JULIE 2016

Die Kandelaar

Bls. 1

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord
JAARGANG 14 JULIE 2016

VERKIESING

MY IDEE OF CHRISTUS S’N?

Op 3 Augustus vind die verkiesing
van verteenwoordigers vir die verskillende munisipaliteite en metro’s
plaas. Al is dit net munisipale verkiesings word dit as baie belangrik
beskou en wat ‘n aanduiding kan
wees van hoe kiesers in die volgende algemene verkiesing gaan
stem. Hoe belangrik die komende
verkiesings is, word weerspieël in
die advertensies en byeenkomste
van die verskillende partye. Hoe
erg die stryd is ̶ binne die ANC en
tussen die verskillende partye ̶
word veral weerspieël in die vurige
politieke uitsprake van kandidate
en in die onrus wat voorkom. Dit is
verstommend en benouend om te
sien hoe voertuie, busse en geboue afgebrand word en hoe die
polisie met rubberkoeëls op mense
skiet. Hierdie gebeure maak ons
bekommerd oor hoe die demokrasie in ons land gaan ontwikkel en
wanneer ons by die punt gaan
kom dat verkiesings glad sal verloop en die uitslag van die
stemmery deur almal aanvaar sal
word.

Ons het die afgelope tyd die handelinge van die Heilige Gees se
werk bekyk en dit was insiggewend om te sien hoe die
Gees die kerk, wat deur vervolging
uit sy gemaksone geruk is, uitbreiding van die koninkryk laat
bereik het. Die verhaal van Saulus
se bekering in Handelinge 9 vertel
dat die Here Hom nie laat verhinder nie, maar selfs sy grootste
teëstander (‘n vyand) ‘n vriend kan
maak. Deur die direkte optrede
van die Gees van Christus word
Saulus selfs omgekeer, hy wat die
moord op Stefanus goedgekeur
het (Handelinge 8), die kerk
probeer uitroei het, en soos ‘n besetene die vervolging van Christene na Damaskus wou neem. In
Galasiërs 1 noem hy homself ‘n
fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van sy voorvaders. Die
Fariseërs se houding was dat
almal dieselfde wet op dieselfde
manier moet verstaan en op dieselfde manier moet gehoorsaam.

Ten spyte van al die woelinge
moet ons Christene getrou bly aan
ons evangeliese beginsels en ons
optrede daardeur laat rig en nie
deur ons emosionele reaksies op
al die gebeure en uitsprake nie. En
ons moet gaan stem! En sekerlik
moet ons ook bid vir die situasie
en dat mense redelik sal optree.
Daan Kilian.

Dié houding vra dat jy mense wat
anders is as jy, nie net sien as verkeerd nie, maar as ‘n bedreiging
en ‘n gevaar. Mense moet met
geweld gedwing word om in te
pas, of hulle moet uit die pad gekry
word – huis skoonmaak soos die
uitvoerende beampte van die
SAUK dit stel. Ons moet keer, ons
moet hulle dwing om soos ons te
word of ons moet van hulle ontslae
raak! Mense het groepe nodig. In
werklikheid kan groepe maklik eksklusief raak en dan word dit ‘n ons
teen hulle – ons trek grense. Die
gevaar van Saulus is dat hy die
oortuiging het dat hy sy grense
trek soos God Sy grense trek. Dit

