoekereis onder di.e bo~re in 

die l',!fAriko-diatrik gegae.n en dit het baie bygedre. om ' n bl'!ter vBr-
4. 

1:ouciir.g te sk~p. Ook het Schrod~r die Konine van die Barut~!, 

Moiloe, besoek en spo2dig dae.rna het ~immerruan, Schulenbur.g en 

Meyer d a:?..r 'n sendingstaaie langs 'n waterryke plek 18 rr!Y1 van 
~ 

Zeeruat a.a ngele wa.t die Koning self vir hul a:tngewys het en dit 

Linokana. genoem. Dit ws..s 'n g eseende werkkring en toe da.ar 'n 

Kerk t;ebou :noe s worJ , het die Koning van sy eie volk gegee Ol:l d,!.9.

sendelinge by te staan. 

Spoedig/ ••••• 
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Spoe ciie daernn d .w.s. 18~0 i s eendel1ng c. Schulenburg op ~.t 

die uitnodig ing van die ko nine na Schofachong die hoof~tad, met 

20, 000 inwonere, vs.n koning SekhomP. wat die woord van die Hel'\r 

by Scchele se sta<ii· gehoor het, en d~ar het hy geaeende werk ge-

d OP. n. Hy he t die Sond:ig-godsdiene ~ehou eowel as die daaglikaa 

$koolonderrig, wat die volk van Sekhome begeer het, en 8elfe die 

kor.ing se k i nde rs het ·d ie ekool bygewoon. Op 6 l:Ie i 1860 is 

Kharna die ou1ste seun van die koning , gedoop en op 22 fuei 1860 

is die huwelik bevestig met El i zabeth Golit zaman, deur Schulen-

burg. Toe hierdie Kha.ma k oning va.n d ie Ba ·i.;angvmto gew,:Jrd hat, ---
het hy onder d i e goeie invloed van die H. s . G. b r&ndewyn en a.Iltx 

sterk drank in ay ryk verbied. So leergierig en heilbegerig was 

die volk van Sekhoi.Ge dat Schulenburg nie k on voorbly met dia 
.&--- (55). 

vcrska.ff.ing van l eesboeke en Bybela. 

Uit hierdie begin hefdie werk van die Bechuanaeending ge 

g:roei en ui tgeb re i s odat in 1 898 hier die ~,rbe idsveld in die 

volgende vier afdelings (Krei se ) v e r deel was. 

I. KRI!fil VAN RU3TEl'!BURG: Ru.atE'nburg met Kr;j .:mdal en Phala ne , 

Saron , Kana, M~re:e nzonne (waa.r Tot i ue skoolgegaan het) EbenP.zer ~ 

Beraaba, M9.hano im en Pella. 

II. KRI1rG VAU PRETORIA; Bethanie , Hebron, Palonia, P otuana., 

Ko se tha c n liUXDlU J"e ri cho. 

!!!, KRI11G VAN ;.;iA.RIKO : Har ::1ahope, 1.ielorane, Lircao, i\:ocoeli, 

~annane en Linokana . 
0 

IV. HOCHFEL.PKRE JB; Erru.1aus , Beth~l , Ha1:;alianc e:1 Pflfontein. 

Daar/ •• 

( 55). Hannoverache !•!issio1lf)eschichte von G. Haccius .DeE\l II 
b l. 322 tct 329. 
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Do.r1r vrns in die Eech1.10.nam~ n:i ing ln 1898 reedt'l 40 stasie s, 

62 buitepostP., 42 preekplckkc, 319 voorstaand.crs en helpers uit 

die inboorlingP. , 59 kerke, 55 skole, 40,078 eiele, 19,426 ~

me.al sga.ngero,, 5, 374 skol iP.re en die inkor.iste ui t die geuieente s 

we.s £1, 486-18-? . 

Vandi:>g ia da ... r net twee e.fdeling·s of kringe vir die :Sechu-

ans.se r.d ing. Kre i se Rustenburg en Pretor ia. vorm d.ie M.agal ie s-

berg-kreis en krei se i!aric o en Hochfeld vorm die 1~a.riko-kreis . 

(Sien vir verski llende sta.sie a bygaand.e ke,art). 

DIE !,~GALl:JiJSB:BJRG-KREIS bevat die vole;ende 1 ? stasie.s . 

1 • Bethanie 1864 . 1 0 . Phalane 1867 . 
2. Eben-Ezer 1 872 . 11. Palonia 1883. 
:; . Hebron 1866. 12. Rustcnburg 1 864 . 
4. J Jericho 1880. 13 . Kroon:ial 1864 
5 . Kana. 1.86?. 14. Sar on 186~. 

6. Be-r~cba 1873. 15 . Schaumburg 
7. 1-ialote 1895. 16. Sicha:r 
8 . lia.setha 1867 . 17. Vlaklaagte . 
9. Salem (Potuane) 1867. 

Da::::.r is 12 sendelinge, 90 buitepostP., 90 vaste prcH~kplekke, 

312 voorstaanders (beeoldigde) en helpers (word nie betaal nie), 

1,530 is gedurende die ja.ar 1946 gedoop en de.hr i .s 54 , 218 aiele 

met 3~, 258 lede in die gemeentes, 1~21 het die .Nagm<:1.:.ll bygewoon 

en da ~::.r ie 4, 994 kind.era op skool terwiJl die gemee ntelike bydrae 

es.am met die kollektes die mooi som van £3, 133- 15- 10 bereik het, 
r11 a. Mt( o - tla. f'tl ~ 

DIE ]tll~-K-RRI§ bevat die volge.nde l ? etaeies . 

1 . Bethel 1886 . 10. Maha.naim 1 884. 
2. Emmaus 1868. 11 . Manoane 1882. 
3. Har ;:nsh o 9e RRamoc oa.)1865 . 12. Motawedi 
4 . Lims.o 1864 . (mosoele.) 
5 •. Kl P;rked. orp 13. Pella 1 868 . 
6. Kruger ad orp 14. Pa.lf on te in 1877. 
7. Le.nglat>.gtE! 15. Ramal i E1. r..e 1871. 
e. J,inokana 1859. 16. Kopella 
9. :j."'e 1 or an1e. 1870. 1 7 . Wolmaransta.d. 

Dan/ .•• 
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De.n word dae.r ook nog op die Rand in verekillende na turelle 

dorpe en kompoun:is gewerk. 

Die atatistiese oorsig van 1946 toon di~ volgenie: Da::tr 

1 s 13 ~endeli nge P.n een ·scndingda.rre, met 226 befJOldigde vooretaan 

dere V"a.n d.ie Kerk, ? inboorli ng ge-orciende te.ra.&rs, 21 evange-

liste en 52 mede-helpere werkeaam. l, 503 is gedoop en d aar is 

19,356 volwa.sse lede tiet 14,090 kind.ere in die gei!leentea. 

is 6,204 kinders op akool, en die geldel ike insameling 

Daar 

wat be ate.an uit Kerklike bydra.e en l<ollektes wa.a vir die j a.ar 

£3,326-1-8. Die geeRmentlike sieletal in die gemeentes van die 

Bechuanasend!ng v&ndag is dus 94,534. Die sieletal. wat aan 

die ger~entes van die H. s. G. 1n Suid-Afrika behoort is 119,504 

en do.ar is 66,170 volwn.ese 1ede. 
(56) 

IN SUID-AFRIKA ie daar ta.ns 56 staeies, 41 ien.G.elinge, 2 

eendingdames , 248 buitetposte , 298 vaste preekplekke, 637 kerklike 

voorstaande~s, 22 inbbb~ling pastore, 85 e~.angeliste en 176 hel~e 

pere. 

dere. 

Uit die heidene is 483 gAdoop asook 3,283 Christen kin

In ·die ekole ie 15,110 kinders en die totale opbrengs 

van die sendingwerk vir 1946 was £6,836-16-? Kerklike bydrae en 

£?58-9-10 kollektes d.w.s. £7,595-6-5 alles tesa~e. Ona eien 

dus dc:.t die geloofswerk wa t in : ·· :~ :.: 1854 te Neu-Hermannaburg 

begi~ is deur die aoganaamde ,,Boereeending" wonderlik geseend 

wa.e deur die byna honde~ jaa,r van ey beetaan. 

BESTUUR. Die H. s. G. aend.ingv:erk in Su1d.-Afrikn word as volg 

beetuur. 1./ ..... 

(56) Vir etatistiake siP-n: Denkschrift uber die von 188? bis 
1889 afeeho.l tene Gene ral -Vis itation der Herr.18.nburger 
l11ss1on im Sud-Africka. von G. Ha,ccius bl. 94 tot 101. 
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1. In Duiteland is daltr aan die hoof van die H. s. G., volgena 

die statute, die Direkteur met sy medelede wat die Mission-

kollegium uitmaak. Vama.g is de.a.r twee dirckteure in Her1ua.nna• 

burg vir die H. s. G., een namens die deel van sendingvriende in 

die gemeentes wat as.n die Evangeliea Lutherae Freikirche behoort 

en een na.mens die eendingvrien:le in die gemeentes wat aan die 

Lutherae Landeskirche behoort. Die akeuring in die Kerk het 

gekom toe Theodor Harms direkteur van d·ie Genootska.p was. Ook 

in die Freikirche het dasr •n skeuring gekom oor die opvatting 

van die e.mpsle.er. •n Deel van die Freikirche het afgeekei 

met die opvatt ing da.t al.le I!Ulg in die hande van die predikant le 
en word genoem die Ha.nnoverse Freikirche. Hul doen ook sendine; 

werk in Suid-Afrika soos b~. op die sendingstasie Putfonte.in 

ne.by I .ichtenburg in Wes-Tre:nsvaa:l. Die Evangelies Lutheree 

Freikirche le alle seggenskap in die hand ven die gemeente en 

die Pastor geeamentlik. 
~~ 

2. In Suid-Afrika etaan
1
die hoof van die H. s. G. die Kon-

d irekteur wat Genera.al Superintendent genoem word met ey Kole 

legium wat beetalin uit EJ.. die s uperintendente va.n die verskille~ 

de Kringe te wetP. Llagaliesberg, liar~ko en NataJ., saam n~t een of 

twee leke (sendingvirende) van die Genootekap. 

3. Onder die Generaal Superintendent met sy Kollegium ataan 
0\. 

die Superinterdent van die Kring met ay Beir•t (drie sendalinge) 

Orn •n Superint~n:ient van 'n Kring ta verkiee, ma.ak al die sende

linge van die Kring eug gesties aan die GP.ncraal Superintendent 

wat dan f1no.al beslie wie die amp saJ. beklee. 

Die vergederinga vird op die volgende wyse plaas. Die 

Gcneraal/ ••• 
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G~nereal Superintendent me t ey Kollegium vcrga.der minstens een

maa.l per j aar om •1ff send ing-aange leenthede te behandel . Die 
()I • 

superintendent en sy Beir't 'hulpraed) vergader eaam illet al die 

eendelint;e van die Kring minstens eencaal per janl: Hy en sy 

Beirst vergader a.lleen as dit nodig is. 

Die aerate direkteur van die Genootekap was Louie .H&.rms . 

HY ie in 1865 opgevola deur Theodor Harms. Hy is weer opgevolg 

na sy dood in 1885 deur sy seun Egmont Hamra en in 188? ie 
.~ 

Pa.stor 1}epke namene die Landeekirche aangestel a.a mede d.1rekteur 

eaam m~t Egmont Harms . Egmont Hares is opgevo~ dour G. Hacciue 

as direkteur en hy is in 1925 opg~volg deur c. Schomerue wat 

opgevolg ia deur W. Wickert wa.t vandag nog direkteur is namene 

die sendingvrienie uit die Evangelies Luther se Freikirche. Sy 

mede -d irekteur namens die Lanieskirche is Pastor Elfirs. Uit 

die twee inapeksierei~e van Hacciue ~aam met Pastor Egmont Harms 

(die eerste wa s van 1887 tot 1889, en die tweede ven 1912 tot 

1913) leer one beeonder baie van die werk van die H. s. G. in 

Suid-Afr ike.. 

Die eerste Generaal Superintendent wat op 4 Januarie 1860 
( 5?) 

in Neu- Herrr.a.nnsburg aa.ngekom het was August Eardel&.nd • 

Hy het lank (19) jaar) ondGr die Rhynse Send.ing- genootskap in 

Borneo onder Dajake gewerk en ook die verta.ler van die Bybel in 

daardie taal gewees . In 1858 was sy werk met die verte.ling klaar 

en het hy hom getrokke gevoel na die H. s. G. ws.t hy op ey terug

reie/ ••• - -

57. Hannov~rache Missiongeechichte von Georg. Haccius 
De~l II bl. 330 - 369. 
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T~ie vanaf Bor neo in Suid- Afrika leer ken het . Louie Harms 

het h om met 'n oop ha1•t ontvang en Har ma h et hom gekies ae ay 

ve ttcenwoor diger met die l).oogste geaag in Suid -Afrika. .D ie 

eer~elinge van Na tal het hu1 vrywillig aan ay toesig o?XleDwerp, 
r/r oJ ' dog die van die Bechua.na-se~inihet geweier om di t t e doen . 

Een van hulle , Schulenburg het .later vir Harms oor h ierdie 

houding ve rgiffenis gevra. Hul wou hul nie aan sy inetrukeiea 

e n volmag onderwerp alhoewel hul niks teen ey persoon geh~d het 

nie. Hardelard het hul str eng ver ma.an dat hul ongehoorsaam is 

aan die statute aeook aan die Kerklike verorde ninge wat hul 

onder skr yf bet . Kirxie r s moet gehoose..am wees. 

in d i e strikke van die duiwel la.at vang nie . 

Hul moet hul nie 

Ook het Louie XllCX 

Harms hul vaderlik dog str eng verma.an om nie meer weere tand 

te bied nie. ~chulenb~~ wat ~kuld e r ken het , is na Duiteland 

terug geroep en onder sensuur gesit . Hy het weer na Suid-

Afrika gekom en ~.oes vir twee jaar as gewone Kolonia lewe en 

werk voor dat hy weer as aendeling toegel aat is in die wer~ van 

dio H. s. G. in Suid-Afrik~. 

Vanwea woaretand t een Frardela.nd is aendel1nge Meyer, \Viese 

en Leifeld on1er die Lutherse Ban geeit en dit het gelei to~ 

die uittr ee van WiP.ee en F . Meyer uit Soeloeland. In die ealfd.e 

jaar 1862 het vyf koloniete die senfing-genoot ek~.p verle.at om 
-r

self standig te boat. Dit het gelei tot die besluit op aanbe-

veling van Harde'lani dat die uiteP.nding van Koloniate na Suid-

Afrika deur die H. s. G. gestaf\k is . 
Harde land/ ••• 
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Harrlelani, wie se gesondhe id ingegee het, he t sy amp a.an ey 

opvolge r Karl Hols (een van die eere te a.g t sendeliflBe van die 

H. s. G. ) a.fge.gAA wat .:11 t va.naf 27 Februari e 1 865 vir 20 

(twintig) jaar beklae het . Onder hom h et da a r versoening ge kom 

met die Bechuanaeenielinge. 

Daa r was ook ander moeilikha/de op dia pad van die H. s. G~ 
in Suid-Afrika. Som:nige van die sendeli nge wou hul afskei van 

die Genootakap en onafhanklik opt ree op hul stasies, dog deur al 

d. ie moeil ikhede he.t die Heer die Genoo tska.p gclei en alhoewel dit. 

tans vir d i e Genootakap 1 n donke r t yd is na d i e tweede 

wereldoorlog , daar hul geen fi nansiele hulp van Duitsland. kan 

kr y nie, gaan d ie werk steeds aan. 

Die huidi ge Ge nera.al SuperintenJ.ent is P_astor w. Wi ckert 

wat u itgestuur is na Su i d-Afrika om vir vyf jaar lank die send inF 

we r k van die H. s. G. in Suid- Af rika te onJ. ersoek en t e bestuur 

en dan ey bevind i nge en die nodige veran.:ieringe 3.8.n d ie H. S . G. 

in Herinannsburg (Dui teland) te rapporte~r. Wickert 1e in 

Suid- A!'rika in die dietr i k Rustenburg gebore en was predikant 

van gemeantes in Duitelani en ook na India voordat hy n~ 

Suid-Afrika gekomhet . 

~-~-~----------~-~-~-
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l. RAMALTANE . 

