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OP SY RUG 

Op sy rug  ̶  dis waar 2014 lê. Die 

jaar is so te sê verby en het baie 

vinnig verbygegaan. Tempus fugit, 

het die Romeine gesê en agter 

hulle aan sê ons dat die tyd vlieg. 

Ek weet nie hoekom die tyd vinni-

ger verbygaan hoe ouer ‘n mens 

word nie, maar dit gaan vinnig af-

draand van Nuwejaar af elke jaar, 

of jy nou oud of jonk is. 

Dit is daarom ‘n troos om weer te 

dink aan Hebr 13:8: ”Jesus Chris-

tus is gister en vandag dieselfde 

en tot in ewigheid”. Of aan 2 Petr 

3:8: “Een ding moet julle egter nie 

vergeet nie, geliefdes: vir die Here 

is een dag soos duisend jaar en 

duisend jaar soos een dag”. (NAV). 

Waar die verbyvliegende tyd en 

die dolle gejaag van jaar tot jaar 

ons herinner aan die verganklik-

heid, bring die Bybel die boodskap 

dat God altyd daar is, die ewige 

teenwoordige God. Dit is ons troos 

en anker wanneer ons so deur die 

ure, dae, weke, maande en jare 

snel. Daarom moet ons nie ons 

hoop plaas op enigiets wat ver-

ganklik is nie, maar op God alleen. 

Seker omtrent al die studente en 

skoliere is by hierdie tyd klaar met 

die eksamen en sien uit na ‘n 

welkome vakansie. Ons is bly 

saam met julle. Vir almal wat ‘n 

geldjie kon wegsit om vir vakansie 

weg te gaan, wil ons sê: “Geniet 

dit”. Wees tog net versigtig op die 

pad, bly geduldig en hou by die 

verkeersreëls. Vir almal wat by die 

huis gaan bly, wil ons ook ‘n aan-

gename rustyd toewens. 

Nouja, hier is die voorlaaste uit-

gawe van 2014. Geniet die lees 

daarvan. Dankie ook aan almal 

wat die afgelope jaar bydraes ge-

stuur het. 

Daan en Jansie Kilian 

MOEDER KERSFEES 

‘n Tydjie gelede beland ‘n e-pos op 

my rekenaar wat die lewensuitkyk 

van Moeder Teresa pragtig uit-

beeld. Vir my het dit geklink na ‘n 

benadering wat pragtig pas by die 

gees van Kersfees. Elke jaar is 

ons so gewoond om tydens die 

kerstyd oorval te word met al die 

blink liggies en die oordadige ge-

skenke in die winkels dat ons mak-

lik die werklike gees van Kersfees 

kan mis. Ons hoor die boodskap 

van Kersfees tydens preke in die 

kerk en tydens kerssangdienste, 

maar besef ons werklik wat die 

gees van Kersfees van ons vra 

elke dag, nie net tydens Kersfees 

nie? En dit is waar Moeder Teresa 

se lewens-leuse, wat bevestig is in 

die diens wat sy dwarsdeur haar 

lewe gelewer het, my getref het. 

Toe besluit ek sommer om haar 

moeder Kersfees te noem. 

Moeder Teresa is ‘n Katolieke non 

en wenner van die Nobelprys vir 

Vrede. Sy is in 1910 gebore as 

Agnes Gonxha Bojaxhiu in Üsküb 

in Kosovo, Ottomaanse Ryk, nou 

Skopje in Masedonië. Sy word 

reeds op 12-jarige ouderdom be-

wus van haar roeping. Sy sluit in 

1928 as suster Teresa aan by ‘n 

Ierse orde, die Susters van Ons 

Vrou van Lareto, wat sendingwerk 

in Indië doen. In 1931 lê sy haar 

eed as non af en sy gee onderwys 

tot in 1948 in Kalkutta (nou Kol-

kata). Sy kry toestemming om die 

klooster te verlaat en gaan werk in 

die armste agterbuurte van die 

stad. 

In 1950 stig sy die orde bekend as 

die Sendelinge vir Liefdadigheid 

wat die armstes en siekes versorg, 

eers in Kolkata, maar later oor die 

hele wêreld. Die orde onderneem 

ook noodlenigingswerk ná rampe 

en versorg vlugtelinge. 

Een van haar eerste projekte is die 

stigting van die Kalighat-tuiste vir 

sterwendes waar die armste van 

armes waardig kan  sterf. Sy stig 

ook die Nirmal Hriday (rein hart) 

tuiste vir sterwendes, Shanti Na-

gar, ‘n dorp vir melaatses, asook ‘n 

kinderhuis. 

Moeder Teresa, soos sy wêreld-

wyd bekend geword het, is deur 

pous Johannes XXIII met die Vre-

desprys vereer in 1971 en is ‘n 

ontvanger van die Nehruprys vir 

die bevordering van interna-

sionale vrede en begrip (1972), die 

Nobelprys vir Vrede (1979) en die 
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Amerikaanse Medal of Freedom 

(1985). 

Hoewel sy vir die laaste halfeeu 

van haar lewe  ̶  volgens ‘n boek 

wat in 2007 verskyn het en al haar 

korrespondensie bevat met haar 

“confessors” en “superiors”  ̶  nie 

die teenwoordigheid van God er-

vaar het nie, het sy tog voort-

gegaan met haar werk en nie die 

geloof verloor nie. 

In 2003 is Moeder Teresa deur 

pous Johannes Paulus II salig 

verklaar, die eerste stap om tot ‘n   

heilige verklaar te word in die Ka-

tolieke Kerk. Dit het gebeur na 

haar dood op 5 September 1997 

nadat sy vir ‘n paar jaar gely het 

agv van hartprobleme en malaria. 

(Inligting uit Christelike Kern-

ensiklopedie, Lux Verbi, 2008) 

Die lewensleuse van Moeder 
Teresa waarna ek hierbo verwys 
het, volg hieronder: 

“People are often unreasonable 
and selfcentered. Forgive them 
anyway. 

If you are kind, people may accuse 
you of ulterior motives. Be kind 
anyway. 

If you are honest, people may 
cheat you. Be honest anyway. 

If you find happiness, people may 
be jealous. Be happy anyway. 

The good you do today may be 
forgotten tomorrow. Do good any-
way. 

Give the world the best you have 
and it may never be enough. Give 
your best anyway. 

For you see, in the end, it is be-
tween you and God. It was never 
between you and them anyway.” 

Daan Kilian 

 

NOG EEN IN AFRIKAANS 

Kort op die hakke van die bekend-
stelling van die Bybelgenootskap 
se Direkte Vertaling (DV) van die 

Nuwe Testament en Psalms in Afri-
kaans, is daar nou nog ‘n Afri-
kaanse vertaling van die Nuwe 
Testament op die mark. 

Die Christelike Uitgewers-
maatskappy (CUM) se nuwe Afri-
kaanse Standaard Vertaling (ASV) 
gebruik boonop dieselfde vertaal-
teorie sodat die ASV ook ‘n direkte 
vertaling is. 

Prof Hermie van Zyl, een van die 
redakteurs van die ASV en ‘n 
medewerker aan die DV, sê egter 
die twee vertalings moenie as 
kompetisie vir mekaar gesien word 
nie. Hulle herkoms en oogmerke 
verskil en dit is in ‘n sin eintlik toe-
vallig dat die twee vertalings nou 
kort na mekaar die lig sien. 

