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INDERDAAD GESEËND 

Elders in Die Kandelaar is ‘n 

artikel deur ds Gideon oor ‘n preek 

wat hy gelewer het oor die tema 

waarmee hy nou besig is, nl die 

seëninge van die Here. Ek wil ver-

wys na ‘n ander preek van hom 

oor die onderwerp – ek  dink dit 

was die eerste van sy reeks – op 

16 Julie  (hoop nie ek onthou ver-

keerd nie). Ds Gideon het gesê 

dat hy ‘n reeks preke gaan hou 

oor die seëninge van die Here na 

aanleiding van ‘n vraag van ‘n lid-

maat. Wat ek hier wil oordra, is die 

insig wat dit by my gebring het, 

naamlik dat ons nie moet fokus op 

die seëninge/gawes van die Here 

aan ons wat glo nie, maar op die 

Here self en ons verhouding met 

Hom wat ons moet uitbou. Ons 

fokus moet dus nie wees op die 

gawes nie, maar op die Gewer 

van die gawes. Ons, al is ons ge-

lowig, kan maar redelik selfgerig 

wees en selfs selfsugtig wees in 

ons godsdiens. Diep in ons bin-

neste het ons dalk die verwagting 

dat die Here ons darem moet seën 

omdat ons in Hom glo en Hom 

dien. Indien dit so is, is ons 

godsdiens eerder selfdiens: ons 

verwag dat die Here ons darem 

moet seën en bevoordeel en ons 

moet vrywaar van slegte ervaringe 

omdat ons in Hom glo. 

Die preek van 16 Julie het my laat 

besef dat ons maklik in so ‘n “strik” 

kan beland. Die enigste verweer 

daarteen is om inderdaad op die 

Gewer van die seëninge te 

fokus, hoe ons Hom beter kan 

dien, en ons verhouding met Hom 

kan verinnig en uitbou. 

Die vakansie is verby en die winter 

(wat darem nie te koud was nie) 

byna ook. Ons skoliere en stu-

dente is terug skool/universiteit/

kollege toe en hef aan na die 

einde van die jaar lê voor. Sterkte 

daarmee. Almal wat met vakansie 

kon gaan, is terug by die werk en 

al weer hard aan die swoeg. 

Sterkte ook daarmee. Nouja, hier 

is die nuwe Die Kandelaar. Hoop 

julle geniet die lees daarvan. 

Daan en Jansie 

ONS IS GESEËNDE MENSE! 

Die priesters het die groot voorreg 
gehad om God se seën oor die 
volk uit te spreek.  Numeri 6:24: 
“Die Here sal julle seën en julle 
beskerm, die Here sal tot julle red-
ding verskyn en julle genadig 
wees;  die Here sal julle gebede 
verhoor en aan julle vrede gee!”  
Die priesters het hulle arms 
uitgestrek en met oop hande dit 
gedoen omdat God agter hulle en 
deur hulle die Een is wat seën.  
Die grootste seën is dat God Hom-
self oopmaak vir mense, sy gesig 
oor ons laat skyn.  Sy gesig na ons 
draai en na ons luister.  Hy aan-
vaar ons en wil sy vrede of heel-
heid vir ons gee. 

So begin ‘n erediens en so eindig 
‘n erediens met ‘n seëngroet.  Al-
les gebeur in sy teenwoordigheid, 
die heerlike wete dat God by ons, 
saam met ons, in ons is, is ons 
seënryke troos.  Ons is inderdaad 
geseënde mense. Die nuwe Testa-
ment het die posisie van die kind 
van die Here nog verder uitgebou.  

In Christus het God ons geseën 
met die beste in die hemel 
(Efesiërs 1), in Christus word 
ons saam opgewek (Efesiërs 
2:3) en ‘n plek in die hemel 
gegee.  Deur Hom het ons vrye 
toegang tot die Vader en word 
ons lede van God se huisgesin 
gemaak (v 18,1a).  Ons behoort 
soos die priesters van ouds ook 
vensters te wees waardeur God 
se lig na ander skyn.  Efesiërs 
2:10: “God het ons gemaak wat 
ons nou is:  in Christus Jesus 
het Hy ons geskep om ons lewe 
te wy aan die goeie dade waar-
voor Hy ons bestem het”. 

Jabes (1 Kronieke 4: 9, 10) het 
nie ‘n toekoms gehad nie, sy ma 
het haar trauma met geboorte 
op hom oorgedra en hom ‘n 
naam gegee wat smart/pyn be-
teken. Jou naam gaan uitein-
delik jou identiteit gee. Hy sou ‘n 
pynlike/smartvolle lewe hê!  Toe 
het Jabes hom tot God gewend 
in gebed, hy het geweier om te 
aanvaar dat hy aan noodlot 
oorgegee is, sy God was im-
mers die lewende God.  Dit is vir 
die volk wat op daardie stadium 
baie verliese gely het nodig 
gewees om te hoor dat daar ‘n 
voorvader was wat die ne-
gatiewe oorwin het deur te bid.  
Die Here het sy gebed verhoor.  
Dit is vir ons ‘n getuienis van wie 
God is, Hy kan in die donkerste 
oomblik Sy seën uitdeel.  Hy het 
vir Jabes gegee wat hy gevra 
het. 