is dan nie net sy persoonlike
siening nie, maar word ‘n heilige
saak wat hom motiveer. Ons ken
hierdie werklikheid te goed: die
godsdienstige mens wat verskriklike dinge doen in die Naam van
Sy God! Toe loop Saulus hom in
Jesus vas wat vir hom duidelik laat
verstaan dat hy besig is om God
(Jesus) te vervolg. Om Jesus se
vriendekring te vervolg, is om vir
God self te vervolg. Saulus kry nie
kans om hom te verdedig nie, nie
vriendelik gevra om ‘n keuse vir
Jesus te maak nie. Hy kry geen
woord verder in nie, maar word
aangesê: “Staan op en gaan na
die stad toe. Daar sal vir jou gesê
word wat jy moet doen.” Sekerlik
taal wat ‘n drywer verstaan. Nou
word hy gelei, hy neem nie self
meer die leiding nie, ‘n voortvarende yweraar word ‘n sukkelende
blinde soeker in drie dae van duisternis. Hy sê later in Galasiërs: “Ek
is met Christus gekruisig en ek leef
nie meer nie, maar Christus leef in
my.” Om vriend van Jesus te wees,
vra om te sterf met Christus sodat
die lewe van Christus in jou
sigbaar kan word. Om jou idees
van wat reg is, van hoe God is,
van wie vriend is en wie vyand is,
te laat vaar en jou deur die Gees
van Christus te laat lei.
Die Christen Ananias wat skepties
is oor die vervolger se bekering
moet ook verander: “…want Ek het
hom gekies as my werktuig om my
Naam uit te dra …”, word hy beveel. Ook hy moet vir hom “broer”
kan sê, die hande kan oplê sodat
sy skille kan afval van sy oë en hy
‘n nuwe kyk kan hê van God se
werklikheid. Ons het mekaar nodig
in Jesus se vriendekring en dikwels is die vriend wat ek nodig het
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juis die een wat ek nie self sou ge- regtig ‘n opregte persoon en sy
familie is gasvry. Ek vra hom uit
kies het nie.
oor die kleipotte wat oral te sien is
Ds Gideon.
wat water koud maak. Hy vertel
die water syfer deur die klei en die
OP REIS(11)
verdamping deur die wind laat dit
Dit is duur om te reis, daarom wil afkoel. Toe beloof hy dat hy vir my
ek soveel as moontlik sien en so so ‘n kleipot en staander het wat
lank as moontlik bly. In ‘n toer- hy na die hotel vir my sal bring.
groep is dit egter nie altyd moontlik Hy het sy belofte gestand gedoen
nie want daar is ‘n vasgestelde en ek het daardie pot in my baprogram wat gevolg moet word. gasie moes inwerk. In sy lengte
My voorkeur is om self te kan be- pas dit net mooi in my rugsak en
plan, self die reisreëlings op die ek stop toe maar al my onderklere
grond daar te kan tref. Dit kan in die pot. Ek is trots dat die pot op
natuurlik ‘n ekstra spul stres en sy staander by ons voordeur te
spanning meebring omdat jy jou siene is, nadat ons deur al die
moet ingrawe in ‘n stad of streek doeanes deurgekom het. Die oë
se vervoersisteme en besiens- het gerek wanneer die rugsak deur
waardighede en nog seker maak die skandeermasjiene gedruk is en
dat jy ‘n slaapplek kry vir die aand. almal met groot vermaak na die
‘n Mens het soveel hulpmiddels, skerm gewys het. Die pot is egter
soos internet, en natuurlik is dit ‘n hier as ‘n aandenking aan Egipte,
vereiste om gebruik te maak van die Nyl en die belangrikheid van
boeke soos “Lonely Planet” wat ‘n water wat lewe gee en natuurlik
volledige beskrywing van alles wat ook aan Mohammed, die Nubiër!
jy wil weet oor ‘n land, gee.
Hierdie publikasies word jaarliks Ds Gideon.
opgegradeer en is geredelik beDIE GELOOFWAARDIGHEID
skikbaar.
VAN DIE EVANGELIE
Egipte en Jordanië was egter vir Hoe kan ons die evangelie in ‘n
my ‘n te groot risiko, veral om pluralistiese samelewing geloofsaam met Petro te reis. Ons het al
waardig maak? Hoe kan ons menso ‘n persepsie oor Arabiese lande
gevestig wat oorwegend negatief se oortuig dat God se mag oor
is dat ons eerder van ‘n toergroep mense se aangeleenthede gemaG Adventures se reisreëlings ge- nifesteer word deur ‘n Man wat
bruik gemaak het. Hulle het moeite aan die kruis gesterf het? Dit kan
gedoen dat ons van elke soort ons net doen in ‘n geloofsgemeenvervoermiddel gebruik sou maak: skap wat die evangelie glo, vertrein, donkie, kameel, bussie en kondig en uitleef. Jesus Christus
toe vaar ons op die Nyl in ‘n het nie ‘n boek geskryf nie … Hy
“felucca”. ‘n Felucca is ‘n seilboot het ‘n gemeenskap om Hom
en wat ‘n ervaring was dit nie, verbymekaar gebring.
al omdat ek en Petro daardie dag
ons dertigste huweliksjaar gevier Hierdie geloofsgemeenskap vanhet. Om teen die wind te laveer is dag is die kerk. Die ware liggaam
‘n kuns wat ons leer waardeer en
van Jesus Christus het die voldie kabbelende water wat kort-kort
in jou gesig spat, maak dat die hit- gende eienskappe:
te van die Nylvallei draaglik is.
Middagete is aan huis van Mohammed in Aswan, hy is ‘n Nubiër
– die onderskeiding wat die Egiptenare maak tussen diegene wat
Noord woon en ligter van velkleur
is, en dan die mense van die
Suide wat ‘n donker velkleur het.
Ons drink ‘n koeldrank wat as Hibiscussap bekend staan, eet sop,
brood en ‘n hoendergereg. Dit
was smaaklik. Mohammed is

