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PARADOKSAAL 

Paradoksaal, dit is inderdaad hoe 

die Christene se viering van Jesus 

se dood en kruisiging beskrywe 

kan word. Dit is paradoksaal dat 

die vroeë afsterwe van ‘n geliefde 

en besondere leier met blydskap 

gevier kan word. Na Jesus se 

dood en begrafnis was sy eerste 

volgelinge verslae, verlore en 

bang. Toe staan Jesus op uit die 

dood, berig die Nuwe Testament. 

Die eerste getuies van sy op-

standing is moeilik geglo, maar al-

gaande het die getuies meer ge-

word en het dit ‘n heerlike werk-

likheid vir die eerste Christene ge-

word: Jesus wat gesterf het en be-

grawe is, het opgestaan uit die 

dood! Daarom vier Christene 

vandag nog sy dood met 

blydskap, want dit is opgevolg 

deur sy opstanding. 

In April vier ons weer Paasfees 

waartydens hierdie heilsgebeure 

herdenk word. Mag vanjaar se 

vieringe weer u geloof versterk. 

Ds du Toit van der Merwe het vir 

ons ‘n interessante en kosbare 

artikel geskrywe oor Paasvieringe 

in die geskiedenis van die kerk. 

Ons hoop dit verryk u kennis oor 

hierdie besondere gebeurtenis. 

April is ook die tyd van die eerste 

(kort) skoolvakansie van die jaar. 

Uit wat ek hoor van skoliere en 

onderwysers, lei ek af dat daar 

hard gewerk is gedurende die 

eerste kwartaal. Geniet dus die 

vakansie, ook die ouers wat bietjie 

van ‘n breek kry van al hul skool-

verpligtinge. 

April is hier in Pretoria gewoonlik 

‘n pragtige en sonnige herfs-

maand wat ons sekerlik goed kan 

geniet voor die winter met sy vaal-

heid en koue kom. Maak gebruik 

daarvan en geniet April ten volle. 

Ons hoop julle geniet ook hierdie 

uigawe van Die Kandelaar. 

Daan en Jansie Kilian. 

WIE IS DIE KWAADSTE? 

Die jaar het nie goed begin nie. 
Gedurende Februarie is baie 
plaasmoorde aangemeld. Die Spur
-video wat die wêreld ingestuur is 
en die reaksie daarop:  almal word 
opgeroep om Spur te boikot. Vir 
die oningeligtes wil ek net kortliks 
vertel dat daar met ‘n selfoon ‘n 
video geneem is van ‘n blanke 
man wat oorstap na ‘n groep 
swartmense wat ook daar eet. Hy 
probeer om hulle aandag te vestig 
op die feit dat sy dogtertjie deur 
een van die kinders wat daar speel 
deur die gesig geslaan is. Die 
gesprek ontaard, hy word gevloek 
en hy begin dreigend sy vinger 
wys en natuurlik eindig dit nie 
goed nie. Blykbaar het die Spur 
hom verbied om hulle, of enige an-
der Spur, weer te besoek. 

Volgens Friedman (2014), direk-
teur van die Centre for the Study 
of Democracy, is Suid-Afrika se 
heel kwaadste mense die swart 
middelklas wat steeds rassisme in 
die werkplek beleef. Vir hierdie 
groep het hoër inkomste nie meer 
geluk beteken nie. Inteendeel, 
kontak met witmense beteken ge-
woon dat hulle in kontak kom met 
steeds aanwesige vooroordele 
jeens hulle, en dit lei na woede.  

Met betrekking tot ons apart-
heidsverlede is daar ‘n hele paar 
kategorieë van ongelukkige men-
se. Dikwels beleef ons dat ons 
geslag wat nasionale diensplig 
moes verrig, ongelukkig is daar-
oor, eintlik kwaad is. Die brief van 
Chris Louw in die Beeld  “Boetman 
is die bliksem in” in 2000 was in 
reaksie op ‘n boek wat Willem de 
Klerk geskryf het met die titel: 
“Afrikaners:  kroes, kras, kordaat”. 

Louw se brief was ‘n soort katarsis 
en die woede in sy brief was gerig 
aan die geslag Afrikaners voor 
hom. Sewentien jaar later is daar 
steeds mense wat woedend is. 
Ons het dus diegene wat kwaad 
was, en diegene wat destyds nie 
kwaad was nie, maar wel vandag 
is. Koerantberigte soos Ek is 
kwaad, baie kwaad na die rooftog 
kan daagliks in Suid-Afrikaanse 
dagblaaie gevind word. Vroeg in 
2015 skryf Tim du Plessis dat sy 
voorneme vir die jaar wat voorlê, is 
om kwaad te bly. 

Statisties gesproke is 84,14% 
(Jackson 2014:1) van die bevol-
king Christene. Maar goeie Chris-
tenmense word mos nie sommer 
kwaad nie, of hoe? En indien dit 
wel gebeur, wys hulle mos nie 
emosies nie en moet hulle dit 
onderdruk. Die Bybel behoort ons 
tog te help om nie kookpunt te 
bereik nie, eintlik moet die Bybel 
ons afkoel voordat ons kookpunt 
bereik. Dan vind ons in Genesis 
22 dat Abraham amper vir Isak of-
fer; in Rigters 11 gebeur dit wel dat 
‘n pa sy dogter offer. Rigters laat 
ontelbare lyke van mishandelde 
mense agter. Oë word uitgesteek, 
‘n vet koning word op sy toilet 
doodgesteek, daar is menseroof, 
moord, verkragting.  Wat maak 
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ons nou met hierdie verhale? My 
poging om troos in dié Bybelboek 
te kry en my emosies te kalmeer, 
het dalk die teenoorgestelde uit-
werking. Miskien het dit waarde 
om hierdie ou verhale te lees, om 
op ‘n egte wyse om te gaan met 
wat my liggaam beleef en my 
verstand kan aangryp. 

