
VOORBIDDING 

∗Chris Calitz ervaar bloedar-

moede en hy het reeds oor-

tappings gehad.  

∗Louise Human gaan die 1ste 

Maart weer begin met behan-

dling teen longkanker.  

∗ Renie du Plessis het 

gesterf. Ons groet haar en 

bid vir die familie dat hulle 

troos van die Here sal ervaar. 

∗ Charlotte Geldenhuys van 

Lofdal het ons voorbidding 

nodig. 

∗ Henoch Schoeman se 

rugoperasie het goed ver-

loop, ons dank die Here daar-

voor en bid dat die herstel-

proses goed sal verloop. 

∗ Ons dra Mottie Botha van 

Rusoord aan die Here op. Sy 

sukkel nog met kanker. 

∗ Ons bid ook vir die 

verswaktes in Rusoord. 

∗ Helene Mouton is nog in die 

bed na ‘n operasie, ons bid 

dat sy binnekort sal kan sluk. 

Sy is nog swak. 

∗ Rita Scott - ondergaan me-

diese toetse 

∗ Louis Mostert se een broer 

het gesterf en die ander broer 

het geval en sy heup beseer. 

∗ Winnie Roos (90) van Parys 

SA, Jo Swart se vriendin, het 

onlangs twee kleinseuns 

binne 16 dae aan die dood 

afgestaan. Ons harte gaan uit 

na haar en bid dat die Here 

met Sy onbeskryflike genade, 

Winnie en haar dogters rus, 

vertroosting en aanvaarding 

sal gee. 

∗ Estie Viljoen is geopereer, 

ons dra haar aan die Here op 

en vra dat sy spoedig gesond 

sal wees 

 

 

 

 

 

∗ Anna Louw en Frances de 

Villiers herstel saam in Ru-

soord nadat beide gehospital-

iseer was. 

∗ Rozet van Niekerk wat ook 

gehospitaliseer. Nadat sy be-

handeling vir nierstene en ‘n 

stent ontvang het, het daar 

komplikasies ingetree. Ons 

bed steeds vir haar al gaan 

dit nou al beter. 

∗ Trudie de Klerk het gesterf 

ons dra vir Ben aan die Here 

op vir sy troos en be-

moediging. 

∗ Willie Scott het ’n skouerop-

erasie gehad  - ons bid vir 

hom en Rita wat  ‘n moeilike 

ses weke agter die blad het. 

∗ Corrie Schaeffer het ‘n 

lewerkwaal, ons bid dat sy 

heeltemal sal herstel en 

spoedig nuwe krag sal hê.  

∗ Tossie Luyt het kanker laat 

bevries aan haar kaak, die 

operasie het goed verloop en 

sy is weer terug in Rusoord. 

∗ Rina Knoesen (Unitas) en 

haar suster Alet Vermaak 

(Pta-Oos) het beide rugop-

erasies ondergaan. 

∗ Sus Quadling het verswak 

en het ons gebede nodig. 

∗ Marna Steyn het ook steeds 

rugprobleme en gaan d.m.v. 

operasie die pynbeheer ap-

paraat laat vervang. 

∗Beatrix Dorman se broer het 

selfdood gepleeg, bid asb vir 

haar deur hierdie traumatiese 

tyd. 

 

BEDANKINGS 

∗ Baie dankie aan Magda 

Baard wat soveel mooi in die 

tuin aanbring. Dankie ook vir 

Jacob en Sheppard wat hard 

werk om die tuin so mooi te 

kry. 

∗ Dankie, aan Phillip  Crafford 

wat die instandhouding van 

die geboue as verantwoorde-

likheid het, ons is dankbaar 

oor elke stukkie verbetering 

wat ons raaksien. 

∗ 3 Februarie 2018 was die 

1ste verjaardagviering van 

Martin Odendaal se hartoor-

planting. Ons is saam hulle 

dankbaar daarvoor en dat sy 

liggaan geen verwerping ge-

toon het nie. Al die eer aan 

GOD! 

∗ Geluk aan egpaar Engel-

brecht met die doop van hul 

seun Pieter Arnu Engel-

brecht. Ook baie geluk Ouma 

en Oumagrootjie.  

∗ Geluk aan Neelsie Nel en 

Shannon Keen wat Saterdag 

in die huwelik bevestig is - 

mag julle elke oomblik in 

vreugde geniet van die toe-

koms saam.           

∗ Elsie Hayes was in en uit 

die hospitaal , sy voel baie 

beter en is weer tuis       

∗∗∗∗ Dup du Plessis se kanker is 

in remissie, ons dank die 

Here daarvoor.      