♦

♦

♦

♦

JULIE 2016
van die geestelike priesterdom
(1 Petrus 2:5).
♦
Dit is ‘n gemeenskap van
wedersydse verantwoordelikheid.
♦
Dit is ‘n gemeenskap van
hoop.
Weerspieël ons gemeentes vandag steeds hierdie kenmerke?
(Uit die blog van Coenie Slabber
op die webwerf: Bybelkennis.)
GELUK IS OM TE DIEN
Neurowetenskaplikes sê dat as jy
werklik gelukkig wil wees, moet jy
vergeet van jou eie begeertes en
ander dien. Glo ons dit? Tree ons
dienooreenkomstig op? In ‘n onlangse studie gepubliseer in die
tydskrif Emotion is 472 deelnemers gewerf. Hulle is vir ses weke
lank opgevolg. Anders as die
groep wat op hulleself gefokus het,
het die groep wat tyd en energie
aan ander spandeer het, meer
positiewe
emosies
ondervind.
Hierdie gevoel het vir ten minste
twee weke na die proefneming
voltooi is, voortgeduur. As mense
goeie dinge vir ander doen, voel
hulle meer tevrede en ondervind
hulle meer vreugde en liefde. Dit
lei tot verbeterde welstand.
Hierdie studie het veral op drie
optredes gefokus:
Doen goeie dinge aan ander –
besoek ‘n siek familielid is ‘n
voorbeeld.
∗
Doen goeie dinge om die
wêreld te verbeter – soos om
rommel op te tel of klere vir ‘n
welsynsorganisasie te skenk.
∗
Doen drie goeie dinge vir
jouself – soos om tyd aan jou
stokperdjie te spandeer.
Deelnemeers moes ten minste drie
dinge in elke kategorie elke week
doen. Die verskil was betekenisvol. As jy werklik gelukkig wil wees
moet jy ander dien.
(Uit die blog van Coenie Slabber
op die webwerf: Bybelkennis.)
∗

Dit is ‘n gemeenskap waarin
God geloof en geprys word.
Dit is ‘n gemeenskap wat nie
vir homself leef nie, maar intens betrokke is by die
probleme van sy samelewing.
Dit is ‘n gemeenskap waarin
die waarheid geld.
ONBEKENDE LIED (Ps 43)
Dit is ‘n gemeenskap waar
mense voorberei en onder- Van tyd tot tyd probeer ons, wansteun word in hulle uitoefening neer daar ruimte is, ‘n minder
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bekende lied uit die Liedboek in
Die Kandelaar plaas. Hierdie
maand is daar ruimte en word Ps
43 geplaas. Daar is 2 berymings
van dié lied, nl een van TT Cloete
en een van Lina Spies. Laasgenoemde
se
beryming
word
geplaas. Die tema van dié Psalm
in die OT is dié van ‘n regverdige
wat worstel met die onreg en bedrog wat om hom plaasvind (ook
van sy eie “ontroue nasie”) en wat
dreig om hom hooploos te maak.
Dan soek hy weer die aangesig
van God en besef dat by God die
plek is waar hy weer hoop en
blydskap kan vind. Lina Spies
skryf op so ‘n manier dat ons as
moderne mense, mi, ons daarmee
kan vereenselwig.
Psam 43
Pleitend wil ek tot U nader,
Heer, besleg tog die geding
tussen my en goddeloses
wat my in die war wil bring.
O, hoe brand in my die smart
tot ‘n kreet kom uit my hart!
God wat oor u trou nooit weifel,
waarom gee ek toe aan twyfel?

Die Kandelaar
as ek aan u goedheid dink.
U is nog my helper, Vader,
en ek weet U trek my nader.
Daan Kilian.
SENDINGNUUS
(Ingestuur deur Betsie de Wet)

PORTUGAL SENDING

Hierdie murasie langs die spoorlyn
naby Forte da Casa trek my (dr
Manie Taute) soos ´n magneet. Dís
hoe die samelewing hier in
Portugal lyk. Dís wat oor is van die
glorie van die verlede…
Moreel bankrot, ekonomies in ´n
hopelose toestand, verward oor
wat reg en verkeerd is, ouers wat
nie weet hoe om ouers te wees
nie, onderwysers in depressie
omdat hulle ook nie meer weet
hoe om die kinders te hanteer nie.
Sokker, drank, onwettige skemas
is al wat oor is… of is dit?
3

Maak my weer tot ‘n bevryde
wat na Sion op kan gaan.
Stuur u lig en waarheid beide
om vir my die weg te baan.
T’rug in u teenwoordigheid
raak ek angs en wanhoop kwyt,
jubel weer my lier se snare,
sing ek bly by u altare.

Maar ek leef in donker tye
en moet in die duister tas:
Hoe verbreek ek weer my swye?
God, my God, ek gryp U vas!
En ek laat my lied weer klink
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besluit dis genoeg, laat hulle nou
self regkom nie.
Elke keer wat beter opnames
gedoen word, kom die werklike
nood van die klein Evangeliese
Kerk in Portugal sterker onder die
soeklig. Tans is ons 0,8 % van die
bevolking en die vraag is hoe gaan
ons bly leiers oplei om al die gate
toe te stop, om net die huidige
ouerwordende pastors te vervang?
Wat nog van al die nuwe uitdagings, spesialiteitsbedienings, Bybelskooldosente? Intussen gaan
die onkunde en katastrofiese
menslike planne voort. Die gate in
die murasie word ál hoe groter…
Jesus-mars: Verlede Saterdag
het ons gemeente in Massamá
weer die strate in gevaar onder
polisiebegeleiding. So 100+ saam
met ander gelowiges het singend
en biddend tussen die hoë geboue
deur beweeg. Bybeltekste is omhoog gehou, balonne en uitnodigings is aan kinders en
verbygangers uitgedeel. In die
kafees is bespiegel en gepraat:
“Wie kan dit wees?”. Ander het
gesê: “Miskien is dit wat Portugal
nodig het?”…en daarná gaan
50 000 mense weer terug na ´n leë
TV-bestaan en praat oor hulle
geliefde sokkerklub se kanse.
Minder as 1000 toon ´n sigbare
belangstelling in énige godsdiens
en dit sluit álle kerke, sektes en
sulke groepe in die woonbuurt in.