Mag jy om die regte redes kwaad 
word? Is dit nie dalk ongesond om 
te gou vergifnis en versoening te 
wil uitspreek terwyl mense nog 
worstel om ‘n verkragting of moord 
te verwerk nie? 

Moontlik gaan dit help om Cas 
Wepener se boek Kookpunt!  
Nadenke oor woede in die predi-
king te hanteer. Ek beplan om na 
die paasgebeure hierdie tema te 
hanteer. Johannes 2:15: “Toe het 
Hy met toutjies ‘n sweep gemaak 
en almal uit die tempel uitgejaag, 
ook die skape en die beeste. Die 
geld van die geldwisselaars het Hy 
op die grond gegooi en hulle tafels 
omgekeer. Vir die mense wat die 
duiwe verkoop het, het Hy gesê:  
Vat hierdie goed weg! Moenie die 
huis van my Vader ‘n besig-
heidsplek maak nie.” Maar die 
Jode het Hom aangespreek en vir 
Hom gesê: “Met watter wonder-
teken kan U vir ons bewys dat U 
hierdie dinge mag doen?” Jesus 
het hulle geantwoord: “Breek 
hierdie tempel af en in drie dae sal 
Ek hom oprig”. 

Ds Gideon. 

GOEIE VRYDAG JA, MAAR WAT 
VAN AS-WOENSDAG EN VET 

DINSDAG? 

Ons kerk se wortels lê in die 
Rooms Katolieke Kerk van die 
middeleeue. In die tyd van die 
Hervorming het die leiers van die 
vernuwing ervaar dat die destydse 
Kerk nie gewillig was om terug te 
gaan na die Bybel en die beginsels 
wat daarin neergelê is nie. Daarom 
het hulle besluit om self ’n nuwe 
fondament te lê, gebaseer op die 
Skrif. 

 Die praktiese vraag was toe: Wat-
ter van die kerklike tradisies en ge-
woontes wat deur die eeue heen 
ontwikkel het, kan behou word en 
watter nie?  Omdat die kerklidmate 
in die middeleeue grotendeels 

ongeletterd was, kon hulle nie self 
die Bybel lees nie. Dit het ’n ern-
stige geestelike verval in die kerk 
meegebring wat al erger geword 
het deurdat die kerk hardnekkig 
aangehou het om in Latyn te preek  
en die Bybel net in Latyn in die 
kerk te lees toe die mense van Eu-
ropa lank nie meer Latyn gepraat 
het nie. 

Maar tog het die kerk besef dis 
nodig om die lidmate te laat deel in 
die dinge wat op die kerk se alma-
nak is. Hulle het probeer om die 
mense se aandag te behou deur 
beelde en skilderye in die kerk te 
sit sodat die mense iets kon sien 
van die Bybelse verhaal. Daarby is 
van die gebeurtenisse ook gedra-
matiseer sodat die mense kon 
deelneem en hulle is aangemoedig 
om by sekere geleenthede klere 
aan te trek wat daarby sou pas.  

Die vasstelling van Goeie 
Vrydag. Die Paasfees wat gaan 
oor die lyding en dood en opstan-
ding van Jesus, se tyd is elke jaar 
vooraf vasgestel deur ’n ingewik-
kelde formule wat ook deur die 
Jode gebruik is vir hulle Pasga. 
Omdat hierdie berekening op die 
maan se stand gebaseer word, val 
dit nie volgens ’n datum op die ka-
lender nie, maar dit word wel so 
bereken dat die kruisiging van Je-
sus op ’n Vrydag herdenk word en 
die opstanding op die Sondag 
daarna.  

Dit het vroeg in die geskiedenis 
van die kerk reeds gebeur dat ’n 
tydperk van vas en van rou oor 
sonde aanbeveel is voor die 
Paasfees. Dit is later vasgestel op 
40 dae voor die tyd omdat die By-
bel op ’n paar plekke praat van 
mense wat so lank gevas het. Ook 
Jesus het in die woestyn 40 dae 
lank gevas. In die kerk was die 
idee nie dat  hierdie ’n totale vas 
kan wees nie, maar om sekere 
dinge prys te gee oor hierdie 
tydperk.  Dit is veral aanbeveel dat 
’n mens nie vleis sou eet in 
daardie tyd nie.  

As 40 dae voor Paastyd nou 
uitgewerk word, sou die vas begin 
op ’n Woensdag. Die teken vir die 
aanbreek van hierdie tyd was dat 
mense by ’n kerkdiens as voor 
hulle voorkop aangesmeer sou 

word. Volgens tradisie was dit die 
as wat verkry is wanneer die 
vorige jaar se palmtakke wat ge-
bruik is by die optog op Palm-
Sondag, verbrand is. Daarom is 
hierdie Woensdag wat die begin 
van die vastyd aangedui het, “As-
Woensdag” genoem.  

’n Lang donker tyd vooraf.  
Kerklidmate het hierdie lang 
“vastyd” beleef as droefgeestig, 
sonder vreugde. Dit het bekend 
geword as die “Lydenstyd” (in En-
gels “Lent”).  Hierin het die kerk 
die voortou geneem. In die kerk 
was daar daaglikse gebede, wat 
vooraf opgestel is om elke dag van 
die jaar voorgelees te word. Waar 
die uitdrukking “Halleluja!” of  “Prys 
die Here!” in hierdie tydperk voor-
gekom het in die gebede, het die 
priester dit uitgelaat. Daar is ook 
nie gedurende hierdie tyd huwelike 
in die kerk bevestig nie, en 
blomme en ander versierings is 
ook weggelaat. 