Die ASV spruit voort uit die Inter-
liniêre Bybel wat twee jaar gelede 
deur CUM gepubliseer is. Daarin 
het lesers die Griekse teks van die 
Nuwe Testament gekry, ‘n woord-
vir-woord-vertaling in Afrikaans 
daarby en ‘n verwerking daarvan 
in ‘n leesbare Afrikaanse teks. 

Dit is hierdie Afrikaanse teks wat 
nou meer lesersvriendelik gemaak 
is en deur CUM as die ASV saam 
met die Nuwe Lewende Vertaling 
(NLV) se weergawe van die Nuwe 
Testament in een band gepub-
liseer is. 

Die leser kry telkens op een bladsy 
twee weergawes van dieselfde By-
belgedeelte langs mekaar. In een 
kolom is daar die ASV wat ‘n di-
rekte vertaling is en daarnaas is 
daar die NLV wat ‘n dinamies-
ekwivalente vertaling is. 

Van Zyl sê die oogmerk van dié 
nuwe publikasie is vergelykend 
van aard. Dit is daarom glad nie in 
kompetisie met die Bybel-
genootskap se DV nie. 

Hy sê voorts die proses wat gevolg 
is met die ASV was baie vinniger 
as dié van die Bybelgenootskap 
met die Direkte Vertaling. Met die 
ASV is die vertaalde teks glad nie 
aan Afrikaanse taal- en letterkundi-
ges voorgelê soos wat die Bybel-
genootskap doen met die Direkte 
Vertaling nie. 

In daardie sin is die Bybel-
genootskap se Direkte Vertaling ‘n 
baie meer verfynde vertaling as 
die ASV. 

‘n Ander verskil is dat die Direkte 
Vertaling  baie meer van voetnote 
gebruik maak as die ASV. 

Van Zyl sê die voetnote was nie so 
nodig met die ASV nie omdat die 
teks in geval van enige ondui-
delikheid dadelik vergelyk kan 
word met dié van die NLV. 

Sua du Plessis, publikasiebe-
stuurder van CUM, sê hulle beplan 
om die vertaling van die ASV uit te 
brei om die Ou Testament ook in te 
sluit, maar dit sal nog ‘n paar jaar 
duur. Hulle kan nog glad nie sê 
wanneer dit klaar sal wees nie. 

(Neels Jackson in Kerkbode van 
17 Oktober 2014)    

PSALM 23      

‘n Psalm. Van Dawid.  

Die HERE is my herder; ek ly nie 
gebrek nie. 

2. In groen weivelde laat Hy my 
rus; na water waar daar rusplek is, 
lei Hy my. 

3. Hy gee my nuwe lewenskrag; 
Hy lei my op die regte paaie ter 
wille van sy Naam. 

4. Selfs as ek in die donkerste 
kloof ingaan, is ek nie bang vir ge-
vaar nie, want U is by my. Dit is u 
staf en u stok wat my gerusstel. 

5. U dek vir my ‘n tafel voor die oë 
van my teenstanders. U verfris my 
kop met olyfolie; my beker loop 
oor. 

6. Net goedheid en troue liefde sal 
my volg al die dae van my lewe, 
en ek sal bly terugkeer na die huis 
van die HERE, tot in lengte van 
dae. 

 

(Hierdie  Psalm is ‘n voorbeeld van  
die nuwe direkte vertaling van die 
Bybelgenootskap. Vergelyk met 
die ou vertaling wat u ken.)  
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GOD SE GROOT GESKENKE SKEP NUWE FAMILIES 

Sekere dinge moet ons net kan geniet, net met dankbaarheid daarop reageer.  Dit is nou weer in adventstyd 
ons voorreg om te vier dat God besluit het om na hierdie wêreld te kom deur sy Seun Jesus Christus.  Hieroor 
sing ons:  “Met middernag word feest’lik weer verkondig dat God as mens neergedaal het op aard!  Om te 
bevry die mensdom van die sonde, sy volk te red van die dood en die smart.  En nuwe hoop vervul die hele 
aarde toe daardie nag gebore is die Heer!”   

Tussen al die redenasies wat rondvlieg oor Kersfees en die inkleding van Kersfees, is dit vir my die belangrik-
ste dát ons vier, dát ons die groot dade van God in herinnering roep en saam sal bly wees.  In nederigheid en 
afhanklikheid erkenning gee aan God Drieënig vir dit wat Hy doen wat die mens net kan ontvang, en waarvoor 
Hy al die eer moet kry. 

Hierdie basiese vertrekpunt sny ten diepste regdeur die uitlewing van die geloofslewe en ons kan amper uit 
Galasiërs 3+4 twee seuns hoor praat.  Die een is Ismael en die ander is Isak, hulle het dieselfde pa gehad 
maar twee verskillende moeders.  Die een kind is gebore in ‘n huis waarin die wet wat Moses ontvang het 
(simbolies verstaan) die deurslag gegee het.  Die ander een kom uit ‘n huis waar die kind op grond van ‘n be-
lofte van God, wat net geglo moes word, gebore is.  Twee broers en tog het hulle so verskillend geleef!  Mis-
kien moet ons die twee broers met mekaar laat praat om te hoor hoe hulle lewens verskil. 

Mag Kersfees vir ons huise van genade skep, huise waarin kinders met vreugde besef hoe groot God 
Drieënig se liefde vir ‘n mensekind is.                                                                                       Ds Gideon du Toit 

ISMAEL  ISAK 

Ek is geleer dat jy gered word wanneer jy reg lewe.  Jy 

moet die wet nakom en deur ‘n goeie lewe sal jy gereg-

tigheid verdien. 

 Ek het gehoor dat my geboorte ‘n wonderwerk 
was, vir my ouers was dit menslik gesproke 
onmoontlik om ‘n kind te hê.  Jy word gered uit 
genade, glo in God, vertrou Hom! 

Ek moes presteer, ek het geweet my saligheid hang 
daarvan af.  Jy moet vir God soek. 

 My pa het my vertel dat God hom onverwags 

geroep het, hy was met sy gewone lewe be-

sig.  God soek jou.  

My godsdiens was ‘n plig, ek het altyd gehoor dat dit wat 
ek vir God doen, beloon sal word. 

 Ek het grootgeword met vreugde en dankbaar-

heid en was altyd bewus van die goeie wat 

God vir die mens doen.  

Ek het altyd gewonder of ek genoeg gedoen het vir God, 
my siel was onrustig in my.   

Ek het gedink dat as jy aanhou goed doen sal jy goed 
word.  Vertel heeltyd die waarheid dan sal jy eerlik word.  

Dink goeie gedagtes dan sal jy rein wees. 

Doen goed aan ander, dan sal hulle jou liefkry. 

 

 Een van die wonderlike dinge wat God gedoen 
het, was om Sy Seun te stuur om ons sonde 
op Hom te neem, gestraf te word in ons plek.  
Ek besef ek verdien glad nie die goedheid van 
God nie, maar besef deur Sy Gees dat my 
saak met God reggestel is deur wat Hy ge-
doen het.  Ek het dit in dankbaarheid aanvaar 
en beleef ‘n wonderlike vrede in my. 

Ek weet ek moet my inspan om reg te leef, dan sal ek 
God se goedkeuring kry.  Buitekant reg leef sal binnekant 
seën bring. 