'n Geknakte riet sal hy nie
afbreek nie, 'n lamppit wat dof
brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy
sal my wil bekend maak soos dit
is. 4 Self sal hy ook nie uitgedoof
of geknak word nie totdat hy my
wil op aarde gevestig het. Die
eilande wag op wat hy hulle sal
leer...6 Ek is die Here. Omdat Ek
getrou is aan my verbond, het Ek
jou geroep. Ek hou jou vas, Ek
beskerm jou en Ek maak jou my
verbond met my volk, my lig vir die
Senhor António van die Roomse
nasies. (Jesaja 42:3,4,6)(Mt 12.17
Kerk wou saam stap, maar
-21)
vanweë sy beroerte moes hy
Ons glo vas dat Jesus Christus die agterbly, met net sy trane wat loop.
nood van die mense en hulle
onkunde raaksien en wil regsien Nuwe lidmate
Dank die Here vir heelwat nuwe
deur Sy mense. Dís positief, dís lidmate wat bygekom het. In Maart
waarom ons en ander hier nodig is 3 gedoop!
is. Dáárom kan ons nie maar net
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groep-eksegesesessie
vrugbaar is.

wat
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baie lore in die wêreld en soms ook in
hulle self.

Voorbidding:
Ons bid vir ´n groter honger na
die Woord van God onder Portugese.
Vir die opleiding en uitdagings
wat daarmee saamgaan.
Vir die dosente en predikante
wat die land en sy mense nodig
het.
Vir ons finansies wat steeds
omtrent 33% onder die begroting
is.
Ons is veral dankbaar vir die nuwe
gesinne met kinders wat kerk toe
kom. Een het vier kinders en die
ander een het 3 seuntjies. Ons het
gebid vir gesinne met kleiner
kinders om die eerste groep wat
nou al jongmense is, aan te vul.
Dit is besig om te gebeur.
Ons kon onlangs vir die eerste
keer huisbesoek doen by een van
die gesinne. Hulle ry 50 km kerk
toe, maar hou vol dis hiér waar
hulle wil wees, al het ons probeer
om hulle nader aan die huis by ´n
kerk te laat inskakel.

Vir die volharding van
sendelinge en leraars in ´n harde
omgewing.

Nou hoe maak mens iets reg wat
verlore is? Jy gaan vind dit op die
plek waar jy dit die meeste van die
tyd kort. Jy verdwaal self om te
vind wat jy self nie weet jy soek
nie.
Een manier hoe ek dit kon verrig in
vandag se lewe was om die jong
klomp weg te kry van die besige
bedrywige wêreld. Dit was deur
voor te stel dat almal saam gaan
kamp. Die aanvraag was groot
maar die betrokke persone was
tog so ‘n lekker groep mense.

Ons versoek om Bybelklasse by
die Senior-Burgers Universiteit te
kan gee.
Vir meer jongmense en kinders
in die kerk.
Vir die regte hulp en wysheid vir
die gemeenteprojek in Forte da
Casa.
Vir die “Amerikaanse ete” wat ons
vir die Engelse studente daar wil
aanbied.

Vir Saterdag se solidariteitsdag
in die parkie in samewerking met
Ons praat van ´n klein groepie van
die stadsraad.
10 dosente, almal deeltydse
pastors wat soms self studeer, Vir bewaring van die bose en
voorgraads en nagraads moet van die meesleurende tydsgees.
help, skakelwerk en administrasie Dankie vir jul ondersteuning en
behartig, nuwe studente werf, voorbidding.
kursusse op die internet uitwerk en
Manie en Annelie Taute
behartig, studente geestelik begePortugal Sending-nuusbrief gedateer 1
lei en inspireer in Mosambiek, Bron:
Junie
2016;
Stuurgemeente:
NG
Angola, Brasilië, Italië en Portugal. Potchefstroom-Noord, Posadres: NG Noord,
Ons dank die Here vir goeie same- Posbus 20865, Noordbrug 2522 E-pos:
Sluit by ons Facebookwerking en bid vir die energie en hermanustaute@gmail.com
groep aan: Manie en Annelie Taute
in
wysheid wat nodig is.
Portugal;
Bankrekening:
NG
Kerk
Die Bybel Instituut

Vir einde September beplan ons ´n
groot konferensie oor die Bergpredikasie as deel van ´n strategie
om mense meer bewus te maak
van die rykdomme wat in God se
Woord is en hoe ´n mens daarby
kan uitkom en dit toepas. Elke
tweede Woensdag het ons ´n

Potchefstroom-Noord: Portugal Sending, Tak:
ABSA Tomstraat, Takkode: 335138, Rek. Nr.:
4061419137