Jesus leer ons om te bid: “...laat 
U Naam geheilig word, laat U 
koninkryk kom, laat U wil ook 
geskied …..” (Mat 6).  Sy Ko-
ninkryk het inderdaad in 
Christus gekom, dit kom ook 
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elke dag deur mense wat tot 
geloof kom en na God toe draai.  
Die Koninkryk is hier, tog het dit ‘n 
geheimenisvolle kant, want God 
stoomroller nie die Koninkryk oor 
mense om te glo nie. Mense het 
nog ‘n lewe, hulle kan nog vir God 
uit hulle lewens hou. Ons kan nog 
kies vir ons eie koninkrykies bo sy 
Koninkryk. Die Skrif sê in Rom 1 
dat God mense wat volhardend 
teen Hom kies, aan hulleself oor-
laat. Dit moet sekerlik hel wees om 
sonder God deur die lewe te gaan 
en tog volvoer God sy plan met of 
sonder mense. Niks kan egter vir 
God keer nie, nie oorloë, 
wreedhede of terrorisme nie. Dit is 
juis in tye soos hierdie dat mense 
besef dat dit nie God se bedoeling 
is nie.  Dit kan tog anders!  God wil 
dit anders. Helmut Thielicke het in 
die 2e wêreldoorlog in die ruïnes 
van Berlyn gestaan. Hy sê vir die 
eerste keer kon hy die Onse Vader 
gebed met oorgawe bid: “Laat U 
Koninkryk kom”, want wanneer die 
wêreld aan mense oorgelaat word, 
loop dinge verskriklik skeef. 

Leef uit die seëninge wat God vir u 
gegee het in Christus, laat sy ge-
nade deur u skyn. Laat ons 
gebede Hom verheerlik terwyl ons 
ook bid vir die herstel van elke on-
geregtigheid en tegelykertyd ons-
self gee om die wêreld om ons ‘n 
beter plek te maak. 

Ds Gideon. 

LEWENSKOMPAS 

Ek het op die idee gekom om le-

wenswaarhede of gedragsvoor-

skrifte wat in die Bybel voorkom 

wat ‘n mens kan volg sonder dat jy 

in Christus hoef te glo, uit te lig. 

Die Bybel wemel van sulke voor-

skrifte wat soveel sin maak en jou 

eie lewe en die samelewing kan 

verryk, indien jy dit navolg. Immers 

word dele van die Bybel beskrywe 

as wysheidsliteratuur. Wanneer ‘n 

mens dié waarhede lees, dan 

staan jy verstom oor die diepe 

wysheid daarvan en watter posi-

tiewe gevolge dit op verhoudings 

kan hê indien dit nagevolg word. 

Ek wil sulke waarhede/voorskrifte 

lewenskompas noem en ‘n paar 

artikels in Die Kandelaar daaraan 

wy. Miskien kan jy meedoen aan 

hierdie projek deur vir my sulke 

waarhede wat jy in die Bybel 

raaklees, aan te stuur of nog beter: 

jy kan self daaroor skryf en jou 

pennevrug aan my stuur. 

Die eerste lewenskompas waar-

aan ek aandag wil gee, is Jesus se 

woorde in Matt.7:12a: “Alles wat 

julle wil hê dat die mense aan julle 

moet doen, moet julle ook aan 

hulle doen.” 

Hierdie woorde van Jesus was 

radikale woorde in die samelewing 

van destyds. ‘n Baie sterk beginsel 

wat destyds gegeld het, was: ‘n 

oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n 

tand. Dit was die gebruik dat jy 

teenoor ander optree soos hulle 

teen jou optree. Indien hulle iets 

goeds doen aan of vir jou, dan is 

verwag dat jy dit sal terugdoen. 

Maar as iemand jou sleg behandel 

het, dan was dit aanvaarbaar dat 

jy so iemand ook sleg kan behan-

del. Daaroor sal niemand wonder 

of vrae vra nie. 

In wese beteken dit dat ander jou 

gedrag bepaal en dat gedrag tus-

sen mense reaktief was. Hierdie 

basiese aanname keer Jesus heel-

temal op sy kop. Hy sê dat as jy 

wil weet hoe om teenoor ander op 

te tree, moet jy by jouself begin, 

ongeag van wat die ander aan jou 

gedoen het. Die eerste vraag wat 

jy vir jouself moet vra, is: hoe wil 

ek hê die ander mens teen my 

moet optree. Die veronderstelling 

onderliggend aan die vraag is dat 

ek nooit sal wil hê dat ander my 

sleg moet behandel nie. Ek ver-

wag dus graag dat ander posi-

tiewe, goeie gedrag teenoor my 

openbaar. 

Dit beteken dus dat ek die inisiatief 

moet neem om positiewe, goeie 

gedrag te openbaar teen ander – 

al het hulle sleg teenoor my opge-

tree. Ek moet dus proaktief optree 

op ‘n positiewe manier en so kan 

ek die patroon van ‘n oog vir n oog 

en tand vir tand positief beïnvloed 

en het ek ‘n kans om ook die an-

der se gedrag positief te beïnvloed 

en dalk te verander. Indien ‘n 

mens mooi dink oor dié beginsel 

wat Jeus ons leer, dan besef jy wat 

‘n magtige wapen dit is om ver-

houdinge tussen mense te ver-

beter. 