 

 My pa het my geleer dat ek eers moet leer om 
te ontvang voor ek gee.  Ontvang God se 
genade en leef dan met dankbaarheid.  Binne 
na buite. 

Die eise wat godsdiens aan my stel, is te groot. 

 

 Ek wil graag meer en meer vir God dankie sê 
en mense liefhê deur vir hulle iets te beteken. 

Ek is bang dat mense my gaan uitvang dat ek dit nie 

altyd regkry om reg te leef nie, ek ken ook nie al die reëls 

en wette waarvolgens ek moet leef nie.  

 My lewe is een van oorgee, oorgee aan God 

en om by Hom te hoor dat ek sy geliefde kind 

is.  Ek het voor die wonderlikste Vader kom 

staan vir wie ek liefhet.  
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Gees my sal help om ware liefde en geduld te be-
toon vir almal met wie ek in aanraking kom." 

"GOD  SE  VOETSPOOR  IN  DIE  MEDIA" DEUR  

NEIL  VERWEY 

Neil Verwey het 'n passie gehad om 'n seën vir 
mense te wees. Hy het 'n Bybelse toepassing in 
menige dinge waarmee hy in sy lewe te doen gekry 
het, gesien. U kan die Engelse weergawe van Neil 
se nuwe dagstukkieboek gratis op die webwerf lees 
by die volgende webtuiste: http://

www.japanmission.org.books/ 

Bron: Japansending  - Nuusbrief Julie/Augustus 2014; Adres: Pos-
bus 30106, Wonderboompoort, 0033; Tel & Faks: 012 377 1533; 
Sel: 083 719 0227; E-pos (SA): sa@japanmission.org; E-pos 
(Japan):jm@japanmission.org;  Web: www.japanmission.org; Bankbe-
sonderhede: ABSA Bank, Rekeningnommer: 090 161 334, Tak-

kode: 632005 

2.  JERIGO  MURE 

HERLEWINGSVERHAAL:  VIER  LESSE OOR  
GELD  GEDURENDE  HERLEWING  -  John 

Wesley 

John Wesley het nie slegs die 18de-eeuse Enge-
land omgekeer met sy prediking nie, maar ook baie 
geld gemaak in die proses. Hier is 'n verhaal oor en 
raad van ’n man wat geweet het hoe om geld te 
maak ... en selfs belangriker, hoe om dit uit te gee. 

Die meeste van ons weet dat John Wesley deur die 
Here gebruik is om die 18de-eeuse Engeland tot 
herlewing te lei en om die Metodiste Kerk te begin. 
Ons ken hom as ’n groot prediker en ’n uitstekende 
organiseerder. Ons onthou hom oor sy bydrae tot 
die Kerk se denke oor heiligmaking, maar min van 
ons besef dat Wesley geweldige groot bedrae geld 
sien inkom het deur sy prediking en dat die verkope 
van sy boeke hom een van Engeland se rykste 
mans gemaak het. In 'n tyd toe ’n enkellopende 
man gemaklik op £30 per jaar kon leef, was sy jaar-
likse inkomste £1400. Geen wonder nie dat Wesley 
'n sterk standpunt gehad het oor die plek van finan-
siële sake in die lewe van die Christen. Hierdie "ryk" 
prediker het vandag nog baie vir ons oor geld te sê. 

Waarom herlewing soms nie kom nie 

Al het Wesley die Metodiste-beweging gesien groei 
van net twee broers tot byna 'n miljoen mense, het 
hy later gevoel dat dit baie van sy geestelike krag 
verloor het. Hy het geglo die Metodiste het nie meer 
die honger en dors vir geregtigheid wat hulle vroeër 
gehad het nie. Wesley was oortuig dat die Meto-
diste en Metodiste predikers hulle eerste liefde ver-
loor het en van God afvallig geraak het. Wat was 
hierdie sonde wat hom oortuig het dat God hulle 
verlaat het en wat, volgens hom, die oorsaak was 
vir die verhindering van herlewing? Vir hom was die 
rede hiervoor baie eenvoudig, nl liefde vir geld. 

Die liefde vir geld 

Rykdom. Wesley het opgemerk dat die Metodiste 
in die ou dae arm mense was, maar in die 40 jaar 

S E N D I N G N U U S 

Ingestuur deur Betsie de Wet 

1.  JAPANSENDING 

LEERLING-  EN INTERNASIONALE  

SKOOLUITREIK 

Vir baie jare het Japansending onderwysers ge-
borg en raadslede voorsien vir twee Christen-
skole:-  Kansai Christenskool (KCS) en Kyoto In-
ternasionale Universiteitsakademie (KIUA). Ge-
leenthede om die leerlinge en die omringende ge-
meenskap vir Christus te bereik, is eindeloos.  
Beide skole het 'n ware las om na die verlorenes 
uit te reik vir die Here. 

Ons was regtig bemoedig om te sien hoe die Here 
die harte van Henry, Keiko en Joshua Nelson ve-
rander het.  Hulle hele gesin het verander as 'n re-
sultaat van die kontak met onderwysers wat ge-
borg word deur Japansending en hulle kontak met 
die sendinggemeenskap by KCS. Bid dat David 
Verwey en Renata Rossouw wysheid sal hê wan-
neer hulle as raadslede sal optree.  Bid vir die 
voorsiening van toegewyde en goed gekwa-
lifiseerde personeel. 

PERSONEELOPDATERING  -  MARIE  HONEY-

MAN 

Marie-Louise Honeyman kom vanaf Kaapstad, 
Suid-Afrika, en het in Januarie 2014 by Japan-
sending aangesluit om te werk as Engelse evan-
geliese onderwyseres. Marie het onlangs die vol-
gende gedeel: "Ek is so gelukkig om die Here te 
dien in Japan. Ek geniet dit veral om die kinders te 
onderrig. Voordat hulle die klas verlaat, kom hulle 
dikwels na my toe vir hulle 'weeklikse drukkie'. In 
Japan is dit nie vir kinders gebruiklik om veel fi-
siese toegeneentheid van hulle ouers te kry nie. 
Dit is dus belangrik dat hulle sal weet hulle is 
geliefd as hulle na die Engelse klas kom by die 
Christenkerk. 

"Ek deel die liefde van Jesus met my leerlinge 
deur belangstelling te toon in hulle daaglikse le-
wens. Een leerling het onlangs genoem dat sy 
verhouding met sy seun ietwat gespanne is en dat 
hulle nie dikwels kommunikeer nie. Ek het hom 
vertel dat Jesus enige gebroke verhouding kan 
herstel, en deel toe Matt 19:26 met hom:  Vir die 
mense is dit onmoontlik, maar vir God is alle 

dinge moontlik. 

“Kort daarna het hierdie leerling laparoskopiese 
sjirurgie ondergaan. Toe ek vra hoe dit gaan met 
sy herstel, het hy geantwoord:’Vir die mens is dit 
onmoontlik, maar vir God is alle dinge moont-
lik’. Ek is bemoedig daardeur dat hy hierdie By-
belvers ter harte geneem het en dat dit hom be-
moedig het. 

