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PINKSTER 

Meimaand is tradisioneel in die 

N.G. Kerkfamilie Pinkstermaand. 

Die pinksterbidure is uniek aan 

die N.G. Kerkfamilie en het ont-

staan tydens die herlewing in die 

Kaapse N.G. Kerk in 1860, en 

was bedoel as ‘n gebeurtenis wat 

elke jaar moet plaasvind. Die be-

doeling van die bidure was om lid-

mate se geestelike lewe te 

vernuwe en te verdiep deur be-

sondere aandag aan die 

uitstorting en werk van die Heilige 

Gees te gee. Ek het daarmee 

grootgeword in die N.G. Kerk as 

‘n periode van 10 dae van be-

sondere geestelike verdieping. In 

min gemeentes – indien enige –  

word dit nog volgens die bekende 

tradisie gehou vir 10 dae. Al-

gaande het die besondere be-

tekenis daarvan afgeneem en 

vandag se Pinksterbidure is baie 

anders as dié waaraan ek as kind 

en later as jong predikant ge-

woond was. 

Sover ek kan onthou was daar 

maar altyd ook kritiek rondom die 

Pinksterbidure omdat dit gesien is 

as ‘n geestelike inkeer in jouself in 

plaas van aktiewe getuienis na 

buite. Daar was ook kritiek omdat 

baie mense gedink en geglo het 

hulle moet bid vir ‘n nuwe 

uitstorting van die Heilige Gees  – 

wat tog nie moontlik is nie, want 

die Heilige Gees is net eenmaal 

uitgestort as ‘n gawe van God aan 

sy kerk. Die begrip van die taak 

en rol van die kerk het mettertyd 

ook verander na ‘n meer prakties-

gerigte dienslewering in die ge-

meenskap eerder as net ‘n geeste-

like vernuwing van die lidmate. 

Ons plaas twee artikels oor Pink-

ster en Pinksterbidure wat ons 

hoop u leersaam sal vind. So ook 

die artikel van ds Gideon. Die 

artikels bespreek dieselfde saak 

en feite, maat tog vanuit verskil-

lend hoeke. Mag u deelname aan 

die Pinksterbidure vanjaar u so in-

spireer dat dit u eie dienslewering 

as Christen mag versterk. 

Geniet hierdie uitgawe van Die 

Kandelaar. 

Daan en Jansie Kilian 

PINKSTER OF DIE OESFEES OF 
FEES VAN DIE WEKE 

Pinkster kom van die woord 
“pente” wat vyftig beteken, en dit is 
gevier 50 dae na die fees van die 
eerstelinge. Dit was die fees 
waarop ‘n offer van die pas ge-
oeste graan aan die Here gebring 
is, dus volgens Lev 23:16 ev, aan 
die einde van die oes. Israel het 
50 dae ná die Paasfees die wet by 
Sinai ontvang, om toegewy aan 
die Here as Sy volk te lewe. 

Moet Christene steeds die feeste 
vier? Die feeste het dieselfde pad 
geloop as die sabbat. Na Jesus se 
opstanding het dit geleidelik ver-
dwyn uit die lewe van die Chris-
tene.  Aanvanklik het die Christene 
nog tempel toe gegaan en som-
mige het nog taamlik lank hulle  
seuntjies besny en gewone Jood-
se gebruike gevolg. Hand 20-26 
vertel egter hoe die Christene 
geleidelik verwyder geraak het van 

die Joodse geloofsgemeenskap 
omdat die Jode hulle al hoe meer 
vervolg het. Hulle het verder los 
geraak van die tempel, die wet 
en die Joodse gebruike waar-
onder besnydenis, die sabbat, 
die feeste en tempelkultus. 

Paulus bespreek nooit die feeste 
breedvoerig nie, maar in Gal 4:9-
11 en Kol 2:16-17 handel hy hier-
oor. In Kolossense vermaan hy 
die gemeente om hulle nie te laat 
voorskryf om sekere gebruike na 
te kom nie, terwyl hy in Galasiërs 
die vrees uitspreek dat hy dalk 
tevergeefs die evangelie aan die 
gemeente verkondig het as hulle 
met die feeste wil voortgaan. Hy 
sê radikaal dit is of Christus of 
die wet. Dit gaan natuurlik oor die 
vraag hoe mense gered word.  
Indien die wet moet bykom om 
ons redding te verseker, beteken 
dit dat Hy nie volle voorsiening 
gemaak het vir ons redding nie.  
Dit onteer Hom. Om nog te besny 
en feeste te vier, is uit. In Kolos-
sense praat hy oor ‘n gelowige se 
lewe en dan noem hy dat die 
voedselvoorskrifte, die sabbat en 
die feeste eintlik net ‘n skadu is 
van dit wat sou kom. Die werk-
likheid is Christus. Dit sal vreemd 
wees om aan ‘n skaduwee vas te 
hou as die Een wie se skaduwee 
dit is, reeds gekom het. 

Die pinksterfees het vir ons ‘n 
wonderlike betekenis: “Julle sal 
krag ontvang wanneer die Heilige 
Gees oor julle kom en julle sal 
my getuies wees …” (Hand 1:8).  
Dit het inderdaad gebeur, die 
hele boek Handelinge word vir 
ons ‘n beskrywing van hoe God 
sy kerk van Jerusalem geneem 
het tot aan die eindes van die 
aarde. 
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U en ek word ook gekies om deur 
die Heilige Gees ‘n profeet te wees 
en om vir mense die redding in Je-
sus Christus duidelik te maak.  
Ook u en ek word ingesluit in God 
se plan om ‘n ongelowige wêreld 
te bereik en te praat oor Jesus.  
Hier aan die uiteindes van die 
aarde waar ons woon, is daar 
mense wat moet hoor! Moenie 
aanvaar dat almal weet van en vir 
Jesus ken nie. Die grense van 
sending het teruggeskuif van daar 
ver na hier binne in ons eie 
woongebied.                 Ds Gideon. 

(Met erkenning aan Adrio König:  
Terug na die Ou Testament … en  
Wat dan van Jesus?) 

