
BEGRAFNIS VAN (JOSEPH) NGIDANE MGEJO GUMEDE (MAKHATHINI) 

Ev Gumede is op 15 Julie 2017 by Othobothini begrawe. Dit was ‘n groot begrafnis 

en mense het van oral gekom. Die invuselelo (nagwaakdiens) is in twee groot 

markeetente wat aan mekaar gelas is, by sy huis gehou. Iemand het met ‘n 

elektroniese klawerbord en grootluidsprekers die sang begelei, en “klein” (maar nie 

meer so klein nie) Joseph Gumede van KwaNgwanase, en Adam Dube het met 

entoesiasme en energie as voorgangers die program aan die gang gehou.  

Die “casket” met goudbeslaande handvatsels en ‘n mooi kombers bo-op het 

prominent voor die verhoog met stoele vir die eregaste gestaan. Daar was ‘n groot 

banier met ev Gumede se naam, sy foto en die teks van 2 Tim 4:7,8 in Zoeloe 

uitgeskryf: “Ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof behou en ek sal die kroon 

van geregtigheid van geregtigheid ontvang op die dag van die Here”. Die weduwee, 

Sibongile, het naby die casket saam met talle ondersteunende vroue op ‘n 

grasmatjie gesit. 

Tussendeur baie getuienissse en toesprake word daar gesing en telkens deur 

verskillende groeperings van vroue, jongmense en mans in die ruimte voor die kis en 

om die kis gedans. Daar heers ‘n feestelike atmosfeer van aanbidding. Almal wat 

praat vertel met gemengde gevoelens van blydskape en hartseer van die groot rol 

wat ev Gumede as gelowige en geestelike leier in hul lewens gespeel het. Elkeen 

wat opstaan om te praat getuig hoe, ev Gumede ‘n verskil in hulle lewens gemaak 

het. Sy omgee en ondersteuning, sy begrip en wyse raad, sy motivering, en sy 

prediking het hulle toegerus vir die lewe, en hulle gemaak wat hulle vandag is: 

geestelike leiers, predikante, onderwysers, skoofhoofde en nog meer. Hy het hulle 

potensiaal raakgesien, hulle opgetel, en in hulle geglo. Baie van hul was 

verwaarloosde kinders wat hy in sy huis geneem het, en versorg het. Talle het hy op 

sy koste laat skoolgaan en gehelp om verder te leer. Jong manne vertel met rou 

hartseer dat hy nie vir hulle soos ‘n pa was nie, hy was hulle pa.  

En terwyl ek so luister, tref dit my dat daar geen sprake van mensverering is nie. 

Elkeen getuig dat dit die lig van die evangelie is waarmee hulle deur ev Gumede 

aangeraak is, wat hulle verander het en gemaak het wat hulle is. Nie net mense met 

akademiese kwalifikasies nie, maar verantwoordelike, gebalanseerde, diensbare 

mense. Dit is geen ligsinnige plesierige diskopartytjie nie (al kon die harde musiek en 



dansery iemand wat nie die konteks en Zoeloe verstaan nie, daardie indruk laat kry). 

Dit is ‘n viering van ‘n lewe en ‘n sterwe in Christus, ‘n viering deur mense wat ervaar 

dat hulle familie is, die kerk van Christus. Daar is rou hartseer, maar dit is nie ‘n 

geween van mense sonder hoop nie.  Dit is ‘n saamwees van gelowiges te midde 

van die seer en die skeiding deur die dood, in die teenwoordigheid van die Here aan 

wie hulle behoort en by wie hulle troos en motivering vind!  

‘n Oud-evangelis van die gemeente, nou ds Samuel Zuma, bring die aand se 

Skrifboodskap. Hy lees uit Ps 146: en beklemtoon die woorde:“Die wat op die Here 

vertrou staan vas soos ’n rots”. Hy haal ook die woorde in Hand 4:12 aan, wat die 

teks was waarmee ev Gumede tot geloof gekom het: ”Daar is geen ander naam 

onder die hemel gegee waardeur ‘n mens gered kan word nie, as die naam Jesus 

Christus”. Hy vertel hoe ev Gumede sy mentor was as jong evangelis. Hy het hom 

geleer hoe om iemand te help om Jesus in die geloof te aanvaar. Almal wat na ds 

Zuma praat, brei sinvol verder uit oor die teks. Hulle getuig en moedig almal aan om 

in Jesus te glo en op hom te vertrou. Teen 01:30 kry ek ‘n geleentheid terug na 

Jozini, maar die invuselelo gaan nog voort. 

Saterdagoggend 07:30 word die verrigtinge op ‘n meer formele manier voortgesit in 

‘n ander groot markeetent, wat langs die nuwe kerk by Othobotini opgeslaan is. Hier 

is die verhoog nog hoër en die luidsprekers nog groter. Daar is ‘n skare mense 

waaronder baie predikante van die VGK, van ver en wyd oor KZN. Vier 

seremoniemeesters los mekaar af, daar word gesing en daar is getuienisse en 

toesprake namens die ring, die sinode, die vrouevereniging, die jeugvereniging en 

die manne-aksie van die ring en die sinode, die familie, sy spesiale vriendekring en 

die gemeenskap. Oral het ev Gumede ‘n duidelike positiewe merk gelaat.  