“Bid vir hierdie man se redding en dat die Heilige 

mailto:sa@japanmission.org
mailto:jm@japanmission.org
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vandat hulle by die kerk aangesluit het, het baie 
Metodiste soms tot 100 maal ryker geword as 
wat hulle aanvanklik was. Met die toename in 
rykdom het 'n afval in godsaligheid gekom. Dit 
het vir hom gelyk dat hoe meer geld die Meto-
diste gehad het, hoe minder hulle liefde vir die 
Here geword het. 

Trots. 'n Tweede rede is trots. Wesley het sy volge-
linge gewaarsku dat hulle toename in rykdom 
hulle arrogant gemaak het. Hulle het meer ver-
troue in hulle eie opinies gehad  en was minder 
gewillig om tereggewys te word. "Julle is nie so 
oop vir lering as wat julle vroeër was nie… julle 
het 'n baie groter opinie van julle eie oordeel en 
is meer geheg aan julle eie wil." 

Verlies aan sagmoedigheid. Nog 'n teken van 
afvalligheid was dat Metodiste minder sagmoedig 
was. "In die verlede", het Wesley gesê, "was julle 
liefde nie koud nie en het dit julle in staat gestel 
om die bose met die goeie te oorwin. Maar nou, 
hoe vinnig het julle agteruitgegaan!" 

Hulp aan armes. Die gevolg van hulle geestelike 
doodsheid was 'n toenemende onwilligheid om 
die armes te help. Wesley het sy luisteraars ge-
maan: "Voorheen het julle nooit opgehou om die 
armes, siekes en behoeftiges te besoek en te 
versorg nie. Dit het julle gedoen ongeag van 
koue en reën of watter kruis ook al oor julle pad 
gekom het. Nou is julle egter bang om julle sy-
jasse vuil te smeer … Is julle bang om kieme op 
te tel?" 

Persoonlike evangelisasie. Die finale teken van 
hoe ver Metodiste geval het, was hulle verwaar-
losing van persoonlike evangelisasie. Terwyl sy 
volgelinge vroeër gereeld met mense gepraat het 
oor hulle siele, moes Wesley nou vra: "Maar wie 
van julle het op die oomblik medelye met die 
onkundiges en vir hulle wat van die pad af is? 
Hulle kan aanploeter vir al wat julle omgee en 
sonder verhindering in die poel van vuur in-
stort." (Uit die preek The Danger of Riches. Kyk 
ook On Riches and Upon Our Lord's Sermon on 
the Mount, Discourse 8, en lees ook The Use of 
Money, vir soortgelyke aanmerkings.) 

Een woord wat Wesley gehaat het 

Ons dink nie gewoonlik aan John Wesley as ie-
mand wat enigiets gehaat het nie. Hy was die een 
wat altyd oor liefde gepreek het: liefde vir God en 
liefde vir die naaste. "Maar ek kan dit bekostig", het 
die Metodiste geantwoord wanneer Wesley hulle 
oor hule spandabelrigheid in voedsel, klere en leef-
styl aangespreek het. Wesley het geargumenteer 
dat geen Christen enigiets kon bekostig buiten die 
uiterste noodsaaklikhede vir lewe en werk nie. Hy 
het sy standpunt op vyf hoofpunte gebaseer. 

1.God is die Bron van die Christen se geld. Nie 
een van ons verdien regtig geld deur ons eie slim-

heid en harde werk nie. Dit is die Here wat vir ons 
die energie en intelligensie gee. Hy is die ware Bron 
van al ons rykdom. Wesley het vir sommige van die 
Metodiste wat gevoel het hulle is geregtig op 'n hoër 
standaard van lewe omdat hulle dit nou kon be-
kostig, gevra: "Wie het vir julle die ekstra fortuin 
gegee, of liewer, vir julle geleen?" 

2.Christene moet aan die Here rekenskap gee 
oor hoe hulle hul geld gespandeer het. Wesley 
het mense altyd aangemoedig om hulle geld met 
wysheid te spandeer omdat hulle gereed moet 
wees om enige tyd aan Hom rekenskap te gee vir 
die wyse waarop hulle die rykdomme wat God vir 
hulle gegee het, aangewend het. Omdat niemand 
weet wanneer hulle die Here gaan ontmoet nie, 
moet niemand nou geld mors en beplan om later 
met die Here reg te maak nie. 

3.Christene is trustees van die Here se geld. Die 
geld wat die Here in ons hand gesit het, is nie ons 
eie nie, maar Syne. Dit behoort nie aan ons nie, ons 
is Sy agente in die besteding daarvan en daarom 
mag ons dit nie gebruik soos ons wil nie, maar soos 
Hy lei. Wesley het sy gehoor herinner aan hierdie 
waarheid deur te vra: "Kan enige opsigter bekostig 
om 'n swak dienskneg te wees? Kan enige diens-
kneg dit bekostig om sy Meester se geld op enige 
ander manier te belê as volgens die Meester se op-
drag?" 

4.Die Here gee vir Christene geld sodat hulle dit 
kan aangee na diegene wat dit nodig het. Die 
rede waarom die Here vir ons geld gee, is om die 
armes en behoeftiges te help. Om dit self te gebruik 
is om van die Here te steel. Wesley het vir sommige 
van die gemaksugtige Metodiste gevra: "Weet julle 
nie dat God aan julle die geld toevertrou het (alles 
bo en behalwe dit wat julle nodig het vir julle 
gesinne) om honger mense kos te gee, die naaktes 
te klee en om die vreemdeling, die weduwee, die 
vaderloses te help, en om sover as wat dit sal hou, 
die behoeftes van die mensdom te verlig nie?" 

5.Christene mag net so min luukshede vir hulle-
self koop as wat hulle hul geld mag weggooi. 
God het van ons trustees gemaak vir sy bronne so-
dat ons honger mense kan voed en die naaktes in 
Sy Naam kan klee. Ons moet ons ekstra geld om-
skep in kos en klere vir die armes. Net so verkeerd 
as wat dit is om ander se kos en klere te vernietig, 
netso verkeerd is dit om geld onnodig op onsself uit 
te gee. Wesley het gesê: "Niemand kan dit bekostig 
om enige deel van daardie kos en klere in die see 
te gooi wat by hom gestoor is met die doel om hong
-er mense te voed en die naaktes te klee nie, tensy 
ons vasbeslote is om die Here se geld te verkwis". 

Wesley se raad 

Wesley het nie net die verkeerde gebruik van geld 
veroordeel nie, hy het ook vir sy luisteraars duide-
like Bybelse riglyne gegee vir die regte gebruik 
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daarvan. Hoe het die Here Christene beraad oor die 
gebruik van hulle inkomste? Wesley lys die vol-
gende vier Skriftuurlike prioriteite: 

i.Verskaf dit wat nodig is vir jouself en jou gesin 

(1 Timoteus 5:8). 

