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GOEIE VRYDAG 

Nou die dag loop ek vir Steph Ja-

cobs raak by die Dienssentrum en 

hy vra my hoe die datum van 

Goeie Vrydag bepaal word. Ek het 

‘n rowwe idee gehad dat dit ver-

band hou met die Joodse Paas-

fees en die volmaan maar kon dit 

nie vir Steph verduidelik nie. Ek 

het toe gaan soek na ‘n antwoord 

en agtergekom dat dit nogal ‘n 

ingewikkelde proses is wat histo-

ries verband hou met die Joden-

dom en die kerke in die Ooste en 

Weste. Tussen laasgenoemdes is 

daar verskille wat verband hou met 

die datum van die dag- en nage-

wening in die Noordelike en Suide-

like halfrond en die gebruik van die 

Gregoriaanse of Juliaanse kalen-

der. Die proses van berekening 

word computus (Latyn vir 

“berekening”) genoem. Ek kan nie 

die subtiele verskille tussen die 

verskillende metodes hier weergee 

nie, maar probeer wel die metode 

weergee wat in die Weste gebruik 

word. 

Die eerste sinode van Nicea in 325 

het bepaal dat die Christene die 

datum van Paassondag onafhank-

lik van die Joodse Kalender moet 

bepaal. Dié sinode het bepaal dat 

Paassondag die eerste Sondag ná 

die volmaan tydens die Joodse 

Pasga is. Dit is die eerste Sondag 

ná die volmaan op of na 21 Maart 

volgens ons kalender. Goeie Vry-

dag is dan die Vrydag net voor 

Paassondag. 

Hoewel die berekening van Paas-

sondag volgens verskillende meto-

des van berekening gedoen word 

(wat nie veel van mekaar verskil 

nie), is daar nie enige verskil van 

mening oor die betekenis van die 

Paasfees nie. In hierdie tyd her-

denk ons as Christene met oot-

moed en dankbaarheid die groot 

heilsgebeurtenis van Christus se 

kruisiging en opstanding. Mag van-

jaar se vieringe opnuut u hart ver-

vul met dankbaarheid en lei tot ‘n 

hernude toewyding aan Christus, 

ons Verlosser en Here. 

Hier is die “Paasuitgawe” van Die 

Kandelaar. Geniet dit. 

Daan en Jansie Kilian. 

DOOD EN OPSTANDING 

Dood is vir ons ‘n onbekende fak-
tor. Teleurstelling, eensaamheid en 
bekommernis het ons almal erva-
ring van, maar dood is anders. Ge-
lukkig het ons EEN EKSPERT, die 
Here Jesus Christus, wat dood 
was en weer lewend geword het. 
Hy is die enigste Een wat vrees en 
angs kan verander in moed en 
vrede. Op ‘n wonderlike manier 
kan Hy jou vertel van die eind-
bestemming waarheen jy op pad 
is, kan Hy die verheerliking aan 
ons voorhou op ‘n manier wat jou 
hoop gee. 

Op grond van Sy dood en op-
standing gee Hy die versekering 
dat ons weer lewend gemaak gaan 
word (Rom 8:11).  Die sekerheid of 
waarborg lê in die Heilige Gees (2 

Kor 1:22) wat as eerste deposito 
deur God gegee is. Die Heilige 
Gees is ons waarborg dat God nie 
net ‘n stukkie van die hemel (deur 
inwoning) aan ons gee nie, maar 
dat die volheid van Sy heerlikheid 
op ons wag.  God self. 

Meer as dit, Hy waarborg ook dat 
Hy vir ons die oorgang van die ty-
delike na die ewige sal moontlik 
maak (2 Kor 5:5).  Indien jy op reis 
is en jy kom op ‘n vreemde plek en 
jy weet nie mooi hoe om op die 
regte plek te wees vir die volgende 
aansluiting nie, dan raak jy angstig 
en verbouereerd. Hier kom die He-
melse Vader en waarborg dat op 
daardie punt van oorstap Hyself 
sal verseker dat dit glad verloop.  
Ek glo vas Jesus self is daar wan-
neer ons die dag sterf. Hy wat 
Homself in die Vader se hande 
oorgegee het toe Hy sterf, Hy sal 
ons in Sy hand neem en oorstap 
na die anderkant. 

Daar is mense wat sê dat om te 
sterf, is soos om te gaan slaap.  
Jesus het self soms na die dood 
as slaap verwys. Dit beteken dat 
elke keer as ons gaan slaap, ons 
eintlik ons eie dood inoefen. Slaap 
word ook die klein dood genoem.  
Kom ons kry vrede oor ons eie 
sterfdag, sodat ons nou voluit kan 
lewe. 

Johannes praat in sy evangelie 
van ‘n tuiskoms. Jesus het gegaan 
om plek te gaan voorberei sodat 
Hy ons kan kom haal en neem na 
waar Hy is. Dit slaan nie net op 
eendag nie, maar ook nou – Hy 
neem ons na waar Hy is, die plek 
van rus. Hy is hier, ons kry rus in 
die wete “Hy het klaar ingekom”.  
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Dit is die duurste tuiste in die hee-
lal met die mooiste uitsig. Jesus se 
taak was om vir ons by God die 
Vader uit te bring en Hy het. Dit vul 
ons elke dag met ‘n heerlike blyd-
skap sodat ons voluit kan lewe. 

Ds Gideon 

GEBUIGDE GIETERTJIE 

Daar was eendag 'n ou moedertjie 
wat vreeslik lief was vir tuinmaak. 
Met liefde en sorg het sy na al 
haar plantjies en blommetjies om-
gesien. Verbygangers het eers vir 
'n wyle stil gaan staan om haar 
pragtige tuin te bewonder. 
Eendag daag 'n koerantverslag-
gewer op om met haar 'n onder-
houd te voer; te hoor wat sy dan 
doen dat haar tuin so uitstaan bo 
al die ander tuine in die dorpie. 

En toe vertel sy dié storie:- 

"Jare gelede, toe die dorpie tot 
stand gekom het, het die Burge-
meester ons almal genooi om 
saad en toerusting te kom haal so-
dat ons die dorp se tuine kan mooi 
maak. Omdat ek moeilik  
loop, as gevolg van my skewe 
voet, het ek laaste daar aangekom 
en laaste in die ry in geval. Almal 
voor my het die beste pakkies 
saad uitgesoek en die mooiste 
gieters gevat. Of só het ek destyds 
gedink. Toe ek uiteindelik voor 
kom, was daar nog net 'n paar 
avalpakkies saad oor en 'n stuk-
kende gietertjie. Die gietertjie was 
gebuig en vol gate, maar het vir 
my so kosbaar en mooi geword 
met die jare. Ek het al die 
saadjies wat ek bymekaar kon kry 
in my tuin kom saai en getrou dit 
natgegooi met die stukkende 
gietertjie. Want, het ek agter-
gekom, die gietertjie vol gate het 
soos 'n spreier gewerk. Dit kon 
terselfdertyd op verskillende 
plekke natmaak; ook 'n straaltjie 
op my skewe voet laat val wat tus-
sen my tone kielie en my laat 
skaterlag het. Onwillekeurig het ek 
my tone begin beweeg van die tin-
teling en daar het weer lewe in my 
voet gekom. Daardie gietertjie het 
wyd gesprei. Dit was dus  
'n seën dat ek al die verskei-
denheid saadjies en die beste 

gietertjie kon gekry het." 