II. B~THEI. 

I II . ARE3: 1D~RS EN ARBEID 

( e.) Se nde l i nge 

(b ) Seniingar be i d 

( c ) Ke r kar b eid 

(ii ) Gemee.nte :irbe i d . 

( e) Skoola r be i d . 

(f ) Kul t uur 13.rbe id. 

IV. gQ! 

(a) Moe il i khede 

(b) Konkluaie . 

---------
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HOOFSTtJK IV. 

1. RA1:AI,1A1~: Die Aenclingsto.e ie van RSJlla.lie.nf.l; bet er bekend 

a.a Rooij~.ntjesfontein, io gel9e op die Transvaalse hoeveld 

agtien eyl 
1
euid van Lichtanburg en agtien myl oos van die 

spoorwegaansluiting Coligny. Die stusie self is gebou o~ ' n 

klipperige rardji esEi.gtige oppervlakte o~ die noordwa.l van 'n 

vlak sprui t met ' n str oo:npie standhoudende wate r wat ui t twee 

ster! fonteintjiea kom. Die omliggendc land is koel, sande-

rig golyk g r .:md. en uitstekend vir die kweek va.n wieliee en 

kafferkoring, 

lap doringbome. 

Daar is 6ok go~ie weiding met hier en danr 'n 

Die inboorlinge van die staeie ie 1 n st am van die Bamoltika. 

en noem hulself die Bakolobe (va.n kolobe - wilde vs.r k) om.1.at 

hul voorge sl ~g diP. Tar k ver eer het . Hul se d a t hul oorspronk-

lik Barolongs was, wat saa.'11 met die Voortrekl<:ers gestuur is 

deur Jia.robgo vJl.ne.f Taba 'Nchu om die Voortrekkers te help teen 

Silkaats . Hul is naby die grens geplaas deur die blankes om 

die g r ens (tu~sen Tran~vaal en Eechuanal and) te bewaak en 

hat toe besluit om hier hul tui5te te r.iaak . Hul i e ' n kc.i.r a.k-

tcrvast e en hoogmaedige vol k en lewe van landbou, vee teelt en 

arbAid by die omliggc nde boer e . 

k9.pte in wa.s Dawid. Molete . 

Hul eerste O.c>!)e rhoof of 

Die s taeie wor:i va nd.ag nog geestel i k bear be i deur die 

He r::no.nnsburgse Scndinggenootskap . Die v~dar en stigt?.r van 
(58) 

die st as ie was He inric:1. Wilhel111 Schu1enbilrg. HY is geb ore 

op 12 Augustus 1833 te Gerdau in Luneburgee heide van Dui~lani, 
D:i.A/ ••• 

58. Sien HeidP.blwne n No . 9 deur Past or c. Schn1ero s . 
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Die vonke van die sendingvuur wat daar in Heriaannsburg ·:>nder 

d ia l?.rbcid ·Va.n Louis Harms gebrand h11t, het o ?k Oi) Gerde.u 

gP.val en as kini reeds het hy die wens geha.d. om sendeling te 

wori. Sy ouers was a.rbeiders en het die Heer li :-- fgeha.:i en 

ijul ki~ders in Sy vreed opgevoed. Die huialike lewe was 

vredavol en vr9ugdevol soos in 'n ware CLristelike huisgeein 

die geval is. Toe Heinrich ti~ n j aar oud v1as het sy vader 

gesterf en sy moeder is met haar drie seune, wa.arvan een 
• 

reed.a lidmaat was, en 1 n dogter van drie j aar agtergelas.t. 

Sy oudste broer, Albert, is l ater a.s pastor na Arnerika en ey 

ander broer, Christoph, .hl'!t sendeling geword in Suid-Afrika.. 

Heinrich was in sy eerste lewensjare ewak en siek~_ik en dit 

het gelyk a sof hy ma.a.r 'n kor.t~ lewensdeg sou he. Die H!3er 

hct di t eg ter beskik d~.t hy later ' n sterk en Se s1nde kaaap 

~e.word het, en bet horn in sy diens gebruik tot by sy dood op 
, . i.M ff#'tr J 

byna een-en-~tigbe.rige"' leeftyd. Sy moeder het op hom gere-

ken as hc.ar eorg, toe sy oud ste broer na die sendinghuie in 

Rerrna.nnsburg is om vir s~ndeling te leer. Dog ook Heinrich 

ia deur die Hee r gelei op die weg van sy ander broer, Enige 

" 
ja.1'e na sy aanneming h.8t :r.y vir die eerste maal Pastor Louis 

H;,:i.r.!U.6 hoor preek f!n dit het so 'n geweldige indruk op hom ge-

mat'J:: de.t dit hom tot w~ragtige bekering laat kom het. By 

broer bet h~m ook vertel van die lewe in die sen':iinginrigting 

an van die kostelike diens~~ in ;lie kerk van Her;aannaburg, en 

oml"e erstaa.nb a~r h~t d e.-- r 1 n begeerte in h ·:rn1 ontataan o:n ook aa--

da.2rd1e/ •••• 
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d~J.P.rdie lewe iee.l te he. ;~~t t~'.-lstAr.i;nins vc.n sy r:~ .~·ecler hnt hy 

2.s lcneg in Hermanrisburg t::\an wcrk. J!:lke Sond ag hc:t !'ly na di~ 

prediking van Louis Har~s geluister en ger eeld die send.inghuie 

besoek. Toe sy br oer Chr istoph i n 1857 na Afrika uitgestuur is 

e,s riendeling, !1et sy moe.ier horn (HP-i.nrich) t eri.lgge roep hui sti:ieJ 

wa..:i.r hy lrn.ar re trou byce staan he t . Die verlanGe n r3, Her;·1iannsburg 

en die begec-irte om sendeling te word wou hom nie met rus la.at 

nie en no. l}.y met sy r.'.loeder oor die aa.ak ecs2reek het, het ey 

toegeste:m :ia.t die Eeer se wil moet geskied en is hy na He r 111anns-

bur g . Hy was toe c.lric- en- tv1intig j aar oud. Die sendinghuis 

was vol en Louis Ha r ms het horn aanger ae.i om 1 n pe.ar ja.ar eei·s ' n 

arobag t r.~es r, wa.t nutti~ sou wees in sy sendingwerk . Hy :lie t 

toe 'n ooerekneg gP-word en ook houtwerk geloer . Eers na V'.;Af 

janr is hy opgenee:u1 i n die sendinghui s , Na vier j a.c.r h<?t hy sy 

e in~leksc-,nen Yo or die Konsi st orium va.n Hannov11~~ :net g od ie gevol g 

afgP-l e ,. en is hy ge-orden in di.e Chr istus- kerk aldaa.r . Op 4 

Septe:nber 1867, toe hy vier- en-dert i g ja.ar wo.s , is hy e.fgesorner 

i n He r me.nnsburg vir die sen1 ingwerk en kort dcarne, WF...S hy o:p 

re is mr.t die skl-;> "Kendsze" vrn.t hom na ey a r be id sveld in Suid -

Afr ika gcvoer het . Die r elR hat drie 111r.-i.a.nJ.e geduur en i n die 

IWl'idclP. l van De sem.ber 1867 het die "K.9.niaze 0 and.er geklRnk van d i e 

bla.:is- or ke s die ha we van Durban inge se i l. Met ossewaens is die 

nuwe s.rbeid::kr agte. n&. die sendingstaaie Her1i1annsburg gevoer, waai 

hul die Ke rsf ee s sa..'l.m gev ic r het . Enige maande l &.ter he t 

Heinrich na •n la.rig r eis met die o ssewa by sy broer Chri sto~h 

te Rnmout sa ( Hsr .nshope ) ae.ngckom. Daar het l).y d~.del ik begin 

om/ • • •• 
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ou J.;c !"lnlp met d i~ ckoolarb"?i<l en by d ie cl\olj.crc lrn t hy gou di~ 

ta.:~.l van die i. nb bor1inge lfier pP.at . Saai~ m~ t die n~turelle 

hct hy gaa n borne kap , hout ~eaaag en gewerk op die stasie . Van 

ka.f fe r koring, epr inke.ne , wi1d:e :1euning 1 met n:>u en dan ' n volstrui1 

~ier as hul eelukk i g was om e~n r aak te loop, h ~ t hy ge lewe. 

In 1871 h Pt sy b r uid lfarie Dor oth e a Behrene in Suid-Afri ka 

v3,n::i.f Duit.r.land u it Lutterl oh aanrekom en nJt sy huwelik het sy 

broer ~om 'n wa An osse gelaen om self vir hom ' n a r b eidsveld te 

gaan r.oek . Op 6 Au~uet uo 18?1 he t hy en sy gade op Rooijantjes-

f ontein , wa~.r hy vyf-en-veertig jaa.r sou arbei, a a ngekom. Die 

b ewone ra van d ie s t .q.t 1 wz:.t gla..i. nie g evrne :f het van sy k on:.s nie 1 

was verras maa.r gl.~ nie opt;enoj:ie ~e t ey k oo s nie . To0%u1 
hom 

to konne gee d~t sy pl e.n \7ae om a~ by hul te veot i g en dii Evan-

g~1 1e te verkomig, het hul hvi.1 g eantvvoord dat hul gl aj nie sy 

nu·Ne go~ sci ie ns bege e r ni€'1 , en d a t :hu.l hom nie by hul wou h€ nie. 

Hui · gO'i sd i ens het destyd.s bestaan uit 'n fP.loof s.an ' n ak9p_per ve.n 

d iP. me ns en. die wP.reld wa t hul maa r min van gewe :'! ~ b et, voorva..iP-r 

aanbidding , e n epir1ttsme, toorde r y, r~~n:riake ry, .:l.i~revarering ens 

Di e mnne het gP.hou v an kaff~rb1er, klets en leegl~ory b'.lrwyl die 

vroue die \7e r k in die huj.se e n 09 die lanaerye ~oes d..>en. 

Schul~nbu~g h~t '£te~ . g~l ~e r h oe om met naturelle om te ' gaan, 

en ruetig voortgegaAn om grondstene te vorm en vir h om met die 

hulp van sy vrou 'n huis van 12 voet in die vierkant geb ou op die 

wal van die apruit. Vir die ui t ekellery en dreigemente van die 
f 

n 3t urelle het hy hom do~S gehou , 

D 1e hoof man Daw id llolete met ey onde rda.ne v1e.s na 'n tydj ie 

nie meer ao vya ndig teenoor d ie send i ng nie, e.lh oewel ~-· .. algeheel 

onvera~illig/ •• •• 
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onverskillig wae t~enoor die evangelie wat hy aan hul verkoniig 

bet. Met groot ywer het hy ey werk van opvoed~ng en prediking 

aa.ngapak. ""t. 
Dit was egter veal moeiliker as h~asbou. Om die toe-

hoorders te lok het hy middaga op 'n miershoop gaan ate.an, en op 

die trompet geblaas. Nudskierig het die kindera rondom hom ver• 

gader en la.tar ook die volwasaenes en so het hy gelaentheid ge

kry om 'n paar woorde met hub te spreek, dog hul vereteende ha.rte 

het geen gevoel gehad vir die blye boodakap wat hy aan hul var-

komlig het nie. Vir jag en bi8rdrink het hul meer lue gehad as 

vir ri: kerk of skool en baie middae, as die hele stat dronk was 

van bier, het die sandaling se moed hom byna )!egewe. 

Eindelik het die Hl!ler iets beskik wat 'n nouer band tuaaen 

die sendeling en die naturelle bewerkstellig het. Die naturelle 

het die pls.ae waarop hul gewoon het, gehuur van'~ men~er Piet 
(59) ... 

Lemmer van HartebAeaf .:>ntain. 'n Sekere !.'Inr G. Fisher wou 

dia plaae vir £1,600 koop van Mnr Lem.~r. Dit eou dan beteken 

dat Schulenburg en die naturelle van die stat da~r moes padgee. 

Die volk het nie die geld gehad om te koop nie en so het die 

sendeling toe Mnr. LemrTSr gaan raadpleeg oor die saak. Mnr 

Lenrner was tevrede om dieplaas aan die naturelle te verkoop, as 

Schulenburg vir hul borg sou etaan. Hy was nie baie haastig vir 

ay geld nie. So het Schulenburg namens die volk die pla.as ge-

koop vir £1,500. Een agtste van die koopaom het hy uit sy eie 

sak betaal en het so die besi tter van die agtste van die gronci 

( omtrent 4, 000 merge) geword. Later het hy hierdia deel teen 
koopprya/ ••• 

59. Sien Kronieke van Ramaliane. 
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k oopprys aan die H. a. G. verkoop en so 1 s d·ie werk gegrondvea 

op hierdie geeonde, toeganklike, d igbevolkte an strategies ge-

lee' stasie. Eere was die grond van die genootskap en die na-

turalle onverdeeld, maar tane is dit behoor1ik deur •n Land.mater 

verdeel, sodat die Kerk en woonhuis op die genootskap se grond 

staan, en die staat geen reg het om hul daar te verdryf nie. 

Geen and.a r genoot akap mag op die plaae arbei nie. 

K In die begin was die werk moeilik en ontmoedigend en var 

die eersto vyf jaar was daar nie aigbare vrugte op die arbaid 

nie. Schulenburg het getrou voortgewerk en spoedig die ~ertrouf 

van 'n aant&l oorla.mae kl.eurlinge wat naby sy woning gebly het. 

gawen. 

In 1872 was da:i.r sowat 12 geraelde skoliere en na sea jaar 

van ge troue arbeid, gelowige gebed, smeking, vermaning en onder-

wyeing, kon hy die aerate twee uit die heidene doop. Hul was 

twee van die oorla.mse kleurli nge wat van die boerepl ase in die 

nabyheid gekom het en naby die send.ingpastorie gewoon het. Na 

deeglike voorbereiding in die doopklas is hul gedoop en het die 

Byb.else na.me van Adam en Eva gekry. Die ban van sea jaar was 

nou gebreek en in 1878 is nege &edoop. In 1884 was daar nia 

minder as 90 dopelintze nie. In 1887 slcryf' Schulenburg in ~ie 
(60) 

Uiesionblatt 'n Groot akaar van heidene is toegevoeg. Hul het 
• 

groot liefde en begeerte vir onderrig. Oor die honderd het hu1 

a a.ngemeld vir dooponderrig en di t wa.a moeilik om almal wat van 
elders/ ••• 

·---~-- - - - ·--
K P.y het lank geaukkel om die geld uit die naturelle te kry 

en moes die hulp van 'n Vredaregter inroep. 
60. lfiesionblatt 1887. 
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elders gekom het te huievee op die stasie.• In 1885 het d. ie 

gemeente reeds 232 siele getel en was versprei oor 'n omtrek 

van sowat twaalf myl in deursnee. , 
Namate die gemeente gegroei hat, het die arbeid groter ge-

word. Imner wyer het sy arbeideveld oor die hoeveld geword en 

moee hy buitepoete en preekplekke aanll. In die tagtiger jare 
( 61) 

het hy vyf'"buiteposte gehad te wete Weltevrede, Skoonepruit, 

Klerksdorp, Hartebeeetfontein en Hartsrivier. Daarna het Wol

maranetad, Maluken en Soetmelkevle1 bygekom. Sy arbeidsveld 

het later geetrek vane.f Li chtenbu:rg in die Noorda tot by Bloem

ho! in die Suide en vanef Weltevrede in die ooste tot aan die 

Bedhuanalandgre ne aan die Weste. Oral is kerkies en skole opge-

rig by geskikte plekke. Hy het epoedig die vertroue en vriend-

skap van die boere in die omtrek gewen en hul het dikwels aan 

hom hul waenhuie toegeate.a.n of bokeeile oor waens gespan om sy 

d1enat e op die plase te ka n hou. Deur ey blanke opregtheid, 

gestrenge p~e£soonlikhe1d wat met tere liefde gevul wae, ey ge

sonde verhouding t eenoor die naturelle, diep ernetige vroomhe1d 

en veral deur geseende mediese hulp wat hy ges~nk het. was daar 

'n vriendekaplika verhoud1ng tusaen hom en die blankea van die 

omgcwing . Vandag nog pre.at vele van ou Dokter Schulenburg. HY 

het geen ~diese opleiding gehad nie, dog eend8g het 'n Mnr 

Atwell van Gestoptefontein by hom kom hulp soek vir ey huiagesin 

wat op een of ander ma.nier wolwegit ingekry het. Schulenburg 

se/ ••• 

51. Denkschrift Uber die von 1887 bie 1889 afgeha.ltene General
Vieitation 1~ Su~-Afr14ka von Hacc1ue bl. 98. 
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~R antwoord toe dat hy nike van med1ese behandeling weet nie, 

maa.r sy vrou gee hom toe 'n hoeveelhe id houtakool, wa.nt ay bet 

kort tevore gelee s da.t di t so goad 1 e in gevalle van vergiftiRe 

ging, en atuur hom saam met Atwell na die elagoffers van die 

vergiftiging. Die hout,skaol het met die Heer se seen uitete-

kende raeultate gelewer en al die vergiftiges het herstel. Van 

toe af het die boeregemeenskap groot vertroue gehad in Dokter 

Schulenburg en hom dikwels geraadpleeg of ingeroep in geval. van 

siekte. Nog 'n saalt wat hom gewild gemaak het by die boere was 

sy verhouding' tot die naturelle. Hy was streng, regve?Uig, 

vriendelik dog ook beslie teen gelykstelling, vermenging en 

deurmekaar-leef. Hy kon nie 'n naturel wat die Europeaan na-

aap in maniere en kleredrag duld nie. Ook het hy dikwels die 

dissipline gehand.haaf met die sambok . 