VERWELKOMING 

Baie welkom aan die vol-

gende nuwe lidmate: 

∗ Emmarentia Smit 

∗ Willem Johannes Oost-

huizen 

∗ Reneé Terblanché 

∗ Christi-Leë Oosthuizen 

∗ Reagan Oosthuizen 

∗ Loraine Folscher 

∗ Herculina Victoria Claassen 

∗ Cornelius Johannes Claas-

sen                                                                                                                             
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Die mens was bevoorreg om be-

halwe natuurlike lewe ook die 

geestelike in die tuin van Eden te kry. 

God soek hulle op en praat met hulle 

en gee vir hulle die raamwerk waar-

binne hulle moet optree. Die slang 

het egter die mens die grense laat 

toets wat God daar gestel het.  

“Julle sal beslis nie sterf nie, maar 

God weet dat julle oë sal oopgaan 

die dag as julle van daardie boom eet 

en sal julle soos God wees deurdat 

julle alles kan ken.” (Gen 3:4). 

Die slang was verkeerd, die verhaal 

wil vir ons sê dat iets verlore gegaan 

het tussen God en mens die dag toe 

hulle besluit het om reg in eie hande 

te neem.  

Die mens het die mooi spontane 

praat en luister na God verloor. Die 

verlies was eintlik so groot dat dit ‘n 

herskepping sou verg om die men 

weer in ‘n versoende verhouding met 

Sy Skepper te plaas.  

Hoe sou ons weer daardie geestelike 

vermoë weer terugkry? Jesus het in 

Johannes 3 met Nikodemus hieroor 

gesels. Nikodemus wat ‘n gesiene 

leermeester van die Fariseërs was, 

het Jesus gekomplimenteer deur te 

herken dat die wondertekens wat Hy 

doen wys dat God by hom is. Jesus 

het egter vir Nikodemus op ‘n mooi 

manier laat verstaan dat hy nog glad 

nie raaksien hoe en waar God werk 

nie. ‘n Mens moet van Bo af nuut 

gemaak word deur die Heilige Gees 

voordat jy die geestelike koninkryk 

kan waardeer wat Jesus kom vestig 

het. (Johannes 3:6) 

Jy kry seep en seep en elke maat-

skappy vertel jou hoe sy produk won-

dere verrig om skoon te was, wit 

word sommer splinterwit! Efesiërs 

5:25-27, verklaar dat Christus die 

kerk met water en woord reinig. So 

reinig dat die kerk “sonder vlek of 

rimpel of iets dergeliks, heilig en on-

berispelik “ word sodat Hy die kerk by 

Hom kom neem. 

Die Gees gebruik die Woord 

“Wanneer U woord vir mense oop-

gaan bring die lig; dit gee insig aan 

die wat nog onervare is.“ Die Gees 

gee mens ‘n totale nuwe denkproses 

(Romeine 12:2). Die Gees wat in ons 

kom woon sit ‘n proses aan die gang. 

Kommunikasie word gemeenskap en 

gemeenskap word eenwording.” Nou 

is dit nie ek wat lewe nie, maar Chris-

tus wat in my lewe” (Galasiërs 2:20). 

Ek begin nou soos Christus te dink, 

waar ons beweeg en ons bevind be-

sef om ons het ‘n hoer doelwit gekry, 

om die Koninkryk van Christus te laat 

kom. 

In ‘n goeie huwelik begin die een 

aanvoel wat die behoefte va die an-

der is, hulle hoef nie altyd te sê voor-

dat die ander een reageer nie. ‘n 

Nuwe menswees met nuwe geestle-

like belewenis kom na vore. Vrees 

word hoop, agterdog verander ‘n ver-

troue, haat word liefde, wraak word 

sagmoedigheid en geduld. God het 

weer ‘n mens gemaak, met ‘n nuwe 

karakter, wat kan hoor en luister, ons 

is weer terug in die paradys! Hierdie 

keer mag ons eet van die boom van 

die lewe, die vrug van Jesus se dood 

en opstanding.  

Om weer God te kan hoor en met Hom te kan praat 
Geskryf deur Ds Gideon du Toit 



“Synod of Dordrecht 1618-1619”, geskryf deur Fred van Lieburg, vertaal in Afrikaans 

Inleiding 

Agtergrond van die Sinode 

Verbeel jou die burger-

meester van Dordrecht ont-

vang ‘n telefoon oproep van 

Hague, waar hy gevra word 

om ‘n Europese beraad by-

mekaar te roep. Watter tipe 

reaksie sou mens van hom 

verwag? As die voorsitter 

van die stadsraad wat graag 

spog met die reputasie van 

die dorp, sou die uitnodiging 

nooit geweier word. Maar as 

die beskermer van die 

publiek, sou sy senuwees 

aan nerwe wees.  