Werk dit nie maar in die lewe ook 
so nie? Ons almal probeer altyd 
die mooiste en beste in alles kies 
en wees. Die regop gietertjies met 
perfekte tuitjies, sonder duikies of 
merkies. Ons moet mos altyd goed 
vertoon, 'n mooi straaltjie kan gooi, 
sonder om onnodige druppels te 
mors, sekuur gemik op die teiken. 
Niemand van ons wil tog, as 
keuse, 'n gebuigde en skewe ou 
gietertjie, vol gate, wees nie. Maar 
dis juis daardie gietertjies vol gate 
wat wyer kan besprinkel as die 
perfekte gieters. 

Jesus self was vol gate gemaak, 
daar waar Hy vir ons gesterf het. 
En deur daardie wonde kon Sy 
liefde wyd oor die mensdom 
uitvloei. Hy was liggaamlik geknak, 
nie meer heel nie. Hy moes stuk-
kend word sodat ons geestelik 
heel kon word. Die lewe knak ons 
ook soms. Bitter min van ons kom 
ongeskonde anderkant uit.  Maar 
dis juis dan wanneer ons meer 
bruikbaar word vir God en ander. 
Want as jy vol 'gate' is, kan Sy 
liefde wat deur jou vloei (wat die 
bron van lewende water is) beter 
sprei oor ander, maar ook oor jou 
eie binne-tuin. Die Here kies soms 
die mees gebuigde gietertjies, met 
die meeste gate, om groot dinge 
vir Hom te doen. Want hulle is nie 
meer so ingestel op hoe hulle lyk 
nie, maar net op hoé diensbaar 
hulle kan wees. 

"Here, dankie dat U nie na ons 
uiterlike kyk, of na die verwonding 
van ons innerlike nie. Dankie dat U 
elke hart raaksien. Dat U liefde dit 
vir ons moontlik gemaak het om 
tog diensbaar te kan wees. Dankie 
dat U stukkend geword het, sodat 
ons heel kon word. Gee dat ons 
met trots U liefde wyd sal sprei oor 
ander en onsself. Gebruik my, 
stukkende gietertjie, om vir ander 
lewende water te gee wanneer ek 
nie meer kan nie, want ek weet in 
my swakheid word U krag vol-
bring." 

 

Ingestuur deur Catharina van Wyk. 

OORLOG EN WAPENS IN       

BYBELSE TYE (2) 

SOORTE WAPENS EN OORLOG-

VOERING IN OU ISRAEL EN DIE 

OU NABYE OOSTE IN BYBELSE 

TYE 

ISRAELITIESE EN ASSIRIESE 

WYSE VAN OORLOGVOERING 

Die boeke Joshua, Rigters, 

Konings en Kronieke bied ‘n goeie 

insig in die militêre geskiedenis 

van ou Israel. Tydens die intog in 

Kanaän het die Israeliete te staan 

gekom teenoor Kanaänitiese en 

Filistynse leërs wat tegnologies en 

getalsgewys superieur was. Vol-

gens die boek Rigters was die pre-

monargale leër van die Israeliete 

saamgestel volgens stamverband. 

Hierdie leër het etlike militêre suk-

sesse behaal met sy onkonven-

sionele wyse van oorlogvoering. In 

teenstelling hiermee was die leërs 

van die ander volke van die ou 

Nabye Ooste, soos die Assiriërs, 

Babiloniërs en Egiptenare, toe 

reeds bekend vir hul suksesse met 

grootskaalse konvensionele 

militêre offensiewe. 

Teenoor die goed opgeleide en 

goed toegeruste leërs van die om-

ringende volke, was die volksleër 

van ou Israel swak toegerus en 

opgelei. Daarom was hulle verplig 

om ander taktiek soos sielkundige 

kondisionering, die verrassings- 

element, nagmarse, spoed, vêr-

kenning van die omgewing, 

insameling van informasie, agter-

volging en hinderlae te gebruik. 

Ook hul intieme kennis van die 

land se topografie en demografie 

is geïnkorporeer in die beplanning 

van hul militêre operasies. 

Deur herhaling van dieselfde oe-

fening, te wag totdat die vyand sy 

waaksaamheid verslap en dan 

blitsvinnig toe te slaan, is die 

vyand beroof van die geleentheid 

om tot ‘n teenoffensief oor te gaan. 
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Die gefortifiseerde stad Jerigo is 

so oorwin en ingeneem. Israe-

litiese soldate het hul taktiek by 

elke gevegsituasie aangepas. By 

die veldslag van Gibeon en  die 

Waters van Merom, is die Kanaä-

nitiese leër met hul superieure 

strydwamagte oorwin deur die 

konsep van verrassing. Deur die 

nagdonkerte te benut en 20 kilo-

meter vanaf Gilgal te loop en teen 

dagbreek op die vyand toe te 

slaan en daarna te agtervolg, is 

sukses verseker. 

Tydens Saul se bewind het ou Is-

rael se eerste georganiseerde leër 

tot stand gekom. Tydens Dawid se 

bewind het dit reeds ‘n persoonlike 

lyfwag, asook huursoldate inge-

sluit. Soldate was egter steeds 

verantwoordelik vir hul eie wapens 

en proviand (1 Sm 17:17). Die leër 

is in eenhede van 1000, 100, 50 

en 10 man ingedeel, met ‘n ower-

ste in beheer.   

Dawid se leër was reeds in staat 

om beleëringsmetodes te gebruik 

en het groot militêre suksesse be-

haal. Deur diensplig in te stel, het 

Salomo die eerste Israelitiese 

staande leër tot stand gebring. Be-

lasting en tribuut is van inwoners 

gehef om hierdie leër in stand te 

hou. Mans bo 20 jaar was diens-

pligtig, behalwe priesters en 

Leviete. Tydelike vrystelling is ver-

leen aan pasgetroudes, persone 

wat ‘n huis gebou of wingerd 

aangeplant het (Dt 20:1-9). Na 

staking van vyandelikhede kon 

soldate na hul huise en beroepe 

terugkeer. 

Die infanterie was die ruggraat van 

die Israelitiese leër en het bestaan 

uit voetsoldate, boogskutters en 

slingergooiers. Op die voorhoede 

was die spiesdraers (beskerm 

deur ‘n skild), wat in man-tot-man 

gevegte betrokke was. Hulle is 

gevolg deur boogskutters wat dek-

king aan die spiesdraers moes 

bied. Slingerdraers met slinger-

velle en klippe het die agterhoede 

gevorm. Beide die Noordelike en 

Suidelike ryke het infanterie en 

strydwaens gehad, maar nie be-

rede soldate nie. Strydwaens is 

suksesvol in die Noordelike Ryk 

aangewend, veral deur Agab se 

leërs. Die heuwelagtige terrein van 

Judea het die gebruik van 

strydwaens beperk. In die agste 

eeu het Ussia Juda se leër gereor-

ganiseer en met moderne wapens 

toegerus. Deur para-militêre ne-

dersettings in die Negev te vestig, 

het hy veiligheid in die suide van 

die land opgeskerp en landbou 

bevorder. 

Teen die laat agste eeu was As-

sirië die oorheersende militêre 

mag in die ou Nabye Ooste, met 

die magtigste militêre arsenaal. 

Met ‘n goed opgeleide, goed geor-

ganiseerde, goed toegeruste 

staande leër, kon hulle groot-

skaalse konvensionele operasies 

van stapel stuur en tot afstande 

van 500 kilometer ver land en wa-

ter deurkruis en operasioneel 

optree. Op logistieke gebied kon 

hulle voedselvoorrade voorsien en 

indien nodig, opeis van die gebied 

waar hulle operasioneel opgetree 

het. Hulle het oor ‘n gesofis-

tikeerde intelligensienetwerk en ‘n 

doeltreffende seinstelsel beskik. 