PINKSTER 
Handelinge 2:1 praat van die dag 
van die pinksterfees. In die Griek-
se Bybel is pinkster pentekoste 
wat 50 beteken. Dit is op die vyftig-
ste dag na die paasfees van die 
Jode. Dit is die tweede van die drie 
oesfeeste van die Jode (Eks 23:14
-19). Die paasfees het begin op 
die dag waarop die eerstelinggerf 
van die garsoes as offer na die 
priester gebring is. Daarna het die 
fees van die ongesuurde brood 
nog ses dae geduur (Eks 
23:15,16; Lev 23:4-14; Deutr 
16:8). Dit is ook die fees  van die 
oes van die eerstelinge genoem. 
Op dié fees word ook gedink aan 
die uittog uit Egipte, toe die Is-
raeliete ongesuurde brood, wat nie 
in die woestyn sou sleg word nie, 
geëet het, en aan die bloed aan 
die kosyne, wat die doodsengel 
laat verbygaan het, vandaar die 
naam pasga of paasfees: ‘to pass 
over’ (Eks 12:12-23). Dit is ook 
tydens die paasfees dat Jesus 
gekruisig is om ons uit die mag 
van die sonde en die bose te ver-
los (Mat 26:17), en Hy die nag-
maal ingestel het om sy dood te 
onthou (Luk 22:19-20). Christus is 
die paaslam wat vir ons geslag is 
(1 Kor.5:7). Sewe weke na die 
paasfees is dit pinkster, op die 50e 
dag, die dag na die sewende sab-
bat. Dan word die herfsoes van 
koring, ens. ingebring (Eks 34:22; 
Lev 23:15-22; Deutr 16:9-12). Die 
fees het een dag geduur, brood 
met suurdeeg is geëet, as teken 
van Israel se bevryding uit Egipte 
en vervulling van die Here se ver-

bond met sy volk. Volgens latere 
Joodse rabbi’s was dit ook die tyd 
toe Israel by Sinai die wet van die 
Here ontvang het. 
Aan die einde van die landboujaar 
word daar dan nog ‘n groot dank-
segging gevier vir die druiwe-, 
sitrus- en olyfoes en die jaar se 
oeste, nl. met die loofhuttefees, 
wanneer die Jode vir 9 dae in 
hutte, van takke gemaak, woon ter 
herdenking van die uittog en die 
Here se beskerming met hulle reis 
deur die woestyn (Lev 23:33-36, 
39-43; vgl. Joh 7:2). 
In Hand. 2:33 verklaar Petrus wat 
op die pinksterdag gebeur het: Je-
sus is verhoog aan die regterhand 
van God en Hy het die Heilige 
Gees wat belowe is, van die Vader 
ontvang en uitgestort, met die 
tekens van wind, vuur, en spreek 
in verstaanbare tale. Dit het ge-
beur op die dag toe die pink-
sterfees aanbreek (letterlik: toe 
vyftig dae vol geword het, 2:1). In 
Lukas 9:51 gebruik Lukas die-
selfde Griekse woord: toe die dae 
van sy opneming vol geword het 
(NAV “toe die tyd naderkom”). Die 
heilsbelofte van Joël 2:28-32 is toe 
vervul (vgl. Hand 2:16-21). Sedert 
die dag word verkondig dat God vir 
Christus uit die dood opgewek het 
(Hand 2:22-24,32; 4:10, ens.). Die 
groot dade van God word ver-
kondig. Die deurbraak van God se 
koningskap kom aan die lig. Die 
res van Handelinge wys hoe die 
verhoogde Christus deur die 
Heilige Gees werk en mense tot 
bekering (verandering van denke 
en lewenswyse) bring om in Jesus 
te glo en Hom te volg. Dié wat eg-
ter nie in Jesus se verlossing wil 
glo nie, word gewaarsku dat dit tot 
hulle veroordeling lei (Hand 13:10-
11). 
Die pinkstergebeure is ook die ge-
boorte van die kerk (Hand 2:37-
47). Die Heilige Gees bind ge-
lowiges saam tot die een liggaam 
van Christus (Ef.4:4-6). 
 
Wat beteken die koms van die 
Heilige Gees? In Johannes 14:16 
belowe Jesus dat die Vader vir ons 
‘n ander Voorspraak sal stuur om 
ewig by ons te wees. Die Griekse 
woord het die gedagte van ‘n hel-
per wat troos, bemoedig, en be-
middel tussen ons en God, en tus-

sen ons gelowiges. In 14:23 sê Je-
sus dat Hy en die Vader in ons 
kom woon deur die Heilige Gees in 
ons; in 14:26 dat die Heilige Gees 
ons alles sal leer en herinner wat 
Jesus gesê het; in 15:26-27 dat 
die Gees van waarheid oor Jesus 
sal getuig, en van ons Jesus se 
getuies sal maak; in 16:8-11 dat 
Hy die wêreld kom oortuig van 
sonde, di  om nie in Christus te glo 
nie. Hy kom mense oortuig van 
geregtigheid (die reg aan Jesus se 
kant), want Jesus gaan na sy 
Vader, en daardeur word ons ver-
houding tot God reggemaak en 
word ons kinders van God as ons 
in Jesus glo; Hy kom mense oor-
tuig van oordeel, want die satan is 
reeds veroordeel en uitgegooi uit 
sy posisie as owerste van die 
wêreld (12:31) en God het nou aan 
Jesus alle mag/gesag in die hemel 
en op aarde gegee en Hy is by ons 
al die dae tot die voleinding van 
die wêreld (Mat 28:18,20). Paulus 
sê dat die gemeente die tempel 
van God is, dat ons liggaam die 
tempel van die Heilige Gees is, dat 
die Gees van God in ons woon en 
dat ons nie aan ons self behoort 
nie (1 Kor 3:16; 6:19). Die Gees 
maak ons tot kinders van God 
(Rom 8:15), Hy werk in ons sodat 
ons in Jesus sal glo (Ef 2:8). God 
is liefde (1 Joh 4:8), dit is die ver-
houding tussen die Vader en die 
Seun en die Heilige Gees. Die 
Heilige Gees kom ons intrek in 
daardie liefdesverhouding. Dit is 
die betekenis van “die gemeen-
skap van die Heilige Gees” wat el-
ke Sondag aan die gemeente toe-
gesê word (2 Kor 13:13). Efesiërs 
3:14-19 sê die hele gemeenskap 
van gelowiges in die hemel en op 
die aarde het sy bestaan te danke 
aan die Vader. Deur sy Gees ver-
sterk Hy ons innerlik, sodat 
Christus deur die geloof in ons 
harte woon en ons in die liefde ge-
wortel en gegrondves sal wees. 
Die liefde van God wat die Gees in 
ons werk, is ons krag, nie mag en 
geweld nie. Mag ons heeltemal 
vervul word met die volheid van 
God se liefde. 
 
