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Die publikasie’n Jaar van genade, wat onlangs by die Potchefstroomse Teologiese Publikasies
(PTP) verskyn het, is in verskeie opsigte ’n baanbrekerswerk. Dit is een van die eerste voorbeelde
van die opwindende rigting wat PTP besig is om in te slaan, naamlik om naas sy fokus op
vakwetenskaplike boeke ook werke van meer populêr-wetenskaplike aard te publiseer. Daarby is
dit ook een van die eerste werke in Suid-Afrikaanse gereformeerde kringe waarin indringend op
die funksie van die kerklike jaar in die lewe en die toerusting van die kerklike lewe gefokus word.
In die publikasie word daar met kenmerkende Skrifgeankerde denke ’n diepteblik gebied
op die manier waarop die genade van God die gang en ritme van ons daaglikse lewe met
betekenisrykheid, hoop en feesvreugde in die loop van die kerklike jaar vervul. Die tema van
die boek is ontwerp rondom die noodsaak daarvan dat lidmate van die kerk toegerus moet word
om in kennis van die groot strukture en temas van die Bybel te groei soos dit in die verloop
van die kerklike jaar ontvou. Die boek fokus spesifiek op die rol wat die prediking in hierdie
sistematiese groei speel. ’n Konsekwente patroon word in die boek gevolg ter verrekening van
die kerklike jaar in die preekbeplanning van ’n gemeente. Eers word die agtergrond van ’n
bepaalde geleentheid in die kerklike jaar grondig toegelig, waarna ’n voorbeeld van ’n preek
gegee word wat die ryke betekenis van sodanige geleentheid verwoord. Die behandeling van die
bepaalde aspek van die kerklike jaar word afgesluit met ’n voorbeeldgebed en ’n kort bespreking
van ander Skrifgedeeltes wat ook by sodanige geleentheid as teksgedeeltes oorweeg kan word
met die oog op die prediking.
Die volgende geleenthede wat in die loop van die kerklike jaar plaasvind, word deur verskeie
skrywers aan die orde gestel en toegelig, naamlik ‘Nuwejaar’ (Ds. Fanie Coetzee); ‘Lydenstyd’
(Ds. Piet Venter), ‘Goeie Vrydag’ (Dr Jan Lion-Cachet), ‘Paassondag’ (Dr Wim Vergeer),
‘Hemelvaartsdag’ (Ds. Deon van der Walt), ‘Weessondag’ (Ds. Jaco Kruger), ‘Pinkster’ (prof. Bert
Floor), ‘Hervormingsondag’ (Dr Hennie Goede), ‘Adventstyd’ (Dr Rassie Smit), ‘Kersdag’ (prof.
Chris Van der Walt) en ‘Oujaarsdag’ (prof. Francois Viljoen).
Die skrywers het moeite gedoen om aan die lesers ’n deeglike agtergrond te gee rakende die
teologiese onderbou van geleenthede in die kerklike jaar asook om die implikasies daarvan in
’n verrykte visie op die ritme en vloei van die daaglikse lewe te anker. Die publikasie behoort
goeie aanklank te vind by predikante, kerkraadslede en lidmate van die Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika (GKSA) sowel as ander kerke wat erns wil maak met die roeping om die volheid
van die lewe wat ons in Christus het, in die prediking en liturgieë van die kerk van die Here ter
sprake te bring.
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