Tydens die geveg by Lagis het 

Judese soldate nog van rookseine 

gebruik gemaak. Die Assiriese leër 

is bygestaan deur huursoldate, 

slawe en oorwonne gevangenes. 

Assirië se wapentuig is voort-

durend gemoderniseer en verbe-

ter. 

Strydwaens was die elite korps 

van die Assiriese leër en het dek-

king aan die infanterie verleen. Dit 

is ook deur die Kanaäniete, 

Arameërs, Filistyne en Egiptenare 

gebruik. Strydwaens, gemaak van 

hout, leer en yster, het gedien as 

‘n bewegende platform vir boog-

skutters. Dit het aanvanklik twee 

wiele, getrek deur twee perde en 

twee bemanningslede (‘n drywer 

en boogskutter) gehad. Teen die 

negende eeu het dit bestaan uit 

drie van elk en teen die sewende 

eeu het dit vier wiele, vier perde en 

vier bemanningslede gehad. Die 

nadeel van strydwaens was dat dit 

duur was om te onderhou, maklik 

vasgeval en voldoende gebied be-

nodig het om te manuvreer. In die 

ou Nabye Ooste was Assirië die 

eerste land om berede soldate te 

gebruik. Vanweë hul mobiliteit is 

perde met groot sukses aange-

wend in oop terreine, maar nie in 

aanvalle op gefortifiseerde stede 

nie. 

Veral die Assiriërs was bekend vir 

hul omsingelingstaktiek en lang-

durige beleërings. Die doel van 

beleëring was om te verhoed dat 

die verdedigers enige hulp of voor-

rade van buite verkry. Inwoners 

was dan blootgestel aan ontbe-

rings soos honger, dors en siekte. 

So is die stad Samaria vir drie jaar 

beleër. Inwoners is dan sielkundig 

afgepers en dreigemente is daag-

liks uitgelees om vrees in te boe-

sem. Beleëringskampe is ge-

woonlik in die omgewing van die 

beleërde stad opgerig. 

Assiriërs het oor die vermoë 

beskik om ‘n swak plek in ‘n stad 

se verdedigingsnetwerk te identi-

fiseer en hul daarop te kon-

sentreer. Indien nodig is beleë-

ringswalle gebou van klippe, grond 

en boomstompe om die kragtige 

stormramme en beleëringstorings 

tot teen die stadsmuur te bring. So 

‘n beleëringswal wat 2000 jaar 

gelede deur die Romeine gebou is, 

is vandag nog by Masada te sien. 

‘n Lang paal met ‘n ysterpunt is 

herhaalde kere teen die stadspoort 

of muur gestamp om toegang te 
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verkry. Gevegte was gewoonlik tot 

die dood. Verdedigers bo-op die 

stadsmuur het gewoonlik die aan-

vallers met klippe, brandende teer 

of olie bestook en  ysterkettings 

gebruik om die stormram se skag 

van die muur weg te hou. Sodra ‘n 

bres in die muur geslaan is, het die 

infanterie (gedek deur boogskut-

ters en slingergooiers) die stad 

binnegeval.  

Soms het ‘n stad gekapituleer om 

gespaar te bly. Oorwinnaars was 

bekend vir hul wreedheid teenoor 

hul slagoffers – veral die Assiriërs 

en Babiloniërs. Israelitiese soldate 

was egter net so wreed. Die stad 

se inwoners is oopgesny, afgeslag, 

deurboor, gedeporteer of in 

ballingskap weggevoer as slawe. 

Sommige is nakend as krygsge-

vangenes weggevoer.  Alle waar-

devolle artikels is as buit weg-

gevoer, waarna die stad afgebrand 

is. 

Ou Israel is altyd uiters nadelig 

beïnvloed deur oorloë – die land 

se infrastruktuur is verwoes en dit 

is gewoonlik ontvolk, verarm en 

verlate agtergelaat. Oorloë het 

voortdurend die staatkundige kaart 

van die ou Nabye Ooste verander. 

Sommige ryke soos die Perse het 

hul invloedsfeer vergroot – vanaf 

Europa in die weste tot by Indië in 

die ooste. Die geskiedenis van 

oorloë getuig van die mens se on-

vermoë om konflik op ‘n vreed-

same wyse op te los. Daarom bly 

oorloë steeds deel van die mens 

se bestaan, tans en in die afsien-

bare toekoms. 

Essie Zeelie 

1. EVANGELISASIE – VGK IN   

SUIDER-AFRIKA 

‘ N  H AR T  V O L D AN K -
BAARHEID: Hoe sê ‘n mens 
dankie? Ek weet nie. Dankie is nie 
genoeg vir al die seëninge wat 
ons deur u ontvang nie. Dankie 
aan elke persoon, instansie of 
kerk wat ons ondersteun, hetsy 
per internet- of bankinbetaling en 
selfs deur die pos. Ons ontvang 
wel die posstukke maar partykeer 
bietjie laat. Ons sien dit raak. Ek 
wens ek kon u elkeen persoonlik 
bedank, want sonder u onder-
steuning kan ons nie voortgaan 
nie. 

BYBELS: Op ’n hoë ouderdom 
versprei mev Fransie Louw, vrou 
van wyle ds Willem Louw, nog 
gereeld Venda Bybels. Sy praat 
Venda vlot en deur u stel ons haar 
ook in staat om ons behulpsaam 
te wees. Bybels is Venda toe ge-
stuur asook na Burgersfort vir ds 
Joseph Sekgogoba wat nou af-
getree het, maar nog fluks aan-
gaan met die werk. My laaste 
Shangaan Bybel op die rak is aan 
‘n motorwag geskenk. Die vol-
gende vrag Bybels sal binnekort 
bestel word. 

TER INLIGTING: Ons het ‘n ge-
seënde samespreking met 
Kwena (Northam NG Gemeente) 
gehou en ons sal u laat weet 
waar die tent vir die volgende 
paar maande gaan staan. Na ons 
besoekie aan Lilydale het ons 
baie speelgoed vir die kleuter-
skool aldaar ontvang.  Binnekort 
sal ons dit gaan afgee, want daar 
is niks vir die kinders om mee te 
speel nie. Dankie aan almal vir 
alles wat hier afgelaai word – 
alles kry ‘n plekkie aan die einde 
van die dag. 

Ons is betrokke by ‘n groepie Ma-
lawiërs wat in ‘n ou gebou wat 
hulle huur, ‘n kerk begin het.  Die 
gebou kort verf; daar is feitlik 
geen vensters nie en elkeen bring 
maar sy eie stoel. Die meeste sit 
maar op oopgesnyde karton.  Die 
inkomste is so R80.00 per Son-
dag.  Maar hulle hou kerk! ‘n By-
belstudie oor die boek Johannes 
in Engels is tot ons beskikking 
gestel en ons sal dit met graagte 

aan belangstellendes pos. Ons is 
tans besig om die boekie, Onse 
Vader wat ds Johan Botha jare 
terug geskryf het, in Engels te ver-
taal vir verspreiding.  U sal nou 
wonder hoekom Engels, maar ons 
mede-landgenote verkies hul 
studiemateriaal in Engels. 