Die datums van die Paasfees is 
lank voor die tyd bekend gemaak 
en daarmee saam ook die datum 
van As-Woensdag. By die gewone 
mense het daar toe algaande die 
gewoonte ontstaan om darem voor 
die verskriklike donker tyd aan-
breek, ’n laaste keer fees te vier 
met lekker eet en jolyt. Dit moes 
wees op die Dinsdag voor As-
Woensdag. Hierdie fees word 
vandag gehou op groot skaal in 
lande met baie Rooms Katolieke 
lidmate. Party noem dit Karnaval 
en ander weer Mardi Gras. Mardi 
Gras is die Frans vir Vet Dinsdag 
en Karnaval kom van die Latyn 
“carnevarium” wat beteken  vaar-
wel aan vleis.  Dit kom waarskynlik 
van die verpligting om op daardie 
dag al die vleis wat in die huis 
was, op te eet omdat dit op 
Woensdag, die volgende dag, nie 
meer toelaatbaar sou wees om 
vleis te eet nie.  

Vandag het hierdie feeste in party 
van die lande waar dit gevier word, 
geweldige afmetings aangeneem. 
In Brasilië is hulle Carnival die be-
langrikste vakansiedag in die jaar. 
In Rio de Janiero is daar op 
daardie dag ’n reuseviering waar 
twee miljoen mense saam jolyt 
hou. Hier het ons dus weer  te 
doen met iets wat  uit die tradisie 
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van die middeleeuse kerk ontstaan 
het en absoluut niks met die Bybel 
te doen het nie. Laat ons dus 
dankbaar wees dat ons nie so ’n 
tradisie het nie.   

Hoe hou ons hierdie fees?  Ons 
het nodig om mooi na te dink oor 
ons viering van die geweldig be-
langrike dinge wat ons by die 
Paasfees onthou. Dit gaan oor Je-
sus Christus, sy lyding en sy dood, 
maar ook die oorwinning van sy 
opstanding. Kan ons wel iets wen 
deur die tradisies van die kerk van 
die middeleeue hier te probeer 
navolg? Moet Goeie Vrydag vir 
ons ’n dag van rou wees en die 
Saterdag ’n dag van stilte terwyl 
ons dan eers op die Sondag by die 
vreugde uitkom? Ons moet begrip 
hê vir die trauma wat die dissipels 
deurgemaak het. Maar moet ons 
werklik probeer om elke jaar hulle 
emosies na te maak wat hulle in 
daardie tyd ervaar het?  

Wat van die Nagmaal? Ons hou 
die Nagmaal heelwat kere elke 
jaar. Waarom? Ons doen dit omdat 
dit ’n duidelike opdrag van Jesus 
self was dat ons dit moet doen om 
te onthou wat Hy vir ons deurge-
maak het. Hier gaan dit beslis nie 
om wie ook al se tradisie nie. Dit 
gaan ook nie oor enige emosie wat 
ons moet probeer namaak nie.  
Die Nagmaalsformulier stel dit 
pragtig duidelik dat ons die tekens 
van Jesus se lyding met groot 
eerbied ontvang en eet in die 
besef van wat dit vir Hom gekos 
het om ons te red. Maar die formu-
lier maak dit ook duidelik dat dit 
nie ’n droefgeestige atmosfeer 
hoef te wees nie omdat Jesus self 
by die eerste Nagmaal gesê het 
dat Hy uitsien na “daardie dag 
wanneer Ek die nuwe wyn in die 
koninkryk van God sal drink.”(Mark 
14: 25) Daarom noem die formulier 
die Nagmaal ook ’n vreugdefees.  

Wat Jesus gesê het oor Goeie 
Vrydag. As ons oplet na wat die 
Skrif sê, sien ons dat op Goeie 
Vrydag daar reeds tekens is van 
die oorwinning wat ons Here 
behaal het deur die prys wat Hy 
ten volle vir ons betaal het. Vir die 
misdadiger langs Hom aan die 
kruis het Hy gesê: “Ek verseker 
jou: Vandag sal jy saam met My in 
die paradys wees.” (Luk  23: 41) 

Dat Jesus reeds op Vrydag die 
oorwinning behaal het, kom 
duidelik uit in sy uitroep aan die 
kruis: “Dit is volbring!” (Joh 19: 30)   

Wat die Nuwe Testament verder 
sê.  Ons kry ook verder die 
duidelike aanduiding dat Jesus die 
oomblik toe Hy die offer vir ons 
sondes betaal het, in die hemel 
ingegaan het en voor die Vader 
verskyn het.   

Dat Jesus se liggaam in die graf 
weggelê is op Vrydag voor sonon-
der en uit die graf opgestaan het 
vroeg Sondagoggend met ’n nuwe 
opstandingsliggaam, is waar. Dis 
ook waar dat die dissipels  kon 
sien hoe Hy met hierdie verheer-
likte liggaam later opvaar hemel 
toe. Dit is wat op aarde gebeur  
het.  Maar wat in die hemel gebeur 
het in hierdie tyd, is iets wat nie vir 
ons beskryf is nie, maar daar is tog 
duidelike verwysings daarna in die 
Nuwe Testament:  

“Met sy eie bloed en nie met 
dié van kalwers en bokke nie, 
het Hy (Christus) net een 
maal die heiligdom bin-
neggaan en ’n ewige verlos-
sing tot stand gebring.” (Heb 
9: 12) 

“Hy het in die hemel self inge-
gaan om nou ter wille van ons 
voor God te verskyn.” (Heb 9: 
24) 

“Nadat Hy die reiniging van 
ons sondes bewerkstellig het, 
het Hy gaan sit aan die reg-
terhand van die Majesteit in 
die hoë hemel.” (Heb 1: 3)  

Ons kry die indruk dat die afwag-
ting in die hemel so groot was dat 
toe die versoening vir ons sondes 
aan die kruis afgehandel was, Je-
sus onmiddellik in die hemel voor 
God verskyn het en dat sy offer 
ook deur God aanvaar is sonder 
versuim. Christus het ook onmid-
dellik weer sy posisie van hoogste 
eer saam met God op die troon in-
geneem. Daar het die gejubel op-
geklink die oomblik toe die offer vir 
die sonde gebring is. Wat Jesus 
gedoen het, was so belangrik dat 
dit in die hemel onmiddellik aan-
vaar is en beskou is as afgehan-
del.  