Skrywer: Prof Francois Malan op 

die webwerf Bybelkennis in ant-

woord op ‘n vraag van ‘n lid van  
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die publiek oor die betekenis van 

pinkster. 

PINKSTERBIDURE 

Pinksterbidure wat tradisioneel oor 

die tien dae vanaf hemelvaart tot 

pinkstersondag strek, het ‘n lang 

geskiedenis en is eiendomlik aan 

die NG Kerkfamilie in SA. Dit het in 

1860 ontstaan tydens die her-

lewing wat in die Kaapse NG Kerk-

familie plaasgevind het en die be-

doeling was dat hierdie bidure elke 

jaar sou plaasvind, en ‘n tyd van 

verootmoediging en voorbidding 

sou wees  ̶  in die besonder ook 

met die oog op die hernude werk 

van die Heilige Gees. Die gedagte 

dat die Vroeë Kerk op die koms 

van die Gees gewag het (Hand 

1:4), sou hier die agtergrond vorm. 

Met die verloop van tyd het ver-

skillende spiritualiteite hulle uit-

drukking in dié bidure gevind. Ter-

wyl die temas aanvanklik uitsluitlik 

oor die Persoon en werk van die 

Gees gehandel het en die klem op 

persoonlike toewyding en ‘n sen-

dingywer geval het, het ander By-

belse temas later aan die orde 

gekom en ‘n groter sensitiwiteit vir 

sosiaal-maatskaplike probleme. 

Normaalweg bestaan die bidure uit 

‘n kort oordenking of preek (na 

aanleiding van amptelik voorge-

stelde tekste en temas) en ge-

leentheid vir gemeentelike gebed. 

Die bywoning van hierdie geleent-

hede het mettertyd afgeneem in 

ooreenstemming met wêreldwye 

tendense tov erediensbywoning. 

Daar is egter gemeentes waar dit 

nog ‘n groot tyd in die kerklike jaar 

is en waar goeie bywoning van 

hierdie bidure die reël is. 

Outeur: JH Cilliers in Christelike 

Kern-Ensiklopedie, Lux Verbi. BM, 

2008. 

WAAR MOET ONS GODSDIENS 

ORAL TOELAAT? 

Ek praat nou die dag met ‘n man 

wat uit jaloesie ‘n moord gepleeg 

het. Hy is nie nou op ‘n goeie plek 

nie. ‘n Mens sou dink dis sy ver-

diende loon. 

Maar hy sê dat hy sy lewe lank ‘n 

goeie mens was, ‘n kerkmens. Net 

daardie dag van die moord het hy 

dit verloor. 

Ek vra hom of sy geloof kom kan 

help verstaan en aanvaar wat die 

dag gebeur het. Hy word kwaad en 

sê: “Sê jy my: Waar was God daai 

dag? Hoekom het Hy nie gekeer 

dat ek dit doen nie?” En toe sê hy 

skielik iets wat aan my hart gryp: 

“Tog, God was daar. Maar ek wou 

Hom nie daar toelaat nie.” 

Ek wonder toe oor dié ding, dat 

mense hul geloof nie op party 

plekke toelaat nie, soos wanneer 

hulle kwaad word of verwerp voel. 

En hoewel ‘n mens daai pyn 

verstaan, wil ‘n mens vra: Hoekom 

kan ons geloof ons nie deur sulke 

krisisse dra nie? 

Ek vra toe ’n paar skoolkinders wat 

dink hulle: Hoekom laat ons God 

net op sekere plekke toe, en of dit 

‘n goeie ding is. 

Nou ja, navorsing het bewys dat 

jong mense meestal in domeine 

aan God dink. Hulle sal bid dat 

God hulle help in die eksamen, 

maar nie dat God hulle gesond sal 

maak of ‘n kar gee nie, want 

gesondmaak is die dokter se ter-

rein, en die kar is jou ma of pa se 

domein. God se werk is net om jou 

te onderskraag. Dis Sy domein. So 

dink jong mense glo.  

Een kind sê toe ons verwag te veel 

van  godsdiens. As iemand jou 

kwaad maak, moet jy hom self reg-

sien, en self die gevolge dra. Jy 

verwag nie van God om die slaan-

werk te doen nie, en jy gaan nie 

aan Hom please explain nie. Dis 

nie God se domein nie. 

‘n Ander sê weer jy moenie dink 

jou lewetjie gee jou Jesus-bucks 

nie. As jy by die bank kom om dit 

te trek, kom jy agter daar was 

nooit ‘n rekening nie. As jy ‘n ander 

ou moet donner, skiet jy miskien ‘n 

gebedjie op en hoop die ander ou 

doen dit nie. Maar eintlik is jy op 

jou eie. Dis nie God se plek daai 

nie. 

En dis toe dat ek ‘n hunkering kry 

na daai dae toe skole nog kinders 

help grootmaak het om “moreel 

konsekwent” te wees. Kinders is 

geleer dat al het jy pyn of woede, 

of al slaap almal om jou rond, jy 

bly by die beginsels wat jou geloof 

jou leer. 

Die hofsaak van Ogod teen 

godsdiens op skool wat tans aan 

die gang is, dwing Christene om te 

vra: Waar wil ons God toelaat? Op 

skool in net een domein, naamlik 

in Skriflesing voor skool? Op skool 

in al die vakke en op alle vlakke? 