 Ek het opdrag ontvang van mnr 
Tebogo Phatudi om al die kerkies 
wat deur Evangelisasie opgerig is 
van toeka tot nou, te gaan besoek 
en ‘n opname te maak van wat 
daar aangaan. Ons is hard besig 
met die beplanning daarvan, maar 
my ou karretjie is veels te lig vir 
daardie slegte grondpaaie, maar 
ons gaan nie dat ‘n voertuig ons 
kortwiek om weer ‘n slaggie die 
gemeentes te gaan ondersteun 
nie. Ek glo met my hele hart die 
Vader sal ook in hierdie behoefte 
voorsien. 

HOE DINK ONS MEDE- 

LANDGENOTE OOR SONDE?  

Lewensfilosofie en Wêreld-
beskouing: Mongloïede: Die 
Oosterling het ‘n metafisiese le-
wensbenadering daarin dat hy 
gees bo stof stel.  Soos by al die 
ander rasse het die ekologie sy 
lewenswyse, lewenshouding en 
lewensfilosofie grootliks bepaal. 
Die uitgestrekte ys- en sand-
woestyne en vrugbare rivier-
valleie het hom laat peins oor 
die lewe. Sy filosofiese lewens-
benadering het daartoe gelei dat 
faktore soos meditasie, hipnose 
en telepatie uitstaande ken-
merke van hierdie ras is. Geen 
wonder nie dat al elf die hoof-
godsdienste van die wêreld hul 
oorsprong vind in óf die Verre óf 
die Nabye Ooste. 

Kaukasiërs: Hul handhaaf ‘n 
meer fisiese lewensbenaderig 
daarin dat hul stof bo gees stel.  
Ekologiese faktore soos ‘n ge-
matigde, koel klimaat met lang 
winters, vrugbare, bewerkbare 
landbougrond en die aanwe-
sigheid van minerale en meer 
bronne van brandstof het die 
Europeër genoop om in ‘n rela-
tief kort somertyd voorsiening te 
maak vir die lang, koue winters.  

SENDINGNUUS 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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Sy hoof- en handkombinasie het 
hom tot hoë tegnologiese hoog-
tes laat styg.  

Die ontmitologisering van an-
tieke gelowe deur die christelike 
denkwyse het die Westerling 
bevry van verskillende vrese:  
water opsigself is klankloos, 
maar bruisend by ‘n waterval. 
Die Europeër van daardie tyd 
het geglo dat dit die gekerm en 
geskreeu van watergeeste is 
wat oor die afgrond stort wat die 
geluide by ‘n waterval maak. Uit 
vrees vir hierdie “kragte” was 
alle watervalle vermy.  Die ont-
mitologisering het hierdie dwa-
ling weerlê en met sy tegnolo-
giese vaardigheid kon die Chris-
ten-Europeër die krag van die 
vallende water ten goede aan-
wend vir die draai van bakkies-
pompe en meulstene en die 
latere opwekking van hidro-
elektrisiteit.  Kortom, die Chris-
tendom was die grootste enkele 
faktor wat Europa tot hoër hoog-
tes aangespoor en uitgelig het. 
(Terloops, waar die christelike 
godsdiens as katalisator in die 
Weste gelei het tot die bereiking 
van ongekende empiriese en 
tegnologiese hoogtes, het die 
Weste so ‘n krag in homself ge-
word dat hy die christelike gods-
diens skaars nodig het). 

Hoewel die Westerling in sy 
denke ook plek maak vir sy 
naaste, veral hulle wat in nood 
verkeer, het die Westerling 
grootliks in ‘n individualis ont-
aard. Slegs in die Weste is 
weeshuise, die versorging van 
bejaardes en ander huma-
nistiese instellinge aangetref 
omdat die Christen sy naaste 
moet liefhê soos homself. Maar 
omdat die Bybel ook aan die 
Christen persoonlike, individuele 
aanspreeklikheid en verant-
woordelikheid geleer het, het die 
Westerling in ‘n kompeterende 
wêreld grootliks indivualisties 
geword. Hy is die verant-
woordelike, die kompeterende, 
die presterende wat met sy ba-
siese filosofie van stelling (tesis), 
teenstelling (antitese) en same-

stelling (sintese) elke saak aan-
durf en tot nog hoër hoogtes wil 
voer. Dit was eienskappe soos 
hierdie wat veral in die 19e eeu 
hom in staat gestel het om feitlik 
die hele wêreld te oorwin en te 
onderwerp. 

MOENIE VREES NIE: Ek is net 
‘n mens. Ek word ook bang en 
menige dae hang my geloof 
maar ook in die weegskaal.  
Maar weet u, as ons onderstebo 
geslaan word, daar is ‘n le-
wende God bo en onder ons.  
Ons neem risiko’s en ons vrees 
nie die gevaar nie. Vrees nie die 
dieptes waarin ons gegooi word 
nie; ons val, maar val ons nooit 
te pletter nie. Ons is in Gods 
“vliegskool” en God is die waar-
borg vir ons veiligheid, ook wan-
neer die grond onder ons voete 
weggeruk word! As die lewens-
fondament gebreek word en on-
der ons padgee, moet ons nie 
vrees nie, ons val in God se 
arms en Hý dra ons in sy triomf 
die nuwe wêreld binne. Jesus 
het Homself laat val in die ein-
delose afgrond in sodat ons vir 
ewig opgevang sal word in God 
se genade. Dus moet u asb ont-
hou: Ons is Koningskinders! 

Ons soek asb ‘n ou bad vir Sa-
muel Mahlangu. 

Bron:  Evangelienuus – Februarie 2015; Adres: Marinda 
Cox, Posbus 7218, Pretoria 0001; Telefoonnommer:  012 
259 0152; Selnommer: 082 574 1340; E-pos: marin-
dacox@mweb.co.za; Bankbesonderhede:   ABSA;  

Rekeningnommer:  0690 750 252; Takkode: 632005 

2. MADAGASKAR SENDING 

(Wolf Cilliers) 

Groete en dankie hier uit 'n baie 
nat Madagaskar. Ek het 'n vol 
program maar maak gou 'n 
tydjie net om vinnig bietjie nuus 
deur te gee. Die land het op 
plekke erg verspoel  ̶ eers 
weens die sikloon Chedza in 
Januarie, en sedertdien nog 
baie wydverspreide reëns. Daar 
is ‘n moontlikheid dat die situ-
asie in die Mosambiekse kanaal 
kan ontwikkel in ‘n sikloon. Almal 
hou dit dop. Hier is slegte ver-
spoelings soos in baie jare nie 
gesien is nie. Daar is al ‘n aantal 
mense dood, huise, geboue en 
paaie vernietig of beskadig en 

dan is ‘n redelike aantal land-
erye ook onder water en het die 
mense daardie oeste verloor. 
Heelwat mense is uitgelewer. Jy 
sien hoe staan hulle huise in die 
water – soms net kniediep, en 
ander veel meer. Die inwoners 
plak dan elders met seile en sink 
en wat hulle ook al in die hande 
kan kry. 

Goeie nuus is dat ons toe die 
vyfde besending van 5,000 By-
bels uit Rusland Dinsdag, 3 
Maart, kon afhaal en die ver-
spreiding begin – meestal met 
vragmotors na die verskillende 
streke. Bid asb saam dat die 
Here sal onderneem dat elke 
Bybel sy adres sal vind volgens 
Sy wil en begeerte – en dat die 
Here nou alreeds sal werk om 
daardie mense voor te berei so-
dat hulle die regte siening en 
verstaan van die Bybel sal hê en 
die nodige seën daaruit sal put 
en dit ook verder kan deel met 
ander om hulle. 