Die gelowige moet seker maak dat sy gesin die no-
dige en basiese geriewe het. Dit beteken genoeg 
gesonde kos om te eet en klere om aan te trek 
sowel as 'n huis om in te woon. Die gelowige moet 
ook seker maak dat die gesin genoeg het om van te 
leef ingeval iets met die broodwinner gebeur. 

ii."As ons dan kos en klere het, moet ons daar-
mee tevrede wees."(1 Timoteus 6:8). Hoe moet 
Christene besluit hoeveel hulle op hulleself en hulle 
gesinne mag spandeer?  Waar moet hulle die lyn 
trek? Wesley antwoord hierop deur Paulus se 
woorde aan Timoteus aan te haal. Hy verduidelik 
dat die woord wat vertaal word as "klere" eintlik 
"bedekkings" beteken en dit sluit in behuising sowel 
as klere en "dit beteken dat alles meer as dit, vir die 
apostel rykdomme is; alles wat bo die noodsaak-
like behoeftes en geriewe is. Almal wat genoeg kos 
het om te eet en klere om aan te trek, wat 'n plek 

het om sy hoof neer te lê, en iets oor het, is ryk." 

iii."Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees 
goedgesind teenoor alle mense"(Romeine 
12:17) en "Julle moet niemand iets verskuldig 
wees nie"(Romeine 13:8). Wesley sê die volgende 
persoon wat aanslag maak op die Christen se geld, 
is sy krediteure en voeg by dat diegene wat in be-
sigheid is vir hulleself die geskikte gereedskap en 
voorraad moet aanskaf of kapitaal moet hê om 
voort te gaan met die besigheid. 

iv."Solank ons die geleentheid het, moet ons 
dus aan almal goed doen, veral aan ons mede-
gelowiges"(Galasiërs 6:10). Nadat die Christen vir 
sy gesin, sy krediteure en sy besigheid voorsien 
het, is die volgende verpligting om die geld wat oor 
is, te gebruik om in die behoeftes van ander te 
voorsien. Wesley sê dat die Here vir Sy kinders 
geld gee sodat hulle noodsaaklike behoeftes vervul 
kan word en dan verwag Hy van hulle om dit wat 
oor is aan Hom terug te gee deur dit aan die armes 
te gee. Die Here verwag van alle Christene om 
hulleself te beskou as "slegs een van die armes in 
wie se behoeftes voorsien is uit daardie gedeelte 
van die Here se oorvloed wat Hy in hulle hande ge-
plaas het vir die doel." 

Situasies wat nie so 'duidelik' is nie 

Behalwe dat Christene gee volgens bogenoemde 
vier beginsels, erken Wesley ook dat daar sommige 
situasies is wat nie so duidelik omskryf kan word 
nie. Dit is nie altyd voor die hand liggend hoe die 
Christen die Here se geld moet gebruik nie. Wesley 
stel dus vier vrae voor om sy hoorders te help bes-
luit oor hoe geld spandeer behoort te word: 

Wanneer ek geld uitgee, tree ek op asof ek dit besit 
of tree ek op as die Here se trustee? 

Watter Skrif verwag van my om die geld op hierdie 
manier uit te gee? 

Kan ek hierdie aankope offer as 'n offer aan die 
Here? 

Sal die Here my beloon vir hierdie uitgawe by die 
opwekking van die regverdiges? 

Wesley se voorbeeld 

Wesley het 'n skat van preke oor geld gepreek. Hy het 
baie idees gehad oor die regte en verkeerde gebruik 
daarvan. As 'n man met een van die hoogste inkom-
stes van sy tyd in Engeland, het hy die geleentheid 
gehad om te doen wat hy gesê het. Baie het 
geïgnoreer wat hy oor geld gesê het, maar niemand 
kon die manier waarop hy dit spandeer het, ignoreer 
nie. Wat hy gepreek het  deur sy dade het meer gesê 
as sy woorde. As 'n kind het Wesley groot armoede 
geken. Toe John sy Vader opgevolg het in die bedie-
ning, het hy geen illusies gehad oor die finansiële kon-
sekwensies van die bediening nie. Aanvanklik het dit 
gelyk of hy sy relatiewe armoede geniet het terwyl hy 
gepreek, geld uitgegee het op speelkaarte, tabak en 
brandewyn.  Een insident by Oxford het sy perspektief 
oor geld verander. Hy het pas skilderye gekoop vir sy 
kamer toe een van die kamermeisies daar inkom. Dit 
was 'n koue dag en hy het opgemerk dat sy net 'n dun 
linnejassie aangehad het om haar teen die koue te 
beskerm. Hy het sy hand in sy sak gesteek om vir 
haar geld te gee vir 'n jas en gevind dat hy baie min 
oor het. Dit het hom getref dat die Here nie gelukkig 
was met hoe hy sy geld uitgegee het nie. Hy het 
homself afgevra: Gaan jou Meester sê: "Mooi so, 
goeie en getroue dienskneg! Jy het jou mure versier 
met die geld wat hierdie arm mens teen die koue kon 
beskerm! O regverdigheid! O genade! Is hierdie 
skilderye nie die bloed van hierdie arm meisie nie?" 

Besnoeiing van sy uitgawes 

Wesley het toe in 1731 begin om sy uitgawes te 
beperk sodat hy meer geld kon hê om vir die armes te 
gee. Hy het bereken dat sy inkomste per jaar £30 was 
en sy uitgawes £28 en het £2 oorgehad om weg te 
gee. Die volgende jaar het sy inkomste verdubbel, 
maar hy het nog op £28 kon leef en het £32 weg-
gegee. In die derde jaar het sy inkomste gespring tot 
£90, hy het nog steeds op £28 kon leef en kon £62 
weggee. Die vierde jaar het hy £120 gemaak, op £28 
geleef en £92 weggegee. 

Wesley het gepreek dat Christene nie slegs tiendes 
moes gee nie, maar dat hulle alle ekstra inkomste 
moes weggee sodra na die gesin en krediteure omge-
sien is. Hy het geglo dat met verhoogde inkomste die 
Christen se standaard van gee ook  moes verhoog, 
maar nie sy standaard van lewe nie en dit begin toe-
pas in Oxford en daarmee voortgegaan dwarsdeur sy 
lewe. Selfs toe sy inkomste tot in die duisende gestyg 
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het, het hy eenvoudig geleef en vinnig sy oortollige 
geld weggegee. 

Nie alleen het John Wesley met die armes geïdenti-
fiseer deur kos en huisvesting te deel en luukshede af 
te staan nie, maar hy het soms sonder sy eie nood-
saaklikhede geleef sodat hy meer geld kon hê om uit 
te deel. Vir bykans vier jaar lank het hy meestal net op 
aartappels geleef. Dit was nie net om sy gesondheid 
te verbeter nie, maar ook om geld te spaar. "Wat ek 
kon spaar op my eie kos, kon iemand anders voed 
wat andersins niks sou gehad het nie." 

In 1744 het Wesley geskryf: "As ek, wanneer ek sterf 
tien pond agterlaat, kan jy en die hele mensdom teen 
my getuig dat ek geleef en gesterf het as 'n dief en 'n 
rower." Toe hy dood is in 1791 was die enigste geld 
wat in sy testament genoem is die muntstukke wat in 

sy sakke en laaie gevind is. Die meeste van die £30 
000 wat hy in sy leeftyd verdien het, het hy weggegee. 
Soos Wesley gesê het: "Ek kan nie anders as om my 
boeke agter te laat wanneer die Here my hiervandaan 
roep nie, maar, in elke ander saak sal my eie hande 
my eksekuteurs wees."   

(Geneem en verkort uit Christian History magazine, 
1988.) 

Bron:  Jerigo Mure Daaglikse Gebedsgids, Sep/Okt/Nov 2014. Adres: 
Privaatsak X22, Lynnwoodrif 0040; Tel: 012 365 3213; Faks: 086 594 
0565; E-pos: info@jwipn.com; Web: www.jwipn.com; Bankbesonder-
hede: ABSA Bank, Rekeningnaam: Jericho Walls; Rekeningnommer: 

15 0017 2688, Takkode: 632005. 