 

Maar op aarde het die dinge na die 
dood van Jesus stadig verloop so-
dat mense dit kon anvaar en glo. 
Op aarde het dit voortgegaan 
totdat mense gesien het hoedat 
Jesus opgevaar het na die hemel 
toe. Nou is dit ongelukkig so dat as 
ons net konsentreer op die aardse 
gebeurtenisse en hoe mense daar-
op gereageer het. So verloor ons 
die totale prentjie en dan bly Goeie 
Vrydag ’n droewige donker dag.  
As ons by die Nagmaal erken dat 
dit ook ’n vreugdefees is, waarom 
kan op Goeie Vrydag nie ook die 
oorwinning van God se oplossing 
vir die wêreld gevier word nie ?   

Die vier Evangelies fokus meer op 
die lyding en sterwe van Jesus en 
sy opstanding as oor enige ander 
aspek van sy lewe. Ons kan dit 
verstaan en waardeer. Dit is die 
aardse aspek van wat werklik met 
Jesus gebeur het. Maar in die an-
der boeke van die Nuwe Testa-
ment is daar ook ’n ander klem op 
hierdie gebeure. Ons hoor dat ons 
ook saam met Jesus gesterwe het 
en saam met Hom opgestaan het 
in ’n nuwe lewe. Daar word gesê 
dat ons saam met Christus 
gekruisig is en ook saam met Hom 
lewe. Die wonderwerkende krag 
van God om Jesus uit die dood 
lewendig te maak, werk ook in ons 
om ons ’n nuwe lewe te laat leef. 
Dit is nog ’n rede om nie net te 
konsentreer op die fisiese lyding 
van Jesus nie maar om ook bewus 
te wees van die geestelike im-
plikasies wat dit vir elke gelowige 
vandag nog het.   

Kom ons gee aan God die eer vir 
die ryke erfenis wat volgens sy 
Woord vir ons uitgewerk is deur 
die lyding en sterwe en opstanding 
van Jesus sodat ons ook in 
daardie rykdom kan lewe.  

Du Toit van der Merwe 

GEWELD OF…? 

Ek was lanklaas so tot in my siel 

toe geskok as toe ek vanoggend, 

15 Maart, Beeld  se rubriek Wêreld

-Beeld gelees het. Dit het my ge-

voel of my ingewande binne-in my 

draai oor die geweld wat mense 

teenoor mekaar pleeg in ons 

wêreld. Die mees skokkende in die 
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rubriek is ‘n foto van die fotograaf, 

Nick Ut, wat hy op 8 Junie 1972 

geneem het tydens die Viëtna-

mese oorlog. Hy het met dié foto 

destyds ‘n Pullitzer-prys gewen. 

Die foto toon 6 Viëtnamese 

kinders, ek skat so van 5 tot 12 

jaar oud, wat met oopgesperde 

monde vlug nadat hul dorpie Trang 

Bang getref is deur napalmbomme 

van die Amerikaanse lugmag. In 

die agtergrond is ‘n paar soldate 

en die digte rook van die vlamme 

wat hul dorpie verswelg het. 

Die ergste van die foto is die beeld 

van ‘n kaal meisietjie van 9 jaar, 

Phan Thi Kim Phuc, wie se klere 

van haar lyf gestroop is deur die 

brandende jel van die napalm-

bomme. Sy hardloop so kaal en 

skreeuend met oopgesperde mond 

van die gevaar af weg. 

Nadat Nick Ut die foto geneem 

het, het hy die meisietjie in sy As-

sociated Press-voertuig gelaai, 

haar water gegee om te drink en 

die res van die water oor haar kaal 

liggaam gegooi om die pyn te 

probeer verlig. By die hospitaal 

aangekom, wou die dokters haar 

nie help nie omdat hulle van 

mening was dat sy nie sou lewe 

nie. Eers toe Nick sy AP-kaart wys 

en dreig om die wêreld te vertel 

dat die hospitaal haar nie wil help 

nie, het hulle haar behandel. 

Hierdie afgryslike storie het darem 

‘n mooi einde: daar is ‘n inlasfoto 

by van Nick Ut en Kim Phuc wat in 

2012 geneem is toe Kim Phuc die 

VSA besoek het en hulle saam ‘n 

byeenkoms by die Liberty Bap-

tistekerk in Newport Beach, Kali-

fornië, bygewoon het. 

Hierdie foto het my wreed te-

ruggebring by al die berigte van 

oorlog en geweld wat ons daagliks 

op TV sien en in die koerante van 

lees. Dié berigte is so baie dat ons 

ons gevoeligheid vir geweld en sy 

nare gevolge byna verloor het. In 

ons eie land kom daar ook 

daagliks geweld voor. Een van die 

jongste was die skokkende berig 

oor die aanval op Nicci Simpson 

(64) op haar plasie naby Weston-

aria. Sy is vir ure verkrag en ge-

martel deur rowers, haar knie is 

vergruis en haar voete met ‘n e-

lektriese boor deurboor. En dan 

vergeet ek nie van die gereelde 

wreedhede teenoor magtelose 

kinders nie  ̶  selfs deur hul eie 

ouers en onderwysers. In dieselfde 

koerant wat ek genoem het, is 

daar ook ‘n berig oor Suzanne 

Leyden (29) aan wie nou vergoe-

ding uit die Padongelukke Fonds 

toegestaan is. Sy is in 2014 na ‘n 

padwoede-voorval onderaan die 

oortreder se bakkie saamgesleep 

en sy het letterlik by die dood 

omgedraai nadat sy lank in ‘n ko-

ma was. 

Hoekom doen mense sulke afgrys-

like goed aan mekaar?! Is daar nie 

ander maniere om teenoor mekaar 

op te tree nie, veral in geval van 

konfrontasie en verskille?  