My medewerker, Fidy in Maha-
janga in die noorde moet tans 
net bontstaan vir die deel van 
die Bybels wat daar na hulle 
kant toe gaan om seker te maak 
dit kom by die regte plekke uit. 
Oor die betaling van die Bybels: 
dit moet nog geskied, en geluk-
kig het Glifa ons goeie grasie 
gegee. Dankie vir  diegene wat 
al bygedra het; maar dink en bid 
maar saam asb vir die afhan-
deling van die taak. Daar is  
steeds versoeke vir meer Bybels 
en vir die eerste keer het ek be-
gin oorweeg om groter bestel-
lings te plaas vir die druk van 
Bybels. 

Ek kon ook al drie kerkplan-
tingspanne sien wat huidiglik 
voltyds aktief is  ̶ en is dank-
baar  dat die werk steeds vorder. 
Die werk is in 'n hele paar dele 
tydelik afgeskaal in Jan/Febr 
weens die reëns en vloede - en 
ook sodat die mense al hulle 
plantwerk kan doen. Ons skaal 
gewoonlik af in Jan/Febr in die 
reënseisoen. Die ander rede is 
dat daar ook 'n goeie klompie 

mailto:marindacox@mweb.co.za
mailto:marindacox@mweb.co.za
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van hulle is wat dan baie moeilik 
oor vol riviere kan kom om hulle 
nuwe gemeentes te besoek. 
Ons het nou ook weer 'n opvolg 
opleidingseminaar (van die kro-
nologiese Bybelkursus) vir leke-
leiers einde Februarie in Mam-
pikony in die noorde gehad waar 
Fidy sy pos volgestaaan het  ̶  
en daar het ook 'n aantal nuwe 
mense bygekom. 

Ek is dankbaar dat ek ook 'n si-
nodale dagbestuursvergadering 
van die drie noordelike sinodes 
kon toespreek. Dis waar een 
van ons kerkplantingsprojekte 
voltooi is einde 2014. Ek het die 
gemeentes aan hulle oorhandig 
asook bemoedig om self voort te 
gaan. Bid asb vir hulle ook. 
Ons is ook dankbaar om nou vyf 
Kawasaki trapfietse te kon 
aankoop – dit sal ook vandag 
per vragmotor noorde toe gaan,  
nog in hulle bokse. Dis vir die 
lede van ons een voltydse kerk-
planterspan (Span Nr 4) wat 
daar opereer. Hulle is al ‘n rede-
like tyd aan die gang, maar hulle 
ou fietse is oor die muur. Die Ka-
wasakis is heelwat duurder maar 
met die voriges wat nie so lank 
gehou het nie, het ek besluit om 
liewer beter kwaliteit te kry. Baie 
dankbaar dat ons dit kon bekom. 
Bid ook saam vir die aan-
wending daarvan – dat dit ook 
sal meehelp tot die verdere uit-
breiding van die Koninkryk hier. 

Bron:  'n E-pos gedateer 7 Maart 2015; Adres:  
Posbus 2659, Paarl, 7620; Telefoonnommer: 021 
863 3522; Selnommers: Wolf: 072 692 8064; 
Wenda: 078 280 2113; E-pos: 
jwcilliers@absamail.co.za of jwcilliers@yahoo.com; 
Bankbesonderhede: “Cilliers Uitreik Fonds” -
Spaarrekening nr: 916 441 1558, ABSA Bank, 
Vishoek (takkode: 632-005).  Onthou ASB u naam 
as verwysing.  

Bybels vir Madagaskar 

 
3. GEOPENDE  DEURE 

U ondersteuning herinner die 
Pakistanse Kerk: Julle is deel 

van 'n ewige familie 
"Ons huwelik is in alle opsigte ge-
toets. Ons het ons babaseun ver-
loor tydens die aanvalle, en ons 
dogter is ook amper beseer. Ons 
het ook vier familielede verloor," sê 
Jarrar en Sajjida (skuilname), 'n 
Pakistanse Christenpaartjie wat 
die twee selfmoord-bomaanvalle in 
2013 by die All Saints Kerk in Pe-
shawar oorleef het. 

Ons bid dat ons in die jare wat die 
Here vir ons bestem het, sal wan-
del sonder om te huiwer of ooit 
van Jesus weg te draai," sê Jarrar 
verder. 

Op die 22ste September 2013 het 
koeëls, spykers en ander stukkies 
met vlymskerp geweld deur die lug 
geskiet… Alles wat voorgekom 
het, is gesny of vernietig en meer 
as 120 mense is dood. Tussen die 
wat baie ernstige beserings opge-
doen het, was Sajjida. 

"Sajjida het al ons energie en aan-
dag nodig gehad. Party dae het 
ons nie eers die energie gehad om 
te bid nie. Ek sou net na die plafon 
staar en glo dat daar 'n magtige 
God met 'n magtige doel aan die 
anderkant van die pafon is," sê 
Jarrar. Soos honderde ander oor-
lewendes, moes sy verskeie ope-
rasies ondergaan as gevolg van 
hierdie terroriste aanval. 

Met u ondersteuning, spandeer 
spanne van kerke – soos pastors 
en lekehelpers van projek Alive – 
in vennootskap met Geopende  

Deure  tyd met die geaffekteerde 
gesinne en paartjies en voorsien  
hul van mediese sorg, asook 
traumaberading. 

"Niemand anders is toegelaat om 
naby ons trane en harte te kom 
nie. Maar vriende van Alive is altyd 
welkom in ons huis. Hulle het nog 
altyd geluister, gedeel en saam 
met ons gehuil en gelag. Ons is 
dankbaar vir hul liefde," getuig 
Jarrar en Sajjida. 

Sajjida het in die afgelope jaar so 
te sê teenoor elke persoon wat 
haar besoek het, getuig van die 
twee kere wat Jesus letterlik haar 
wonde kom skoonmaak het. "Meer 
mense moet weet dat Jesus nie 
net aan Moslems verskyn en hul 
na Homself lei nie. Hy is steeds 
die Een wat genees, wat ons be-
soek en wat selfs onder diegene 
werk wat reeds deel is van die Lig-
gaam," het Sajjida se pastoor haar 
aangemoedig. 

Dankie dat u die Pakistanse Kerk 
herinner dat hul deel is van 'n 
ewige familie – 'n familie wat saam 
met hulle bid vir die restourasie 
van hule lewens en land. "Bid dat 
ons hulle sal kan vertroos en in hul 
isolasie, vrees en wanhoop, kan 
inspreek, nes Christus sou wou hê 
ons moet doen," vra een van die 
spanne se beraders, 

Die Here gebruik gelowiges 
soos Fatima om Moslems in 

China te bereik 
Nie baie mense besef dat daar 
meer as 20 miljoen Moslems in 
China is nie. Fatima (skuilnaam) is 
byvoorbeeld in 'n Hui-gesin gebore 
en grootgemaak. Die Hui -
mensegroep is hoofsaaklik 'n Mos-
lem-etniese groep in China met 'n 
bevolking van meer as 10 miljoen 
mense. 

Toe Fatima tot bekering gekom 
het, het sy geweet dat sy moontlik 
haar gesin kon verloor, maar sy 
was gereed om die prys te betaal. 
"Ek het vrede in my hart gehad en 
ek het geweet dat dit die regte 
ding was om te doen," sê sy. 

Fatima het bedank by haar werk 
en by 'n kweekskool aangesluit 

Kawasaki fietse vir die werk in 
Madagaskar 

mailto:jwcilliers@absamail.co.za
mailto:jwcilliers@yahoo.com
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nadat sy die roeping om 'n diens-
kneg van God te wees, gehoor-
saam het. Die volgende opoffering 
wat haar nuwe geloof van haar 
sou vereis, was veel strawwer: sy 
moes haar ouers vertel dat sy in 
die geheim die Bybel bestudeer en 
dat sy kerk toe gaan. 