Dink net watter gedragsrevolusie 

dit kan meebring wanneer alle 

mense hierdie beginsel probeer 

uitleef. Ons kan selfs drome droom 

van vrede, nie meer oorlog, nie 

meer misdaad of ellende wat ons 

vir mekaar veroorsaak nie ... 

Daan Kilian 

MENSE-HANDEWERK 

Op 19 Mei het ek die voorreg 

gehad om as oupa Revue 2017 

van die Hoërskool Centurion by te 

woon. Afgesien van die klank wat 

vir my ou ore te hard was en en-

kele liedjies wat nie goed op my 

konserwatiewe ore geval het nie, 

was dit ‘n besondere en aange-

name ervaring. Al die personeel 

van die skool moet gelukgewens 

word dat hul soveel kinders betrek 

het om ‘n aanbieding van hoog-

staande gehalte te lewer. 

Die aanbieding is gebou rondom ‘n 

lied van Chris de Burgh wat die 

geleentheid geskep het om in die 

samestelling van die revue aandag 

te gee aan die mens se verlede, 

hede en hoopvolle toekoms. Toe 

ek die woorde van die lied op die 

program lees, het dit my gedagtes 

geprikkel: dieselfde mensehande 

wat katedrale bou, maak ook oor-

log; dieselfde oë wat die mooi van 

mens en natuur sien, sien ook die 

ellende en pyn van oorlog en ook 

van ander sukkelende mense wat 

worstel om siel en liggaam aanme-

kaar te hou; dieselfde vermoëns 

wat ons kan laat droom, bedink 

ook korrupsie, diefstal en onder-

drukking. Maar dis darem die-

selfde besondere vermoëns van 

die mens wat wreedheid kan be-

plan en uitvoer wat ook nuwe 
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moontlikhede kan bedink en in 

werking kan stel wat ons hoop 

gee. Dit het my ook laat dink aan 

die woorde van Paulus in Fil 4:8 : 

“Verder, broers, alles wat waar is, 

alles wat edel is, alles wat reg is, 

alles wat prysenswaardig is – wat-

ter deug of lofwaardige saak daar 

ook mag wees – daarop moet julle 

julle gedagtes rig.” 

Ek gee hier die lied van Chris de 

Burgh weer soos dit op die pro-

gram verskyn het:  

The hands of man 

These are the hands that build cathe-

drals 

These are the hands that feed the world 

These are the hands that kill the ones 

we heal 

These are the hands of Man. 

These are the eyes that see the won-

ders 

These are the eyes that greet the dawn 

These are the eyes that see the glory of  

The place that is our home. 

These are the wounds that tell of anger 

These are the wounds that speak of 

hate 

Yet there was one that gave his only 

son 

And these are the wounds.... of love. 

 

These are the days of the human 

race 

For there will come a time then 

we’ll be gone 

Gone without a trace. 

These are the dreams that take us 

forward 

These are the dreams that walked 

the moon 

 These are the dreams that make 

us what we are 

These are the dreams .... of Man! 

 

And we have crossed the oceans 

We have followed the stars 

We have learned to reason 

And we have studied the heart 

 We can build cathedrals 

 We can sail the skies –  

We have energy hostage 

Turning day into night 

We are far from perfect 

We are making mistakes 

We can change direction 

‘cos it’s never too late 

We can cross over bridges 

We can open our hands 

To a brand new world 

We are man! 

Daan Kilian. 

1.EVANGELISASIE – VGK       

SUIDER-AFRIKA 

DIE HERE SAL VOORSIEN:  Ons 

is byna in die helfte van 2017.  Sal 

dit goed gaan, sal dit sleg gaan 

verder met ons? Ons weet nie.  

Maar hoe dit ook mag gaan – die 

Here sal voorsien! Ons moenie 

besorg wees nie, sê die Here, 

maar dit verander niks aan die feit 

dat ons tog sorg moet dra nie.  

Ons moet ons nie kwel nie, maar 

ons moet waaksaam wees. En tog, 

wat ons ook al doen, weet ons dat, 

met al ons voorsorg, daar dinge 

sal gebeur wat totaal en al buite 

ons beplanning val.  Wat nou as dit 

gebeur? Ons moenie benoud word 

nie. Ons moet kalm, vol vertroue 

die toekoms tegemoet gaan, en 

gelowig sê: “Die Here sal voor-

sien”, maar glo ons dit altyd? 

Hierdie geloofsvertroue gee ons 

krag om aan te gaan. Ons word 

nie verstrooi deur allerhande vrese 

en angs nie. Ons word nie lam 

gelê deur kwellinge oor die 

toekoms nie. Wat die dag van 

môre betref, sal die Here voorsien, 

en daarom kan ons al ons aandag 

aan die werk van hierdie oomblik 

gee. As ons, deur die genade van 

God, hierdie gesindheid in ons 

lewendig hou, dan bly daar in ons 

gemoedere ‘n onuitspreeklike ge-

moedsrus; dan – en dit is die 

grootste – dan verheerlik ons God. 

