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Mannebediening in die Kerk
Die Mighty Men Conference onder leiding van Angus Buchan is in April vanjaar deur sowat 250 000 mans
bygewoon. Waarom kan geordende predikante van die kerk nie soveel mense bymekaar kry om voor te preek
nie? Waarom is lidmate van die kerk bereid om te luister na die prediking van iemand met bykans geen teologiese
opleiding? Wat sê dit van mans se behoefte aan geloofservaring? Het predikante die vermoë om binne ’n nuwe
konteks sinvol en aktueel aandag te gee aan mense se behoefte aan ’n verdiepte spiritualiteit?
Hierdie en ander ongemaklike vrae rondom mannebediening in die Kerk word behandel. Insiggewende artikels deur
dr Wim Dreyer, prof Andries van Aarde en ’n lidmaat van Gemeente Horison Roodepoort gee verskillende
perspektiewe, en die redakteur, dr Gerhard Lindeque, kom tot die slotsom dat al hoe meer mans openlik begin praat
oor hulle geloof en hulle ervarings. Dit is veral verblydend om te hoor dat mans wat in die bosoorlog was, nou weer die
vrymoedigheid begin kry om daaroor te praat. Die Hervormer sou graag wou help in hierdie helingsproses, en verneem
daarom graag van wat in gemeentes gebeur ten opsigte van die geestelike toerusting van mans. So kan ons by mekaar
leer en mekaar aanspoor.
Die herdenking van Charles Darwin se geboorte 200 jaar gelede en die eerste uitgawe van sy On the origin of species
150 jaar gelede het weer lewendige belangstelling in sy nalatenskap laat ontstaan. Ds Herman van den Berg bespreek
die verskillende begrippe en ideologieë, en bevestig opnuut: God sal vir ons as gelowiges altyd die Skepper bly! Die
begin en die einde van alles. Daar is dus evolusie van die skepping, maar ook skepping van evolusie!