Met dié nuus het haar ouers haar 
ommiddellik uit die huis geskop. 
Toe haar pa siek geword het, het 
Fatima hom gereeld in die hospi-
taal besoek – ten spyte daarvan 
dat haar ouers haar steeds 
geïgnoreer en weggestoot het. 
Maar Christus se liefde het 'n ma-
nier om enige hart binne te dring.  
Fatima se pa het Jesus op sy 
sterfbed as Saligmaker aan-
geneem en kort na sy dood, het 
haar ma ook tot bekering gekom. 

"Ek is so dankbaar dat die Here 
my geroep het om Sy dienskneg te 
wees," sê Fatima, wat deur 
Geopende Deure se bedienings-
werkers bemoedig is. Sy is 'n krag-
tige voorbeeld van hoe die Here 
begin werk het onder die Moslems 
in China. 

WêRELDWAARNEMINGSLYS 

OORSIG: IRAK 

Posisie op 2014 Wêreldwaarne-
mingslys:  3. 

Leier: President Faud Masum. 

Bevolking: 35 871 miljoen (0,9 % 
Christene). 

Meerderheidsgeloof: Islam. 

Regering:   Parlementêre De-
mokrasie. 

Hoofbron van vervolging:  Islami-
tiese Ekstremisme. 

Die vervolging van Christene het 
nie aan die hande van die Islami-
tiese Staat (ook bekend as ISIS, 
ISIL, Da'ash) begin nie. Die Chris-
tengemeenskap wat in die 1990's 
1,2 miljoen mense sterk was, is 
oor die afgelope dekade deur-
gaans geteiken deur anti -
christelike geweld en Islamisering. 
IS het egter sedert 2011 in Sirië en 
Irak in mag, ondersteuning en 
grondgebied, gegroei. Hierdie 
buitengewoon gewelddadige dji-

hadistiese groep is bekend vir sy 
toewyding tot 'n ekstreme Sharia-
wetgewing, of Islamitiese wetge-
wing, wat brutale geweld aan-
moedig. 

Die omstandighede vir die Irakese 
kerk verswak deurgaans, veral in 
die lig van die gedwonge ontwor-
teling en die moorde op individue 
en groepe – uitmoring wat grens 
aan 'n volksmoord. 

Gebedsversoeke: 

Bid vir gelowiges vanuit 'n Mos-
lemagtergrond wat dikwels deur 
hul gesinne en die gemeenskap 
teëgestaan word. 

Bid vir wysheid vir buitelandse 
Christene wat al hoe strenger dop-
gehou word deur die owerhede. 

Bid vir die bedieningswerkers wat 
ontwortelde Christene ondersteun 
met traumaberading, opleiding en 
noodvoorraad. 

Bron:  Geopende Deure se nuusbrief "FRONTLINIE Geloof" –  
Januarie 2015; Adres: Posbus 1771, Cresta, 2118; 
Telefoonnommer: 011 888 9341; E-pos: southafrica@od.org: 
Web: www.opendoors.org.za, Bankbesonderhede: Geopende 
Deure – Open Doors, ABSA, Rekeningnommer: 160 340 568; 

Takkode: 632005. 

 

DIE HEER HET OPGESTAAN 

Die Heer, die Heer het waarlik op-
gestaan 
Vandag is U in die graf 
Stil Saterdag word dit genoem 
En ek bedink die wonder 
Wat U vir ons kom doen het. 
 
Maar Heer nou wonder ek 
Hoe stil was dit daar waar U was? 
Daar in die Hel 
Waar U vir my betaal het 
Heer was dit regtig stil? 
 
Ek hoor hoe n menigte U daar 
erken 
Eers uitspattig van opinie 
En dan smekend, huilend, boete-
doenend om saam met U te gaan 
Om saam met U op te staan. 
 
Dan is daar U stem wat ek hoor: 
My Vader waarom het U my ver-
laat? 
Nogtans nie My wil nie, 
Doen wat U moet 
Om die wêreld te red. 

Het U huilend my straf gedra 
Vir my aan God opgedra? 
Het U verstaan dat deur die helse 
stryd 
Het U my gered? 
 
Heer, het die sekondes ure ge-
word? 
U die tyd om gebid? 
 
Ek hoor die Duiwel aanvanklik 
smaal 
Laggend oor U lot 
Skel laggie oor U Vader U verlaat? 
Het hy U herinner aan die berg 
Die tye toe U aan God getrou was 
Toe U ongeag die mense 
God se werk gedoen het? 
 
Maar Heer dan hoor ek hom stom 
verbaas, 
Toe hy besef wat U kom doen 
Dat enigeen n ander bo homself 
kan ag 
Dat U vir my met God versoen het 
Hierdie 3 dae in die graf 
 
Was dit rêrig stil op die Saterdag? 
Die dag toe U die ondenkbare ver-
mag? 
 
Anoniem 
 

VROUEDIENS PROTEA 

(GLOVERLAAN) 

ONSTAAN: September 1988 het 

‘n paar vrouelidmate van Lyttelton 

Moedergemeente besef dat daar 

‘n behoefte bestaan om die vroue 

van die aftree-oord bymekaar te 

kry vir ontspanning, geestelike en 

intellektuele verryking. Na same-

sprekings met die trustees en 

voorsitter van Protea, is die Vroue-

diens gestig. Die eerste vergade-

ring is op 19 Oktober 1988 gehou. 

DOELSTELLINGS:  

Maandelikse byeenkomste met 

kunstenaars of sprekers wat sou 

optree. 

Op klein skaal bydraes vir lief-

dadigheidsinstansies te gee. Dit 

kom hoofsaaklik van donasies wat 

tydens byeenkomste gegee word. 

mailto:southafrica@od.org
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Verskaf en bedien tee en toe-

broodjies ná ‘n roudiens wat in die 

eetsaal gehou word. 

Die bestuur bedien tee en verver-

sings ná die maandelikse by-

eenkomste. 

GROEI EN ONTWIKKELING: Die 

Vrouediens het natuurlik in die 26 

jaar van sy bestaan uitgebrei na 

alle belangstellende vroue in die 

oord. Daar word dan ook maan-

deliks skriftelike uitnodigings aan 

al 202 eenhede se inwoners 

gegee. Bywoning wissel tussen 45 

tot 55 per maand. Ons probeer die 

programme afwissel met kun-

stenaars (sang en musiek) sowel 

as sprekers om die geestelike voe-

ding en intellektuele stimulasie te 

bied. 

Op 11 Maart het Nicolette Steele 

ons vertel van die lewe van die 

vrou in ‘n Moslemland. Haar man 

het daar gewerk. 

Op 8 April kom Vera van Dalen 

vertel van haar werk en sterwens-

begeleiding vir kanker-kinders in 

Steve Biko Hospitaal. 

Op 13 Mei sal Ona Ackerman ons 

met sang trakteer. 

Ons is innig dankbaar vir elke per-

soon wat gewillig is om vir ‘n 

skamele R200 of ‘n bos blomme 

op te tree! Soos reeds genoem, is 

ons uitsluitlik afhanklik van by-

draes tydens die byeenkomste. 

PROJEKTE: 

Deur die jare is daar aan instan-

sies soos bv Irene Homes, Rus-

oord, Geopende Deure ens. 

skenkings gegee. 