Gelukkig is daar: Jesus het dit vir 

ons kom wys. Hy het nie met mag 

en geweld gekom soos die heer-

sers van die wêreld nie, maar met 

genade en liefde. In Joh 13:14 

spreek Jesus hierdie ingrypende 

woorde waardeur Hy te kenne gee 

waaroor navolging van Jesus eint-

lik gaan: ”As Ek, wat julle Here en 

julle Leermeester is, dan julle 

voete gewas het, behoort julle ook 

mekaar se voete te was”. En in Fil 

2:5 skrywe Paulus, wat self ge-

martel en gegesel is ter wille van 

sy navolging van Jesus: ”Dieselfde 

gesindheid moet in julle wees wat 

daar ook in Christus Jesus was”. 

Selfs in die Ou Testament spreek 

die Here deur sy profeet Sagaria 

aan Serubbabel wat die tempel 

moet herbou, hierdie aangrypende 

woorde: “Nie met mag en krag sal 

jy slaag nie, maar deur my Gees”. 

Deur sy Gees werk die Here op 

die manier wat Christus dit kom 

doen het. Nou moet ons sekerlik 

bid dat die Here tog sal intree deur 

sy Gees in hierdie gewelddadige 

wêreld waarin ons leef, maar ons 

mag nooit vergeet dat Hy deur ons 

werk. Ons as gelowiges moet aan 

die wêreld wys hoe om deur die 

Gees te lewe en op te tree. Dit is 

God se Gees wat werk, ja, maar 

ons is God se ambassadeurs in 

hierdie wêreld wat sy saak moet 

dien. Ons is die agente van God 

se manier van doen: nie deur krag 

en geweld nie, maar deur sy Gees; 

die toonbeelde van hoe God se 

Gees werk. 

Teen die stroom van die geweld en 

haat in hierdie wêreld in moet ons 

steeds optree met sy liefde en ge-

nade. Wat ‘n verantwoordelikheid! 

Maar ons as Christene mag nooit 

hierdie verantwoordelikheid ont-

duik nie. 

Daan Kilian.   

 

1.  PORTUGAL  SENDING 

Liewe vriende en ondersteuners, 

'n Foto van die suikerrietbesproei-
ing naby Komatipoort herinner ons 
aan die seën wat julle almal vir ons 
is. Op verskillende maniere word 
gebid, fondse ingesamel en tyd 
gemaak om te dink en te werk so-
dat ons, saam met ander, die Le-
wende Water kan bring in hierdie 
groot geestelike droogte waarin 
Portugal is. Op pad terug van ons 
besoek aan die Mosambiekse stu-
dente het ons weereens gratis kon 
bly by die pragtige Makarios 
kampterrein langs Marlothpark. 
Drie groot koedoebulle het gelê en 
herkou in die koelte oorkant die 
straat, terwyl ons die Woord kon 
deel Sondagmiddag en kon praat 
oor die Here se werk in Portugal. 

‘n Buurman staan vanoggend met 

ons en praat langs die straat, hier 

in Massamá. Hy bekla sy lot en 

verbeurde geleenthede, geld wat 

min raak op hulle oudag. Skielik 

vra hy wat is die belangrikste, geld 

of water? Vir hom, die belangrikste 

twee goed. Dit kom toe by my op 

SENDINGNUUS 
(Ingestuur deur Betsie de Wet) 
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dat die keuse eintlik is tussen God 

en geld. God gee soveel meer as 

wat geld kan koop. Daaroor is die 

bure maar skepties en ons bid vir 

die openbaring van God se Gees 

wat vrede en blydskap bring in on-

sekere tye. Die dinge waarmee die 

sondige natuur van die mens hom 

besig hou, loop uit op die dood, 

maar die dinge waarmee die Gees 

Hom besig hou, bring lewe en 

vrede (Rom 8:6).  Geen geld kan 

die ware lewe en vrede koop nie 

en God gee dit waar Hy mag in-

woon.  

Bergpredikasie 

´n Ruk terug kon die Bybel Insti-
tuut ´n baie suksesvolle konferen-
sie oor die Bergpredikasie 
aanbied. Die klem was op ernstige 
Bybelstudie met aktuele toepas-
sing. Ons was verras met die 160 
deelnemers vanaf alle uithoeke 
van die land. 

Pastor Carlos, links op die foto, het 
destyds tot bekering gekom kort 
nadat hy as jongman ‘n vuurpele-
ton ontsnap het in Angola. Hy het 
´n suksesvolle bediening in Portu-
gal. Langs hom is Isabel Matias 
wat as M-student in Museumkunde 
die evangelie ontdek het. Sy is nou 
student en sekretaresse by die 
Bybel Instituut, met ´n roeping vir 
voltydse bediening. 

Ons is reeds besig om te werk aan 
die volgende ABEN konferensie 
wat 5-7 Oktober plaasvind. Dié 
keer word Romeine bestudeer, ter 
herinnering aan die Hervorming 
van 500 jaar gelede toe Martin Lu-
ther sy protes in Wittenberg teen 
die kerkdeur vasgespyker het. Hy 
moes vlug vir sy lewe omdat hy 
onder andere gesê het dat die ge-
sag van die kerk by die Woord van 

God lê en nie by die kerkleiers nie.  

Ons wil Christene, kerkleiers en 
skeptiese ongelowiges in die Por-
tugeessprekende wêreld help om 
reg te fokus en die Woord te 
verstaan en uit te leef. Dís waarom 
ons hier bly en werk en bou aan ´n 
span van Portugese, Brasiliane, 
Mosambiekers en Angolese wat 
dié roeping deel. 

Liewers laat as nooit… 

Dit was emosionele oomblikke toe 

dié vier kinders, aktiewe jong-

mense in ons gemeente, vir hulle 

ouers sing van God se getrouheid.  