Of is die skool glad nie God se do-

mein nie? Is die kerk God se do-

mein? 

Is God se plek in kinders se koppe 

wanneer hulle ‘n bietjie morele 

moed nodig het? Of moet God al 

hul dade en streke beïnvloed? 

Is dit strategies beter om God 

eerder vanuit die kerk te bedryf as 

uit die skool? En hoe moet ouers 

God in hul huise toelaat? 

En kan ‘n hof vir ons besluit waar 

God toegelaat moet word? En 

waar – en hoe – gaan ons God 

toelaat as die skole hul deure vir 

amptelike godsdiens moet toe-

maak? 

Ek vra maar net. 

En dink aan almal wat in die 

gevangenis sit omdat hulle nie 

sterk genoeg grootgemaak is om 

moreel konsekwent te bly nie. 

Christina Landman, Beeld, 17 Mei 

2017. 

EVANGELISASIE VGK SUIDER-

AFRIKA 
“Voorwaar Ek sê vir julle, as julle 

geloof het en nie twyfel  nie, sal julle 

nie alleen doen wat met die vye-

SENDINGNUUS 
Ingestuur deur Betsie de Wet 
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boom gebeur het nie; maar al sê 

julle ook vir hierdie berg:  Hef 

jou op en werp jou in die see – 

sal dit gebeur” (Mat 21:21). 

MOENIE VREES NIE:  Wat is 

God se boodskap vir sy kinders in 

hierdie mooi land van ons?  

Moenie vrees nie, want vrees is 

die teenoorgestelde van geloof.  

Glo, bely, ontvang die Heilige 

Gees en wees dienaars in sy diens 

soos Jesus self was.  Hy, die Ko-

ning, is ‘n dienaar! 

OU BESTE:  Ou beste het sy nek 

gebreek in 2006, is deur die groot 

K in 2010 en in Augustus 2016 

word hy raakgery in Brits en se-

dertdien is dit maar ‘n opdraende 

stryd om te loop.  Maar hy lag net 

altyd.  Ons het hard gespaar en 

gaan, DV, in September 2017 vir ‘n 

week bietjie met vakansie en dit 

het my aan die dink gesit. 

Bo in die lug, in ‘n vliegtuig, besef 

‘n mens eintlik die grootheid van 

God.  Die vernuf wat Hy aan die 

mens gegee het, tref dan weer 

eens.  Ons vlieg en onder is berge, 

die see, stede en jy kan selfs uit-

getrapte bospaadjies sien.  Het 

God dit dan nie alles geskape nie?  

Onwillekeurig kom die vraag op: 

“Hoe groot is God?” 

Omring die donker wolke ons bo in 

die lug, dink jy aan jou eie beproe-

winge.  Dan dring die vliegtuig 

deur die wolke en anderkant skyn 

die son.  Skielik wéét jy dat bokant 

jou beproewings die son van God 

se genade ook skyn.  Dan dink jy 

ook aan díe dag wanneer die 

basuin gaan blaas en elke oog 

Hom op die wolke sal sien, en   

weer kom die vraag op: “Hoe 

groot is U?” 

Skielik is jy op vaste grond gevul 

met dankbaarheid.  Tussen hemel 

en aarde het die vliegtuig gehang 

vir ons veiligheid.  Só het Jesus 

ook vir ons veiligheid tussen hemel 

en aarde gehang.  So groot is 

God! 

LILYDALE: David Khosa het    

vanuit Lilydale laat weet dat hulle 

vanaf 14 - 16 April ‘n Paasfeeskon-

ferensie te Lilydale gehou het en 

ek sal sy verslag deurgee sodra ek 

dit ontvang.  Ons vra u ernstige 

voorbidding vir Lilydale en omlig-

gende gemeentes. 

PASTOOR JOHANNES:  “Deur 

my betrokkenheid by Evangelisa-

sie het ek meer toegang verkry tot 

my gemeenskap.  ‘n Mens kan 

maklik tussen behoeftige mense 

woon en lewe en nooit hulle nood 

raaksien nie.” 

“Daar is ‘n bussie waarmee 

gestremdes, oues van dae en ge-

meentelede oral heen vervoer 

word na gelang van die nood.  

Kinders word ook elke Sondag 

Sondagskole toe geneem en is 

daar ook af en toe, soos die 

fondse dit toelaat, uitstappies wat 

help om hulle so ‘n bietjie te laat 

vergeet van die swaarkry.” 

Johannes en ou beste spring ook 

Vrydae in om die brood in Brits te 

gaan haal vir verspreiding, selfs 

sover as die Oos-Rand en Johan-

nesburg.  Die gaan haal is nie ’n 

probleem nie, dit is om te besluit 

wie kry dit elke Vrydag.  Ons werk 

maar op ‘n rotasie basis, maar die 

nood raak net al hoe groter. 

Pienk strikkies is sinoniem met 

kanker maar in Krugersdorp staan 

daar ‘n pienk kerk wat hoop en 

warmte bring aan haweloses.  Die 

beddens staan met militêre 

presiesheid ingeryg en die deure is 

oop.  ‘n Stort, ‘n warm bed en ‘n 

bord kos is hemel op aarde vir 

baie van hulle.  Ons het so ‘n tydjie 

gelede saam met ds Anton ‘n be-

soek gebring aan twee van drie 

‘skuilings’ binne sy gemeente en 

ons het brood afgelewer by een.  

Dit is hartseersake maar ook daar 

word die beste gedoen met dit wat 

ontvang word.   

FINANSIËLE STATE:  Soos met 

vorige jare is ons finansiële state 

weer eens deur Danie Jacobs van 

Jacobs & Genote baie fyn deurge-

gaan en is hy tevrede. Ons 

veldtogte het R72 996 beloop; 

Bybels R5 675 (baie word bestel 

en deur ander persone/instansies 

betaal); hulpverleningsaksies 

R19 118; skryfbehoeftes R21 039; 

telefoon en posgeld R32 935, om 

maar net enkele uitgawes te      

noem. Bankkoste, salarisse en 

brandstof bly maar steeds ‘n groot 

uitgawe, maar met genade van Bo 

hou ons selfs in hierdie moeilike 

tye kop bo water. 