In 2014 het ons ‘n projek 

aangepak om Gracia Kinder- en 

Jeugsentrum in Pretoria-Noord te 

ondersteun. Deur die jaar is by-

draes van bruikbare klere, toilet-

benodighede, nie-bederfbare kos 

ingesamel. 

Die Jacaranda Lions het aan ons 

‘n teddiebeer geskenk en teddie 

moes ‘n naam kry! Kaartjies is 

teen R2 elk verkoop om ‘n naam te 

kan gee. Uiteindelik was teddie nie 

tevrede met die naam “Stefaansie” 

nie en is hy teruggegee. Op 11 

Maart is die “troosbeertjie” sowel 

as R5000.00 aan die matrone oor-

handig. Die Tehuis het laat weet 

dat die beertjie aan ‘n 4-jarige dog-

tertjie gegee is wat vreeslik na 

haar ma verlang. Die matrone het 

dankbaar geskakel om die Vroue-

diens in besonder te bedank. Die 

dogtertjie slaap elke aand met 

haar arms om die teddie, wat gro-

ter as sy self is. 

‘n Groot poging word ook geloods 

vir die insameling van klere, speel-

goed, toiletbenodighede en nie-

bederfare kos. Ons glo dit gaan ‘n 

groot sukses wees want dit gee 

aan elkeen wat nie meer fisies 

sterk of aktief kan wees nie, die 

geleentheid om iets te doen. 

Hierdie jaar, 2015, sit ons skouer 

aan die wiel om ons eie sorgsen-

trum te help. 

Dit is in kort die Protea Vroue-

diens. As u meer wil weet, is u 

welkom om ons elke tweede 

Woensdag van die maand om 

15h00 in die eetsaal te besoek. 

Jo Swart (voorsitter). 

Tel.nr.: 083 349 0761 

85STE WÊRELDBIDDAG VIR 

VROUE 

Na ‘n jaar se voorbereiding is die 
Wêreldbiddag vir Vroue toe op Vry-

dag die 6e Maart 2015  in ons ge-
meente aangebied. Dit was won-
derlik om te beleef hoe al die 
planne bymekaarkom en ons 
uiteindelik ‘n pragtige biddag saam 
met Christenvroue van oral oor 
kon saam vier.   

Van oral oor gepraat, ons was 
bevoorreg om vroue te ontvang 
van die NG Moedergemeente, van 
Lyttelton-Oos, van Kloofsig, van 
Doringkloof, van Sesmylspruit, El-
doraigne, Wierda Park, Valhalla, 
Pierre van Ryneveld,  van die Her-
vormde Kerk, van die Gere-
formeerde Kerk, van AGS Cen-
turion, van die Presbiteriaanse 
Kerk, van die Methodiste Kerk, van 
die Lewende Woord Kerk,  van die 
VGK, van die Christian Church 
Thembhalethy en ook die Dorkas 
Naaldwerk groep van Ivory Park. 
En natuurlik het die vroue van Lyt-
telton-Noord ons nie teleurgestel 
met hul opkoms nie!  

Afrikaanse, Engelse, Tswana en 
Zoeloe programme is by die deur 
uitgedeel sodat almal sonder pro-
bleme die program kon volg. Die 
program is opgestel deur die vroue 
van die Bahamas, onder leiding 
van die Internasionale Komitee. 

Die tema van die verrigtinge was 
dus die Bahamas, en die kerk is 
pragtig getooi om hierdie tema uit 
te beeld. In die voorportaal was ‘n 
strandtoneel, en die kansel en li-
turgiese ruimte het die see en 
branders van die Bahamas voor-
gestel. Verder het die skulpe, 
palms en die tropiese vrugte byge-
dra om die Bahamas tot in ons 
kerk te bring. Op die projeksiebord 
is foto’s en die kaart van die Baha-
mas vertoon. 

Vroue van 6 verskillende kerke het 
opgetree as “verteenwoordigers” 
van die Bahama eilande. Met hul 
helder kleredrag, blomme op hul 
koppe en om die nek het hulle ‘n 
feestelike atmosfeer geskep. Hulle 
het plaasgeneem op stoele wat 
voor in die kerk uitgepak is. Elkeen 
het op haar beurt ‘n gedeelte van 
die program, hetsy ‘n gebed of ‘n 
boodskap, voorgelees. 

Mev Dollie Pienaar en haar Jubi-
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late koor het luister aan die ge-
leentheid verleen. Onder andere 
het die koor se “Plea for Africa” en 
“I’ll walk with God” besondere 
aanklank gevind. Met die Oorwin-
ningslied as slotlied het dit geklink 
of daar ‘n hemelskare saam met 
die 180 teenwoordiges God se 
grootheid uitbasuin!  

Die boodskap wat reg oor die 
wêreld tydens die WBvV gebruik 
is, was: “Jesus sê vir hulle: 
‘Verstaan julle wat Ek vir julle ge-
doen het?’” Ds Petro du Toit het dit 
treffend belig en tot die hart van 
elke een teenwoordig gespreek. 
Na die verkondiging van die Woord 
het sy dan ook 6 vroue se voete 
gewas om sodoende te probeer 
demonstreer wat Jesus vir ons ge-
doen het, en dat ons moet uitgaan 
en ook onvoorwaardelike liefde 

aan andere moet betoon.   

Die kollekte wat opgeneem is, is 
oorbetaal aan die nasionale WBvV 
kantoor, en hulle sal die fondse 
kanaliseer vir Bybelverspreiding.   

Na afloop van die verrigtinge is al-
mal genooi vir verversings en tee. 
Oor ‘n bordjie koek en toebroodjies 
kon vroue uit verskillende kerke 
kontak maak en verbintenisse 
smee. 

Op hierdie stadium is dit nog nie 
gefinaliseer watter kerk die WBvV 
volgende jaar gaan aanbied 
nie. Dit sal moontlik die Gerefor-
meerde Kerk van Centurion wees, 
maar hul kerkraad moet nog 
daaroor besluit. 

Dit was ‘n voorreg en ‘n sielsver-
rykende ondervinding om hierdie 
WBvV in Lyttelton-Noord te kon 

aanbied. Baie, baie dankie aan al-
mal wat bygedra het tot die sukses 
van die geleentheid. Dit was ‘n 
spanpoging en almal se hulp word 
werklik waardeer.  

Adel Klerck 

 

Op 1 Maart het ds Steph Combrinck die erediens in ons gemeente gelei. Hy het gepreek oor die tema: 

God se verlossingswerk aan die hand van 2 Kor 5:17-6:2. Hy het ‘n besondere aspek van die erediens 

beklemtoon wat ons maklik vergeet,  naamlik dat die erediens ‘n geleentheid is om ons eie geestelike 

krag te laai vir ons getuienis en dienswerk in die wêreld. 

ONTHOU! ONTHOU! ONTHOU! 

OMGEE-VROUE 

18 April 2015 OM 09:00 

KERKSAAL 

Vera van Dalen van KANSA  

Kom ons toespreek 

Tee en verversings  en lekker 

gesels na die tyd 
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AAN DIE GANG 

Die afgelope maand was beson-

der besig in die gemeente. Daar 

was ‘n paar geleenthede wat be-

sonder vermelding verdien: 

27 Februarie: ‘n Wyn- en ko-

saand is gehou. Heerlike disse 

wat eie is aan ‘n paar kulture is 

bedien en toe is ‘n wynveiling ge-

hou met Hennie Bester as afslaer. 