Paulus sê tereg dat uit en deur en 

tot God alle dinge is. Dit was sy 

hele lewensbeskouing en God is 

die grondslag waarop alles rus, en 

in sy hele lewensgeskiedenis het 

hy ondervind dat God sy lot be-

stuur en bewaar. God is alles!  

Maar ons wil ons tog so graag laat 

geld. Dit is ook so wat ons gees 

betref. Ons sien neer op ander en 

verag hulle, of, as dit nie so ver 

gaan nie, is daar ‘n soort van 

minderagting wat hom van ons 

meester maak. Dwaas is dit, want 

wat besit ons wat ons nie ontvang 

het nie? Ons kan geen oomblik 

lewe, ons kan ons nie beweeg, 

ons kan nie bestaan nie, as ons 

nie in God is nie. Dit is Hy wat in 

ons werk, om te wil en te doen.  

Aan God die heerlikheid! 

Maar skielik word ons met ver-

skrikking vervul. Ons vergaan, ons 

kom om. Alles vul ons met onrus.  

En dan kom daar vrede in ons 

gemoed as ons oog rus op God se 

handewerk; ons onrus is weg as 

ons die oorvloed sien wat Hy gee.  

Wat die aarde oplewer, dit is vir 

ons. Aan die Here behoort die 

aarde en die volheid daarvan. 

Selfs in hierdie onrustige tye kan 

ons ook van die wonders van die 

Here spreek. Ons moet net om 

ons heen kyk. Watter wonder van 

God is ons self! Ons haal asem.  

Ons loop, ons werk, ons het lief, 

ons dink, ons het gemeenskap met 

God, ons leef! Watter wonder is 

ons wat deur God geskape is! 

Moet ons nie meer eerbied betoon 

nie? Eerbied in ons denke, ons 

woorde en in ons dade nie? Daar 

is so min eerbied in ons omdat ons 

SENDINGNUUS 

(Ingestuur deur Betsie de Wet) 



Bls 4           Die Kandelaar       JULIE 2017 

nie altyd besef dat ons in die 

teenwoordigheid van God lewe 

nie.  As dit ons te beurt sou val dat 

Hy skielik aan ons sou verskyn, 

hoe anders sou ons woorde en 

optrede nie dalk gewees het  nie.  

Ons moet net stilstaan en onsself 

die geleentheid gee om God se 

heiligdom, waarvan die deur altyd 

oopstaan, te betree; ook daar waar 

ons nooit aan Hom dink nie.  

Eerbied sal ons siel in besit neem 

en ons sal sê: “God is hier!” 

BYBELS/KOMBERSE:  ‘n Wavrag 

Bybels is by ons huis afgelewer en 

moet nou versprei word. Baie 

dankie vir elke bydrae vir ‘n Bybel 

en elke kombers wat ons ontvang 

het.  

Tshilidzini (Vuwani omgewing):  

Margaret Magidi, ons sending-

werkster, sal enige klere wat in 

onbruik is, waardeer. Sy is nie 

meer te jonk nie, maar staan sterk 

in haar geloof en werk oneindig 

hard om die Woord te verkondig.  

Sodra ons ‘n bietjie goedjies het, 

gaan ons weer ‘n besoek aan die 

sendingstasie bring om haar ook ‘n 

bietjie te versterk. 

DIE ONAFHANKLIKE KERKE IN 

AFRIKA   (Vervolg) 

Doop en nagmaal:  Die doop word 

baie sterker beklemtoon as die 

nagmaal. Laasgenoemde word 

selde bedien en dan dikwels slegs 

deur die hoofleier. Meestal word 

slegs volwassenes gedoop, nadat 

hulle aangedui het dat hulle by die 

kerk wil aansluit. Hoewel daar nie 

sprake van formele kategese is 

nie, besef dopelinge gewoonlik wel 

deeglik wat van hulle verwag word 

as lidmate.  ‘n “Jordaan” wat ‘n 

rivier, dam of poel water kan wees, 

is nodig vir so ‘n doopplegtigheid.  

Onderdompeling is die reël. Net 

soos by die historiese kerke is 

daar heelwat misverstand oor die 

tekens van die doop en nagmaal.  

Die doop word dikwels as ‘n soort 

inisiasierite tot die Godsryk of die 

volk van God gesien. Daar word 

ook reinigende krag aan die water 

toegedig. Daarom sal dit ook meer 

kere bedien kan word.  Die 

simboliese gaan sodoende in die 

magiese oor. 

Die nagmaal word gewoonlik ty-

dens Paasfees bedien en word 

gebruik om die eenheid van die 

kerk te belewe en te bevestig.  

Kinders en nie-lidmate deel dan 

ook daarin. 

Genesing:  Bitter min onafhanklike 

kerke gee nie aan genesing ‘n 

sentrale plek in die bedrywighede 

van die kerk nie. Dit kan deur 

gebede en handoplegging tydens 

die erediens plaasvind, maar 

pasiënte sal die profetegeneser 

ook tuis gaan sien vir hulp.  