DIE ONAFHANKLIKE KERKE IN 

AFRIKA (Vervolg) 

Preke, danse, profesie en sang (of 

dan:  Liturgie):  Byeenkomste vind 

gewoonlik in die middag plaas, 

maar sekere groepe verkies om 

snags te vergader.  Die diens kan 

voorafgegaan word deur ‘n proses-

sie deur die strate wat gelei word 

deur ‘n dromslaner. Gewoonlik 

vind die diens in die opelug op ‘n 

werf of in ‘n oop ruimte plaas. Die 

ZCC het egter al ‘n aantal kerkge-

boue en gaan voort met die kerk-

bouproses.    

By die Zioniste en Apostoliese 

kerke is die diens ‘n gebeurtenis 

waaraan elkeen teenwoordig, 

deelneem. Prediking vorm die kern 

daarvan en ‘n hele aantal persone 

neem daaraan deel.  Bybeluitleg 

(wat meesal allegories is) vorm 

wel deel van die prediking, maar 

verslae oor insamelings en 

veldtogte, geskiedkundige ver-

tellings, moralistiese prediking en 

toesprake wat op die konsolidasie 

van die kerk gerig is, gaan ook as 

preke deur. Die hoofdoel van die 

preke is meer om die emosie aan 

te spreek as die verstand. 

Naas die prediking speel danse en 

sang ook ‘n belangrike rol in die 

diens.  Liedere kom meesal uit die 

Sionsliedere (Sotho:  Lifela tsa Si-

one) wat ‘n Franse oorsprong het.  

Dromme, klokke, Bybels waarop 
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geslaan word en kussinkies kan 

gebruik word om die ritme te hou. 

Vandaar ook die Tswana-

benaming: “dikereke tsa mero-

pa” (die kerke van die dromme). 

Tydens die sang gaan van die lid-

mate soms in ‘n geestes-

vervoering, maar die orde word tog 

gehandhaaf en stoornisse word 

gou verwyder. 

Geloofsgenesing vorm wel deel 

van die erediens, maar word nie 

bedryf soos bv in die Rhema-kerk 

nie. Die profeet sal sy “pasiënt” ge-

woonlik eenkant toe vat om daar 

die handelinge uit te voer wat ge-

bruiklik vir genesing is.  (Vervolg). 

VANUIT DIE SINODALE KAN-

TOOR:  “On this day that the Lord 

has made, the 7th May 2017, we 

are having Northern Synod 

URCSA Convention in Saulspoort 

Presbytery at Moruleng Stadium.  

All venue reservation costs are do-

nated by His Excellency Kgosi 

Nyalala Pilane.  Kgosi Nyalala 

Pilane has been leading the 350 

000 BBK community since April 

1996, manages the communities’ 

administrative and economic af-

fairs through the Bakgatla-Ba-

Kgafela Tradition Administration 

(BBKTA), which operates from the 

administrative buildings in Moru-

leng.” 

Groete met dankbaarheid,  

Marinda Cox en Personeel. 

Bron: Evangelisasienuus – April 2017; Adres: 
Posbus 531, Ifafi, 0260; Tel/Sel: 012 259 0152/082 
574 1340; E-pos: marindacox@mweb.co.za 

Bankbesonderhede: ABSA, Rekeningnr 0690 
750 252, Takkodenr: 632005 

SENDINGBROKKIES 

Martin en Petro de Lange  het 

onder Operasie Mobilisasie (OM) 

in Turkye sendingwerk gedoen en 

hulle praat Turks vlot. In 2007 kon 

hulle nie voortgaan met sen-

dingwerk nie weens die onrus 

daar. OM het hulle toe gevra om 

uit te reik na die byna een miljoen 

Turke wat in Frankryk woon en 

werk. Hulle is die eerste en enigste 

sendelinge wat na hierdie groep 

uitreik en die groei is ongelooflik. 

Martin lei Turkse gemeentes en 

groepies in Frankryk. Daarvooor ry 

hy meer as 4 000 km per maand. 

Die opregte geloof en liefde vir 

mekaar  is aangrypend. Martin wil 

graag die Veritas-opleiding gebruik 

om gemeenteleiers toe te rus.  

Bedankingsbriefie, ged 20 Janu-

arie 2017, per e-pos ontvang van 

Tertia. 

Liewe Broers en Susters in 

Omgeekerk, 

Ek wil net baie dankie sê vir u vol-

gehoue ondersteuning van my en 

my werk in Asië. My eerste ses 

weke in Maleisië was besonder 

geseënd en ek is baie dankbaar 

teenoor die Here wat op soveel 

maniere Sy roeping en taak vir my 

bevestig het.  

Ek het goed ingeburger en ervaar 

steeds hoe ek op 'n baie gereelde 

basis nuwe en strategiese mense 

ontmoet. Volgende week is die 

eerste vol week opleiding hier 

geskeduleer. Hoewel ek nie in die 

eerste plek hier sal fokus nie, maar 

soek om in die netwerke regoor 

Asië betrokke te wees, is dit 

verblydend dat ek ook hier kan 

begin. Hou asb aan om vir my te 

bid vir wysheid, insig en daaglikse 

dieperwordende verhouding met 

die Here. As Hy die huis nie bou 

nie, werk almal totaal tevergeefs. 

Baie dankie vir al u betrokkenheid, 

gebed, finansiële ondersteuning 

en liefde. Dra asb my opregte 

waardering ook aan die gemeente 

oor.  Seëngroete. 

Tertia. 