Hierdie aand het ‘n opbrengs van 

meer as R20 000 opgelewer 

waarvoor ons die Here innig 

dankbaar is. Ons dank Hennie en 

Michelle Bester  en al hulle help-

ers vir al hul werk en organisasie 

vir die aand. 

‘n Hartlike dank aan al die kopers 

en ondersteuners 

 

Benewens die Wêreldbiddag vir Vroue op 6 Maart het die manne ook op 7 Maart ‘n biduur en vroeë ontbyt 

gehou wat ‘n besonder aangename geleentheid was. Dit is gereël deur Hennie Bester en Steve Otto. 
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Op 15 Maart het Teresa Sischy 

van Jews for Jesus ons besoek. 

Sy het ons vertel van hulle werk en 

ook verduidelik wat die betekenis 

van ‘n Joodse Paasete is by ‘n tra-

disioneel gedekte tafel voor in die 

kerk  ̶  en veral hoe die elemente 

van die Paasfees heenwys na Je-

sus Christus. 

Op dieselfde dag is daar ook ‘n 

laat-ontbyt-geleentheid aangebied 

vir nuwe intrekkers. Dit is ook 

gereël en aangebeid deur Hennie 

en Michelle Bester en Steve Otto. 

Weereens ons hartlike dank aan 

hulle vir hulle ywer en harde werk. 

GODSDIENSTIGE VERBRUI-

KERS? 

Die mens vir wie geld alles is, het 

nooit genoeg geld nie; die mens vir 

wie rykdom alles is, kry nooit ge-

noeg in nie. Ook hier kom dit tot 

niks. (Pred 5:9) 

Robert Olsen skryf dat die meeste 

mense lewenslank verslaaf is aan 

‘n nimmereindigende begeerte na 

nog meer. In Engels noem hulle dit 

“consumerism”. Volgens hom is dit 

deel van ons menslike natuur om 

gedurig nog en nog te wil hê. Nie-

mand het ooit genoeg nie. Daar is 

altyd nog dinge en nog besittings 

wat ons moet hê. Ons is sielson-

gelukkig totdat ons daardie 

goeters op ons naam het. “Retail 

therapy” is vir baie die vernaamste 

roete om aan hulle behoeftegedre-

wenheid uiting te gee. Oftewel: 

Koop, koop, koop! 

Een van die tragiese verskynsels 

van ons tyd is dat godsdiens ook 

in die greep van “consumerism” 

vasgeval het. Vir baie mense is 

God slegs hemelse hulp as jy ‘n 

krisis het, of as jy soek na vinnige 

oplossings vir jou deurmekaar 

lewe. As jy ontdek: “dit werk nie vir 

my nie”  ̶  soos iemand vir my gesê 

het nadat hy God “uitprobeer” het  ̶  

dan soek jy na ‘n ander godsdiens 

of New Age-filosofie om jou te 

help. Hoor mooi: Die lewende God 

is nie in die verbruikersbedryf nie. 

Hy is nie die een of ander hemelse 

produk wat jy vinnig, naas jou per-

soonlike afrigter, sielkunidge, dok-

ter, terapeut en wie nog almal, kan 

benut om jou lewe uit te sorteer 

nie. God is die Here. Hy is die al-

lerheilige God. Jy dien Hom ekslu-

sief en slegs op sy terme. Jy buig 

voor sy wil. Jy volg Hom. Jy ge-

bruik Hom nooit; nie eens wanneer 

jy bid om sy ingrype in jou of in an-

der se lewe nie. Selfs in sulke 

oomblikke staan jy as ‘n bedelaar 

voor Hom en wag op Hom om te 

doen wat hy wil. Egte geloof maak 

jou nederig. Dit laat jou jou plek 

voor God ken. Dit maak dat jy niks 

anders van Hom nodig het as sy 

heilige teenwoordigheid nie. God 

is oorgenoeg.  

(Uit die dagboek God is genoeg 

van Stephan Joubert by 1 Maart) 

LIEF EN LEED 

Daar is ‘n klompie mense vir wie 

voorbidding gevra word:- 

Kobie Small is in Rusoord op-

geneem en oor die algemeen baie 

verswak. Bid vir haar en al die an-

der verswaktes in ons midde. 

Marie van Niekerk van Protea is in 

so ‘n mate verswak dat sy nie 

meer kan kommunikeer nie. Bid 

dat die Here haar bewus sal maak 

van sy teenwoordigheid. 

Elsje Bezuidenhout se nekope-

rasie was ‘n sukses. Bid vir haar 

herstel en ook vir Giel se behan-

deling. 

Riaan Brits het onlangs vertrek na 

Irak om daar vir 3 jaar te werk. Bid 

vir hom en sy seuntjie wat agterbly 

by sy gewese vrou en haar ouers. 

Jan-Hendrik Moggee het weer met 

kankerbehandeling begin. Bid dat 

die Here hom die nodige krag mag 

gee daarvoor. 

Tony Laurie en Anita Groenewald 

beleef onsekerheid oor die toe-

koms agv verwikkelinge by die 

werk. Bid vir uitkoms asb. 
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Marie Hart ontvang spesialisbehandeling waarvoor 

voorbidding gevra word. 

Bid asb steeds vir Jeanette Kalp wat baie ongemak 

en pyn verduur. Bid ook vir Mitch en die kinders. 

Elsie Calitz kry ook nog behandeling vir kanker wat 

sy moedig hanteer. Bid asb vir haar en Chris. 

Dawina Zaayman dra haar kruis met geloof. Nadat 

bestraling gestaak is, het haar slukaksie en stem-

bande verbeter. Sy het steeds ons voorbidding no-

dig. 

Daantjie Roux het longkanker. Bid dat die Here hom 

sal begenadig in hierdie moeilike tyd. 

Dave Jacobsz het groot probleme met sy oë. Daar 

is nog nie sekerheid oor die presiese probleem nie 

en hy vertrou op ‘n positiewe uitslag. Bid dat dit so 

mag wees. 

Hans Goosen het goeie nuus ontvang. Die biopsie 

van die groeisel op sy rug toon dat dit nie kwaadaar-

dig is nie. 

Sophia Harvey het ‘n heupvervanging gehad. Bid vir 

spoedige herstel. 

Cassie Liebenberg se broer het gesterf. Bid vir hulle 

familie.  

Renie du Plessis van Rusoord het sleg geval en 

daar is moontlik bloeding op haar brein. Bid asb vir 

haar herstel. 

Lilian Strydom se seun, Jacques Fourie se tweede 

heupvervanging was suksesvol nadat ‘n kiem die 

vorige operasie ongedaan gemaak het. Bid vir goeie 

herstel hierdie keer. 

Hennetjie Mostert is in Wilgers Hospitaal na 

komplikasies en word in ‘n suurstoftent behandel. 

Ons moet ernstig bid vir haar. 

Daleen Pienaar se dogter, Helen het die terroriste-

aanval in Tunisië vrygespring en kon betyds gaan 

skuil in hul skip in die hawe. Dank die Vader daar-

voor en bid vir haar veiligheid. 

Marieta Turner se pa is weens verswakking in Steve 

Biko Hospitaal opgeneem. Bid asb vir hulle. 

George Honiball kry weer bestraling vir prostaat-

kanker. Dink asb aan  hom in u gebede. 

Johan Nöthling is op 16 Maart oorlede en op 23 

Maart is ‘n diens vir hom gehou. Bid vir sy vrou, 

Elsa en hul gesin om vertroosting. 

Voorbidding word gevra vir alle persone wat in hier-

die moeilike tye sonder werk is of vir wie die moont-

likheid van werkverlies dreig.                                                                                                              
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