Nadat hy met die groei van ey huisgeein (hul het tien kin

ders geha.d - vier dogters en sea seuns, •aarvan drie nl. twee 

seuns en een dcgter vroeg oorlede is) die wocnhuis groter gebou 

het, het hy cok begin met die bou van •n kerk, wat hy met die 

hulp van die nat~relle op die koste van die steeie self ~oltooi 

het. Later is hierdie kerk vergroot tot dubbel sy oorspronkli-

ke grootte en met 'n rtetjiese tori~ vereier. 

'n duisend eitplekke. 

Dit het aows.t 

Die vertroue en liefde van sy gemeente het hy gewen deur 

saam met hul lief en leed deur te maak. Hy het nie geskroom om 

in/.· •• 
) 
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in die huise en hutte van die naturelle in te gaan nie al hat 

dit e:oms onwelkom gaste na hom gelok. ..Di t ie deel van die 

" aendinglewe• bet hy geee. Sy prediking was kort , eenvoudig en 

reguit op die man af. In die dinete wat hy v1r die blankee ge-

bou het • het hy \tikwels ve.n die toehoorders by hul nawn genoem 

in ey preek en 'n persoonli.ke vermaning tot hul gerig uit die 

tekavere wat hy behandel het. .v1r te veel preke meet 'n roens 

oppas", het hy geee en ,etoepait deug nie vir •n sendeling nie. 

Die ~end•Jl4ns moet ender die volK en met die volk lewe." Vir 

dio volk was hy 'n vader en gra~~ bet hul na. die kerkdienste 

om hom vergader en oor al hul moeilikhede, krankhede en eeeninge 

gepraat. En sooe 'n regte vader het by nie die tugroede gespa11r 

nie. 

In 1888 toe die gemeente '700 siele get el het, het daa.r • n 

heuglike gebeurteni s op die staeie plaasgevinci nl. die beeoek 

van Senciingdirekteur Egmont Harms en Pastor G. Hacc~us, wat die 

Suid-Afrikaanse etasies van die Genootekap besoek het. Hul was 

baie bly om die gP-eeende we r k te Ramaliane te eien, terwyl hul 

deur eowe1 die paetorie as die gemeente feestelik ontvang is. 

Toe Pastor Hacciue in 1912 vir die tweede keer Ra.maliane 

as sendingdirekteur besoek het was al.lee verancler. liet die 
ti. motorkar is hy vans!' P(,llfontein na Ramaliane vervoer waar dit die 

eerete keer met die oesewa was. By ey eerste beaoek hat die 

Christendom slegs begin om lig te vereprei onder die heidendom. 

Now was die ma.g van die heidendom verbreek en net hier en da.ar 

was nog 'n heiden te vinde. Ramaliane het onder die getroue 

arbeid van Schulenburg 'n bloeiend.e gemeente geword en selfs die 

stat/. 
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stat bet 'n beter voorkoms gehad. Van die moedergemeente is 

die buitepoete {in 1887) Bethel (tel vandeg 3,000 siele) en(in 

1908) Wolma.raneetad (tel va.ndag 2,464 e1 ele) afgestig tot 

eelfetandige geu~entes. Schulenburg wat reeds 7? jaar oud 

was en lydende aan euikereiekte bet egter genoeg krag gebad om 

die groot gemeenta van i~ltQ 2,600 siele tot by sy dood te be-

e.rbei. Sy ywer vir God ae werk wou hom geen rus gun nie. 

Daugliks in die week het hy voor eonop die m6regodsdiene gehou 

en daarna onderrig gegee in die skool vir twee uur lank en dan 

begin met die orige d~gwerk. In 1912 was daar een sendeling, 

tien kerkraedelede en vyf onderwysere om die arbeid in die ge

meente te verrig. Omtrent vyftig heidene is ingeeamel en ge-

doop aeook 150 kinders. nae gemeente het beetaan uit 2p00 

eiele met 1,300 lede, 87 is aangeneem in danrdie jaax, 24 

pare ie getroud, 300 kindera was in die skool en die kerklike 

bydrae vir die jaar uit die etasie was £200-11·6. 

Gou en onverwags het Schulenburg se werksdag ten einde ge

snel. In 1913,het hy, nog betreklik fris en sterk, die Kera-

f eesviering waargeneem. In die kerk we.a daar gewoonlik • n kers -

boom en in die middagdiens het die ska.re na die paatorie gekom 

om te sing en dan word koek en ·1-'kkere gestrooi wat die skare 

da.n moea optel. Hierdie vreugde het 'n goeie gees tueaen sen-

deling en gemeente s.angewa.kker. By die Kersfeesdiene is die 

Nagmaal uitgedeel en groat en klein gedoop. Die volgende d.ag 

het Schulenburg die diene waargeneem in die kerkgebou van die 

Duitae gemeente Gerdau, wat deur ey kinders en and.er nabywonende 

Dui t sere te Haakboelaa.gta naby Ramal iane bygewoon i a. Op 6 

Januarie 1914 is hy skielik te Lichtenburg oorledef 
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oorlode aan 'n beroerte aanval na hy die oggencl skynbaar geaond 

ey huie verlaat het. Die volgende d&e ie hy uit die kerkie 

wat hy self gebou het begrawe. Sy '8un Wilhelm het die rede 

gehou en ey kerkraad het sy ligga.am uit die kerk gedra. Ook 

die leraar van die Ned. Herv. of Geref'. gemeente te Lichtenburg 

het ey werk en lewe geroem. So ie daa.r op ey begrafnie Duits, 

.Atriks.ane en Shona gespreek. 

Hy ie opgevolg deur ey seun Wilhelm Hermann Schulenburg 

wat vanat 1914 tot ey dood in 1931 die sendingwerk op Ramaliabe 
Jt,{ 

gedoen het. Vanaf 1931 tot 1933 het send}ng Christoph Meyer 

wat ook eoos sy voorganger in Suid-A!rika gebore is, die werk 

voortge ei t. Hy is in 1933 opgevolg deur sendeling Heinrich 

Hermann Luesnann wat op 29 Junie 1946 oorlede is in die tuig. ~1 

Hy was •n goeie bomeopatiedokter en het twee jaar in die Hen

riette geetig as krankeverpleger gewerk voordat hy na Suid• 

Afrike gekom het. 

p&t1emed1syne gegee. 
die 

Hy het die "iris-diagnostiek" geken en homeo
e 

Hy is vanaf die bosveldetasie Sal-.m waar 

hy,tkerk gebou hat, en waa.r hy malaria opgedoen het in 1933 ver-

plaae na di~ etaeie Ramaliane met ey uitgeetrekte gebied. HY 

was 'n ware vriend, eieleorger, priester en eieketrooster vir 

sy gemeente geweee, @n ey dood op 65 jarige lee,tyd aan kanker 

was 'n groot verliea vir die H. s. G. 

VRnaf 1947 ia eendeling Heinrich Schlemeyer ~ sende-

ling op Ramaliane. Op diA buiteposte soos Kalkspruit (Rapoo}, 

llal.gasfontein, Kopellc, Haakboslae..gte. Palmietfontein, Klerke

dorp, Jaap se stad., Wolwepan en Verma.a.a is daar beide kerke en 

ekole. Kerkpleklce en ander preekplekke is die volgerxie: Dooing

l~t. / . .. .. 
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laagte, Perdeplaae, Vlaklne.gte, Wildebeeetlaagte, Lichtcnburg, Syfer 
t.l. 

kuil, Klippan, Biesjesvlei, K,ne.na, Coligny, Volstruisknop, Vaa.1-

bank en Disselboompan. 
( 62) 

Uit die etatistieke van die H. s. G. in Suid-Afrika vind 

one die volgende gegewene oor Ramaliane. Daar is 1 sendeling, 

l naturelle-leraar, 1 evangelia, 30 kerkraadslede, 19 buitepoete, 

20 preekplekke, 5 heidene en 203 christenkind.ere is gedoop, 2,000 

lede en 2, 000 kinders, 101 is a.a,ngeneem, 128 par/,e is getroud, 

800 kinders was op ekool en die opbrengs van die gemeente was 

£446-11•0 vir die jaar. Op die buitP.pos Kopella is daar een na-

turelle leraar, 689 siele (395 lede) en die 1946 inkomste was 

£91·7-11. Intereseant is dit om 'be merk cla.t Ramaliane die puik 

stasie van die Mariko-kring is, wat die geldelike opbrengete van 

die staeie betref. In 1898 toe daar reeds vyf kerkioe en see skole 

was, we.a die opbrengs van .£74-18-3 die beete in die kring. So was 

Rarnaliane nog steeds voor in 1912 met 'n inkomste van £200-11-6 en 

in 1946 het die staeie nog steeds gelei wat die finaneiBle bydrae 

uit die atasies self betref. 
( 63) 

In die laaete vyf jaar (d.w.s. gedurende die oor1.og) 1942 

tot 1946 het die werk steeds uitgebrei. Die kerkraad 1 s van 28 na 

30 vergroot, die buitepoete van 16 na 19, die sieletal. van 3eoo na 

4000 en die opbrenge van £245 na .£446. 
) 

Gereelde inkoI.'.lSte van die 

Genootskap word jaarliks gevind uit die verhuur van 'n Winkel op 

die Genootskapgrond en die verhuur van helfte van die deel grond wat 
·--·- aan/ •• 

5~. Statietischer Bericht 1946 der Hermanneburger Mission im Sud-
Afrika - bl. 4 en s. 

63. Statistisoher Berichte 1942 - 1946. 
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aan die genootskap behoort aan die naturelle vir omtrent £75. 

II BETHEL (Mariko-kring). Die sendingstaaie Bethel 16 eowat twee 

myl noord van die epoorwegetaeie Bodenstein en twaaJ.f myl noord-ooe 

'T&n Col igny. Die gronde van die etaeie be elaa.n vier dui send merge 

wat geheel en al die eiendom van die H. s. G. is. Die na.am van die 

plaae waarop Bethel gelee ie wae Holgat. Serdeling H. w. Schulen

burg van Ramaliane het di t van 'n boer gekoop• en di t later aa.n die 

H. s. G. teen koopprye afgeetaan. Schulenburg (enr ) bet jarelang vir , 

Bethel as buitepoe van Ramaliane bearbei. 

Die staeie 11 teen 'n ekuinste wat afloop na •n spruit met •n 

redelike etroompie etandhoudende WGter. Die genootekap het twee 

greet grondwaldamn8 op die gronde gebop wat gebruik word vir drink-

plek vir die vee en vir besproeiing. Verekillende eta.nme is ver-

teenwoordig ender die bevolking waa.rvan die Bamoluko., Baklokwa, 

Barolongs en Bechuanae die groot ste de el uitma.ak. 

Die e erste send•~ng van die staeie, na sy afstigting van Rama

liane en Emnaue (noord van Ventersdorp) wae eende1ing Heinrich 

Caesier gebore 28 April 1853 en gestorwe 28 Septer:iber 1898 in Dujts-

land. Hy het op 22 Julie 18?8 op Bethel aangekom en is met oop 

ha.rte deur die naturelle waarvan die meeete op om1iggende boereplaae 

gearbei het, ontvang en verwe1kom. 

nnturelle 'n klein woonhuie gebou. 

Ear e het hy ~t die hulp van die 

Daarna het by met die bou van 

die kerk begin en kon dit reeds met Kerefees 1878 inwy. Onxlat 

Bethel reeds as buitepos bearbei was, kon hy begin met 'n kloin 

ekaar Christene. Na 'n jaar het die gemeente reeds 125 eiele getel. 
----Met groot ywer het by ook die omgewing bearbei en epoedig eewe vaete 

preekplekke eeetig waarvan die buiteposte MonamolaJ.1, Kolfontein, 

Wildebeestfontein/. 
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Wildlbeostfontein, Tam.khuenane en Lamoa die verna.amste waa. In die 

meeete het voorsta.•i.tners die leiding geneem en op die grootete buite

poste ook naturella ler~rs en evangeliste, cl~g leraars en evange

liete was baie skqars, sodat kerk en skool ma~r stadig gevorder 

het. 

~lke jaar kon daar 'n groot aantal heidene gedoop word en apoe

dig het die gemeente 1,000 siele gatelQ Die moeilikheid om die wyd

Terepreide gemeentelede te bereik is opgelos deur die koop van die 

plaae deur die Genootakap, want toe kom •n groot deel van die gemeen

te op die staeie h\U woning maak en het die wer.k vooruit gegaan. In 

1895 het die stasie 'n groot krieia deurgemaa.k. Cassi er wa.s die 

enigete sendeling van die H. s. G. wat oorgegaan het na die Hanno

versche Freikirche ~uil.t die B~chuanasending en hy hat die grootete 

deel va.n sy gemeente met hom saailigevoer, a.sook die meesta voorsta.an-

dere of kerkraadslede. 

eie Putfontein gestig. 

Langs die huidige Bethel-stasie ia die sta• 

Weens awakke gaeond.haid is hy terug na 

Duitsland on is kort d.aarna in 1898 oorlede. 

hom opgevolg op Putf ontein. 

Senieling Schnell hat 

Sendeling Hansen wat superint en1ent van die kring was, het ea.am 

met sandaling Wilhelm Hermann Schulenburg, 'n seun van H. w. Schu

lenburg en gebore op Rama.11ane op 9 O~ober 1872, die etasie Bethel 

beeoek en op 'n groot byeenkoms met die naturelle daar die stand

punt van die H. s. G. teenoor die Lutheree Kerk en Belydenisse ver-

duidelik. Die gevolg daarvan was dat 'n groot deal van die volga-

linge van Cassier tsruggekeer hat tot die H. s. G. Schulenburg ( Jnr} 

het toe aendeling op Bethel geword en kon na •n jaar 150 heidena cloop 

Die volk was ·v1r hom lief, want hy het onder hul opgegroei, kon hul 
ta.31/ ••• 
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taal vlot spreek en het as aeun van hul lani ~ul aard goed verstaa~ 

Spoedig was ~ie gemeente weer net so groot ae voor die akeuring. 

Die Anglo-Boereoorlog het die sta.sie ew:::i.ar getr sf . Bethel is 
ol 

beset deur Engelse sctia.te wat baie vern1et1gingswerk gedoen het. 

Die sandaling is na die kr yg sgevangene-kamp by Mafeking ge neem, 

waar hy geee!nd.e werk gedoen het. Nog tydana die oorlog is hy na 

Dui t sland wa.ar hy op sendingfeeste en by ander geleentheda ey onder-

vindinge meegedeel het. Na die vred e van Vere niging is hy terug 

na Bethel. wat in sy afweeigheid getrou bearbei is deur die voor-

staanders -van die Bemeente, asook deur ey vader vanaf Ramaliane. Die 

vreugde was groot toe hy terugkom en groot getalle het savra om 

onderrig te ontvang en gedoop te word. In die cerate jaar na sy 

t erugkome het hy 284 heidene gedoop en die vol gende jaar weer •so 

' n groot gatal . 

Uit danlebn~rheid is 'n groot aendingfees ger eel op die staaie, 
( 64) 

wat deur baie Chrietene uit die omgewing bygewoon ta. 