LAASTE BRIEF UIT NKHOMA 
Liewe Familie en Vriende, 
Ons groet waarskynlik vir die 
laaste keer vanaf Nkhoma in 
Malawi omdat die uurglasie vir ons 
verblyf hier byna leeg geloop het. 
Ons is nou so ver met ons taak dat 
ons hopelik môre die laaste paar 
dinge sal kan doen sodat ons 
gereed kan wees vir die hertoe-

wydingsfunksie, Dinsdagmiddag, 
15H00. Die museum lyk goed.  Die 
veiligheidshekke is toe aange-
bring, die ingangsportaal is uitge-
verf, en pragtige plante versier die 
trappe aan die een kant van die 
gebou, as deel van die Sentrum vir 
die Omgewing.  Begaafde kuns-
studente sal ook hulle werke 
uitstal.  Die meeste van die items 
wat voorheen in die museum was, 
is steeds hier.  Dr Blignaut en Rev 
Mgawi het ons gehelp om die 
museum te orden.  Ons het baie 
van die geskiedenis by hulle 
geleer en ons aan die interes-
santhede van die lief en leed     
van die vroeë dae  verluis-
ter.  Benewens die bestaande uit-
stallings is daar ook bietjie 
vernuwing gebring en aspekte van 
die lewe en werk wat die vorige 
keer nie aandag gekry het nie, is 
bygevoeg. 
Die argief is nog klein omdat die 
Universiteit nog jonk is en die 
meeste dokumente steeds werks-
dokumente in die verskillende 
fakulteite is.  Marlene het egter die 
databasis so geskep dat dit sal 
kan groei soos wat die dokumente 
beskikbaar kom en na die argief 
oorgeplaas word.  Ons is trots 
daarop dat sy ook reeds vir twee 
privaatversamelings voorsiening 
kon maak.  Ons is ook dankbaar 
dat die “Beleidsdokument vir die 
Argief en Museum” gefinaliseer is 
en na die Registrateur gestuur 
word vir voorlegging aan die Raad 
van die Universiteit vir oorweging, 
goedkeuring en implementering. 
Ons moes die afgelope tyd twee 
keer Lilongwe toe gaan.  Die eeste 
keer vir ‘n vergadering met die 
registrateur.  Sy kantoor is op 
dieselfde plek as waar Marlene 
gedurende 1969-72 die hoof van 
die “Home Craft Centre” was waar 
getroude vroue opleiding ontvang 
het.  Dit was ‘n nostalgiese 
oomblik om saam met haar daar te 
wees.  Die gebou word nou 
gedeeltelik vir die Universiteit se 
een fakulteit gebruik. 
Die tweede rede was om ons 
visums te verleng.  Toe ons ons 
vlugkaatjies bespreek het, het ons 
nie besef nie dat ons op die 31ste 
dag vertrek, terwyl die visum slegs 
vir 30 dae geldig is.  Dit moes dus 
verleng word, en nou kan ons 
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tegnies vir nog 30 dae tot 4 Junie 
hier wees.  Ons huis roep egter en 
ons sal nie op hierdie stadium van 
die gasvryheid van die Malawise 
regering gebruik maak nie. 
Die beplanning vir ons laaste week 
is soos volg: 
  Ons gaan, DV, Woensdagog-
gend saam met prof Hoffie na 
Malingunde, een van die ouer 
sendingstasies.  Daar is onder 
andere ‘n afdeling vir blinde 
kinders by ‘n hoofstroomskool, 
die hedendaagse “Home Craft 
Centre”, en ‘n projek waar kleu-
terskoolonderwysers opgelei 
word.  Daar word beplan om later 
ook ‘n fakulteit vir Gemeen-
skapsontwikkeling hier te ves-
tig.  Verder woon Anna Marie de 
Klerk ook daar, wat destyds saam 
met Marlene in Lilongwe gewoon 
en gewerk het.  Sy het diep spore 
in Malawi getrap waarvoor sy ‘n 
ere-doktersgraad van die Uni-
versiteit gekry het.  Ons sien uit 
daarna om haar weer te sien. 

 Na die besoek gaan ons vir twee 
aande by die Malawimeer slaap, 
en van daar gaan Hoffie ons 
Vrydag by die lughawe af-
laai.  Dan huis toe! 

 
Baie dankie vir elkeen van julle 
wat gedurende die maand vir ons 
gebid het, in ons belang gestel het 
en iets van julle laat hoor het.  Ons 
waardeer dit besonder baie.  Dit 
was vir ons goed om hier te wees 
en te beleef hoe ons hemelse 
Vader sy kinders oor die jare 
(sedert 1889) geroep en toegerus 
het vir die tyd waarin hulle geleef 
en gewerk het.  Baie het die 
hoogste prys betaal weens onder 
andere malaria, en hulle grafte lê 
hier en elders.  Die saad wat hulle 
gesaai het, het gegroei en ander 
het die aflosstokkie oorgeneem. 
 
Marlene en Henoch. 

 
TERUG UIT NKHOMA 

Liewe Familie en Vriende, 
Ons is dankbaar ons is veilig terug 
in Suid-Afrika. 
Die tyd wat ons in Malawi deurge-
bring het, was vir ons ‘n ver-
rykende ervaring.  Ons sal dit in 
ons ‘onthou-jy-nog’ sakkie bêre en 
van tyd tot tyd uithaal en daaroor 
dink en praat.  So met die werk 