Sommige gebruik middele soos 

water en  olie as simbole van die 

Gees se genesende krag. Dit is 

belangrik om daarop te let dat die 

swartman se definisie van siekte 

aanmerklik van die blanke s’n 

verskil. Vir die swartman is enigiets 

wat sy lewenskrag aftakel, ’n 

siekte. Tswanas sê dan ook “ek het 

tekort” (ke a fokola) as hulle sleg 

voel.  Blanke dokters kan dan 

soms niks met hulle fout vind nie 

en dan gaan hulle elders hulp soek 

soos by ‘n sangoma, toordokter 

(ngaka) en profetegeneser.  Hier-

die persone verstaan beter wat die 

probleem is en hulle het dan ook ‘n 

mate van sukses. Ons kan 

aanvaar dat dit veral by psigo-

somatiese siektes is waar hulle 

sukses lê.  (Vervolg). 

Die donkies raak al minder:  Met 

groot hartseer het ons verneem 

dat dr Hennie Möller, eertydse 

saakgelastigde van die VG Kerk, 

oorlede is. Ek onthou nog die 

lekker geure wat altyd vanuit die 

Dienssentrum te Mamelodi se 

kombuis gekom het. Mev Möller 

het onder andere kookklasse daar 

aangebied voordat hulle afgetree 

het. Ons innige simpatie aan die 

Möller-familie.  

Marinda Cox en Personeel 

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

2. GEOPENDE DEURE 

Jy bring HOOP vir die Midde-

Ooste! 

Miljoene Christene regoor Sirië en 

Irak is vanweë oorlog en ver-

volging van hulle huise ontheem.  

Sommiges het in hulle lande gebly 

as interne ontwortelde persone 

(IOP's). Ander het gestroom na 

nasies soos Libanon, Turkye en 

Jordanië. 

Onder die mense wat in hulle 

lande agtergebly het, is Christene 

wat vasberade is om hulle lewens 

te herbou – gelowiges wat deur 

vriende soos jy gehelp is, sedert 

Geopende Deure op interna-

sionale vlak verlede jaar die Hoop-

vir-die-Midde-Ooste-veldtog 

geloods het. 

Een so 'n Christen is Nashwan, 'n 

steenhouer wat werkloos is sedert 

Mosoel deur Islamitiese Staat (IS) 

binnegeval is. "Ek het geen manier 

gehad om vir my vrou en drie 

kinders te sorg nie," het hy gesê. 

Toe die Mar Mattai-klooster besluit 

het om 'n nuwe fabriek te open om 

steenhouers te help, het Geopen-

de Deure (deur plaaslike vennote) 

die nuwe fabriek ondersteun met 'n 

skenking om die toerusting aan te 

koop  ̶  moontlik gemaak te danke 

aan vriende soos jy.  

Nashwan het gesê...."Ek kan weer 

vir my familie sorg. Ons dank julle 

organisasie en die kerk vir die 

ondersteuning." 

Jou ondersteuning help nie net om 

mense soos Nashwan selfonder-

houdend te maak nie, maar help 

verseker ook die oorlewing van dié 

wat intern ontwortel is of terug-

getrek het na hulle bevryde 

tuisdorpe. 

Nidal en Janan, tesame met hulle 

mans en ses kindes, is twee van 

die eerste Christene om terug te 
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keer na Telskuf op die Nineve 

vlaktes in Irak. Terwyl Nidal en 

haar familie ontwortel was, het jy 

gehelp, met die hulp van plaaslike 

vennote, om hulle van kospakkies 

en noodleniging te voorsien. 

"Dit het ons hoop gegee en aan 

die lewe gehou," het Nidal gesê. 

"En kyk, beter tye het gekom. 

Vandag is ek gelukkiger as ooit. Ek 

is tuis." 

In Sirië het jy dit ook vir Geopende 

Deure, deur plaaslike vennote, 

moontlik gemaak om te belê in die 

herstel van sommige Christen-

families se huise wat tydens die 

oorlog beskadig is – vir van die 15 

families wat ons help, kon daarom 

teruggekeer het na hulle tuisdorpe 

toe. 

Elf ander families werk nog aan 

hulle huise en hoop om in die 

komende maande daarheen terug 

te keer. 

Die ondersteuning van so baie 

mense het gehelp om dit alles 

moontlik te maak. Hierdeur bring 

ons weer hoop vir Christene in die 

Midde-Ooste wat voortdurende 

diskriminasie, oorlog en vervolging 

in die gesig staar. 

******* 

WêRELDWAARNEMINGSLYS:  

SIRIË 

Posisie op die 2017 

Wêreldwaarnemingslys:  6 

Leier:  President Bashar al-Assad           

Bevolking:  18,9 miljoen (793 800 

Christene) 

Meerderheidsgeloof : Islam 

Regering: Republiek 

Bronne van vervolging:  Islamitiese 

onderdrukking en etniese  antago-                                     

nisme. 

Sirië is sedert 2011 vasgevang in 

'n burgeroorlog. En in Irak is 

Christene gedwing om te vlug of 

moord in die gesig te staar toe 

Islamitiese Staat (IS) in 2014 hulle 

teenwoordigheid in die land uit-

gebrei het. In Sirië ly Christene 

onder swaar vervolging in areas 

wat deur IS en Islamitiese militante 

beheer word, en gelowiges vanuit 

'n Moslemagtergrond ervaar aan-

sienlike druk op alle vlakke van die 

samelewing. In Irak weer, word 

vervolging gekenmerk deur straf-

loosheid, die bedreiging van 

aanvalle deur Islamitiese ekstre-

miste en die behandeling van 

Christene as tweedeklas-burgers 

deur die owerhede.  