 

 

 

 

 

HET JY GEWEET? 

 

In ’n konsentrasiekamp  meer as 100 jaar gelede, sit Anette Marais op ’n stomp en skud die stof van haar ver-
slete klere af. 

Rondom haar sit die groepie bekende gesigte van moeë vrouens. Net ’n paar tree verder is die hoë draad van 
die konsentrasiekamp. Sy slaan haar Bybel oop en begin lees. Sy het in die donker ure van die nag geworstel 
met God en Hom gesmeek vir ŉ boodskap om hierdie vrouens te bemoedig, want wie weet hoe lank nog . ....  
Anette lees die woorde van Matt 10:29:  “Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie, en tog sal nie een van 

hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.” 
Terwyl sy besig is om hierdie woorde te lees, kom sit daar ’n vaal klein mossie op haar skouer. 

Die groepie vrouens staar in verbasing na wat voor hulle gebeur, en so word die mossie die teken van hoop 
in die onmoontlike omstandighede van die konsentrasiekamp in Bethulie. 

Dit was fantasties om in die maande wat volg te sien hoe die mossies van Bethulie ’n baken van geloof en 
hoop word vir hierdie vrouens. 

Op 21 Mei 1902 was die oorlog verby. Anette het op pad terug na haar huis gestop by ’n vrou met invloed en 
haar vertel van die mossie-boodskap. Sy het dit weer oorvertel en Genl Jan Smuts het in 1923 die mossie op 

die land se kleinste muntstuk (kwartpennie) laat verskyn. 
Amper 80 jaar later sit Jak de Priester in ’n park in Londen. Sy geld is op, hy kry nie werk nie, hy mis die 

meisie van sy drome en sonskyn en biltong. Hy slaan sy klein silwer Bybeltjie oop en lees die mossie- 
boodskap en bid vir die soveelste keer vir werk! 

Vroeg die volgende oggend lui sy telefoon en dis die oproep waarvoor hy gewag het. Hy spring op die eerste 
trein en begin met ŉ lang dag se onderhoude. Moeg maar gelukkig en met ’n permanente werk klim hy weer 

laatmiddag op die trein. 
Toe hy inklim, sien hy ’n muntstuk op die vloer lê. Hy tel dit op, en daar op ’n trein in Londen hou hy ’n Suid-
Afrikaanse 1c in sy hand, met ’n mossie agter op. Hy vertel dat die wêreld rondom hom gaan stil staan het, 

dat hy besef het dat God daar by hom op die trein is en dat gebed sy waarborg is in hierdie stukkende wêreld. 
Vandag, ’n paar jaar later, skud ek my beursie uit. Ek sit ŉ 1c neer vir my vriendin met borskanker, nog ŉ 1c 
vir huwelike wat sukkel, ’n 1c vir iemand na aan my hart se werksomstandighede, vir enkelouers en wedu-
wees, en ek besef die mossie-boodskap is dalk net een versie in ’n dik Bybel, maar ’n almagtige, liefdevolle 

God staan agter dit! 
Here, dankie, dat daar altyd hoop is. Dankie vir bakens langs die pad wat ons help om geduldig te wees ter-

wyl ons wag vir U om op die perfekte tyd ons omstandighede te verander. Gister terwyl ek vir my kliënte sit en 
wag en ek dieselfde boodskap vir my vrou gestuur het, het 3 mossies op my voertuig se voorste "bushbar" 

kom sit en het ek dadelik geweet ons Koning praat met my om my gerus te stel. Daar is niemand soos Hy nie 
en Hy sal altyd na ons kyk en ons versorg. Hy's net 'n gebed ver. Geseënde "mossie"-dag vir jou. 

Shalom. Hou aan om mense te bemoedig en maak die Here se naam groot! 
Mag God Homself ook vandag op ‘n besonderse manier aan jou openbaar. 

 

 

mailto:info@jwipn.com
http://www.jwipn.com/
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VERGETE SKATBOEK? 

Nou die aand, 23 November, toe tannie Dollie Pienaar en haar Jubilate Koor ons vergas het op pragtige koor-
sang, het dit by my opgekom dat ons te min weet van die pragtige skatte wat in ons Liedboek opgeneem is. 
Daar en dan het ek my voorgeneem om van die liedere van tyd tot tyd op te neem in Die Kandelaar. Hier is 
die eerste een, ‘n minder bekende kerslied:-                                                                                     

Lied 336 

Dit is die dag deur God geskenk, 

wat elke Christen tans herdenk; 

laat heel die skepping hulde bring 

 en feest’lik Jesus Naam besing. 

2 

Vol vreugde dink ons aan die dag 

 deur voorgeslagte lank verwag, 

toe God uit liefde sonder peil 

 sy Seun geskenk het, ons tot heil. 

3 

U maak die sondaar tot Gods kind; 

U word ons broer en troue vriend, 

verberg u hoë majesteit, 

word mens, word ons tot saligheid. 

4 

As ek dié wonder wil deurgrond, 

verstar my denke, swyg my mond; 

ek sien alleen die wonder aan 

 en bly aanbiddend daarvoor staan. 

5 

Roem almal sy geboortedag  ̶  

sy lig verdryf die sondenag. 

Juig, mensdom, loof u Koning saam, 

groot is sy Naam bo elke naam! 

(Daan Kilian) 

OMGEE-VROUE HOEKIE 

-Op Sondag 16 November het die gemeente saam geëet om die Nagmaal van 9 
November te vier. Ongeveer 100 mense het die samesyn geniet en heerlik ges-
mul aan ‘n driegang maaltyd wat die vrouens voorberei het.  En dit in ‘n saal wat 
mooi versier was.  Baie dankie aan almal wat hierdie geleentheid bygewoon het 
en veral aan almal wat so fluks gehelp het om die lekker kos te maak en op te 
skep, en na die tyd weer op te ruim!  Al die harde werk en die wonderlike gesind-
heid waarin dit gedoen is, word werklik waardeer! 

-Woeker-Aksie afsluiting – ongeveer R10000 wins is ingesamel.  Baie dankie 
aan almal wat so fluks gewoeker het!  Heelwat mense het woekergeld inbetaal 
sonder om R50 te neem, dankie ook aan hulle!    

-Wêreldbiddag vir Vroue 2015 word in ons gemeente gehou.  By die eerste vergadering ter voorbereiding, 
het die Wierda Park Metodiste Gemeente, wat die vorige geleentheid aangebied het, ons kom touwys maak 
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oor al die verpligtinge rondom die geleentheid. Word gerus reeds saam met ons opgewonde oor hierdie groot 
geleentheid om Sy naam te verheerlik saam met ander gelowiges van ons samelewing. 

-Met die Belydenisaflegging en met die Kerssangdiens waar die Jubilate Koor so pragtig gesing het, het 
die vroue verversings verskaf.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Doulos Breiprojek  is af- geskop 
op 2 Nov ‘14. Wol/skenkings is gevra sodat komberse gebrei kan word.  Baie dankie vir die pragtige bydraes 
wat ons reeds ontvang het en vir al die dames wat nou so fluks aan die brei is!  As die winter van 2015 begin, 
wil ons sommer ‘n klomp komberse vir die Doulos projek skenk!  Kontak vir Jansie Kilian vir verdere inligting.  