Schulenburg (Jnr) het goeia atanihoudende geb oue op die ataaie 

opgarig. Voor die oorlog hat hy begin bou a.an 'n nuwe ke rk, dog 

hy moes nou van vooraf weer beg in en in 190? 1a die mooi kerk, wat 

nou nog vir die godsdiensverrigtinge gebruik word, ingewy. In 1911 

ie 'n galer y in die kerk aangebring en die kerk va..n nu we !.Panke voor-

eien. Die skoolgebou wat daar was, was ook nie meer doeltreffend 

nie en na die kerkbou het hy met die hulp van die naturelle ' n nuwe 

akoolgeb ou o~erig met twee klaskamere. 

Die sGndeling was dikwel s op reis na die buitepoete wat om
ring/ ••• 

·-- ----- ----- . 
64. V1r e l s 80 &81 eien Hannoversche Geschichte von Hacc ius 3(11) 

234 tot 238. 
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ring was deur v~rekei~ preekplekke. So is daar bv. Palmietfonttiti .n 

met 4 prakplekke rondom, Matloang \iraar 'n lokasie van die Barolonge 

is en vroeer aan Pi.l.lr.nietfepnte i n behoort het, Potchefstro~m met vyf 

vaate preekplekke en Makokskra.e.l waur 'n sta.m van die Batlokoa. 

woon. In afwesighei~ van die sandaling het die kerkvoorstaander 

Josef Menoe \vat vand~g nog op Bethel is en wat Schulenburg (Jnr) 

ay getrouste Christ en ge noem het, waa.rgenaem. 

In 1912 het Schulenburg (Jnr) die werk van die voorataaniers 

geroem, terwyl hy kla oor die onvorak1111gheid van die jeug. In die 

eend.ingblad skryf hy: Die ou Christene word al minder en dit stem 
ff 

tot droefheid. Hul is ryp gerwe vir die ewige ekure, due moat one 

nie treur nie aJ.hoewel one hul nog graDg wil behou. One mis hul in 

die arbe id wat. egter nog al tyd voorui t gaan." In 1913 is 55 heidene 

ge<ioop, en die gemeente wat vandag reeds 3, 000 sieliJ getel-' het, 

he't al meer gegrondves geraak in die Lutherae Kerk. Schulenburg 

het ges8: nEk het alle hoop dat die Evangelies Luthcrse Kerk nog 

Aenda.g die kerk van die Bechuanas sal word. Die volk het sy lomp 

Jeugjare ontgroei en tree in vir hul .kerk en arbei reeds op 'n 

aelfstaniige wyse. 

Schulenburg (Jnr) is opgevolg deur c. Muller, eenieling Gars, 

serxieling Meyer en aendeling Schlell:ueyer respektiewelik. Vand ag K!ll' 

word die etasie bearbei deur na.turelle leraar Eli Tsh utae on:ier toe

aig van eend.&ling H. G•ave, die dosent van die Seminarium vir op• 

le1d1ng vir leraare en evangeliste. 

Dat die werk steeds vooruitgaan, word gesien deur 'n verge
lyking/ ••• 
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lyldng te ma.ale van die statistieke van 1942 met die van 1946. 
( 65) 

In 1942 was da::tr l se nd.eling, 1 naturelleleraar, 13 voorataan-

dera, is een heiden en 72 kindero van Christen-ouers gedoop, was 

daar l,ioo volwaese lade met, 1,550 kinders, 28 is aa.ngeneem, a 
pare is getroud, 346 kind.era was op skool en daar was 9 buitepoete 

met nog 8 vaste preekplekke 1 terwyl die opbrengs van die gemeente 

£145-4-10 bedra het. 
(66) 

In 1946 w . ..a.s .ia~r 1 se nd.e ling, 1 eva.ngeli s, 14 voorsta.a.tliere, 

1 heiden en 65 christenkiniers gedoop, 1,800 lidmata uit 3,000 

aisle, 5 paar ie getroud, 22 is aangeneem, 447 kind.era was op skool 

en daar wae 10 buiteposte met 8 preakplekke terwyl die opbrengs uit 

die gemeente £176-5-10 was. 

Die beleid van die H. s. G. aaook hul metoies atraal duidelik 

uit die pra.ktiese arbl'id op Ra.maliane en Bethel. 
!I( 

III, ARBEIDERS EN ARBEID: 

(t\) DIE SENDETJINGE ia lede van die Evangelies Lutherse Kerk en 

gebonde aan die belydenisskrifte van daardie kerk. Hul is 

goedgesind teenoor nie-Lutherse sendingaktiwiteite dog het vroeer 

net die Evange lies-Lutharse aendingwerk, op die staeias toegels.at . 

Op eollln'tige staaies waar lede van ander kerke later ingetrek het, 

word dit egter nou toegelaat dat hul deur hul eie kerkgenootskappe 

" bearbei word (b~~ -l. Polfontein bearbei die Wesleyane hul ~nse van-

uit liichtenburg. Lade van ander Lutheree genootskappe word toe-

gelaat by die Nagmale op die H. s. G. se atasies. Die leer wat die 

serxlelinge aa~~ang en uitbrei is die Lutherse en behels die Augburgae 
·---··--- Konfessie/ •• 

55. Sien Statietischer Bericht 1942 bls. 4 & 5. 
66. Sien Statistischer Bericht 1946 bls. 4 & 5. 
~ Hul beset alleen statte en arbeidsvolde waar die veld nog on

ontgin is. 
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Konfeseie .• Smalkaldiece Artikele en die Kleine KategislJltls 

v an Dr. Martin Luther. 

Ranaliane en Bethel aortecr onder die llariko-kring wa&rvan 
Y\. 

Superint endent R. To~sing van Krugersdorp die vooreitter ie. 

DIE SENDELIKGE ken almal die taal van die naturelle en 

voordat hul selfetandig op hul eie staeie gaan optree, moet hul 

eers 'n eksamen in die naturelletn.al a!l&. Hul lett ook eaam 

met die volk op die stasie en oefen 'n goe1e invloed op hul 

uit. Die eendingkindere wat op die etaeie gebore is, word be

skou ae burgers van die etaeie en het danr wat genoem word 

"Boschwa" of b~sitseg. Die sendelinge wat almaJ. h&ndearbeid 

ken, werk saam met die volk aan dio bouery, grawe waterelote, 

tuirmi&ak. plceery, en. Hul is gasvry, opreg , a impatiek en 

vr1endel1k en word deur die volk -rertrou. 

Die sandeli~e se lewe is volg versoekings en die werk 

bring etryd, moei te, verdriet, ontb er ings en da.~r die sala.ria 

ma~r £120 per jaar op sy hoogste is (dit ie some veel minder) 

is die verleiding daar om handel te dryf en hul inkomste eodoen

de ann te vul. Hul meet gedurig uitgee en vind mm.ar selde die 
-(..L -

geleentheid vir persoonlike aielsorg. Deur hul self etandige 

optree en vryheid op die stasiee wat deur hul geniet word, ie j 

die gevaar om hoogmoedig en dominerend te word groot. 

voorbereid1ng is net eo deeglik as die van ' n leraar. 

Hul 

Hul is 

beide teologies en prakties opgelei want hul moet staeiea aanle, 

8n le1ding gee in bouwerk, l.e.ndbou en veeteelt. Ander genoot-
some 

skappe benyfdie praktiese kundigheid van die s endelinge van die 

H. s. G./ •. . • 
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H. S. G. By hul preekwerk moet hul ook nog kennia hB van 

die oprigting en instandhouding van skole. 

Meeste van die H. s. G. se aandelinge is uit die boere

stand en handhaaf die Hermannsburgee gewoontes in hul huislike 

ler;e. Die familielede ia waordig, huislik en eenvoudig. Die 

huiamoeder is stil en vlytig en leef vir haar kindere en haar 

huie waa.r sy 'n goeie voorbeeld ook aan die bediendee stel. 

Die Sendeling se kinders is meestal godvrugtig, beskeie, eer-

biedig en hulpvaardig. Hulle help dikwels ih die Gending-

werkoaemhede met krankverpleging. ens. Baie van hulle is 

sendelinge of cmderWIJsers van die H. s. s. Sodra. die etaeie 

gevestig is, ~ord voorsta.4nders (ouderlinge), wat meestal deur 

die send~Jing self opgevoed,ie, aangestel om te help met die 

sendingwerk. Ook is daar evangeliste wat in die seminariums 91 
vv--

op Ehlangsei-R (Natal) en Bethel (Wes-Transvaal) opgelei ie 

v1 e.t die sendel ing help. 'n Evangelia kry £30 per jaar ter-

wyl 'n naturelle leraar £60 per jaar plus 'n stuk land kry. Ook 

is dE~ar 'n a.antal onderwysers en onbesoldigde helpers (Chris

tene uit die Naturelle) wat met die werk help, veral op die 

buitepo6te en preekplekke. 

(b) DIE SENDIKGARBEID. d.w.a. die kerstening van haidene 

om hul later tot t 'n gemeente op te bou, eie veel en deeglike 

arbeid want die toekome va.n die etaeie hang daarvan af. Die 

heide~e moet opgevoed word tot 'n christelike gemeenekap wat 

tug en orde, christelike gewoontee en ondeninge onderhou. Dit 

ie as volg gedoen op hierdie twee aeook op die and.er etasies. 

Die/ ••• •• 
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Die sendeling ~aan na die rei4en stat en preek die evangelie 

aan die heidene. Dan word ' n ker kie gebou en die he1dene 

d ae.rhee n uitgP-nooi. Baie heidene is vya.ndiggesind en onver-

ski ll i g en we er ataan die werk, aooe H. Schulenburg vir see 

jan.r op Ra.rnali~ne ondervind. het. Hul ie tevrede wet hul 

aardee koninkryk en wil nie v&n die hemelae koninkr yk hoor nie. 

In Soeloeland het die sendeli nge dikwels begin deur naturelle

srbeidere uit die heidene te huur en hul dan in die werk te 

bearbei. In die kombuie, onder die invloed van di~ se ndeling 

ee vrou het baie bediende a di e Heer aa.ngeneem. C»:ier die oor-

le.mae plaasarbeidere wat onder die boere in die omg ewing van 

die sta.t werk, wae die werk makliker as ender die heidene. 

Evange liate en eendinghelpers is tot groot hulp vir die sende-... 
ling en deur hul arbeid word baie heidene aan die gemeente 

bygevoeg. Ook die chriatelike boer~wonings llaarin baie van 

die atat ee volk werk, oefen 'n geeeende i nvloed op hul uit. 

Die predikibg van die Eva~~elie op 1n duidel ike , e.envoudige 

en verstae.nbare wyee bly maar nog die vernaamste net waarin di e 

heidenciele gevs..ng word . Die prediking knoop, waar moontlik 

by die heidense godsdiens , gavo ontes geb ruike en apreekwyse aan. 

Na die heide ne die evangelieboodekap aa.nneem, begeer hul. 

om by die gemeente van die Heer aan te sluit. Di t geekicd deui 

hul op te neem in 'n doopklas, wat deur die sendeli ng en sy hel• 

pere gehou word. Die doopk1E1.slede word ni e te gou en maklik 

tot/ ••• • • 
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t ot die doop toegelaat nie, want oppel!'rlakkige voor&ereiding 

bring onota.niva.atige lidmate voort 1 wat maklik terugkeer tot 

die heidendom of afval van hul kerk as hul na die stede, 

goud- of iia.ma.ntvelde gaan. Die onderwerpe by dia doopon-

derrig is Bybelgaskiedenia, Klein Katagis:::nua van Luther. die 

leer van die doop en nagmaa.1. asook leesond.errig aan die wat o~ 

geletterd is. Die minimum kennis wat van 'n Qtie v~n dae en 

'n minderbegaafde doopleerling verwag word is die tien ga-

b ooie, twaalf s.rtiekela en die "onse Vader"-gcbed.. 

'n TydjiCJ voor die do op moet al die d oopleerlinge na die hoof

staaie kom en deur die eendeling persoonlik geleer en getoets 

t'lord. Die voorataanders neem eaam met die send41.ng hieraan 

deal. Die laaste toets vind in die teenwoottl~gheid van die 

gemeente plaas. By so 'n toets is die voorstaand.er, wat die 

naturelle beter ken as die sendeling, vir die sendeling van 

groat nut en dit is wonderlik hoe pligagetrou, waardig en 

e~nstig die voorataand.ers hul werk uitvoer in hierdie opaig. 

Di t vermindor die moontlikheid iat bale heidane die Christen-

dom omhels mat bymotiewe bv. omiat dit vir hul voordeliger is 

om 'n Christen te wees dan 'n beiden op die send.ingstasie. 

Die H. s. G. laat geen polygamiste by die sakrament van 

die doop toe nie. Die man met mea~ as een vrou moet eere be

sluit watt~r vrou hy wil behou en dan afsien van ey ander 

vroue. So ook moet die vrou van 'n veelwywer eers afstand 

doen van daardie verkeerde huwcliksband voordat sy tot die 

doop toegelaat word. Die bediening van die doop vind by 'n 

openbare godsdi~naoefening plaas, volgend die Luneburgse 

Kerk/ ••• 
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Ke rkord e ni ng. Die Kateglimene sit in 'nkring voor die a.lte.ar. 

Esra vind. die Klein eksoreisine plaae inet die woorde: ,,.Vaar 

uit jou onreina Gees en gee plek vir die Heilige Gees." Dit 

geski~ na d.ie kruisteken ge1aaa.k is. Dan word 'n gepaate 

vers uit iie Skrif gelees sooa Joh. 3; 5, Mark.10~ 13 of 

Matt. 15; 3. Daamna word 'n preek in verbe.nd met die 

betekenis van die doop gehou. Dan bid almal. die .. onse Vader" 

gabed eaam. Daarna staan die dopelinge in knielende houding 

random die alt~ar en die twaaJ.f artiekels word dan in vragen

de vorm aan hul gestel waarop hul dan telkens "Je. 11 a.ntvrnord. 

Dan mrxs volg die vre.ag : nWil jy gedoop wees? 11 en na 'n be-

vestigende antwoord word die doop bedien deur driemaal te 

beeprenkel in die naam van die Dr i e-enige God en die taken 

van die kruis gemaak. Die kleredr&g van die dopelinge is 

paslik, iog geen vaata drag is voorgeakryf nie. So t n d.ag van 

doop is •n vreugdedag op diG sendingetasie. Na die doup w~d 

die dopel i nge sover moontlik onaer die oog gehou deur die ses

deling an die voorstaanders en ook verder ingelig aangaanda 

die heilswatl.rhede aodat hul kan volhard. 

(c} DIE KERKARBEID d. w.e. die grondvesting, opbou en in

st~nihouding van die sendinggemeente, vind plaae volgene die 

Luneburgse Kerkordening in eoverre dit van toepassina is op 
die praktieee ometa~dighede van die sendingstaeie . Sedert 

1879 is die kerklike harrl.elinge in die Shonataal in •n boek 

uitgegea wat die trouformulier, doopformulier, formulier vir 

inse~ninge van kra.a mvroue, formulier vir die ne1gmaal en die 

liturgie van die gewone Sonda.ggodsdienete bevat. Ook is 
. .a" - / 
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die bepal.inge oor die aanneming, oegrafnis, bieg en absolu1Ht. 

Kerktuig ens. in die Shonataal vertaal. 

Sondse word daar twee eredianste gehou op die atallbt 

om 10 v.m. en 3.p.m. Voor die oggenddiens word 4~ gewoonlik 
(67) 

'n kort diens vir die blankee op die etasie gehou. Die Lilturgie 

by die eredienete is die va.n die Lunebuggse Kerkorde ni ng . EErs 

bid die gero.eent e die Introitus wat maeatal uit een of ander 

psalm opgestel ia, en stel sig aingenie voor die Drie-enige God. 

Na die I ntriotus druk die gemeente hul kerklik samehorigheide

gevoel uit deur mekaar te groet met Rut 2, 4 en 2 Tim. 4; 22 

en •n kort gebed (Die mittlaren order Lehrstufen.) Die kort 

gebed word genoem die "Kollakte". Daarna volg die "Ribhachen 

Lektion" en word die bepaaide brief wat vir die besoniere Son-

dag voorgeskryf is gelees uit die Skrif. Die "Sontaggsevange-

limus" word dan gelees en die gemeente antwoord met ,.Lob eei dir 

Ch~iste l" en gaan dan o or tot die geloofsbelydenis waarna die 

preekvoorsang gesi~ word en dan volg die preek. Dan 'folg 

'n algemene gebed van danksegging en voorbidding wat afgeeluit 

word met die gebed van die Here. Uet dio vreugdegevoel in 
• ! 