As gevolg hiervan is Christene in 

Sirië en Irak desperaat vir hoop. 

So assebilef.... 

Bid vir die herstel van hoop in 

die lewens van Christene in Sirië 

en Irak. 

Bid vir dié wat 'n stem vir 

Christene in die Midde-Ooste is, 

namate hulle veg vir gelykheid, 

waardigheid en erkenning vir 

Christene in die samelewing – 

asook vir Geopende Deure terwyl 

ons die VN bewus maak van die 

lot van hierdie Christene. 

Bid dat die wêreldwye kerk sal 

verenig om 'n stem te word vir 

Christene in die Midde-Ooste deur 

gebed, ondersteuning en voor-

spraak. 

Bron:  Geopende Deure FRONTlinie Geloof  

- Julie 2017; Adres: Posbus 1771, Cresta, 

2118; Telefoonnr 011 888 9341, Faksnr:  011 

888 9362; E-pos:  southafrica@od.org;  Web: 

www.opendoors.org.za; Bankbesonderhede:  

Geopende Deure – Open Doors, ABSA; 

Rekeningnr: 160 340 568; Takkode: 632005  

 NUWE OUDERLING 
Henoch Schoeman 

 
 
 
 
 
 
 

 

Henoch het in die Laeveld groot-
geword en skoolgegaan. Hy het 
vroeg in die hoërskool deur die 
invloed van ‘n Christen onder-
wyser en die CSV, die Here Jesus 
as sy Verlosser leer ken. 
 
Na skool kwalifiseer hy as hoër-
skool onderwyser by die destydse 
Pretoriase Onderwyskollege en die 
Universiteit van Pretoria. Na vyf 
jaar in gewone onderwys maak die 
Here vir hom ‘n deur oop en word 
hy deel van die onderwys van 
kinders met gestremdhede. Hy 
beklee verskillende poste in skole, 
die Departement van Onderwys, 
die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Raad vir Blindes en ‘n Duitse nie-
regeringsorganisasie. 
Hy is met Marlene getroud en hulle 
het twee getroude seuns en ses 
kleinkinders. 
Voordat hulle na hulle aftrede in 
Centurion en in die gemeente kom 
woon het, was hulle vir tien jaar in 
die Kaap waar hulle by die Dur-
banville-Bergsig gemeente inge-
skakel het. Daar was hulle be-
trokke by ‘n projek wat bewusma-
king van en belangstelling in die 
vervolgde kerk bevorder het.  
Henoch se ander passie is om te 
sien dat plaaslike gemeentes men-
se met gestremdhede akkom-
modeer, nie net as bevoordeeldes 
of ontvangers nie, maar as aktiewe  
deelnemende lidmate wat in alle 
aspekte van die gemeentelike 
lewe betrokke is. 

 

 

OMGEE-VROUE 

Die komberseprojek het toe ‘n 

lewe van sy eie aangeneem. Ons 

het begin met die komberse vir 

Winterhoop en daardie komberse 

is deur PEN-aksie by die kerk kom 

afhaal om verder te versprei. Ons 

is so dankbaar  dat die mooi, sagte 

en kleiner komberse deur Pen ge-

bruik is by ‘n kleuterskool waar 

daar geen verwarming is nie. Jan-

Thinus van PEN het vir ons die 

meegaande foto’s gestuur van die 

kindertjies wat nou knus onder ons 

komberse sit. 

mailto:southafrica@od.org
http://www.opendoords.org.za/
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MANDELADAG 18 JULIE  

Die 14 komberse wat deur ons 

Omgee-Vroue gemaak is, het ‘n 

ander pad geloop. U sal miskien 

onthou dat Ds Gideon al vertel het 

van die CMR Midrand wat van 

verlede jaar op sy eie voete moet 

staan. Alhoewel hulle nou ‘n be-

groting van hulle eie het en self 

moet sorg dat hulle kop bo water 

hou wat die finansies betref, is 

hulle nog in hulle kinderskoene en 

moet op baie vlakke meet en pas. 

Met die agteruitgang van ons land 

se ekonomie gaan dit al hoe 

moeiliker om befondsing te gene-

reer. Donateurs wat in die verlede 

nog bereid was om geldelike sken-

kings te doen, het nou die gordel 

ingetrek en skenkings van enige 

aard word moeilik bekom.  

Midrand CMR het nou aansoek 

gedoen om geregistreer te word as 

‘n Niewinsgewende Organisasie 

(NWO) en ons bid dat hulle 

aansoek suksesvol sal wees. In 

die lig van bogenoemde en die 

nood en ellende in die omgewing, 

het ek gedink dat ons die kom-

berse vir CMR Midrand kan gee. 

Nadat ek met hulle kontak gemaak 

het, het ons ooreengekom dat 

hulle die mees behoeftige kinders 

wat op hulle lêers is, sal identi-

fiseer en dat ons dan die kom-

berse aan daardie gesinne sal 

gee. 