JEUGKAMP
Soos meeste van julle weet, is
vandag se lewe vir ‘n tiener nie
een van die rustigste in die wêreld
nie. Daar word soveel verwag van
‘n tiener en soms word hulle ver-

Ds. Gideon het voorgestel dat ons
op sy plot die natuur gaan bewonder. So bietjie wild daarby met die
wonderlikste uitsig op ‘n vlakte met
‘n rivier en klein poeletjies waar
ons kon swem, maar dit eerder nie
op die winterdae nie.
Dit alles begin by die vertrek vanaf
die kerk, wonderlike uitsig al langs
die ou pad op pad na Bronkhorstspruit toe. Seker daarvan jy
sal na jou asem snak as jy daar ry,
en dis nog nie eers die plot self
nie.
Na so ‘n uur en ‘n half se geryery
raak mens maar beenlam en wil
bietjie strek. Almal het dit daarom
waardeer nadat ons by die huis
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gestop het. Ds. Gideon kon bly
wees daar was so ’n paar flukse
jong knape wat kon help om die
venster te vervang en die geiser te
probeer regmaak, maar nog voor
ons ons oë kon uitvee, was dit al
klaar donker.
Nou so begin die eerste aand en
almal sit om ‘n vuur, en wat doen
mens om die glansende beweging
van die vlamme? Jy gesels of jy
staar diep tot jy die kleinste ou hittegolfie kan voel van die vlamme
op jou gesig. So na ‘n lekker
vleisie op die kole en klaar in die
maag en ‘n warm koppie koffie in
die hand, vergader al die verlore
mense en geniet die aand saam.
Hoe tyd so vinnig kan verby
beweeg, sal niemand weet nie,
maar loop sal hy vinnig doen.
Die volgende môre was maar een
vir laat opstaan en lekker ontbyt
maak. Ds het ons soos skape hom
laat volg ná die ontbyt en so wonder ons waarheen verdwaal ons
nou eintlik? Wat ons nie geweet
het nie, is dat daar ‘n baie mooi
uitsig oor die hele plot vir ons wag.
Stil wees was die regte ding
gewees daar. Om die natuur te
beleef, die wind in jou hare te hoor,
die Zebras in die verte te sien opbeweeg na die weivelde, nou dit is
om jouself weer een te maak met
die wêreld van die natuur.