Filippense 4: 7 eluit die leraa.r dan die diens af (Kanzel"rs). 

Vj:r. die nagma.e.l sviering is da!?.r 'n besondere Li turgie waarvolgerE 

h1<3rdia hoogtepunt in die g odsdiens deur die gemeente gevoer 

word. In/.•• 

Sien Mittailungsblatt Hermannsburger Deutsche Ev. Luth. 
Synode Sud-Afrika von Novera.ber en Desember 1946 en Jaru
a.rie 1947. 
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In die xi namiddagd_ienf)(vord die preek va.nuit die al taa.r 

gehou en dit gaan oor die Kategis~uslear of d ie brief van die 

da.g. Die opkomste by die erediens is gewoonlik goad. In die 

week word d~ar geen godadienebyeenkomste gehou nie. 

Die gemeentesang is bloeiend . Die naturelle hou van sing. 

So het die vreugdelewe van die godsd iens wat die Hsrmannsburgers 

na. Rarnaliane en and.er etasies gebring het spoedig die Rooms 

Ka.tol.i!ke eendingwerkkringe in die omgewing verswak en ontbind. 

Toe die Naturalle lede van die Rooms KatolUke Kerk naby Polf ontain 

sion da.t die lede van die Evangelies-Lutherse Kerk self' die Bybel 

lea s, terwyl hul geon ~ybel mag besit. nie, het baie oorgekom na 

die Evangelies-Lutherse Kerk van die H. s. ~. So moes •n 

Capasiniese monni k wat 'n klein sendingwerkkr ing rw.by Ottosdal 

gehad het ook sy werk sta3.k kort nadat Schulenburg (Snr) op 

Raroaliane g ekom het, onxiat sy gemeentelede, gatrek lxa:t deur 

die musiek en lewe van die Evangel ies-Lutherse godsd iens. oorge-

gaan het na die send inggemeente van Ra.maliane. Die na.turelle 

het gee~: " DU. Protestantae sending is 'n vuur wa.t brand, ter
( 681 

wyl die Roomee Katolieke sending 'n sterwende vuur is". Die 

boeke waaruit die sendinggemeente sing is die "Harpe" an die 

nSion yo o opelang". 

Die kategetie se arbei4 aan die kinders van Chr ietenouers wat 

hul kind.ers klein doop begin eo by die veettie nde jaar . Die 
t te word is 15 jaar. Die/ • • 

minimum ouderdom om lidna~ A w Heo~e wat 
-1 d .... nd.e""'""'ser R. • • 68 . Meegedeel ~aur ou • ; •"J 

n:iliy Ra.maliane woon. 
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Die gar ealde bywoning van die katkisasie kla sse deur ~ maan6e 

lan..'I( . Op Ramaliane hou die sendeling met sy helpers die 

klasse terwyl clile katkisasie vir die laaste paar daa almal na 

die hoofstaeie moet kom 011 deur die send.eling self oniervra. te 

word . Op Bethel ond~reoek die naturelleleraar met ey helpers 

die katkisante. Na die voorstelling gesk1ed die nagms.alsond.•r· 

rig en wora hul tot nagmaal toegelaat. 

Voordat die gemeentel&ia na d ie nagma.al durf gaan, moat hul 

ecra die Bieg en Abeolusie ond.ergaan. Dit gcskied in die 9rak-

tyt deur hulself perso~nlik aan te meld by die sendeling en 

voorstaanders en toeste:::rn1ng te kr y tot deelname aan die sakra-

ment. Hier kom die ke rklike t ug in werking teenoor die oor-

traders in die gemeente . Die algemeenste oortrcdi~ge wat 

sens uur vereis is h oer er y , egbreek, iiefstal, towery, galoof aan 

heidenee geeet9, dronkenskap en terugval na d ie heidendom. 

~t •n huwel i ksbe• esti g i ng word 'n epesiale diene gehou en .. 
word die jong egpaar op die pligte van die toekometige christe-

like huisgesin wat ~ul gaan opbou gewys. Vroue koop (lobola) 

word deur die sending verbied asook die afskuwelike besnydenis 

se remonies (bogali) wat op jong raanne toegepas w~rd , en die 

wreedheda van die inisiasi s wat jong meide moet ondergaan 

vol gens he idense gewoo.ntea om geakik gema.ak ta word vir die 

huVTeliksl ewe . 

Ook begrafnisse word g od sd.1enat i g en op eer bied.ige wyae ge-

hou . Benewe ne d ie gewone Doop- an lid.mater egistors word daar 

' n finansiele register gehou asook 'n kroniice b oek. In die 

kronieke b oek word die vernaamste gebeurtenisee in dis geskie

denis/ . 
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denia van die etasie opgeteken deur die sendeling. Die kronltke 

boeke van Rama.liane en Bethel is vaie onvolledig bv. daar is te 

Rail&liane kronieke vir die cerate ·vier jaar geekryf en dan ant-

breek dit vir 58 j&ar. Die gewone boeke wat in die naturelle-

taal. geskryf is, en meestal in die eendingwerk deur die H. s. G. 

g~bruik word ie, onder and.era die Lutherse geaangeboek, die 

Bybel, die Klein Kategismus asook soma die Hannoversche Katebis

mua vsn 1862, •n A. B. ~. b~ek, •n Bybelgeskiedenisboek deur 

die superintendent LUhra gaakryf, gebedeboek en preekboeke met 

eenvoudige preke vir die gebruilll van helpers en voorstaan~ers by 

hul dienste op die buitepoate. 

(d) DIE GEMEENTEARBEID moet deeglik en versigtig geskied 

want al lee meet aangevoor word van die beg in af in die ar-

beidsveld. Daar is groot gevaar van heersugt1ghe~d en self-

Vt!rheffing en daarom is dit ge,vene dat eooe op Re.m.aliane en 

Bethel geskied die eendeling bygestaan eal word deur voorstaarr-~ 

dare en 3elpere. Die vor~ng van die eendelinge van die ~ s. 
G. in Hermannaburg, was~ die kwekel1nge gedur ig in aanraking mP.t 

die praktiase lewe van die gemeente gehou word. maak h1erdie 

werk van geml'!enteopbou n1e so 'n moe ilike ta.ak as wat di t sou 

gewees het son1er da2rdie praktiese voorbereidi ng . alhoewel die 

ocatandighede op die sendingveld baie anders is as die van die 

Vaderland • Die arbeid wat vir die ge~eente opbouwerk vereis 

• word is d1".tevoudig t.w. 

(a) Opvoeding; (b) Regering en (c) Bewaring van die gemeente; 

(a) Die opvoeding wat one verder aan breedvoeriger sal behandel 

moet/ ••• 
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moet uiters ernstig en persoonlik weee. Die H. s. G. glo 

mie aan maseaopvoeding • bekering en doop nie. As die op-

voeding oppervl&kkig geski~d, word da.ar 'n tuglose en wSreldse 

gemeente opgebou. Een van die belangrikste werkeaamhede op 

die sendingveld is die jeugarbeid. 

{o) Die regering van die ge :-:eente is in die hande van die san

daling wat onder toesig van die superintendent van die kring met 

ay hulpra.ad staan en in die meeste sake in verba.nd met die ge-

meentewerk ook sy kerkraad. of voorstaa.ndP.rs erken en saam met kt1 

hul tug uitOefen oor die lede van die gemeente. 

(v) Die bewaring of instandhouding van die gemeente geskied deur 

die gereelde.bediening van die genademiddela. Nuut grootgedoop 

tee en bekeerlinge vanuit die heidene word beeonder aandag aan 

geg'ee. Dikwela kom hul in ap~e vers11rmeling en voorstaa.ndere 

aangemoedig om te volhard op die christelike ~~g. Ook a.an clie 

a.rmea w·Jrd a.a.ndag gegee en hulp aa.ngebied, waar dit moontlik is. 

Weduwees en wese wo.rd versorg indien hul behoeftig is. Daar 

word ook veel gedoen a.an krankeverpleging en die sendeling word 

d.1kwels deur sy kinders bygestaan in hierdie a<ta:k deal en vir 

die sending geaeende werk. Pasbe.keerdes word ingeepan as 

medehelpars en versterk so hulle sielelewe. 

Die persoonlik huisbeaoek deur die sendeling by die huise 

van ay gemeentelede hou die vuur van die gemeentelewe aan die 

brand. 

Die ger!lP.antelede van die H. s. G. word finansieel inetan:i 

gehou deur vrywillige kollektes tydene die ered1enate asook 
dank/.... ' 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-94-

dankoffers by Nagmaal en 'n vaata ledegeld van 5/- per jaar. 

Die werk te Ramaliane word inatand. gehou van ledegeld, kollek

tos, dankoffers van sy lade, aeook deur 'n jaarlikse bydrae 

deur die EvangA11ee Lutherae vsinode van Suid-Afrika wat in die 

laaste nege jaar vir die werk van die H. s. G. in Suid-Afrika 

£21,738-3-8 byeengebring het. Voor die oorlog het daar ook 

vanuit die vaderland geldel1ke hulp gekom, dog uit daardie bron 

kom vandag nike meer nie. 

Die bronne van Bethelstasie se inkomste is dieselfde as 

d!e van Ramaliane, dog da.ar is ook and.er bronne. Die :plaae 

wa~rop Bethel. le en wat sowat 4,000 morge groot ie, is onder die 

toesig van 'n sendingboer Mnr H. Thiele wat as bestuurder van 

die oele stasie optree, en ook melk, meel, vleie en groente 

lewer in die kombui se van die se:nina.r1um op Bethel. Die naturel· 

le op die grond van die genootakap kan elk tot agt morge lande

rye huur van die genootskap teen 10/- per morg asook 25 diere op 

die we~ding aanhou teen sowat 1/6 per kop. Die ~erk van die 

H. s. a. word ook daur gawes wat eeniingvriende stuur inetand 

gehou. Ona hAt reed a beweer dat jeugarbeici veral in die vorm 

van 

(a) SKOOLARBEID •n integrerende en noodea.aklike deel van die 

eendingwerk is. Gou nadat die aendeling 'n gemeente versa.rnel 

het het die ekoolarbeid begin. Hierin verskil die H. s. G. ae 

beleid en metode van sor.mlige ander genootska.ppe. Genootskappe, 

aoos die Lond.enae Sending Genootska.p ee bele1':/ is om die skool 

die hoofmiddel van aenciingarbeid te maak. Hul glo deur di~ 
" 

ekool tot die kerk• • Die H. s. G. glo; Uit d. 1 l 
" e cerk 

moat/ ••. 
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moet die skool groei." Die prakty~ in India om met die 

ekool te begin het bewys dat akool-gedreaaeerde Christene nie 

baie etandvast$1ge gelowiges is nie. Die ont wikkeling moet op 

vaste godsdienetige grondelag geb ou word. Daermm ie op Rama-

liane en Bethel eere die kerk en gemeente gevorm en toe ears •n 

ge rieenteakool gestig. Die aendeling was self ondenpeer en ey 

vrou en kind.ere het dikwele gehelp met die ekoolonierrig. 

Schulenburg het self die meesters in sy skole op Ramaliane afge

rig. Later was daar seminarie-opgeleide onde r,ysers (esse) 

vir die skoolarbeid. Die onderwysere en ekoolarbeid etaan op 
. 

d iestasiee orxier toeeig van die eendeling 98.t in aanraking met 

die ekool bly. So wen hy die vertroue van die jeug en dien die 

godadiensonderrig van die skool daar~toe om d ie latere katkiea-

eie t ydpe rk te verkort. Vandag is daar twee groot laerekole 

op die twee s taeies. met soos one reeds gesian het 800 en 447 x 

skoolkinders. wat tot by Std. VI gaan. Vandag is d1t regering

onde rst eanie skole omiat die arbeid vir die sendeling te veal ge• 

w•rd het en omda t die sa.laris wat die H. s. G. aan die onder-

wysers gegee het so laag was dat die onderwyeere deur die H. 

s. G. opgelei meeetaJ. bedank het en poe te op and.er plekke 

e n in staatson1ersteunde akole aangeneem het. Die eeD1el1ng 

bly egter nog superintendent oor die skool en kan so veal in-

vloed daaroor uitoefen. Voordat die regering d ie skole op 

RamaJ. iane en Bethel oorgeneem het , was dit reg•e ge mee nteskole. 

Die onderrig het in die moedertaal van die naturelle geskied en 

self a die eomma ie in die volketaal of Hollands gemaak . Die 

skoolboeke van d ie ge~~enta skool wae d ie Bybel, A. B. c. boek 
in/ ••• 
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1n Sh~na., Bybelgeekiedenis gesangeboek en die Klein Kategismus. 

Hul het ook geograf1e en natuurkunde van hul eie land geleer. 

Ook het die kinders hardearbeid en naaldwerk geleer. Met 

ploegtyd en voeljae.gtyd we.a di t va.ka.neie en dan moes die ekoliere 

op die lande gs.an werk. Die H. s. G. was streng gekant teen die 

vormi.ng van geleerde-Europeesgeneigd.e naturelle. Die doopleer-

linge is afgeskei van die skoolkinders en hetr· vroeg in die mSre 

voor die opening van die ekool hul klas se gehad. Die skool wae 

nou verb ind aan d 14 gemeentelewe en met eksat'lentyd is ouer.s ui t

genooi na die skool om self die vordering van hul kindere te kom 

aa.nnoor. Vir die gebou en meubele het die gemeente geeorg en 

moes sorg dat hul kinders net en sober geklee na die skool gaan. 

Vandag ic die leerplan vasgelf deur die regering ae onderwye-de

partel!l=)nt en die vakancies word alleen op vasgestelde tyd toege• 

laa.t. 

Daar is te.ne e.an die oosteka.nt van d ie stat op Bethel 'n 

groot omheinde vierkant, wa.t pragtig met bloekombome bepla.nt is en 

waerop die seminarium vir hoeronderwye en die vorming van evange-

11ste en na.turellelero.ars e.eoo·k koshuiae vi r die leerlinge en woon-
( 69) 

huise ·vir die personeel staan, afgesonder. Die ekool vir op-

leiding van ne.turelle-arbeidskragte .is deur dendelinge Behrens en 
/;i-

:MUller op Bei-te.nie in 1882 begin. Di t 1 e 1 8..ter na Berseba. verlt 

en toe die regering die grond daar van die naturelle gekoop het 

moes d1A seminarium verskuif word na 'n staeie w&t geheel en al 

aan/ ••• 
69. Rann~verache t:ission Geschichte von Haccius Deel III (e.) 

bl. 218. 
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&ar. die H. s. G. behoort en die at11, geeonde en welgelee 

staeie Be thel was die aar.gewese plek daarvoor. Dit is in die 

ja~r 1923 na Bethel verskuif. Die deel van die se r:linarium wat 

hoerekoo~ onderrig tot by St4. X verekaf asook die opleiding vsn 
.' 

01nerwysers (ea se) word deur die regering onderhou en mnr G. 

Meyer ns hoof saam met ses blanke en drie naturelle onderwy eers 

ma.a.le die stafperaoneel van die inrigting uit. Die 14!erl1nge 

(vandag tel hul 138) wat van elders kom word in die koehuiee ge

huiaves en moet ook help met d_ie huishoudi ng en werlD by die in

rigting. 