Madel van der Wat van ons ge-

meente het van ons inisiatief ge-

hoor en vir ons nog komberse ge-

bring. Sy het ook onderneem om 

‘n aansoek in te dien by haar 

werkgewer (Outsurance) vir kos-

pakkies sodat ons dit alles op 

Mandeladag by CMR Midrand kon 

gaan afgee. Sy het 38 pakkies met 

kos gekry om saam te neem. 

So het  Adél, Madel en ek op 18 

Julie die pad soontoe gevat, ‘n 

bietjie verdwaal, maar uteindelik 

by ons bestemming uitgekom. 

Daar het die 20 gesinne vir ons 

gewag en kon ons vir elke gesin ‘n 

kombers en ‘n pakkie kos namens 

u oorhandig aan dankbare 

vrouens. Ons het gewens dat julle 

hulle blydskap kon sien. As ‘n 

mens in daardie omgewing ry 

(plekke soos Ivory Park, Ebony 

Park, Kaalfontein) besef ‘n mens 

dat ons bydrae slegs ‘n druppel in 

die emmer is, maar ons is baie 

dankbaar dat ons dit kon doen en 

sodoende ietsie kon weerspieël 

van die liefde wat Jesus Christus 

vir mense het . Ons weet uit die 

verhale van die Nuwe Testament 

hoe ‘n sagte plek Jesus gehad het 

vir mense in nood. 

Ons is vol vertroue dat ons 

verbintenis met Madel verdere 

moontlikhede vir ons sal oopmaak 

sodat ons vir CMR Midrand meer 

kan beteken. Ons kan net weer 

beklemtoon dat ons niks kan doen 

sonder die hulp van die gemeente 

nie. Daarom sê ons weer ‘n 

GROOT DANKIE vir elkeen se 

bydrae – eerstens vir die skenking 

wat dit vir ons moontlik gemaak 

het om die materiaal vir die kom-

berse te kan koop en dan vir elke 

dame wat so hard gewerk het om 

die komberse te maak. Ons glo 

ook dat die Here weer vir ons 

uitermate geseën het met hierdie 
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projek omdat, sonder om eers 

daarvoor te vra, ons ook kospak-

kies gekry wat ons vir elke be-

hoeftige kon gee. 

Ons is baie dankbaar dat die 

maatskaplike werkers gehuisves 

kan word in die VGK se nuwe 

kerkgebou in Ebony Park, waar 

daar gewoel en gewerk word. Daar 

is byvoorbeeld ‘n mooi groentetuin  

reeds aan die gang.  

 

 

Maar daar is nog ‘n groot behoefte 

aan meubels, soos tafels, stoele, 

rekenaars en rakke waar hulle 

kosskenkings kan bêre. Op die 

oomblik word alle besoeke deur 

die maatskaplike werkers te voet 

gedoen aangesien daar net 1 kar 

tot hulle beskikking is en dié word 

tans gediens omdat hy in so ‘n 

slegte toestand was. En glo my, 

mense, die afstande wat die wer-

kers moet aflê, is nogal groot. 

Hulle moet ook dikwels Johannes-

burg toe gaan om die Departement 

Maatskaplike Werk te besoek en 

moet ook soms by die hof uitkom 

waar sake afgehandel word. Hier-

voor moet hulle tans van publieke 

vervoer gebruik maak wat bydra 

tot die onnodige verhoging van 

hulle lopende koste. 

 Onlangs is daar ‘n sekretaresse 

aangestel en sy het vir my vertel 

dat hulle ook ‘n groot behoefte het 

aan skryfbehoeftes vir die be-

hoeftige kinders asook speelgoed 

wat hulle kan gebruik om die 

kinders besig te hou terwyl hulle 

met die ouers besig is. 

Dus, as u ou speelgoed beskik-

baar het, of dalk ou inkleurboeke 

en -potlode wat u nie meer nodig 

het nie,  vra ons dat u dit na die 

kerkkantoor bring sodat ons dit 

weer aan CMR Midrand kan be-

sorg. As u ‘n dyrae kan maak en 

dit nie self na die kerkkantoor kan 

bring nie, kan u gerus vir my ska-

kel en ek sal dit kom afhaal by u. 

Baie dankie by voorbaat. 

Jansie (073-179-3295) 

DOOP 

Op 9 Julie was daar ‘n baie mooi 

doopplegtigheid in die kerk. Twee 

ouerpare het hul kinders ten doop 

gebring. Die eerste ouerpaar is 

Justin en Melissa Kilian, wat hul 

dogtertjie, Layla Sarah, ten doop 

gebring het. 

Die ander egpaar was Jacobus en 

Cindy Conradie wat ook ‘n dogter-

tjie, Alyssa, ten doop gebring het. 

Graag wens ons die ouers, groot-

ouers en ander familie van harte 

geluk met hierdie besondere 

gebeurtenis. 

BYBELVERTALER OORLEDE 

Prof Henning Snyman, een van die 

letterkundige medewerkers aan 

Die Bybel: ‘n Direkte Vertaling 

(BDV), is onlangs in die ouderdom 

van 78 jaar op Beaufort-Wes 

oorlede. 