Ds Prince Zulu, ‘n bekende en beminde predikant wat vroeër die hoof van Radio 

Zulu se godsdienstige uitsendings was, bring ‘n treffende boodskap. Hy het die gawe 

om woorde so te gebruik dat eenvoudige mense diep waarhede kan verstaan. Almal 

hang aan sy lippe, en die mense lag telkens van lekkerkry oor die beelde waarmee 

hy die Woord betekenis laat kry. Hy vertel dat hy graag by ev Gumede kom kuier 

het, omdat dit vir hom so verrykend was. Hulle het dikwels lang telefoongesprekke 

gevoer en hy het altyd wyse raad by ev Gumede gekry.  



Die Makhathini koor wat deur Ev Gumede en Sibongile as deel van hulle jeugwerk 

by Othobothini begin is, sing twee van die trefferliedere waarmee hulle jare gelede 

groot koorkompetisies in KZN gewen het. Adam Dube vertel later met waardering 

hoe ev Gumede hulle geleer het om nie net eenvoudige herhalende koortjies te sing 

nie, maar om moeite te doen om die ryk skat van kerkliedere van die Hosanna 

vierstemmig te leer sing. Hy vertel dat ev Gumede, wat blind was, hulle selfs geleer 

het om note op ‘n musiekbalk te lees.    

Twee van ev Gumede se grootmaakkinders, ‘n onderwyser en ‘n skoolhoof bring 

aangrypende, emosionele huldeblyke. Die eggo weergalm: Hy het my geleer hoe om 

te lewe, hy was my pa, alles wat ek vandag is, het ek aan hom te danke, al die eer 

aan die Here. Hulle vertel dat dit die blinde ev. Gumede se ideal was om sy eie 

motor te bestuur. Hy het geleer hoe al die kontroles werk, en op ‘n stil, reguit pad 

met ‘n bestuurder in die passasiersitplek, het hy dit gedoen. Maar hy het ook talle 

jongmense leer bestuur. Hy het hulle die funksie van elke kontrole geleer, en hulle 

gehelp om dit te bemeester. Op die manier het hy nooit ‘n tekort aan bestuurders 

gehad as hy êrens heen moes gaan, en Sibongile nie beskikbaar was as bestuurder 

nie.    

Ek is net gevra om by die graf voor te gaan, maar diep geraak deur al die 

huldeblyke, vra ek die seremoniemeester ‘n kort spreekbeurt om almal herinner dat 

Sibongile ev Gumede se steunpilaar was. Sy was die vrou wat die Here vir hom as’t 

ware met sy eie hand gegee het toe hy na sy bekering ernstig gebid het vir ‘n vrou 

om hom by te staan. Sy is ‘n intelligente en bekwame vrou, en sy het hom deur die 

jare bygestaan, en later ook sy motor vir hom bestuur. Hy sou moeilik oor die weg 

kon kom en sy werk sonder haar kon doen, en sonder haar liefde en ondersteuning 

sou hy nie maklik so ‘n groot invloed op baie mense kon uitoefen nie. Terwyl ek 

praat het Sibongile, van kop tot tone in ‘n spierwit oorwinningsuitrusting getooi, 

opgestaan en by my kom staan. Sy het my styf kom vashou, en saam het ons gehuil 

oor iemand wat vir ons albei baie spesiaal was. 

Na die diens stap almal saam agter die lykswa na ev Gumede se huis, waar die graf 

gereed gemaak is. Langs die pad is daar die herontmoeting met jarelange vriende 

en lidmate met wie ek die voorreg gehad het om ‘n spesiale geestelike pad te stap. 

Ons hou mekaar vas en omhels en gesels. Wat ’n besondere belewenis! 



By die graf is my kort boodskap dat ev Gumede se lewe getuig het van die lig van 

die evangelie wat in sy lewe gekom het toe hy Jesus ontmoet het. Die lig het nie net 

die duisternis uit sy eie lewe verdryf het nie, dit het deur sy lewe ook baie ander 

mense se lewens verlig. Die dood het nie hierdie lig uitgedoof nie. Jes 60 en 

Openbaring 21: 23 profeteer van die tyd wanneer die son en die maan nie meer 

nodig sal wees om lig te verskaf nie, omdat die Here gelowiges se ewige lig sal 

wees. Hy het iets van hierdie lig in sy lewe ervaar (waarskynlik beter as ons!), en hy 

ervaar dit nou na sy dood ten volle. Die lig van sy lewe en getuienis sal na sy dood 

voortgaan om te skyn en lig te gee in die besondere deel van die wêreld waarin hy 

gelewe het. 

Ev Gumede was ‘n baie spesiale geliefde mens wat deur almal gerespekteer was. 

Hy was ‘n gawe van God aan die mense van Makhathini, en hy is op ‘n besondere 

manier, tsv sy blindheid, deur Here gebruik om die evangelie te vestig en die kerk te 

laat groei. ‘n Slagspreuk van die Reformasie (in die konteks van vervolging en 

allerhande aanslae) was: “Die Here hou self sy kerk in stand”. Inderdaad. Ons moet 

ook sê: “Die Here bou self sy kerk”. Maar hy gebruik mense daarvoor. Mense soos 

ev Gumede. Mense soos ek en jy.  
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