Die ander deel van die seminarium vir opleiding van natur.el-

lelerac.rc en evangeliete is ender toesig van Eerw. H. Greve, wat 

ook die hoof is van die hale Eethel-ata.aie en ender wie ae toesig 

diA huidige naturclle-leraE~r Eli Thustse en ander helpers hulle 

werk verrig. Daar i s tans ugt kwekelinge wat vir lerae.ra opge~ 

lei word, terwyl daar niemand ie ,vir die evangeliste kursus. llit 

ie die enigete inrigting van hierdie aard wat die H. s. G. het 

in die .Mariko en M'agaliesberg kringe. In die Soeloekring is 

ds.P. r ook 'n inrigting vir die opleiding van naturelle-leraare 

te Ehlangzeni w~t in 1877 opgerig 1e. Die leraerkursue daur 

drie je.a.r en die vereiste vir toetreding is Std. VI. Die agt 

toegewydc kwekelinre wat nou reeds in hul tweede j e.ar is, bly 

eJ.mel eap..m in tn huis en het hul vroue en kind.ere agtergelaa t op 

die plekke va.nwa.a.r hul kom. Hul was almal onderwyaers of evan-

geliete gewees en maak 'n besonder aangenarue indruk op 'n beaoe* 

ker vrnt hul besoek. Rul eal cgter baie geruster k on studeer 

a e/ •••• 
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a e hul hul fe.m111elede by hul kon hi. Die kureus ie baie 

prakties en omvat Bybelge s1:1edenia, Kategismusonderrig, Bybel

lees, Bybelvertaling, Dogmatick, Kerkgeekiedenie, Kerklied en 

gesang , opetelle skryf, Kerkordening, preekkun1e eno. Di.kwels 

word hul uitgeetuur om op buitepoete ta preek en soma moet hul 

ook op Sondae optree in die kerk op die etasie in die teen-

woordigheid van hul do sent (Eerw. Greve), v:c..t da.n in die klaase 

van die week kritiek daarop lewer. Die eksamen val. in twee 

dele nl. 'n ekr1ftelilce en tn praktieee deel. Die eksamsn

kommissie vir die praktiese deel is die direkteur saam met die 

Superintendente van diP. -S.riko en Magaliesberg kringe en hul hulp 

re.de. Die naturelle-lera~ra van Ramaliane en Bethel is toege-

wYde, lojale en bekwame a.rbeid~rs, en. 'n sieraa.d vir hul serr.1-

narium. 

(f) KULTUURAP.J3B!ID Die werk van die H. s. G. op Ramaliana en 

Bethel be-oog ~ in die eerste plek die etigting van die Konin

kryk van God onder die heidene deur die redding van eiele. Daar~ 

am het die eendelinge die verkondiging van die eva.ngelie aan die 

heidene as hul hooftaak beskou. Dog die Koninkryk van God ie 

eooe euurdef.fS·. wat die hele ler.e deureuur en bring nuwe werkkrag 

in die pereoonlike, huislike en openbare lewe van die be~eerde 

heidene, en dit verg due dat die eendeling ook aandag sal gee aar1 

die beskawing, opvoeding, gP-aondheid en ekonomiese lewe van die 

voorwerpe wat die sendeling bea.rbe1. 'n Deel van die sending

werk - egtar die ondergeekikte de'!l - bestaa.n uit kultuurarbeid. 

So het dear, a~ gevolg van die sendingarbeid, ook op Ramaliane en 

B~thel/ •••• 
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E ct~el verandP.ringe ten goede plaasgevind in die peraoonlike 

lewe, kinderopvoeding, arbeid tui a en op di.e ln.nde, huiolike 

lcwe , fa inilie-lewe, die beskouing van krankheid, lyding en d. ood . 

Die vrug van die evangelie is 'n nuwe beekawing of kultuur. 

ti1e heidense a n.rd en gee ind.he id wat in die atatte geheere het, 

hat gll:lllldc gewyk voor die lig van die Chri.stendom. Die naturel

le wat .eere tevrede was n~t enige soort krot wat die broeiplek 

was van baie euv;els, woon nou in 'n mooi doeltreffend en nette 

huis, wo.t eenvoudig dog beska.afd gerneubileer is en voedeel word 

higienies voorberei. Die voorbeelde van die sendeling wat self 

sy woonhuie. kerk en skoolgebou het, is nagevolg. Ook d 1e meto-

da v&.n tuinmaak en lEt ndb ou van die sandeling word n £~evolg deur 

die naturelle. Bome ( eierbome en vrugtebome) word om die hui-

sie~ gevind in navolging van die sendeling. Die ou heidense 

gewoontes word vervang deur christelike gewoontns en die Sondag 

word gehe.ilig. Vrouekoop is af'geekaf en die reenmakers en t oor-

doktere is aan die verdwyn. Kleredrag, karakter en die geeind.-

heid tcenoor mekaar en teenoor die blanke het ten goede gsxaz ver 

and.er. So is die christelike sending ook •n groot kultuur f&k• 

tor en hi erdie verbetering van eosiale toestande he.t die atmoe

feor geskep vir meer doeltreffende geestelike bearbeiding. Be

ter behuising het 'n beter en geeonder familielewe meegebring en 

beter ekonomieee toeetande en opvoeding het die stasies nader 

gebring by die doelwit van selfonderhouding. Die na.turf!lle 

ie deur die werk van die ~. s. G. op die twee stasies verander 

tot nuttige, nrbeidsame, eexlike chriete~..mense. Die meeetetJ 

naturelle/ ••• 
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nn.t ur elle van die stasiee wat by bla.nkes in die o~ewing werk, 

is goedgeaard, gP. trou en eerlik . 

IV. SLOT. 

(a) Die werk op die staaies Rama.l iBne en Be t hel het egter ook 

t n d.onker ka.nt. Op die stasies bestaan die meeste bewonere 

uit kindera, vroue en ou IIBnse. Die jo~gme.nne en vroue en 

middeljarigee is werkssa.m op Johannesburg tervzyl die aorg van 

die kinders a.an die grootouere oorgela~t word . Alhoewel die 

§,.· S. G. ook op Johannesburg a rbeid verrig, word die mag van die 

bose vir baie etasiebewoners wat daarheen gegaan het om te werk 

te eterk en kom hulle terug na die stasiee ve rvul met die git 

ve.n vyandige propogande en opatokery teen kerk en a.lles we.t 

christelik is, en versprei den die euwels van die stad op die 

sendingstasie veral ontug. Die algemene kl.e..g ve.n die sendelinge. 

en ouee van dae onder die chr1sten-naturelle is dat die jeug 

onverskillig bedorwe en e.fvall ig ie. Onsedelikheid neem gewel-

dig toe. B randewyn, smokke lry , hoewel verb 1 ed, bring e 11 e nde i: , 
in baie hui ee op die staaie. Ook word daar nog bai& kaf'ferbier 

op die stasiee gedrink en di t is eelfe vir aormnige ehrietene 

swo.a.r om nie in hierdie versoeking te val. nie. Terwyl die 

goeie snad gesaai word, strooi die bose kwa.de eaad op die sen-

d.ingakkere. Tog bly die kruie-evangelie ook op hierdie sta-

sies en dwarsdeur die wEreld .. , n kra.g van God wat die mag van 

die bose breek, want God is megtiger as al die vyande van die 

sending. 

(b) So is die geskiedenie van hi~rdie twee eendingetasiee va.n 

die H. s. G. ook 'n geskiedenis van eedelike, geestelike en 

ma.at/ ..• --
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me,o.tt'kaplike worxiere. Vadng hang daa.r ve.nwee die tweede 

~~reldoorlog 'n donker wolk van oneekerheid oor die eendelinge 

wan die H. s. G. in Suid-Afrika doe bul arbei• moedig voort 

wetende dat dit allee die genadewe r k van die God is. w~t 

on~!idewerk bevestig en die werk van Sy hande nie laat vaar nie. 

So is die aendingstasiea Ramaliane en Bethel op die hoeV'eld 

van Transvaal lewerne monumente van die geloof~daad van Louie 

_liarrus, wat die H. s. G. 'r. eeu gelede geetig het. 

~-----------~--~--
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HOOFSTUK V. 

SLOTOP.MERKINGE EN XRITIEK. 

I. Die grondslae van die H. s. G. 

II. Die grondslae van die Gereformeerde 
(Calvini'etiese) R1gt1ng. 

III. Genootekapsending, veral die H. s. G. 

IV. KRillIEK. 

V. Persoonlike opmerking. 
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HOOFSTUK V. 

I. Uit die voore.fgaande hoofetukke eien one dat die Her

ms.nnaburgee Sendinggeaootskap deur die eeu van ey bestaan dig 

by die aendinggrondslae van ay etigter gebly het. 
(70) 

is die eendinggeondslae die volgende:-

Kort like 

1. Die sending is God se werk tot heil van die h~iden. Die 

sender ie God ; Hy stuur deur die Kerk. In die Kerk etaan 
k 

die Send.ingvoorstander (hoofd.) Kragtens sy Patronaatereg die 

beroep1~ e·n send ing van sendelinge toe. 

z. Die geeante is behoorlik opgeleide, getoetete en geord.ende 

dienae.rs van die Kerk tot Sendingwerk. Rul is daiU'toe deur God 

gBroep, we.t in hul die geloof plant en hul bekwaam ma.a.k. Hul 

be.kwaamheid in he.nd.earbeid sa.l hul ook moet toon deur 41e werk 

te verrig . 

3. Hul word as ' n klein gemeente uitgestuur, om so die heiden

dom 41e lig en k rag van die Christendom te toon. Die daarstel

ling van 'n suiwer atmosfeer van geloof en godealige lewe is 

dio regte eendinggrond. 

4. Om die sendelinge in hul arbeid te onderste~n etaan die 

Koloniete hulle ter sy, met ook in die heiden die voorbeeld van 

die christendom in gebed en arbeid moet voorhou. 

5. Die gemeente ia 'n tak van die Luthcrse La.ndskerk van Han

nover (vandeg Evangelies-Lutherse Vrykerk) en het as fondament 

die/ ••• 

70. Louis Harms als missionsnann von W. Wendebourg bl. ~13, 314 
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d ie Luneburgee-Kerk ordening. 

6. Die opparleidir~ oor die gemeente rue by die Sendinghuie 

wat verteenv1oord ig word deur die in die gemeente-ordening, beaten:· 

de Kerklike en wetlike dienaars en inrigti nge . 

7, Die gemeente sorg vir hanr onderhoud deur eie arbeid, ter

wyl die Sendinghuia vir ey eie onderhoud waar moontlik eorg. 

8, Vanaf die moedergemeente as middel•en-kristaliseringspunt 

brei eig ' n net van sendingstasies uit. 

9. Die mikpunt van die sending is nie alleen bekering van enke• 

linge , ma.ar daardeur volke;kerstening. Wat skoon is en goed 

in die volkaeie lewe va n die heidendom inboorli nge en nie met 

sond.e gemeeneaam ie nie, word erken. 

10. Die eendingaiddel is die Woord. en Ss.kra.ment in die Luther-

ee opvatting en uitleg da~r.van. Nie deur die skool word die 

Kerk o:'ld.er die heidene geplant maa.r deur prediking, Sulke hei-

dene, wat in die verlange om ealig te word, die doop begeer, moet 

dit ontvang, as hulle die tien geb ooie en die geloofeartikele 

ken en van die waarheid van die openbaring oortuig ie, en as hul 

in chrietelike verband verder kan leef, 

11. Uit die Kerk groei die Christelike skool, wanri:.aee epoedig 

na die vereameling van 'n gemeente begin eal word . 

12. Tot 'n geordende en geheiligde gemeentelewe is Kerktug on-

ontbeerlik. Ook die beskerming van 1 n Chri etelike Owerheid moet 

erken en ge nuttig word; dog op men~e aal mens nie vertrou, al.leen 

op God van w1e hulp en seen kom. 

Al hierdie grondsla.e, behalY1e dat eie hand.earbeid vir die 

sendingkandidaat nie meer so •n strange vereiete is, en dat die 

koloniete/ ••••• 
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koloniete-uitaending vanaf 1874 op Hardeland se aanbeveling 

gesta.ak is, ie vanda.g nog geldend v1r die H. s . G., en ons in

siene ook die gesondste vir 'n vrye Sendir~genootskap. Ten 

s1otte gee one aandag aan die belangrike vrao.gstuk van die Sub

jek van die Sending nl. die sendende organe of organisaeie tuis. 

Wat is daa.r te eE vir die Genootskaps-eending teenoor die Kerk

liko sendir~ , aoos one dit vind in die praktiese uitoef6ning van 

die beleid en metodee van clie H. s . G. in die afgelope eeu? 

II. Vero ers k let one op die Gereformeerde srondslae van die 

Sending. 

(a) Besrip van Sending; Sending is die plantigg van die Kerk 

van Chriatus onder die nie-Chriatelike volke. Die sending gaan 
s~_ 

uit van die gedagte dat die .oeun van God uit die hele Il'.i8nelike 

geslag vir Hom 'n ~emeente vergader. En dit doen Chrietus deur 
( 71) 

middel van Sy Kerk . Die groot saligheid wat Krietue vir die 

w6reld aanbied, word in die Kerk beliggao.m en deur die Kerk ver-

epre 1. Dit ie die skat aantllom toevertrou as trustee van die 

hele me nedom. Om hierdie rede hang Kerk en Sending baie nou 

met mekafar saam. Kerk en Sending vul mekaar wederke rig aan en 
( 72) ;t.-

is vir meka.&.r onontbeerlik. Volt ius noem Sending die plant 1 ng 

van die Kerk. 

As organisme waaraan daar nog 'n ontbrekende deel is doen 

die Kerk send.ingwP.rk om so die verhondskring tot ey ruimste 

grense te la..~t uitgroei. Sending is die blye pligsbeBragting van 

die 

71. 

72. 
7~ .• 

Sien Koers in die Krisia Deel I Hoofetuk 
Sending deur »r. P. de Klerk. bl. 121 
Wie sal gaan van Prof. J. du Plessis bl 
Sien Koers in d ie Krisis Deel 1 Hoofat~ 
Sending deur Dr. P. de Klerk, tl. 122. 

""'-c a l &!':d. e me e n 
. 

18 v•Calmnieme an 
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die Christendom. 

(b) Doel van sending: Die doel van die sending ia om die uit

verkorenee op a.arde in te sarr.el soda.t Christus kan regeer van see 

tot see. Dit is die uitvoering van die bevel van Christue tot 

verhee~liking van God. Deur die Sendi~erk die Kerk mee aan die 
(74) 

koms van sy Reiland. 
(' 

( c) Die grondslag en eis van die Sending: Voftius ontleen die 

grondelag van die sending aan die Woord va.n God. Die sending is 

die beeluit van God. 'n Kerk wat hier ongehoorsaam is, moet 
( 75) 

versteen of ver ster~ in eie boesem. 

(d) Die SubJek van die Sending: Die gesonde Sending moet in clie 

Kerk wortel en die geaonde Kerk moet ~om in die sending ver-
( 76) 

wesenlik. Die sp,ndende orgaan moet due wees die Kerk. Dit is 

die Kerk van Christue self wat hom uitbrei deur ham te plant in 

die heidenw&reld. Christus is self die Gesondene van ey Vader. 

Hy gebruik vir die. Sending Sy Kerk. Hy het die mag en outoriteit 

om die sendinglas uit te voer en daarvoor gebruik Hy ey organe. 

Hy het eere ey ai>oetele daa.rvoor gebruik en nadat Hy opgevaar h&t 

hat Hy Sy Kerk a s i nstrument de.arvoor gebruik. Volgens Romei-

r.:e 10:15 mag niemani preek wat nie gestuur word nie. Die Kerk 

e s inatituut ie die va,n God verordende orga.an om dienaknagte uit 

te etuur. Daarom het die gemeente van Antiochie dadelik oor-
{77) 

gagaan om vir Paulus en Barnabas uit te stuur.(Hani. 13: l- 5). 
---------- .,,,;... Hierd.ie/ ••• 

74. Sien Koers in die Krisia Deel I Hoofetuk CalGl:tli.sme en Sandi~ 
deur Dr. P. de Klerk, bl. 122. V•-

75. Sien Koers in di e Krisis Deel I Hoofetuk Calemiame en Sendiqs 
deur Dr. P. de Klerk, bl. 123. 

76. Wie sal gaan? van Prof. :r. du Plessis, bl. 18. 
77. Koers in die Kriaie Deel I bl. 124. 
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Hierdie eto.nd._punt da.t die Kerk die regrtL:."l.tige orgaan • an 

die sending is, word breP.dvoer ig deur Vottiuo beplei t en bewyp. 