Jy sal nooit glo hoe stadig tyd
verby sal gaan as jy rustig is nie, ‘n
halfuur het amper soos drie ure
gevoel op die klip. So was daar
gesê om die dag net te geniet,
geen tyd en geen perke nie, net jy
en die natuur voor jou, dis al. Om
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jy die naweek ervaar het, beleef
het, dit is ‘n hoogtepunt. Net die
gevoel van dat almal nuwe rus en
vrede gevind het, is die gevoel wat
jy net weer kry en voel jy het
Glo dit of nie, maar vier ure kan
geslaag in jou doel, omdat jy weet
soos ‘n hele dag voel van oggend
almal is daar weg met nuwe sietot aand, en dit gee jou baie dinkninge in die lewe.
werk. Dink aan waar jy staan met
jou vriende, ouers, geliefdes, maar Wat voorgestel kan word na die
grootliks met jouself. Meeste men- belewenis van die kamp , is om
se weet nie rêrig hoe om hulleself jouself die guns te doen om soveel
te vind nie. Hier is ‘n oplossing: moontik jouself in die natuur te
stuur jouself in die natuur in en plaas en jou weer te vind waar jy
luister. Jou oë sal oopgaan soos jy verlore gegaan het.
die natuur waarneem met sig, gePieter Smith.
hoor en reuk.
-—oooOooo—So kom almal een vir een weer
bymekaar laat die middag en soos
OM TE DIEN IS OOK ‘N
gewoonlik kan kinders nie sag
VREUGDE
wees nie, soos ds gesê het die ogDie afgelope tyd het ons heelwat
gend op pad terug. Maar met geaandag in Die Kandelaar gegee
raas en al kon jy die sterre sien,
aan die konsep van “diens” in die
soos jy deur die dag die natuur op
lewens van ons Christene. Ds Giland sien, so sien jy die wonder
deon het ook in ‘n paar preke klem
van die sterre in die aand en neem
gelê op hierdie begrip en op ons
dit ook waar. Weer langs die
taak as gelowiges om in diens van
kampvuur met nog ‘n koppie koffie,
die Koninkryk te staan. Laas
kyk jy op en jy sien die maan so
maand het ons in die maandblad
onvoltooid, maar tog kan jy die
‘n oorsig gegee van die betekenis
volle sirkel waarneem, asof dit
van die begrip diens van barmharjyself is.
tigheid. Die beste voorbeeld van
Jy is amper gevul, maar dit voel diensbaarheid is die lewe van Jealtyd asof daar ‘n leemte is in die sus Christus, wat ons rolmodel is
lewe, en na die kamp was my wat diens betref:
leemte gevul. Nuwe siening in die
“Want ook die Seun van die mens
lewe, nuwe lewe in die wêreld,
het nie gekom om gedien te word
nuwe krag vir die pad wat voorlê.
nie, maar om te dien, en sy lewe te
gee as losprys vir baie.” (Mark
10:45). In ons lewe is dit so
dikwels juis anders. Ons wil bedien
word en ons kan nie stry nie – dit
is tog so lekker. Hoe bevredigend
is dit byvoorbeeld nie as iemand
vir jou bedien met ‘n koppie koffie!
En dit is goed. Maar ons mag nie
ons oorgee aan die salige gevoel
om bedien te word nie. Ons moet
Die laaste dag was die lekkerste, die voorbeeld van Jesus volg en
al was dit met net vier ure se slaap leer om te dien – nie slaafs sonder
in vir my, kan ek sê die dag was om vrae te vra nie. Daar is tog
nie verby tot ons daar gery het nie. baie geleenthede as ons ons oë
Om op die klip voor die huis te sit wegdraai van onsself en ons oë rig
met jou vriende en net te deel wat op ander mense en hulle
vir ‘n tiener te sê: “Oukei, jy het 4
ure om te doen wat jy wil op die
plot”, en teen dan terug te wees,
was nie ‘n fout nie.
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probleme. So kan ons leer dat om wat ons aan hulle gegee het. Een
van ons lidmate het later nog ‘n
te dien, bring geluk en vreugde.
hele paar komberse gaan koop
wat oom Hans nog moet kom haal.
Buiten hierdie skenking, het ons
ook aan ‘n verarmde gemeente
van die VGK in Middelburg 10 gehekelde komberse oorhandig. As
‘n mens in ag neem dat daar
20,000 blanke hawelose mense in
die Pretoria streek is, is ons
bydrae maar ‘n druppel in die emToe ons op Sondag, 3 Julie, die
mer. Nogtans is dit ‘n groot
komberse wat u gebrei en gekoop
vreugde dat ons iets kon bydra en
het, aan oom Hans van Rensburg
ons bid dat dit tog vreugde verskaf
van Doulos oorhandig het, was dit
het aan ‘n paar mense wat in nood
wat ek ervaar het: vreugde en geverkeer.
luk. Geluk omdat ons uiteindelik
die gebreide en gehekelde blok- Baie dankie aan elkeen van u wat
kies alles aanmekaar kon sit en getrou blokkies gebrei en gehekel
mooi afrond. Vreugde omdat ons het in sulke mooi, helder kleure.
‘n klein bietjie kon doen om mense Ek is seker hulle sou enigeen se
se nood te verlig. Doulos is ‘n ge- hart verbly het en veral warm
meenskapsprojek wat hom toe- gehou het. Dankie ook aan perspits op armoedebediening in die sone wat ag geslaan het op ons
Noorde en Weste van Pretoria. versoek om gekoopte komberse te
Hulle projekte sluit die volgende in: skenk. Ons waardeer u bydraes
opreg in hierdie tyd wanneer almal
♦
‘n Kibbutz waar mense deur ‘n
aan hulle sakke voel dat dit met
holistiese benadering terugons ekonomie nie goed gaan nie.
geplaas word in die gemeenAan God die eer!
skap.
Jansie.
♦
Kleuterskole. Daar is 4 kleuterskole by 4 informele nedersetOMGEE-VROUE
tings waar kleuters opgehef
word om ‘n gelyke kans in die Wanneer laas het u regte egte
lewe te kry.
Boeremusiek gehoor?
♦

Kersprojek. Elke jaar word
2000 mense uit informele
nedersettings gehaal en vir die
dag bederf.

♦

Tuisonderrigsentrum. Daar is
‘n sentrum in Sonop, Brits
waar hoërskoolleerlinge tuisonderrig ontvang in sentrumverband.

♦

Rekenaaropleiding. By die opleidingsentrum in Waverley
word individue gratis opgelei
ten einde werkskepping te
bevorder.

Daar was altesaam 10 gekoopte
komberse, 1 lappieskombers en
15 gehekelde/gebreide komberse

En...Wanneer
laas
volkspele gedoen?

het

u

Kom gerus op 17 Augustus om
17:00 en neem deel aan al die
vrolikheid by Rusoord. Helene
Pretorius beplan ‘n heerlike
geleentheid vir die middag.
Aalmal is hartlik welkom, veral
diegene wat in die gemeente
was met die totstandkoming van
Rusoord.
ONTHOU ASB 17 AUGUSTUS
BY RUSOORD OM 17:00

###OOO###

3 AUGUSTUS
MINIBASAAR
KERKSAAL
Ons wil van hierdie geleentheid
gebruik maak om bietjie geld in te
samel vir die gemeente. Die gebruiklike verversings sal verskaf
word: pannekoek, kerrie en rys,
toeklapbroodjies en natuurlik koffie.
Kom ondersteun ons asb nadat u
u kruisie getrek het — op die regte plek natuurlik!
Laat weet vir een van ons indien
u hand kan bysit . Ons sal dit
waardeer. Dankie.