Manuel en Alda het ná 25 jaar se 

saambly besluit om amptelik te 

trou! Eers in die kerk, en toe voor 

die magistraat soos dit die gebruik 

hier is. Dis´n sterk getuienis in dié 

samelewing waar dit gaan soos in 

die tyd van die Rigters: In daardie 

tyd was daar nog nie 'n koning in 

Israel nie, en elkeen het gedoen 

wat reg is in sy eie oë. (Rigters 

21:25) 

SA sendelinge 

Ons sien nou baie uit na die twee-

jaarlikse retraite van Suid Afri-

kaanse sendelinge, 25-28 April. Vir 

die eerste keer gebeur dit hier by 

ons in Portugal, by die Bybel In-

stituut.  

Ons gebed is dat dit ´n tyd van rus 

en geestelike verfrissing sal wees. 

Ons is bevoorreg dat Oom Piet 

Grobler die geestelike leier gaan 

wees. 

Voorbidding 

 Vir die studente wat ons met 

afstandsonderrig bereik in ver-

skillende lande. 

 Vir Cleiton Machado, die ge-

meente se eerste student in 25 

jaar wat by die Bybel Instituut 

inskryf. 

 Vir meer hulp met die onderrig 

en Luis en Rachel Bueno wat 

hopelik binnekort die onder-

steuning in Brasilië sal vind om 

hier by ons aan te sluit. 

 Die evangelisasiewerk wat ons 

jongmense in die park doen. 

 Vir Gerrie en Arlene Coetzee 

se gesondheid en sy herstel 

na ´n tweede rugoperasie. 

 Vir die sendelinge-retraite en 

die ABEN konferensie. 

Geseënde Paasfees vir almal. 

 Manie en Annelie Taute 

Bron: Nuusbrief per E-pos ontvang van dr 

Manie en Annelie Taute, Portugal Sending.  

Stuurgemeente: NG Potchefstroom-Noord; 

Adres: NG Noord, Posbus 20865, 

Noordbrug 2522; E-pos: 

hermanustaute@gmail.com. 

Bankbesonderhede: Naam van rekening: 

NG Kerk Potchefstroom-Noord:Portugal 

Sending, ABSA, Rekeningnommer: 406 141 

9137; Takkode: 632005. 

2. EVANGELISASIE – VGK IN 
SUIDER-AFRIKA 

Dit is byna ongelooflik om te glo 
dat ons, saam met u, al 30 jaar 
betrokke is by Lilydale. Op 18 
Desember 2016 is daar ‘n groot 
fees te Lilydale gehou: hulle het 
die 30ste bestaansjaar van die 
kerk gevier. 

Op 19 Januarie 1987 versoek wyle 
ds Willem Louw (toe Sending-
sekretaris) ons om bystand te 
lewer met die ontheemdes uit 
Mosambiek. Op Vrydag, 23 Jan-
uarie, besoek ons, onder leiding 
van wyle ds Koos Beukes die 
gebied en kgosi Nkuna skenk aan 
die kerk ‘n stuk grond vir die 
oprigting van ‘n kerk. Op Woens-
dag, 11 Maart 1987, word die 
eerste tent opgeslaan tussen die 
inwoners van Lilydale en die ont-
heemdes. 2 580 Mense woon 
gedurende die eerste week die 
dienste by en op 27 September 
1987 doop ds Mashile van Rivoni 
gemeente die eerste 37 lede. In 
Augustus doop wyle ds Charles 

mailto:hermanustaute@gmail.com
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Nicholson ‘n groot aantal lidmate.  
Die kerk begin amptelik op 7 Julie 
1989 en word op 14 Oktober 
ingewy. In 1994 kry die dorp elek-
trisiteit, maar tot op datum vloei 
daar ongelukkig nog nie ‘n druppel 
water uit die krane aldaar nie. 

Onder die bekwame leiding van 
David Khosa, sy vrou Connie, en 
‘n flukse klomp jongmense groei 
die kerk daagliks en op Sondae is 
daar nie plek vir ‘n muis nie. ‘n 
Tweede tent is aangekoop en 
David en ‘n span jeugdiges bedien 
die omliggende gemeentes op ‘n 
gereelde basis met tent-dienste.  
David het ook ‘n bakkie uit eie sak 
aangeskaf en nou is die vervoer-
probleme ook iets van die verlede.  
Dit gaan goed op Lilydale danksy 
u! 

Met die vrolikheid en feesvieringe 
van die kerk se 30ste bestaansjaar 
was daar ook ‘n stukkie hartseer.  
Maria Nyambi, wat die geboue en 
die erf skoongemaak het, is 
gedurende die eerste week in 
Desember 2016 oorlede. Dit was 
nie vir ons moontlik om die 
begrafnis by te woon nie, maar 
ons het met die onkoste gehelp 
waar ons kon, waarvoor die gesin 
opreg dankbaar was. 

Tuis het tyd ook nie stilgestaan nie 
en ‘n groot houthuis is opgerig, 
want my ou tuinhuisie het net te 
klein geword vir ons almal.  Ons is 
fluks besig om dit in te rig. Die blou 
bakkie het elke Vrydag nog sy vrag 
brood aan behoeftiges aangery 
asook aan ‘n paar kinderhuise.  
Voedsel, groente, speelgoed en 
vele ander dinge is ook uitgedeel 
danksy u ruimhartigheid. Op die 
oomblik staan die bakkie stampvol 
gelaai met babagoed waarvoor 
tannie Gaatjie alreeds gaatjies 
gevind het. 

BID ASB:  As die Here werk, sit 
die vyand nie stil nie, maar ten 
spyte van alles is die deure nog 
oop vir geestelike werk en bly ons 
soekend na iets blywends, na 
vastigheid. Die kerk en die Chris-
tendom moet die geleenthede 
aangryp wat nou bestaan. As die 
deure eers toegaan, mag dit vir 
altyd te laat wees.  Daar is nou ‘n 
geleentheid, vandag! 