-Rusoord Kersgeskenke – fondse is gevra sodat kersgeskenke vir Rusoord aangekoop kan word.  Dankie 
vir die bydraes wat reeds ontvang is!  Op Kersdag sal die geskenke uitgedeel word. 

-Verhuring van kombuisvoorraad:  Daar is ‘n inventaris opgestel van die beskikbare kombuisvoorraad. Die 
gemeente is welkom om van hierdie kombuisartikels te huur vir tuisfunksies, of vir funksies in die kerksaal.   ‘n 
Pryslys is opgestel en kan by Sue gekry word. 

-Sondag 30 November is die Kerssangdiens.  Verversings sal verskaf word. 

-Jaarprogram 2015.  Die jaarprogram is opgestel en sal inkorporeer word in die Almanak wat spoedig ver-
sprei sal word.    

Baie dankie aan almal wat so fluks meegedoen het aan die Omgee-Vroue aksies van die afgelope jaar!  Ons 
grootste doel met al die aksies is om ons Hemelse Vader se naam te loof en groot te maak en om gehoor-
saam te wees in sy diens.   

Adél Klerck 

 

‘MOOI IS DIE AARDE, DIT HET GROOT WAARDE…’ 

 

Die Seisoen van die Skepping het as ‘n deel van die kerklike jaar begin gestalte kry ná ‘n voorstel van die 
Ekumeniese patriarg Dimitri I van die Ortodokse Kerk in 1989. Ná die Wêreldberaad vir Volhoubare Ontwik-
keling in 2000 (wat in Johannesburg plaasgevind het) het die sentrale komitee van die Wêreldraad van Kerke, 
kerke begin aanmoedig om 1 September elke jaar af te sonder as ‘n dag van gebed vir die skepping en vol-
houbaarheid. In Februarie 2007 het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke ingestem dat ‘n Seisoen van die 
Skepping by die kalender bygevoeg word. 

Al hoe meer kerke regoor die wêreld het begin om op meer dae as net byvoorbeeld Wêreldomgewingsondag 
(eerste Sondag in Junie), Wêrelddag vir Water (5 Junie), Lentedag (1 September), Wêreldkosdag (16 Okto-
ber), maar ook gedurende Septembermaand aan God as Skepper en die skepping in terme van bepaalde 
aspekte daarvan aandag te skenk. 

Vanjaar word die Sondae in September en die dae daarrondom as die Seisoen van die Skepping beskou en 

WELKOM AAN DIE 

NUWE LIDMATE 

DANKIE JUBILATE KOOR 
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ingerig. 

Gelowiges en gemeentes word in hierdie tydperk 
aangemoedig en gehelp om op God as Skepper en 
die kosmos as skepping – en nie iets terloops nie  ̶  te 
fokus. 

As gelowiges glo ons dat die aarde en ons eie 
bestaan nie toevallig is nie. Van die gedeeltes in die 
Bybel wat oor God as Skepper en sy skepping handel, 
is Genesis 1, 2 en 9, Psalm 8, 19 en 104, Jesaja 40-
66, gedeeltes uit Jesus se bergrede, Romeine 8, Ko-
lossense 1 en Openbaring 21. In die voetspoor van 
hierdie en ander gedeeltes glo ons dat God die kos-
mos geskep het, instandhou en onderhou en daarmee 
die toekoms in op pad is. 

Eintlik behoort daar in elke erediens – en elke dag – 
aan die skepping aandag geskenk te word. Die aarde 
is tog die konteks waarbinne ons leef. Dit is hier op  
aarde en binne ons tyd dat God ons ontmoet en ons 
ons lewe in geloof uitleef. Dat ons skepsels is en nie 
toevallig mens geword het nie, is een van die be-
lydenisse wat ons tot lof aan ons Skepper dring. 

As skepsels is ons deel van ‘n sisteem wat ìn,  úit en 
déúr God bestaan (Rom 11:36). Ons aangewesenheid 
op God maak ons bewus van ons betrokkenheid by en 
afhanklikheid van mekaar en die omgewing. Ons 
asem lug in, leef van die vrug van die aarde en 
bestaan grotendeels uit water. 

Mense was in die tyd waarin die tekste wat in die By-
bel saamgebundel is, geskryf is, bang vir die natuur 
en die elemente daarvan. Hulle aandag was toe in die 
besonder toegespits op God se sorg en beskerming 
teen die “wrede” natuur. 

Vandag bid mense egter nie meer net vir beskerming 
teen storms, aardbewings, tsoenami’s en nóg gevare 
wat die natuur inhou nie, maar ook vir die bewaring 
van die natuur self. Die natuur word sedert die op-
koms van die tegnologie en veral nou deur die mens 
bedreig. Ons besoedel en vernietig tans die natuur in 
so ‘n mate dat ons eie voortbestaan bedreig word. 

Ten spyte van baie onkunde oor die heelal as skep-
ping weet die meeste mense darem dat nie alle rampe 
probleemloos aan God toegeskryf kan word nie. Veral 
insigte oor evolusie, DNS, chemie, fisika en nog meer 
wat ons sedert die skryf van die tekste in die Bybel oor 
die hoe en die wat van die skepping  ̶  en ons intrin-
sieke deelwees daarvan  ̶  bygekry het, moet die kerk 
sy mense  inlig en beweeg om verant-woordelik met 
die skepping om te gaan. 

Ná die herberyming daarvan vir die Liedboek van die 
Kerk sing ons met die lied “Heilige Jesus” nie meer: 
“Hoe skoon die aarde, dit het min waarde…” (Gesang 
183:2) nie, maar: “Mooi is die aarde, dit het groot 
waarde…” (Lied 168) 

As die Kerk mense kan help om dìt te besef en te ont-
dek ons Koning skep en onderhou ons tuiste, sal die 

skepping sekerlik herwaardeer word. 

(Dr Gerhard Bothma, Kerkbode 15 Augustus 2014.) 

GELOOFSTAAL 

Verskeie pole moet balanseer sodat gemeentes 
gesond kan lewe.  

Gemeentes is enersyds onderling-versorgende lief-
desgemeenskappe. Hulle is ook gestuurde gemeen-
skappe wat na buite fokus en nuwelinge innooi. 

Gemeentes is Geesgedrewe en innoverend om geloof 
en evangelie vars te beliggaam. Hulle het ook struk-
ture, ordereëlings en gesagsliggame. Orde sonder die 
Gees is leeg. Die leiding van die Gees sonder struk-
tuur en kontrole is chaoties, en stel mense teenoor 
mekaar op. 

Gemeentes aanbid met oorgawe in die erediens. 
Terselfdertyd is hulle sosiaal betrokke en help bedien 
die volheid van lewe in gemeenskappe. 

Gemeentes het Woordgebaseerde, lerende bediening. 
Gemeentes moet ook sakramenteel vaardig met mis-
terie, ritueel, simbool en metafoor omgaan.  

Hierdie polariteite moet fyn gebalanseer word. Sodra 
die een die ander oorwoeker of van die pole prys 
gegee word, ly die gemeente skade. 

(Ds Danie Mouton, Kerkbode 17 Oktober 2014) 

MODERATUUR VAN ‘94 WEER BYMEKAAR 

Die Moderatuur van die Algemene Sinode van 1994 
het onlangs, 20 jaar ná die Sinode van Versoening, 
saam gekuier en oor die kerk en samelewing gedag-
tes gewissel en vir die kerk en al haar mense gebid.  