WAT AS JOU OPPONENT OOK
REG IS?
Gesprek is onontbeerlik in geloofsonderskeiding. Veral gesprek met
mense wat van jou verskil.
Daar is natuurlik mense in die kerk
wat anders dink hieroor, nl dat die
antwoorde wat ons soek direk aan
ons gegee word. Dat ons daarom
gesprek nie nodig het nie.
Die gereformeerde tradisie dink
anders hieroor en het nog altyd respek gehad vir gesprek wat
insluitend van aard is. Daarom
mag daar nooit sommige stemme
wees wat met mag oor ander
heers nie. Almal het die Woord en
Gees ontvang en daarom moet
daar na almal geluister word.
Respekvolle insluitende gesprek is
‘n motief wat baie diep in ons gereformeerde gene lê. Dit veronderstel dat ons nader aan die waarheid kom wanneer ons in diep
gesprek met mekaar gaan. Diep
respekvolle gesprekke tussen
mense wat van mekaar verskil, is
heilig en broodnodig.
Daar is tans vurige gesprekke en
debatte in ons kerk. Dit is gesond,
mits ons bereid is om na mekaar
te luister, natuurlik veral wanneer
ons van mekaar verskil. Dit help
min dat ons wat van mekaar ver-
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skil wedersyds fokus op die foute heid, is jy seker bewus van jou
blindekolle en die noodsaak om na
van die teenparty.
ander wat van jou verskil, te
Dan het ons in effek opgehou
luister.
luister na mekaar. Wanneer ek
luister om die foute in die ander se Dalk wil Paulus sê, hulle wat die
argument alleen raak te hoor, waarheid volkome beet het, moet
luister ek in effek eintlik net na my- liewer stilbly en begin luister, én
self, sê Otto Scharmer, die fe- soos jy kan agterkom, liewe leser,
nomenoloog wat ‘n studie gemaak skryf ek hier maar eintlik vir myself.
het van transformatiewe gesprekDr Frederick Marais, Kerkbode, 17
ke in sy boek Theory U.
Junie 2016.
Ek kan ook anders luister sonder
dat ek noodwendig my standpunt DIE VERSKIL TUSSEN MODERN
EN POSTMODERN
hoef te verander. Ek kan met em(Hierdie artikel word geplaas
patie luister. Ek kan my probeer
omdat daar so baie gepraat word
inleef in die wêreld van waar my
van modern en postmodern wangespreksgenoot kom en met emneer daar gedebatteer word oor
patie reageer.
wat die Bybel te sê het vir ons in
So ontwikkel daar die moontlikheid ons moderne samelewing. Ook
dat ek die waarheidsmomente in wanneer in die koerante geskryf
sy/haar reaksie begin raaksien. word oor die betekenis van die
Gewoonlik bring dit versagting aan kerk en geloof in ons moderne tegdie ander kant van die tafel en ont- nologiese era, word daar gewoonstaan daar ook empatie vir my ver- lik van hierdie begrippe gepraat.
Daarom het ek dit goed gedink om
trekpunte.
hierdie artikel wat die begrippe
Dán, sê Scharmer, gebeur daar verduidelik, te plaas vir kennisiets misterieus, ons begin saam name. D K)
iets nuuts hoor, iets wat uit die
toekoms na ons toe aankom, Modernisme sluit ‘n soeke na die
“receiving the future as it emer- absolute, ontwyfelbare en rages”.
sionele sekerheid in. Hierdie
sekerheid berus net op logika en
Ek het ‘n idee dit is waarna ons
bewyse. Baie voorstanders van
almal ten diepste smag, ‘n luister
modernisme erken dat dit dalk
wat ons help om nie net onsself te
onmoontlik mag wees, maar dit bly
hoor nie, óók nie net ons gesteeds vir hulle ‘n ideaal om na te
spreksgenote nie, maar die fluis- streef. Hierdie sekerheid gaan oor
terstem van die Gees wat ons nooi meer as net definisies. Baie mona ‘n nuwe toekoms.
derniste het geglo dat hierdie
Om daar te kom, stel Scharmer sekerheid moontlik was – dit hang
voor, moet ons letterlik oor onsself net van die wetenskap af. In die
kan kom. Dit is onafwendbaar dat harde wetenskappe, veral fisiese
ons almal beperkte kennis en insig wetenskappe soos wiskunde, lê
het. Niemand ontvang al die ons sekerheid.
gawes nie, maar saam hoor ons ‘n Die postmodernisme verwerp
voller weergawe van die melodie sekerheid. Postmoderne denke
van die evangelie.
word gedefinieer deur die geloof
Ek het al baie gewonder hoekom (nie sekerheid nie) dat alle
Paulus in die bekende hoofstuk aansprake op waarheid deur dit
oor die Liggaam van Christus in 1 wat ons glo, geïnfekteer is. Daar is
Kor 12 in vs 14 sê:”…hulle wat die nie so iets soos “’n siening van
swakste voorkom, is noodsaaklik”? nêrens” nie. Selfs bewyse en logika is afhanklik van waardes – dit
Wel, as jy bewus is van jou swak-
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vloei voort uit ‘n sekere perspektief. Die onderskeidende kenmerk
van postmoderne denke is dat alle
absolute aansprake op die waarheid met suspisie bejeën moet
word. Aansprake op sekerheid
moet onderdruk word. Wat beteken dit? Mense kan nie veroordeel word om anders te glo as
die heersende paradigma nie.
Modernisme het die sogenaamde
“harde” wetenskappe verhef tot ‘n
spesiale status – hulle besit die
kennis. Daarom moet alles op die
wetenskap berus.
Die postmodernisme bevraagteken
alle aansprake op sekerheid –
aansprake wat ander negatief mag
beïnvloed. Die postmodernisme
glo dat alle “kennis” slegs
“geregverdigde geloof” is. Dit wat
ek glo, is belangrik. [Geloof hier
word nie in die teologiese sin gebruik nie.] Daar is geen absolute
waarheid nie, maar waarheid is
slegs my perspektief op ‘n saak.
(Uit die blog van Coenie Slabber
op die webwerf: Bybelkennis.)
INDIVIDUALISME EN DIE GELOWIGE
Met reg word individualisme as
een van die grootste gevare van
die kerk gesien. Dit is egter nie
moontlik, en ook nie wenslik, om
alle vorme van individualisme uit
ons teologie te verwyder nie.
Individue moet steeds op die evangelie reageer.
Individue moet steeds gehoorsaamheid en lojaliteit beoefen.
Individue is steeds aanspreeklik vir
hulle optrede.
Wat wel kortkom, is die begrip van
‘n korporatiewe identiteit: ek is wie
ek is omdat ek deel van die kerk
is.
I am because we are; since we
are, therefore I am (John Mbiti).
Teologie word in die kerk ontwikkel, belig, verkondig en toegepas.
Ons moet ons identiteit in
die geloofsgemeenskap bou.
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Die kerk is die openbare gesig van die evangelie. is op 3 Julie. Geluk aan hulle en aan die grootouers.
Vir baie mense is dit die enigste evangelie wat hulle Daar was ook vreugde vir Andries en Lindie Stapelooit sal hoor.
berg met die huwelik van Andries se dogter. Baie
(Uit die Blog van Coenie Slabber op die webwerf: geluk met die groot gebeurtenis.
Bybelkennis.)
Voorbidding word ook gevra vir die bejaardes, of
LIEF EN LEED