saam kon ons vriendskappe smee, 
lekker lag en ons verluister aan die 
verhale uit die verlede. 
Die laaste week van ons verblyf 
daar het verbygesnel en toe was 
dit die hertoewydingsgeleentheid, 
Dinsdagmiddag 2 Mei.  Die laaste 
dinge is die oggend gedoen – ‘n 
bietjie verf hier en daar, ‘n paar 
laaste byskrifte by van die 
uitstallings en hier en daar nog iets 
hanteer. 
Die Museum- en Argiefgebou be-
staan uit twee vertrekke. Die groot-
ste word vir die museum gebruik 
en in die kleiner een word die Ar-
gief, die Sentrum vir Mondelinge 
Geskiedenis, die Sentrum vir die 
Omgewing, die Sentrum vir In-
ligtingsetiek en ‘n Kunsuitstalling 
gehuisves. 
Toe die kunsuitstalling gedoen 
word, bring hulle van die 
kunswerke van ‘n eerstejaar teolo-
giese student, Stephen Phiri, vir 
uitstalling.  Hy is ‘n talentvolle kun-
stenaar wat sover nie enige 
opleiding of erkenning gekry het 
nie.  Hy is baie nederig en besef 
moontlik nie hoe talentvol hy is 
nie.  Hy het sy skilderye in ‘n plas-
tiese sak onder sy bed gebêre en 
nie eers sy naam daarop aange-
bring nie.  By van sy skilderye het 
hy herwinde plastiek of sand ge-
bruik om reliëf te skep (wat goed 
inpas by die werk van die Sentrum 
vir die Omgewing).  Verder maak 
hy van die deksels van kleipotte 
muurhorlosies, en skilder op 
kleipotte.  Hy het voorwaar ‘n groot 
toekoms as kunstenaar. 
Vier van die onderwysstudente het 
op eie inisiatief ‘n webwerf vir die 
Argief en Museum geskep.  Dit is 
besonder vaardig ontwerp.  Dit 
moet nog op die internet geregis-
treer word, voordat dit bekend-
gestel kan word. 
Die hertoewydingsfunksie het baie 
goed afgeloop, en die drie spre-
kers is deur die Here geseën sodat 
hulle grootliks bygedra het tot die 
positiewe gees van die geleent-
heid.  Een van die sprekers was 
die Direkteur van die Ministerie 
van Kultuur en Toerisme.  Sy het 
haar waardering vir die werk 
uitgespreek en dadelik reëlings 
begin tref dat die Museum op hulle 
lys van besienswaardighede kom 

en dat van die Argiefmateriaal later 
in hulle kluise geberg kan word. 
Die eregaste was dr Chris Blignaut 
en ds Killian Mgawe, wat beide 85 
jaar oud is en saam op Nkhoma 
grootgeword het.  Hulle was ten 
nouste gemoeid met die onstaan 
van die Museum in 1989 en nou 
ook by die herskepte Mu-
seum.  Hulle twee was ons 
“geheue” en het ons van waarde-
volle historiese inligting voor-
sien.  Na die funksie het hulle as 
gidse opgetree en groepe be-
soekers begelei. 
Na die funksie het ons ‘n 
geseënde terugvoer-vergadering 
met die Interim Komitee be-
leef.  Ons vertrou dat hulle die taak 
verder sal voer. 
Een van die groot behoeftes is die 
dienste van ‘n voltydse persoon 
om die Museum en Argief te 
bemark en bestuur.  Omdat daar 
nie nou fondse daarvoor is nie, is 
daar intussen ‘n tydelike reëling 
getref waaroor ons uiters dankbaar 
is.  ‘n B.Com student wat vir drie 
maande prakties moet doen as 
deel van sy kursus, sal dit dáár 
doen deur die fasilitiet te bemark, 
besoekers te ontvang en begelei, 
en te werk aan dit wat ons nie kon 
klaar maak voor ons vertrek nie. 
Buite die Museum is ‘n boot 
gemonteer.  Dit was blykbaar 
tydens die Eerste Wêreldoorlog in 
die gevegte tussen die Duitsers en 
Britte op die Malawimeer ge-
bruik.  Na die oorlog het dit in 
onbruik geraak en iemand het 
fondse geskenk sodat ds Attie La-
buschagne dit kon bekom en ge-
bruik om by sy gemeentelike be-
soekpunte langs die Meer uit te 
kom en Bybels te versprei. 
Die dag na die funksie het prof 
Hoffie ons na die Meer toe 
geneem om bietjie te ontspan en 
die besondere plek te ervaar.  Dit 
was ‘n groot voorreg om daarheen 
te kon gaan en die massa water te 
beleef, die geklots van die bran-
ders dwarsdeur die nag te hoor en 
die sonsopkoms die volgende og-
gend te ervaar. 
Voordat ons by die Meer uitgekom 
het, het ons ‘n draai op Ma-
lingunde, een van die oudste 
sendingstasies, gemaak.  Dit is in 
1907 gestig en daar het die twee 
“Madonnas” wat vir ‘n paar jaar 
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saam gewerk het, Anna Marie de 
Klerk en Marlene, mekaar weer vir 
die eerste keer sedert 1972, toe 
Marlene teruggekom het SA toe, te 
siene gekry.  Dit was ‘n heel emo-
sionele ontmoeting.  Anna Marie is 
‘n gesant van die Here.  Sy werk 
steeds onverpoosd voort en ons 
kon die vrug sien van die jare se 
werk aldaar.  Ons bede is dat sy 
die seën van die Here sal bly 
ervaar terwyl sy tot seën is vir baie 
om haar. 
Vroeg die Vrydagoggend is ons via 
die Mvera Sendingstasie wat di AC 
Murray en TCB Vlok in 1889 begin 
het, lughawe toe.  Die werk van 
die NG Kerk in Malawi het daar 
begin.  Die oorspronklike kerkge-
bou het te klein geword en hulle is 
besig met die oprigting van ‘n 
nuwe gebou.  Die ‘Murrayhuis’ is 
steeds daar.  Van daar af is ons 
lughawe toe en het ons huis toe 
gekom. 
 Baie dankie weer eens dat julle 
die afgelope ongeveer 5 weke die 
pad saam met ons gestap 
het.  Sonder julle meelewing en 
voorbidding sou ons dit nie 
gemaak het nie.  Ons het gesond 
gebly, energie gehad en kon tot die 
einde toe voluit voortgaan. 
 Mag ons ‘ten besluite’ (soos die 
ou dominees gesê het), vra dat 
julle asseblief sal voortgaan om vir 
die Malawise Kerk, en ook die 
Nkhoma Universiteit te bid. 
Ingesluit ‘n paar foto’s om vir julle 
iets te laat beleef van ons daar 
wees! 
Hartlike groete vanaf HiVeld 13, in 
Centurion. 
Marlene en Henoch. 
 

 

  OMGEE-VROUE 

Dié van u wat ons vorige Omgee-

Vrouevergadering bygewoon het, 

sal onthou dat ons ‘n oulike 

demonstrasie gesien het van hoe 

ons maklik ‘n mooi en warm kom-

bers kan maak. Almal van ons was 

daarna baie entoesiasties om ook 

so iets te probeer. Ons het nou ‘n 

skenking van iemand in die ge-

meente gekry om genoeg poolstof 

te koop om 13 sulke komberse te 

maak. Ons nooi u uit om Saterdag, 

10 Junie, saam met ons te kom 

werk om die komberse te maak. 