A. Teen In~iwiduela Sending voer hy aan dat geen privaat per

eoon die reg tot -verkieaing, roeping en sending hat nie. Di t 

is die plig van die privaat persoon om as lid van die Kerk mee 

te lewe met sendingwerk en mee te a rbei aan die send.ingsaak 
(78) 

deur gawes , gebed, ens. Wat persons a.s.n die sendingsaak doen 

doen hul nie a.a sendingarbeiders nie, maar·· as gelowiges - nie 

deur Ker kroapi ng of kragtens Kerklik-geskenkte a.i~p nie (eeos 
(?9). 

in Hand . 8: 1,4) Selfs Kerklik-~~ptelike persona soos biskop -

pa, !>OUs ens . , het nie die reg om ui t hul ei.e sendingwerk 
(80) 

ta doen nie . (Pousmag is onekriftuurlik. ) Ook nie wateldae 

a...-nptelike persone soos vorste en 01verhede iil.9.g hierdie ta.ak van 
(81 ) 

die kerk op hul neem nia. 

B • Teen Genootslc3.pBendi11g of geael skappe van privaa. t persone 
.f. 

voer V~tius aan dat wat 'n privaat persoon nia besit niP., 

beait die genootekap of geselskap van privaat persone ook nie. 

Net die Ker k het r oepingsreg en roepi ngS!Ylag . 'n Genootakap het 

geen reg van sending nie. So ook hat 1 n kommersiele maatekap

PY (aoos b~. die Hollands Ooe-Indieae Kompanjio) geen reg tot 

die uitvoer van sendi41gwerk en is ook nie die geaeaate liggaam 

dci.:\rt ·Je nie. Dan sou dit moontlik wees vir Jood , Libert~n of 
( 82). 

Aters om g9sag uit te oef an oor die Ker k in die selliingveld. 

c. Sending is die amptolike w3rk van die Kerk. Chri a tus var-

~ader/ • • • 
78. Die Send.ingleer van Gysbertius Vof;t i us deur H • . A •• wn Andel-' 

bl. 87 
79. " .. tt " tt n H. A. van Andel 

bl.89 . 
80. tt " .. " " " " If • Andel 
81 h~.A. " " II " " ~94. "11'').TI And_,1 bl. 100 
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g~der ~ie Kerk wa~r die Woord van God gepredik en die 

Sakrarnente bedien word, na die installing van Chriatus,an 

daarom ke,n hierdie voortplanting van die Kerk ( sendingwelk} 

alleen geskied deur geordende diena.are van die Woord. (Daar is 

natuurlik bykomstige arbeiders ook vir die eendeling soos 

skoolmeestera, Katkiaasiemeest~rs, sieketroosters, geneeshere ~ 

ens., dog h!,tl is nie amptelike iiJrsone as sulks nia). Die 

geordende dienaare van die Woord. dra die verantwoordelikheid 

vir die sendingwerk op die arbeideveld. Tereg s$ De. A. Murray 
(83} 

"Missions a.re the chief end of the Church." So het die N. G. 

Kerk vans. A. die eat>..k ook tereg beekou aoos bv. uitko.:n in 

die uiting aanga.ande die Sendingbeleid va.n die N. G. Kerk in 

die N. G. Sinode te Kaapsta.d in 1932. Ui tgaand.e van d.19 be-

val van die Heilani aan Sy Kerk in dia algemeen, e? die plan-

.t,. "" 't '-'-t 1 ng van ons Kerk ins. A. d~..Sy Voorsienigheid ~ 'n Hei-

clense omge,\'ing en die seen op die arbeid, die Kerk God es.l 

verheerlik deur die Eva~eli3 oinne en buita die grense aan 
IX {84) 

die heidene ~bring ens. Die send.ena.e orgaan moet due wees 

die Kerk d.w.9. die Gemeente. Elke gemeente het das die plig 

tot d.ie ~endinga:ki:)is. Sending is vireers die r3g van die 

pla~slike Kerk. dog in s. A. het die gemeentes dit bevorderlik 
vir/ ••• 

Dis Sendingleer van Gysbertiua Vol-tius deur H.A.v.Xnabel 
bl. 90-94. 83."Key to Missions" by De. A. 1.turray, bl.152 

The Developme~of Missionary Attitudes in the D. R. C. 
in South Africa.. - \V. J. v~n de r :.:erv:e bl. 191. 

82. -
84. 
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vir iie weleyn van die Sendingwerk om oak ~iewer saaiu met &1. 

die an1er gemeentea waa rmee dit in dieself~e Kerkvarband staan 

'n samesluitlng t9 vorm vanwaa r die sendingswerk van die Kerk 

uitgaan en •o alle kragte tot~~ groat eaak te koordineer. 

Die verantwo~rdelikheid bly so rus op die skouers van die Kerk. 

(o) Die Ob jek van die Sending is die nic-Christene onder alle 

volke, naeies en tale. 

(f) Die metoda van die Sendins is kortliks die verkond.iging 

van die evangelie en die stigting van 'n georganiseerda Kerk 

ondor die heidene, met al die hulpmiddela wat die sanding met 

welslae kan gebruik. 

I II. -- Wat is da~r te s6 oar die Genootekapssending, waarvan diP. 

H. s. G. 'n voorbeeld uitmaak? 

Die gebo~rtegrond van Genootakapsaending le in die ge

akiedeni s van die Kerk sa uitvooring van die heilige plig teen-

oor die Sending. Daar was tye toe die geestelike lewe in die 

Kerk bale laa.B afgesak het, en geen gedagte in off ieiele-kerk

like kringe aan Sendingwerk gewy was nie wat gelai het tot die 

in die lewe roep van Sendinggenootskappe wat met v eel krag en 

ywer die saak van Gods Koninkryk in verskillende lande gedien 

het, en vandag nog dien. Some was die Kerk (Ev. tydene en 

kort na die Hervorming) eo besig om eie hui~~ouding in orde te 

bring, dat daer nie geloentheid was om aandag aan h ierd ie alle»

belangr1ke saak te gee rd.-. 
Die geakiedkundige agtergrond van die Duits•Evangeliese 

seniing wa:t.rvll.n die H. s. G. 'n dAeltjie is, bewys dat die sen

dinga.ksio veelal ontbreek het by die Kerk self. Die genootskap-

po/ •••• 
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po he?t gegroei ui t die herle\11 nr, abawaginge wat die vrug was 

van d16 Luthare-Pietisme van die begin van die negant1snde eeu. 

Teen die einde van die agtiande eeu en by die begin van die 

negentiendo Aeu, toe die Kerk as sodanig weinig of geen send.ing 

werk verrig het niP., ie etlike belangrike Sendinggenootekappe 

in die lewe ge roep o.a. die Noord-Duitse Sendinggenootskap 

wa .. ?..ruit die H. s. G. ontstaan hat. Die genootskappe het 

niks met die kolonisasie-beleid van hul land te doen nia. Voor 

die Duitse Kolonisasie planne ontstaan het, het hul met hul 

werk begtn (vanaf 1732 tot 1884 het hul reeds hul onteta.an ge-

h34). Met ::iin of geen middele voorhande is die werk aangepak 
(85) 

deur die genootskappe. 

Die Evangelieee Sendingganootekappe, aoos die H. s. G. 

ia op Hervormingsprinsiepe gebou. Die saligheid is alleen deur 

'n peraoon11ke geloof in Jeaua Christus moontlik. Dit moot 

vorbre 1 word en h 1er die roeping rus op die Woord van God Via t 

die norm en grond van alles is. Die Hervormings-prineiepe 

vorm die eenheideband. tussen die genootskappe van verekillende 

afdelinge van die Protestantie:ne. Die Christendom is die ab• 
(86) 

solute en algeme ne godsdiens. 

Die Sending kan nie aan die toeval oorgelaat word of aan 

indiwiduele vrywillige bedryf nie. Die opdrag le d~~r a.an die 

Kerk en so aan alle gelowigea. Die vooruitgang van die Sending 
iB/•••• 

85. Enfahrungen und Grundga - danken des deutschen evangelise~ 
chen mission von D. SiegFried Knak bl. 3, 4. 

86. Evangalische Missions lahre D&e1 I von Warnack bl. 27 ·32 
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ie in d ie hande van menolike organe geetel o~ h i erd ie organe 

nou apoetel, gemeente, Sinode, Biskop, Ke rkgenootskap, ~allege 

ia, dit moet deur manse uitgevoer word. God is dit wat stuur 

(die Vader, die S~un an die Heilige Gees.) Op hierdie opdrag 

van God het die Evangelieee Sending as volg gearJiwoord: Eers 

hat plaasgevini die Serxling na Lapland op Koninklike inieiatief 

nl. Karl .lY van Swede mat 'n amptelike Kerklike Kara.kter gedra 

het. Daarna vind. one die Decns-HollA eeniing op 1n1e1at1ef 
J.)~~ 

van Koning Fr~derie~ (.I,Y) van Swa4e wat ook die Kerklike gesag 

erken het deur Kerk1 ike organe (Kerklik opgeleide en ge-ordende) 

uit te stuur lvv. Hans Egedia van Groenlani . So het ook die la

tere Hollands Oos-! ndiese Kompanjie ee serdin,gwerk 'n Kerklike 

karakter gedra deur al.leen Ke rklik gA ordend.e en opgeleide ar-

beiders te gebruik. 

Die Vryer Sending genootskap9e van die einde van die se

wentiende eau en begin van die agti~nd.e eeu het aan die Sending 

t n nuwe ge st al te gegee . Hierdie prote 3tant s-eva.ngeli e ee sen-

d1ngge11eging 16 c11e sendingraad in die hande va.n vryer geeelska.p 
0 

pe. Vaaaf 1664 was d3.ar al manne eooe Bo.rl.n von 'Nel z wat die 

Lutherse K~rk op ey eendingplig gewYs het. 'n Geselska' vir 

sending,verk genoem "die .Jesus liewend.e geeelskap• is gestig. 

Dit was gladnie antikerklik in ey c1oeletelling nie en tog was 

daa r veel teenkanting van die Kerk, wat· sig deur manne soos 

Ursin~ l~at lei het; teen hierdie genoot ska9. Die kerk as so-
~ 

danig was gekant t een hierd ie Pietistiese strominge, omiat d..Lt 

onier die mae van die Raeionalisme gee taan het . Daarora lhe~ 

d io Genootskappe noodaaa.klik geword tot uitvoering van die sena 

ding/ •• 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



(8?) 
d inoopdrsg. 

·111-

Behal\ve die Morawiese sending is die Send.i11g Genootskappe 

nerens in Duitsland m~t die Kerk as eodanig organies ~a-bind. 

Tog het die Kerk sy stempel op die Genootskappe afgedruk want 

dio Sending het dieselfde a.mpskleding, Liturgia, ampereg- grip, 

o~tou van Kerklewe ens. Hierdie vrye verenigings was egter 

altyd nQU.l verbonde aan die Kerk. 1bUl Deur vry te wees van die 

Kerk het die Sendinggenootakappe , meestal onaangeraa.k gebly 

deur die Liberalistiese strominge en Modernisme wat deur die 
( 88) 

Kerk gevloei het • Uit die gr o:'ld elae van die H. s. G. aien 

one dat die stigter van die Genootskap en sy opvolgers erken het 

dat daar 'n baie nou verband moet wees tuasen die Ge nootekap en 

dia Kerk. Louis Harms het eenmaal in 'n gebed die Kerk ver-

gelyk met die tempel op ll!oria - die Heiliga der HeiliglJ is die 

triomferend.e Kerk; die Heilige is die strydende Ke rk; en die 

Voorhof is_ die Sendingv:erk \7af'.~deur die He i dendo!!l i ngelei word 

deur die Heilige na die Heilige der Heilige. Vir L. Harms was 

die sending nie die privaatliefhebbery vsn enkelo ontwa:l.kte sie

le, maar • n Gode\verk wat die Kork van die Here dryf ui t gehoor

eaain.'1.eid aan die bevel van die Heer en ui t lief de (j ammerte) 

vir die X~ H9iden . 

Sending was vir ho!::l die wegbereiding vir die Heer we weer-

koms . Aan die Lutherse .-Xerk gee hy die erenarun 
" 

die regte 
Sending/ ••• 

37. Evangelische Miss ions-lehre van Warmack - Deel II
bl. 9,18,22,2?,28 ,29 en 30. 

88. Enfahrungen urxi 'rundge -danke n der Evangel i sche Mission 
von D. Si~gftied Knak bl . 4,5. 
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Sending Kerk". Daarom het hy 'an die begin af die Sendi~gwerk 

geatel op die bodec van die Belyde nis van die Lutherse Kerk, en 

het hy ey geoeente opgebou tot 'n regte Sendinggeoeente. Tel

kens het hy g~soek om die Kerk te oortuig tat die H. s. G. die 

erewerk van die Kerk self is, en het hy getrag om die inrigting 

onder die direkte sorg van die Kerk en ' n organies verbanci met 

die Kerk te stel. Dog van die begin af het die ~erk iia H. s. ~ 
beakou as 'n Privaat onderneming en so is die beskouing vandag 

nog. Die erkenningsteken van die H. s . G. is die geloof 6n 

hul grootste skat die Woor d en sakramente wat aan hul rein en 

onva rvals geskenk word deur die Lutherse Kerk. 

Hul erken da.t dit God is \va t etuur deur die Kerk en hul 

v ind die verband. tue ::;en hul Genootakap en d. ie Kerk deur as hul 

hoof aan te stel 'n dienaar van die Woord van God wat binne die 

Kerkverband s taan. Ook word hul sendelinge deur die Kerk ge-

toete en geordsn en daarna deur die Direktcur van die werk af-

geeonder . Ook word hul in die gen:eente van Hermannsburg 

(Evangelies Lutherse Freikerche) en in Kerkverbo.nd opge le1. 

Ook in die sendingveld neem die Kerk, alhoewel die sendeline-e x 

van die H. s. G., geen reg van sitting op hul sinodes het niei 

wP.l deeglik kennis van die sendingwerk van die Genootekap deur 

vcrale van die werk wa.t e.an hu l voorgelf word, a.so~k deur spe

sio.le Kollektcs in hul geineentes vir die werk af te etaan en 

vir die sa~k te bid. By gebrek aen pastore vir die Evangelies 

Lutherse ge raeentes in Suid- Afrika word gebr uik gemaak van sende

li nge vf.lrQdie Genootakap wat dan ~ie status van Pastore kry. So 

het ook d ie SinoJ.a van die Kerk i n die He.der land besluit om 
t~" ",.., I 
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teruggc~rde en uitgedrevre sendelil1f,e toe te l o.at om as pias

t ore van die gemeentes daar i n d i e Vaderland op te treee 

Ook diA gemeentee wat opgebou word in die Sendingvel d 

word oeskou as 'n tak van die Vaderland.ae Ke r k, ~lhoewel 1ie 

oppergesae oar d i e ge meente d ie Dir ekteur en sy ra~ bly. Be

hoorl ike tug volge ns die Qr deninge'"' van die Evangenias-Lutherse 

Freikirche word i n die gemee ntee op di e Sendingveld uitgeoefan. 

Hier die band tussen d ie Genootskap en die Ke r k is in die 

l aaate jare al nouer ge trek alhoewel d.it nog nie tot 'n ineen

s:neltins v an Ke r k en Ge nootskap gekom het nie. In die Hanno

vorsche Landssi node van 1900 is met vreugde kennis geneem van 

d i e 11d ie wer k van die H. s. G., van d.ie afgelope ha.lfeeu~ In 

die sinode va n 1911/ 12 is veel belang gestel in die rubriek~ 

..Kerklike ar beid in die buiteland", waarin da::u- ook med.edelings 

ged oe n is van die werk van di e H • . s. G. Na d i e sinode geluis

te r het na toesprake van die vert eenwoordiger s van die sending

genoot akappe (o.a. Dr. G. Haccius van die H. s. G. ) i s die 

volgende bAsl uit geneem: ,.Die einode betuig ernatig , gaarne en 

luid, da t wie die salige vreugde va n verlosai ng deur Jesus 

Christus ervao.r het , hie rdie vreugde n18' vir sigself mag hou 

nie, sonde r om dit te dr a na di e wz t Chrietus neg nie ken nie, 

aodat al die Koninkryke die Koninkryke va.n onse Hee r kan word.." 