Prof Snyman het met verskeie van 

die boekspanne wat die vertaling 

voorberei, meegewerk en was ook 

lid van die verskillende redak-

sionele komitees. 

Tydens ‘n gedenkdiens in die NG 

Gemeente Gamka-Oos op Beau-

fort-Wes het prof Bernard 

Combrink, die projekleier van die 

BDV, ‘n huldeblyk gelewer. Hy het, 

oa, gesê: “Hy was geëerd en ge-

respekteerd onder sy kollegas, 

een van ‘n seldsame klas filoloë 

wat ewe tuis was in die linguistiek 

(veral die semantiek) as in die let-

terkunde. Hy kon werklik met ge-

sag oordeel as akademikus. ‘n 

Opvallende kenmerk was dat hy sy 

uitstaande intellek met sy geloof 

kon integreer, en die insigte van 

die wetenskap as deel van die 

goddelike openbaring geïnterpre-

teer het”. 

Volgens prof Combrink het  prof 

Snyman besondere begrip getoon 

dat die bronteks getrou weergegee 

moet word. “Hy het sy stempel 

duidelik afgedruk op hierdie 

Bybelvertaling – ‘n mens sal sy 

literêre voetspore oral in die teks 

kan volg”, het prof Combrink byge-

Agnes aan ‘t hark in die tuin. Let op 

die plastiese sakke wat om die hande 

gedraai is om hulle te beskerm 
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voeg. 

Die Bybelgenootskap dank die Here vir die mede-

werking van hierdie begaafde persoon. 

Die Saaier, winter 2017.              

LIEF EN LEED 

Soos gewoonlik noem ons die name van mense vir 

wie voorbidding gevra word:- 

Pauli Erasmus wat ‘n breukoperasie ondergaan het. 

Hy sterk darem goed aan. 

Louise Human wat weer ‘n spesiale soort bestraling 

in Milpark hospitaal moet kry. Sy wag op goedkeuring 

van die mediese fonds. 

Petru Kruger wat tuis aansterk na ‘n heupvervanging. 

Annatjie Janse van Rensburg wat tuis aansterk na ‘n 

skoueroperasie. 

Petro Kruger wat kolonkanker het. 

Sandra Kock wat ook tuis aansterk na ‘n rugoperasie. 

Wiida Lynn wie se broer, Aubrey, oorlede is. 

Henoch Schoeman wat tuis aansterk na ‘n 

knievervanging. 

Mike Smith van La Vie wat in die hospitaal was en 

nou weer darem tuis is. Dink ook aan sy vrou, Isabel, 

wat hom versorg. 

Anton Bekker wie se laaste 4 chemoterapiebehande-

lings nie die gewensde uitwerking gehad het nie. Die 

dokter gaan moontlik nog een ander soort chemo-

terapie probeer. 

Dora Olivier van Rusoord wat gehospitaliseer was na 

‘n beroerte en nou weer tuis is. 

Daar was ook ‘n hele aantal sterfgevalle in die ge-

meente:- 

Marie van Niekerk wat begrawe is op 21 Junie. 

Louise Human se ma, Jossie Smith (92), is ook 

oorlede en begrawe op 7 Julie. 

Fransie Scheepers wat langs die kerk gewoon het, is 

ook oorlede en begrawe op 11 Julie. 

Kleintjie de Villiers het ook gesterf en is begrawe op 

21 Julie. 

Pieter Louw van Die Parke is ook oorlede en is be-

grawe op 20 Julie. 

Charmaine en Riaan Kuhn se Moeder is op 92 jr 

oorlede en begrawe op 25 Julie. 

Dis so maklik om net ‘n naam neer te skryf en te sê 

die persoon is oorlede en begrawe, maar elkeen van 

bg mense het ‘n eggenoot(-te), kinders, familie en 

vriende gehad wat verlies ervaar het. Aan hulle almal 

wil ons die besondere vertroosting van die Here self 

toebid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
Ook in salon in Eldoraigne 

DUIMPIE DAGSORG 
 

Duimpie dagsorg is 'n klein omgee-dagsorg vir maatjies 
van die ouderdom 2 jaar tot 5 jarige ouderdom. 

Ons is geleë in die Lyttelton area. Ons kan u verseker 
van die beste sorg vir u kleinding. Gesonde pappies en 

kossies word tuis gemaak vir al die maatjies. 
Ons bied ook gesonde peuselhappies en sappies aan 

tussen maaltye. 
Duimpie dagsorg is volledig toegerus vir u kleinding se 

speel-, eet-, slaap- en badkamerbenodighede. 
Weeklikse temas en stimulasie word gevolg gedurende 

die kwartale vir u peuter en kleuter se ontwikkeling. 
Ons help met vakansiesorg en sluit net gedurende die 

Desember vakansie. 
Duimpie Dagsorg is oop van 07:00 - 17:30 Maandae tot 

Donderdae en Vrydae van 07:00 17:00. 
 
 

Kontak gerus vir Bianca vir meer inligting: 
Sel nommer: 084 774 1325 

Epos adres: btheron228@gmail.com 

mailto:btheron228@gmail.com