hulle in ‘n aftree-oord of nog in hulle eie huise bly –
veral in die koue winter.

Soos gewoonlik, maar met erns, word u gereelde
Nog mense vir wie ons moet bid, is dié wat hulle
voorbidding gevra vir die volgende mense:werk verloor het of om verskeie redes onder groot
Bets du Toit wat in Rusoord opgeneem is en vir haar
druk is by die werk.
seun by wie ‘n breingewas verwyder is en wat sukkel om te herstel.
Finesse Bookkeeping
Sus Boshoff wie se knievervanging goed afgeloop
•
Full monthly bookkeeping services up to Trail Balance, including customers &
het. Sy is weer tuis in Lofdal waar sy herstel.
suppliers.
Lettie van Niekerk wat in en uit die hospitaal was en
nou weer terug in Protea-Oord se sorgsentrum is.
Sarel en Pattie Venter wie se seun, Sarel, oorlede is
agv ‘n hartaanval.
Betsie de Wet wat nog moeilik loop en sukkel om te
herstel nadat sy in haar kamer geval het.

•

Submitting of VAT returns (VAT201)

•

Monthly payroll services

•

Submitting of PAYE,SDL & UIF returns (EMP201)

•

Monthly declaration to UIF & bargaining council

•

EMP501 Reconciliations and Submissions

•

Submitting of individual Income Tax Returns

Contact Cornel Vorster at 082 859 6679

Margaret Sevenster wat in en uit die hospitaal was
en sukkel om te herstel.
Mike Groenewald wat steeds probleme met sy heup
ervaar.
Barney le Grange wie se suster gesterf het. Bid dat
die Here vir hom en Fairy sal versterk in hierdie
moeilike tyd.
Martin Odendaal wie se suster ‘n hartaanval gehad
het en nog nie na wense herstel het nie.
Catharina van Wyk wat nog steeds sukkel met haar
gesondheid.
Klaas van Rensburg wat nog steeds sukkel met sy
been. Eindelik is vasgestel dat die been tog gebreek
was en nou moet hy ‘n spesiale spalk dra. Sy kakebeen is ook weer geopereer met goeie sukses. Nou
lê die herstel voor.
Antoinette wat nog steeds sukkel om oor Marieta se
dood te kom
Daar was ‘n paar begrafnisse in die gemeente die
afgelope maand, nl diè van Marieta van Huizen op 1
Julie, oom Fanie Nel op 6 Julie, Jurie Human op 7
Julie en Jack Scheepers op 11 Julie. Die afsterwe
van ‘n geliefde is altyd skokkend en moeilik om te
verwerk, selfs al was daar ‘n lang siekbed voor die
dood. Bid asb vir elkeen wat geraak is deur die afsterwe van bg persone.
Daar was darem ook rede vir blydskap by Karin en
Hennie Weideman wie se seuntjie, Enrico, gedoop
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