Die vraa.g i s ook bespreek of die Kerk nie die Buit P.landse sen

ding baar eie saak moet maak nie. In sy antwoord namens die 

H. s . G. hs t Pastor He i nze gese : .,Ek glo dat dit om by d ie 

huidige toestand te b l y die beate is. Nou is alles vry , 

~llea geloofaaaak An alles die saak van di e liefde wat uit 

die/ ••• 
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jie geloof groei. Dit is wanrlik geen kleinigheid as daar 

aan die begin van die jaar gcen midd els is vir gebruik in d ie 

lo~p van die j aar nie, en as die j aar om is dan is d ie 500,000 

~arke wat die H. s. G vir die werk gebruik het byeengebring detr 

die gelowiges en die deur lielde ge4'ronge Christe na. "God die 

Heer wil dit so hou , en ons self in die Vaderlend het die groo~ 

st~ saen daarvan." In 1917 het d.ie sinode besluit om:" alle 

geme e ntes onder ey Kerkverband op te we(k en aan te moedig om 

die Send.i nggenootskappe en Verenigings te eterk deur d.it beter 

as ooit tevore te ondersteun met gawea en bo al deur voorbidd.1~ 

to doen om die seen en hulp van God. en ook om teruggekeerde en 

uitgedrewe eendelinge op te neem ae pastore in d ie ge illeentes 
( 89) 

v an die Vaderland. . " 

Die R. s. G. !e vaniag nog 'n vrye Sendinggenoo t skap wat 

die Karakter dra da t dit va.n die Kerk is !ll:!.ar nie die Kerk gelf 

nie . 

IV. Vol gens Ge r eformeerde (Cal vinistie se) ste.:;dpunt het one 

besluit dat dit die r oeping en plig van die ~ele Kerk is om 

Sendi!lgv1erk te verrig. Di t is die ideanl, maA.r sola.nk hierdie 

ideaal nog nie be reik is nie sou dit seker dwaas wees om die 

Genoo t skapssending opsy te wil sit . Dieselfde geld vir die be

staancreg van die verskillende sendingverenig i ng s van one eie 

N. G. Kerk in Suid - Afrika • Die ideaa:t!. bly dat sending".1erk die 

taak is van dis hele gemecnte, dog ongel~kk ig is die werklik~ 

heid/ •••• 
--- - ----- -

89. Bladsyell.3 totU4 - Ha.nnover sche lilssiongeschichte von 
G. Hacciue - Deel 3 (II) bl. 524 en 525. 
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heid iaar dat elke lid van die gemeente nie sy plig teenoor die 

Sending ernstig opnecm nie. Te.rag e& rJ 

E. D. Soper: wThe a~peal 

of missions is not a compalling influance in the thought and. 

life of large numbers in our churches". 

Die vraA.g ont staan dus of die beetaan van sorxl inggen:Jot skEp · 

})9 pr1nsip1e.el te regverdig is? !e vrye genootskapssanding 

'n noo1.JUl.Xkktkm1d4al of is dit een van die norm.ale maniere 

om sendingwerk te doen, as die genootskap in vtteniekaplike 

verband met die Kerk staan deur die arbeiders wat die genootmdf. 

skap oplei 1eur die Kerk te laat ondersoek en te laat orden? 

In die apoetoliese tyd het die afsondering en uitetuur van 

sen:lelinge (gesn.nte) geskicd deur die geroeente order die 

leiding van die Heilige Gees soos bv. die uitstu~r van Paulus 

on Barnabas deur die gemeente nou Antiochiee (Hand. 13: 1 - 4) 

Die gemeente was die send.ende orgaan d.og die hoofaaak is dat 

hul deur die Heilige Gees geatuur was, wat die gemeente daartoe 

gedring het . Hier waa dit die dogtsrgemeente en nie die moader 

gemeente ~an lii:a Jeruaalen nie, alhoewel hul d.eur ainodale ver-,,,. 
band verbonde was aan riekaar. Warmeck beetempel hierdie g~-

b>eurtenis in Hand.elinge 13 as van tipiese betekenis. Dit hoEC:l' 

nie nood.wen1ig op meganies etereotiepe wyse toegepas te word op 

a.lle 19.ter eendi?lgperiodes nie, maar vorm net die grondlyn vir 

die sending probleem. God wek profete op en gee hul d..ie. se ndig 

op1rag wat hul oordra aan hul jonger broera 4n die gemeentes. S> 

ie die gemeRnte die setel~ wat ander gemeentee in die heiden

veld" voortplant, en bly die ideaal clat die hele Kerk die sen-

dende orgaan sal wees. Ma.a.r," ea Wa:rriieck n waar die Gees van .. 
die/ ••• 
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die Here is daar is vryheid. Dit is die privelege van die 

Heilige Gees dat Hy nie a.an formele ordeninge gebind is nie. 

As dia Kerk l&ks is in die uitvoering van sy plig. dan gebruik 

die Heilige Gees and.er subjekte soos bv. Persone. genootskappe 

ens. Daarom is dit so noodsa.a.klik vir die Kerk om de,:r~ die 

Heilige Gees te Wandel. Dogma.ties is die opdrag aan die gemeen 

te gegee, en die die plig van die Kerk om nie net te sorg vir 

die huishoudelike opbou nie maar om die sendingbood.skap> deur 

die w&reld t e dra. Maar wie is die Kerk? Luther definieer 

die Kerk as die heilige Christelike volk van God, in wie Chris-

tus leef en regeer tot veraoening deur gel'l8'ie en vergewing van 
f 91) 

aonde, en die Heilig e Gees tot verlewendigi~ en h eiliging." 
V\, 

Warmack pleit dan vir die hestaansreg van die vrye serningge-

nootskappe op grond. daarvan dat die lede van die ge nootekap 

groten:ieels uit gelowiges bestaan, want al. behoort hul aan 

ve r skillende ~erkgenootskappe, is hul tog lede van die heil1ga 

algemene Christelike Kerk, is hul tog verteenwoordigers van 

die algemena prieeterdom wat eaamgesluit in die genootakap 

onder volm.ag van die Heilige Gees die bevel van die Here uit-

voer. Nie al die lede van die Kerk is ware gelowiges in 

Jesus Christus of l ede van die onsigbare Algemene Christelike 

Kerk. As gelowigee dan gedrewe deur geloofsgehoorsaamh~i~ en 

deur/ •• 
90. (Op vorige bladsy:) The phil~sophy of the Christian 

World Mission by~. D. Soper bl. 17. 
91. Bls. 115 & 116 . Evangelische Missionelehre - Deel II 

van WarQack bl. 51-33. 
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deur gel oof sgeh ooreaa.mheid en deur die Heilige Gees, vir die 

ui tvoering van die ea ndingopdrag binne die uiterlike Kerkgemeen 

ekappe in vrye geselekappe veranig vorm hul 'n orgaan van die 

Kerk en al is dit uit die nood (dat die Kerk gy plig as geheel 

versuim) gebore ie dit geen noodtoeetand nie, maar 'n rykdom 

van die Kerk dRt benewens die vir die va.derlandse ampsdiene 

offieille organe ook nie-offieiele organe daar is om die weeenlt 

lik 9.ndereoortige werk as die werk van die tui sgemeente nl. 

::lie sending uit te voer. In werklikheid bet die honderdja.rige 

ge ekiedanis van die Vrygeselskappe vir Sendi~gi7erk bewye dat 

hul nie net in die sendingbedryf ingeleef het , ma.ar ook so in• 

geleef het in die Kerklike ordening , dat hul 'n deal daarvan 

geword bet. Die off is6'1.e Kerk het met die tyd geleer om in 

die Vrye Sendinggenootskappe nie ey vyande ma.ar eerder ey gelo• 
(92) 

wige helpers te sien. 

Ook H. w. ShoJo.erue plei t vir die goeie reg van die sen

di nggenoot ekappe, min of maor op dieselfde glltJlll:lQlt gronde as 

Warmeck. Hy .bepleit egter alleen die Genootskappe wat in nou 

ver·oand met die Kerk staa.n se be etae.nsreg. ,,Die Sending-

w 
genootskappe het geQeet dat 'n har:nonies samewerking met die 

of.fisiele Kerke vir hul eenvi:>udig 'n noodsaakl ikheid wae. Ae 

'n mens terugeien dan word mens oortuig dat die genoot skapp& 

dit bcvcstig h e t da t die uitvoe ri ne" van die Send1.ngpl1.g niP. al

lcen in die bande vo.n die offi s iele Ker~t;:cn ·.·0tskappe lS' nie, 
• . ~ ma.:ir/ •• 

9 2.Ji!Yr.flge Ji sche l.i s l:\ ion- ls:1 r e - Deel II von Wa.rwnck 
bl. 34 & 35. 
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m:?.a r ook in die hande van Priva.s.t geeelske,ppe. Dit het die 

vadcrlandse Kerke tot seen gestrek deur d ie arbeid op die 

sendir.gvelde. .U1e vr&.ag ie geregverd.ig
1 

of vandag in baie 

lande nog seniingewerk kon gedoen word, ae dit nie in die han-
(93) 

de van vrye geBelskappe was nie. A.d..n,k. cr.tetaen die 

vrac>~ of die Vry sendinsgenootskapPe luis en in die hl!id.en

~treld waar hul arbei nie deur die jare been eou verval het tot 

invlocdlose sektee as hul nie s o nou a an die Kerferbtend"L 

we.a nie . 

Ons kom dus tot die gevolgtrE1kking da.t die Sendinggenoot-

ekappe r.a.t in verbe.rxl met die Kerk eta.an hoewel nie organies am 

die k~rk verbind nie, tog reg van beetaan het as 'n noodmiddel 

solc.nk die idea.le toeste.nd van algebele Kerklike sending nog nil 

bereik is nie, an veral in tye wanne e: r die Kerk lake ie om ey 

~endingopdrag uit te voer . Die Kerk bly en io die daur God ve~ 

ordende orgaan vir die uitvoering van die sendingbevel. En die 

Chrietelike Kerk vind ey wese in die gemeente.Jesus het die 

Kerk en die aer.ding sacmge~oeg, aodat Sending en Kerk gelykvor« 

mig ie . Die Kerk is die een helfte,. die sending die a.n:ier 

en elkeen is eonder die and.er onvolmaak . Kerk en Sending 

is vir ~ekaar wederkerig tot seen. Die Kerk wet eendingwerk 

doeri) oe voortbeetaan is gewocrborg. "Ga.an" se Jesus, ,;En 

Kyk Ek is met tiulle tot aan die v oleinding . Die Kerk wat 

geen sendingwerk doen oe lewensaar is afgebind. ?ending en 

kerk/ ••• 

(93) N.1ss1ons Wiseenechaft von H. W. Shozoorue bl. 66 - ?8. 
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Kc.rl: I!'.Oet onn.rJfevoeg wees - ,;Een Herd~r een kudde" _ Dit 18 die 

diepste en ideaalr.te aendingbegrip. Maar hierdie eenheid be-

staan nie ui t 'n H~fI3 nie se sa.runvoegi ng van die veraki llend e 

Kerkgenootskappe en hul sendingarbeid tot 'n Kerk r.!1et een be-

1.ydenis en ordening nie . Nee, die Kerk ia die liggae..m van 

ChristuG en die Chriotelike Kerkgenootskappe en Bendingaktiwi

te.i te is die sella waaruit die liggaa.m besta2n. Die eenheid 

word gevind in dia Hoof - Jesus Christus. Hierdie Kerkeenhejd 

is beklemtoon op die Wereld-Sending Konferensies van die laaste 

veertig jaar, en bewys die onmisbaarheid van die Kerk as 

aodanig vir die Sending. Die Sendinfgenootskap kan nie op 

grond van die Skrif eonder die Kerk werk nie terwyl die Kerk 

argesien van die sendinggenootskap tog die Godverordende uit

voerder en orgaan van die Sending bly deur hierdie bedeling.heen 

!,. PERSOONLIKE OPYERKilfG. Eindelik wil ons afslu1 t met 

enkele persoonlike opmerkings oor die H. s. G., Uit ons etudie 

van die Genoot akap het ons meer as tevore oortuig gAraa.k da.t 

Sendingwerk die Drie-enige God se werk is deur die lewende ge

maakte Kerk (GemF!entc). Dit is geloofwf.rk wat deur vryvvillige 

offervao..rdigheid en veel gebed gedoen moet word. 

I Al moet ons deur die geskiedenie ve,n die H. s. G. ook die 

~eilbaarheid e.n swakheid van die menelike element in die werk 

wat die werk tot skade gest re k het betreur. Vias dit tog deur 

Hom, wa t weet watter maaksel. ons is, rykelik g&seen. 

Die H. s. G. Re sending is 'n goedgediaiplineerde sending, 

sender om die persoo.nlike vryheid en bewegings vryheid. van ay 

arbeiders in te kort. 
Die/ •••• 
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IJI'ftktie-se, hoflik~ en bekwn.me werktuie, wat d i.t werk doen uit 
~ 

ware liefde vir die Heer. 

Die ge~stelike leiers uit die heidene, asook die onde r

W".faers deur hul opgelei en gevorm 1 s nie die eka.deli'ke ge 

europeanieeerde naturelle-tipe nie (hoewel daar sooa oral, 

ook hier, uitsonderinga ie) maa.r nuttige, nederige., praktiese 

mense. 

Hul atasies ic 'n voorbeeld vir a.lle senciiri.gstasica in ciie 

Drde wat daar gehandhaaf word deur die invloed van die sending, 

en die voorui t gang op e konomies , opvoedkund.ig, ke rklik en 

geestelik geb ied, en hul invloed was nog altyd tot seen vir 

die oirgewir~s waarin hul arbei beide vir blanke en naturel . 

Hul metodes ia sendingwetenskaplik gegr ond . 

Dia gP. akiede.nis het b.ewys dat ii e wcrk van die H. S. G • ., 

w~t reeds d ie ekokke van twee groot wereld oorloe , met al lee 

wat hul roe.egebring het (om nie Xleinere corloe in die laast~ 

100 ja.ar te noem waarmee ey in aa.nraking was nie) kon oorlewe 

•n geloofwwerk is. In aanva.ng , voortsetting en doelwit is die 

H. S. G. •:n gelo ofedaf.<d - di t h ou aan Je sue vas , eta.an op die 

Woord van God gebou, en soek om die ware geloof te ver b rei. 

l•~' Saam met diP- HacBllAe' by d.ie 75-jc.rige jubileum va.n die 

H. s . G., a.a ons terugsien op die aerate een van die JUtX werk 

van die H. s . G,, sien one terug op a.lles wat ons belewe het, 

ao/ .•• 

ll ;Iul s9.la.r•• was nooi t ::iiei:Jr as £120 per j aa.r nio . 
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s o is dit 'n gnski ed.enis van vcelsyd i ge :ir bcid , hardR stryd, 

!mare ~:i.nvegt i nge , v eel lyJ.ing, dog oolc van r ykcr ondttrv!ndir-g 

van God a Gena.de , juis.~nde seeninge I troue bew!U"ing en heerlike 

o orwi nning, 'n ge skiP.den1 s vol wondere , wat bew'JB ::lat di A Hor13 

Jesus Dl~t one sending was e n d at Hy in haar Sy Woord wa'3.r ge

maak hat: "Kyk Ek het aan j ou ' n geopende deur gege e wat nie

m.and kan sluit nie, want 1·jy hat min kr 3g en j y hP.t my Woord 

bewaar en my narun nie verloen nie. Omdat jy die Woord van 

my lydsaamheid bewa!1.r het, sal ek j ou ook bewan.r vir die uur 

van beproewi ng wat oar die hele wereld kom om d ie bewoners van 

die aarde op d ie proef te stel.." ( Openb. 3 ; 8en 10.) 

En m~t sendingsupcrintendent H. Wiese kyk one volrentoe 

.. Aiag ons troue God P.n Heiland ons help dat one in Galoof en 

~eur die Ge loof a r bei, stry, b id e n oorwin, d a t one in die 

sendinge.rbe id a.an onssi:ilf trou b l y en in die aan ons. van one 

Heiland opgedra3gde, sendingarbeid onder die Heidene gatroU;t bly 

dat deur die werk van one Hennannsburger Sending vele Heidene 

die aiendom van Christus mag word en bly en onsself eindelik 

die seen dasrva;'°~gdra: die~eid van siele • 

.. Laat ons uwe wees en bly, 

Getroua God en Heer, 

L~at one van U nie wegdryf nie, 

Hou one by U l eer . 

Hee r laat ons nou nie wankel, 

Gee one be atendigheid, 

Da arvoor wil one U dank 
(94 ) 

In al le awighe id. 11 
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(94.) a.. " Rede om 75 Jubilaum-Festtttge de~r Hermannaburger 
~iasion von ~i ssions-superintendent H. Wiese, bl.19. 

"' "' "' nt "' "'" '" tntft 
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