Dit is ons taak, ons wat onsself 

gelowiges noem om ander te laat 
besef: Daar is ‘n God wat ons 
liefhet! Ons sieleheil kom deur 
Jesus Christus, die Seun van God!  
Ons het u gebede nodig: Bid vir 
ons! Bid vir hulle wat die ware 
Woord van God verkondig. Ons is 
nie sterk nie, maar ons is sterk in 
God. Laat u gebede die hande 
wees wat al die gelowiges ophou 
voor die Genadetroon. As u ons in 
u gebede in die steek laat, het u 
God se plan in die steek gelaat.  
Bid vir ons en vir uself! Weet dat 
God u nodig het om vir ons in te 
tree. As daar ooit ‘n tyd was dat 
die verlossingsboodskap dringend 
nodig was, dan is dit seer sekerlik 
vandag.                     Marinda Cox.  

Bron: Evangelisasienuus – Januarie 2017; 
Adres: Posbus 531, Ifafi, 0260; Tel/Sel: 012 
259 0152/082 574 1340; Bankbesonderhede: 
ABSA, Rekeningnr 0690 750 252, Takkode: 
632005. 

—-oooOOOooo—- 

NUWE KERKRAADSLEDE  

Fanie 
Venter 

Ons 

woon  

tans in 

Protea 

Aftree 

Oord Centurion, Eenheid 14, Glov-

erlaan 205, Lyttelton. Ons was 

voorheen  inwoners  van Lyttelton 

vanaf 1973 tot en met 2006. Ge-

durende hierdie tydperk het ek ‘n 

hele klompie jare op die kerkraad 

gedien. Vanaf 2007 tot September 

2014 was ons in Annlin. Daarna 

het ons terug verhuis na Lyttelton 

in Oktober 2014 waar ons weer lid-

mate van Lyttelton-Noord is. Ek 

het in 2000 afgetree na 39 jaar as 

Tandtegnikus. 

Ek en Alida het slegs 2 kinders en 

2 kleinkinders. 

Jake Erasmus is 

tans woonagtig in 

Protea Aftree-oord 

Centurion in Glo-

verlaan. 

Hy was verbonde 

aan die onderwys 

waar hy vir by- 

kans 40 jaar betrokke was by die 

onderrig van Wiskunde. Selfs toe 

hy skoolhoof was, het hy betrokke 

gebly by Wiskunde-onderrig. Ter-

wyl hy by TOD-hoofkantoor as 

navorser gewerk het, het hy begin 

om matriekvraestelle vir Wiskunde 

op te stel. Dit het hy steeds ge-

doen ook toe hy Inspekteur vir 

Wiskunde was. 

Hy en sy eggenote, Ina, het vier 
kinders en 10 kleinkinders 

 

HET JY GEWEET? 

6887 tale word in die wêreld 

gepraat (meer as 7,3 miljard spre-

kers.) 

563 tale wat deur byna 5,1 miljard 

mense gepraat word, beskik oor ‘n 

volledige Bybel. 

1334 tale beskik oor die Nuwe Tes-

tament. 

1038 tale beskik oor Bybelgedeel-

tes. 

3952 tale beskik oor geen Bybels 

of Bybelgedeeltes. 

Bybelgenootskappe (148 Bybelge-

nootskappe wat in meer as 200 

tale werk) is tans besig met meer 

as 400 Bybelvertalingsprojekte 

regoor die wêreld. 

Die Bybelgenootskap van Suid-

Afrika is tans besig met 3 

Bybelvertalingsprojekte: ‘n nuwe 

isiZulu vertaling, ‘n nuwe Afri-

kaanse vertaling (Die Bybel:’n Di-

rekte Vertaling) en ‘n spesiale ver-

taling vir dowes (English Bible for 

the Deaf). 

Daar is gemiddeld 31100 teks-

verse in die Bybel. 

‘n Vertalingsprojek neem gemid-

deld 12 jaar om te voltooi. 

So ‘n projek kos gemiddeld R13 

miljoen. 

Gemiddeld R418 maak die verta-

ling van een vers moontlik. 

Die Saaier, Herfs 2017. 
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GEMEENTE GEBEURE 
Op 3 Maart het ons die Wêreldbid-
dag vir Vroue gevier saam met 
miljoene Christenvroue oor die 
wêreld. Die byeenkoms in ons 
Ring is gehou in die ouditorium 
van Kerk Sonder Mure. Filippynse 
vroue was verantwoordelik vir die 
opstel van die program. Lyttelton-
Noord se vroue was goed verteen-
woordig. 
 
Die afgelope Sondag was daar 2 
besondere geleenthede in ons ge-
meente. Die een was die doop van 
klein Leonard Grimsehl, die seun-
tjie van Carl en Charlene.  

Die tweede geleentheid was ons 
kwartaallikse ete. En … het ons 
nie  geëet nie! Daar is gesmul aan 
murgsagte lam en hoender met al-
lerlei bykosse. Om julle monde  
weer te laat water, plaas ons die 
volgende foto’s.  

Ons hartlike dank aan al die 
manne wat so hard gewerk het so-
dat ons lekker kon eet. Dankie ook 
vir elke dame wat op een of ander 
manier ‘n bydrae gemaak het. 

OMGEE-VROUE 
Teken nou reeds in jou dagboek 
aan: 
Volgende vergadering: 22 April 
Ons gaan weer heerlik saam kuier 
om ‘n koppie tee en daar gaan ‘n 
demonstrasie wees van ‘n stok-
perdjie. Kom leer terselfdertyd an-
der vrouens in die gemeente ken. 
          
         ************************ 

LIEF EN LEED 
Ons het weer ‘n lys van name vir 

wie voorbidding gevra word:- 

Mike Coetzee met wie dit nou be-

ter gaan. 

Chris en Daleen Pienaar wie se 

kinders en kleinkind gesond-

heidsprobleme ervaar. 