Die destydse Moderatuur, (ds Freek Swanepoel, Ds 
Kobus van der Westhuyzen, Prof Pieter Coertzen, Dr 
Frits Gaum) het ‘n gesamentlike verklaring uitgereik. 

Aan die een kant is hulle dankbaar daarvoor dat die 
NG Kerk, na hulle waarneming die afgelope 2 deka-
des ‘n dienende en versoenende rol in die samelewing 
speel, vir die rol van die kerk se maatskaplike dienste 
en die verbetering in baie mense se lewens-
omstandighede.  

Aan die ander kant is hulle bekommerd oor armoede, 
werkloosheid, rassepolarisasie, geweld, korrupsie en 
swak dienslewering. 

Die 1994-Moderatuur is teleurgesteld oor daar nie 
meer vordering gemaak is met eenheid in die NG 
Kerkfamilie nie.  

(Vgl. Kerkbode van 17 Oktober 2014.) 

(Volledige verklaring is te kry op Kerkbode se webblad 

www.kerkbode.co.za) 
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LIEF EN LEED 

Annette Kruger is terug in Rusoord. Hoewel dit beter 
gaan, het sy steeds versorging nodig. Bid asb vir haar. 

Fransie Scheepers is steeds in Rusoord, maar ver-
staan nie waarom sy daar moet wees nie as gevolg 
van demensie. Dink aan haar in u gebede. 

Jan-Hendrik Moggee is uit die hospitaal en het bietjie 
met vakansie gegaan. Dit gaan beter met hom maar 
hy het steeds u voorbidding nodig.  

Stephanie van Schalkwyk is by haar dogter in Wit-
bank. Sy herstel stadig. 

Louis Gerber toon beterskap en is oorgeplaas na ‘n 
gewone saal. Bid vir hom en sy seun, Louis jr., wat ek-
samen skryf. 

Annatjie Roets se pa is baie verswak en die familie 
vra steeds voorbidding. 

Louise Human herstel tuis na ‘n heupvervanging. Bid 
asb steeds vir haar en Jurie. 

Magda Baard het slegs 10% sig in een oog oor as 
gevolg van gordelroos wat haar gesig aangetas het. 
Pieter ondergaan verdere toetse vanweë sy probleem. 
Bid asb vir hulle twee. 

Ons vra steeds u voorbidding vir Jock en Sharon Alli-
son in die moeilike tyd wat hulle deurmaak. 

Dawina Zaayman is weer tuis na ‘n breinoperasie. 
Ons is dankbaar vir haar vordering maar moet nog 
steeds vir haar bid. 

Voorbidding word ook gevra vir Willem Maree wat 
verswak het.  

Die Bothas van Kameeldrif: Andre is ‘n semi-
parapleeg en sy vrou(46) het skielik gesterf. Bid asb 
dat Andre die versorging sal kry wat nodig is.  

Helen Ras, moeder van Daleen Pienaar, het ‘n 
skoueroperasie gehad. Bid dat sy mooi sal herstel. 

Ds. Kobus Keyter (vroeër van ons gemeente) toon ‘n 
geringe beterskap in die sin dat hy weer begin praat 
het. Bid steeds vir hom en sy vrou, Ains. 

Jeanette Kalp is steeds onder behandeling. Hou asb 
aan bid vir haar en haar gesin. 

Sakkie Jacobs is ook baie verswak en het ons gebede 
nodig. So ook Helena wat hom moet versorg. 

Andriette van den Berg is opgeneem in die sorgsen-
trum by Protea Oord. 

Oom Gert Rall het geval en sy bene beseer. Ons bid 
dat die Here hom spoedig sal herstel. 

Tannie Jo Roux se seun is ernstig siek in George hos-
pitaal waar hy in die intensiewe eenheid was. Hy is 
beter maar het nog ‘n pad van herstel voor. Bid asb vir 
hulle. 

Sylvia van Deventer moet op 2 Desember ‘n sinus-
operasie ondergaan. Ons bid vir jou, Sylvia. 

Voorbidding word ook weer gevra vir al die verswakte 
bejaardes in Rusoord en vir die personeel wat hulle 
elke dag moet versorg. 

Die volgende sterftes het vandeesmaand voorgekom: 

Ansie Brink, wat einde Oktober oorlede is. Bid asb vir 
haar dogter, Rita. 

Jopie Kruger, wat van ‘n leer afgeval het by die werk 
en nie weer sy bewussyn herwin het nie. Hy is op 22 
November vanuit ons kerk begrawe. Mag Fransina, 
Riaan, Lindie, Sonja en die familie die troos en 
onderskraging van die Here ervaar. 

Marie-Elize Wessels se stiefdogter is oorlede nadat ‘n 
klip vanaf ‘n oorbrug oor die snelweg op hul kar ge-
gooi is. Ons bid vir hul familie in hierdie tragiese tyd. 

 

Daar was darem ook lief: 

Op 2 November is Francois en Gerda Cockrell se 
seun, Ruan Francois gedoop. So ook Shane en Moli 
Martin se seun, Zane en Henriëtte Conradie se seun, 
Emile Daniël. Ons wens die ouers, grootouers en die 
dopelinge graag geluk. 

Op 9 November het Chantelle Moore, Esmarie Preto-
rius, Yolandi Smit, Lisa-Marie Venter en Marietjie 
Odendaal belydenis van geloof afgelê. Ons wens 
hulle, hul ouers en ander familielede graag geluk. Mag 
dit vir julle die begin wees van ‘n seënryke pad saam 
met die Here. 

Op 16 November is Sus Boshoff en Mike Coetsee in 
die huwelik bevestig deur ds Gideon tydens die ere-
diens. Hulle is albei inwoners van Lofdal. Ons wens 

hulle ‘n lang 

en geluk-
kige same-
syn toe. 

Sus en 

Mike met 

hul hu-

weliks-

bevestiging 
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ONS NUWE WEBBLAD: 

 WWW.OMGEEKERK.CO.ZA 

 

Wanneer laas het u ons webblad besoek? 

Was ek nou verras oor die nuwe webblad! 

 

 

Dit is werklik verbruikersvriendelik en daar verskyn daagliks nuwe insette. 

Daar is ’n bladsy: “Boodskap  vir die dag” en elke môre kan mens bietjie iets kry om aan te dink. 

Die Kandelaar gaan ook maandeliks daarop verskyn en is maklik om oop te maak  en te lees. 

Dieselfde met die Aankondiger. Dit sal elke Sondagoggend verskyn en as jy nie die kerk die betrokke Son-
dag kon bywoon nie, kan jy steeds die afkondigings op die webblad kry. 

Daar is ook ’n bladsy: “Bybelkennis.” Hier kry mens daagliks nuwe artikels wat jou ’n breër insig in die By-
bel  gee. Daar is ook op die bladsy ’n soekafdeling  en  ’n navraagafdeling waar jy  kan  vrae vra en dan 

word dit deur ’n Bybelkenner beantwoord. Ek het dit gebruik en was verras deur die antwoord. 

Besoek gerus ons webblad by www.omgeekerk.co.za 

 en laat weet my wat u daarvan dink. 

Kantoorgroete. 

Sue. 