Ons sal die materiaal beskikbaar 

hê by die geleentheid en voor-

bereidings tref om dit vir u makliker 

te maak. Indien u belangstel om by 

ons aan te sluit vir die oggend, sal 

ons baie bly wees. Dit beloof om 

sommer so ‘n lekker spanpoging te 

wees. En ja, ons sal darem ook vir 

u ‘n koppie tee bedien. Die kom-

berse sal, saam met die ander wat 

geskenk is, aan PEN oorhandig 

word. Bring asseblief ‘n skêr en 

spelde saam as u kom. 

Kontak vir Jansie (073 179 3295), 

Adél (076 890 0823) of Sue (Kerk-

kantoor) indien u wil saamwerk en 

-speel. 

Ek herhaal die datum: 10 Junie, 

Kerksaal. Tyd: 09:00 

Op Sondag, 11 Junie, is dit weer 

tyd vir ons gemeente-ete. Die 

manne het weer met ‘n blink ge-

dagte na vore gekom en gaan vir 

ons heerlike potjiekos maak. Dit 

sal weer bedien word met heerlike 

rys, kaboemielies en pap. Koste vir 

die kaartjies is R50. Indien u dit wil 

bywoon, laat asb vir Sue weet voor 

of op Woensdag, 7 Junie. Ons wil 

darem seker maak dat ons genoeg 

kos het vir almal! Bring asseblief u 

eie eetgerei en drinkgoed en kom 

kuier heerlik saam met u broers en 

susters in die geloof. 

Die datum? 11 Junie, Kerksaal, 

Tyd: 12:00. Koste: R50.00 per 

persoon. Bestel asb by Sue 

(Kerkkantoor) kaartjies voor of 

op 8 Junie. 

As deel van hulle woekeraksie wil 

Retha en Pauli Erasmus op Son-

dag, 2 Julie, vetkoek by die kerk 

verkoop. Dit sal net na afloop van 

die diens beskikbaar wees teen 

die lae prys van R20.00 vir ‘n 

gevulde vetkoek en R4.00 vir ‘n 

oop vetkoek. Om hierdie projek 

suksesvol te laat verkoop, sal ons 

moet bestellings neem. Ons vra 

dus baie mooi dat mense in die 

oorde vir ons bestellings sal neem. 

Ons sal die getalle moet kry teen 

Woensdag, 28 Junie. Dankie by 

voorbaat vir almal wat ons met 

hierdie projek gaan help. Kom me-

neer, koop ‘n paar vetkoeke en be-

dien dit met ‘n koppie tee vir Me-

vrou (wat met haar voete op ‘n 

bankie sit). 

Datum: Sondag 2 Julie, R20.00 

en R4.00. U kan vir Jansie (073 

179 3295), Sue (kerkkantoor) of 

Retha (071 671 8887)  bel voor of 

op 28 Junie om bestellings te 

plaas.  

 
  
 

 
 
  
 

Uitsig op Nkhoma berg 
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LIEF EN LEED 

Hierdie maand is die lys van siekes korter as ge-

woonlik. Voorbidding word gevra vir:- 

Irene van Schalkwyk wat ontslaan is uit Southdowns 

se nasorgkliniek en tuis aansterk. 

Dirk de Villiers by wie daar groot beterskap is waar-

voor ons die Here dank. Hy is ontslaan uit die hospi-

taal en herstel tuis. 

Alma Dry wat in die hospitaal was met bloed-

drukprobleme en nog daarmee sukkel. 

Tiensie Smith wat weer tuis is na ‘n draai in die inten-

siewe sorgeenheid. Sy sterk tuis aan en word versorg 

deur Elsie Hayer vir wie ons ook moet bid. 

Michelle Marais wat ‘n nood blindedermoperasie 

ondergaan het maar darem weer terug is skool toe. 

Bets Botha van Protea wat geval het. 

Anna de Kock wat sukkel met rugprobleme. 

Fransie Scheepers (92) van Rusoord wat geval en 

haar skouer ontwrig het en opgeneem is in Kalafong 

hospitaal. 

Luitje van Heerden wat darem al terug is werk toe na 

‘n artroskopie van haar knie. 

Jaco Kriek wat sy voet beseer het toe die motorfiets 

waaraan hy gewerk het op sy been geval het. 

Etienne Kok wat sy been beseer het met ‘n stuk 

metaal. 

Daar was ook sterftes in die gemeente:- 

Corinne Naude wat op 5 Mei begrawe is. Ons dink 

aan haar naasbestaandes. 

Thom Nel wat op 18 Mei vanuit La Vie begrawe is. 

Bid vir Ria in hierdie moeilike tyd. 

Dr Bertie le Roux wat bekend was in die gemeente 

en op 20 Mei uit ons kerk begrawe is. Ons dink ook 

aan sy familie. 

Ds Gideon se broerskind, Joanne, is op 33-jarige 

ouderdom oorlede. Bid asb vir die bedroefde familie. 

Ons kan darem ook mense gelukwens, nl vir Michel 

Kalb en Hanlie Homan en vir Lizelle Ferreira en Wi-

kus Pienaar wat verloof geraak het. 

Ons wens ook graag vir ds Bianca van Graan, ‘n ge-

meentedogter, geluk met haar ordening en bevesti-

ging in haar eerste gemeente, Migdol, oor die na-

week van 6-7 Mei. Die bevestiging is waargeneem 

deur ds Petro du Toit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1062 

 
 

 
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 

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITEN-

GEWONE ONDERWYS (TOIBO) 

Ons het ‘n brief van TOIBO ontvang wat 3 projekte 

meld waaarvoor hul hulp vra: Projek Volmagie (nie-

bederfbare voedsel), Projek Waardigheid (sanitêre 

ware vir dogters) en die matriekafskeid waarvoor 

hulle rokke vir dogters vra om te leen. Indien u wil/

kan help, skakel hulle by tel 012 362 0660 