Marie Jacobsohn wat mooi herstel 

nadat sy geval het. 

Margaret Sevenster wat na hospi-

talisasie aansterk in Parys. 

Alet Vermaak wat ook in die hospi-

taal was. 

Steph Jacobs wat skielik geo-

pereer moes word. Dit gaan nou 

darem al baie beter. 

Martin Odendaal wat goed aan-

gaan met sy nuwe hart onder die 

wakende oog van die dokters. 

Tienie Gouws vir wie ons steeds 

moet bid. 

Vida Wiid wie se broer kanker het. 

Sy het self ‘n prosedure aan haar 

hart ondergaan  

Anna Koen wat na ‘n operasie 

aansterk in ‘n nasorgkliniek. 

Jannie en Lien van Niekerk wat 

toetse ondergaan het. Dit het posi-

tiewe resultate opgelewer. 

Louise Human wat besig is om te 

herstel na ‘n breinoperasie. 

Alida Venter wat ‘n nekoperasie 

moet ondergaan. 

Catharina van Wyk wat na ‘n kort 

verblyf in die hospitaal goed aan-

gaan. 

Rinie du Plessis wat baie verswak 
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het agv Alzheimer se siekte. 

Ans du Toit wat verbetering ervaar 

na behandeling van haar rug. 

Tiny en Hettie Krige wie se susters

-kind gesterf het terwyl haar seun 

van 11 jr haar nog so nodig het. 

Susan Odendaal wat weer tuis is 

na hospitalisasie maar nog swak 

is. 

Truia Ayres wat terug is in Rusoord 

en aansterk na ‘n beroerte. 

Henry Deichman (92) en sy vrou 

Hannah wat ons gebede nodig het. 

Anton Bekker wat nuwe chemo-

medikasie kry. 

Erika Kambouris wat geopereer is 

aan haar gesig om ‘n kan-

kergewas te verwyder. Die dokter 

voel tevrede na die operasie. 

Irene van Schalkwyk wat ‘n 

knievervanging gehad het. 

Johan Rheeder wat ook ‘n 

knievervanging gehad het. 

Jo Roux wie se skoonsuster 

oorlede is. 

Joey van Wyk wie se skoonseun, 

Danie, verswak het en na ‘n ver-

sorgingseenheid oorgeplaas is. 

Bid vir almal in die familie. 

Sus Boshoff wie se dogter op-

geneem is vir behandeling. 

Antoinette wat in ‘n hospitaal in 

Bloemfontein is en nou belangrike 

keuses moet maak oor haar 

toekoms. 

Ons vra voorbidding vir die familie 

van Gerda Viljoen wat oorlede is 

nadat sy sleg geval het in ‘n in-

rigting. 

By al die leed is daar darem ook 

vreugde:- 

Sonja Kruger is op 25 Maart 

getroud met Rohan Mostert. Ons 

wens hulle, Fransien en die res 

van die familie van harte geluk. 

Chris en Daleen Pienaar het ‘n 

kleinseun, Juan Theunissen, ryker 

geword. Baie geluk aan julle en 

aan die ouers. 

GEBED VIR PAASFEES 

Vader … 
 Bloedbevlek loop Jy 

en strompel 
  

na Jou dood 
My lewensbrood. 

  
Jou skerpgemaakte doringkroon … 

my ewige Hemeltroon. 
  

Tree vir tree, 
is Jy op pad 

om vir my die ewige lewe te gee. 
  

Jy val neer, 
alweer en weer. 

  
Jy vergewe my, 
keer op keer … 

  
Houtsplinters en spykers 
gemeng in jou vlees … 

  
sodat 

  
ek vir ewig… 

  
Jou kind kan wees … 
SARIE 12 April 2011 

 

ZERO BOOMSLOPINGS 

      BOOMSLOPINGS EN SNOEI 

         VAN BOME EN STRUIKE. 
             ONS VERSKAF OOK  

                 KAGGELHOUT 
               

              

   

KONTAK 
ERNST 

                   083 656 4992  

         www.treecarepta.co.za 

       www.boomslopings.co.za  

 
 

 
 
 

SPESIALE  PRYSE 
 

Manicure (Hande) R120 
 

Pedicure (Voete) R120 
 

Gee aandag aan:      Eelte  
                           Liddorings  
                           Ingroei toon naels 
                           Skurwe hakke 
                           Masseer van Voete 

                                  Voucher beskikbaar 
 
 

SALON – Eldorainge 
 
 
Ansie Kruger   
072 063 11062 

 
 

 

 

 
 
 

SPESIALE 
PENSIONARIS PRYSE 

 
SALON – LAVIE AFTREE OORD 

  
(Mans is welkom) 

 
  

 Manicure (Hande) R80 
 

 Pedicure (Voete) R80 
 

Gee aandag aan:      Eelte  
                       Liddorings  
                        Ingroei toon naels 
                        Skurwe hakke 
                        Masseer van Voete 
                        Voucher beskikbaar 

Ansie Kruger 
072 063 1062 

By Grobbelaars Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is om vooruitbeplanning te doen, daarom 
het ons ‘n  Persoonlike Beskermings Gids saamgestel om hierdie moeilike taak te kan verrig. 

Wat bevat hierdie Persoonlik Gids, wat volgens u behoeftes aangepas kan word: 

 

Persoonlike inligting , Begrafnisdiens Instruksies, Gedenksteen inligting, Kinders, Instansies om in ken-
nis te stel, Polis inligting, Mense om in kennis te stel, Bank Besonderhede, Eiendom, Mediese 
Geskiedenis, Historiese inligting, Boedel inligting, Testament, Persoonlike Eiendom , Voorraadlys, 
Spesiale instruksies en inligting, Dokumente en Inligting om ‘n boedel aan te meld. 

 

Hierdie Gids is gratis.  Indien u belangstel in een van ons gidse kan u met u kerkkantoor kontak maak. 