Die lewe was egter anders in 

1618 toe die vaders van 

Dordrecht die versoek ont-

vang het om ‘n “nasionale 

sinode” te organiseer. Die 

verwagting was dat dit ‘n 

belangrike kerk byeenkoms 

sou wees, nie net vir teoloë 

en politici van Nederland nie, 

maar dat dit ook geleerde 

afgevaardigdes van ander 

lande sal insluit. ‘n Tipe Eu-

ropese byeenkoms en dit in 

die oudste stad in Holland. 

Die owerhede in Dordrecht 

was verheug oor die nuus. 

 

 

 

 

 

Die Sinode was suksesvol ge-

organiseer. Nederland het op 

hierdie stadium gebukkend 

gestaan onder interne konflikte 

wat gedreig het om na ‘n burge-

roorlog te lei. Gedurende ‘n rus-

periode in die worsteling met 

Spanje oor die onafhanklikheid 

van die Republiek (Die Twaalf-

jaarse wapenstilstand), was 

daar ‘n verskil in opinie oor die 

posisie van die Gereformeerde 

Kerk in die nuwe republiek. Daar 

moet in gedagte gehou word dat 

alhoewel Calvinisme die offisiële 

godsdiens van die staat was, die 

lidmate maar net 20 % van die 

bevolking was. Die oorhoofse 

meerderheid was Rooms Kato-

liek of iets heel anders.  

Die staat was ongelukkig oor die 

verdeeldheid. Daar was nog 

altyd net een Christelike kerk. 

Die groot verdeeltheid  was die 

oorsaak van die Reformasie en 

die Nederlandse opstand teen 

Spanje. Gegewe die minder-

heidsomstandighede was dit 

nog belangriker om nie nog 

verdere verdeeldheid te veroor-

saak nie. Die Nederlandse ower-

heid het verkies dat die nuwe 

Calvinistiese denominasie sal 

ontwikkel in a breë nasionale 

kerk - genaamd “volkskerk”. 

Hierdie visie sou net moontlik 

wees as die leerstellinge nie te 

streng is nie en as die insluitings 

beleid nie te streng is nie. In 

teenstelling was die Hervormde 

leiers se fokus op leerstellige 

suiwerheid. Hervormde leiers 

het volgehou dat die kerk is ‘n 

instansie op sy eie, apart van 

die staat, wat onafhanklik die 

grense van leerstelling en 

beleidenis moet bepaal. 

Hierdie verskil in opinie was ‘n 

bron van spanning tussen die 

kerk en die staat wat strek van 

die begin van Calvinisme. ‘n Te-

ologiese geskil by die Univer-

siteit van Leyden het dinge ver-

erger en die spanning laat ver-

sprei na leraars en kerkgangers. 

Daar het twee partye gevorm – 

een was bekend as die 

“rekkeltjen” (die gematigdes) en 

die “prectezen” (die onbuig-

bares), hulle was die volgelinge 

van Arminius en Gomarus 

onderskeidelik; Die Remon-

strantse en die Teen-

Remonstrantse, of, soos die 

man op die straat sou sê, as 

gevolg van hulle politieke 

geskille tydens die oorlog, 

“bavianen” (bobbejane) en 

“slijkgeuzen” (boemelaars met 

modderige stewels). Uit hierdie 

konflik het die vraag ontstaan of 

nuwe veranderinge aan orto-

dokse leerstellings  verdra gaan 

word of nie. 

Die portret van die Sinode was afge-

vaardig in 1621 deur die Stadsraad. 

Die kunstenaar was Pouwels Weyts. 

Die oorspronklike hang in die histo-

riese museum in Dordrecht, 

genaamd Hof van Nederland. 
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“Want hiertoe is julle geroep sodat julle sy voetstappe kan navolg.” (1 Petrus 2:21) 

Kaart van die Bybel 

Die Ou Testa-
ment 
I DIE WET 
1. Genesis 
2. Eksodus 
3. Levitikus 
4. Numeri 
5. Deuter-

onomium 
 
II DIE PROFETE 
6. Josua 
7. Rigters 
8. 1 Konings 
9. 2 Konings 
7. 1 Samuel 
8. 2. Samuel 

9. Jesaja 
10. Jeremia 
11. Esegiël 
12. Die Twaalf 

“Klein” Profete 
◊ Hoséa 

◊ Joël 

◊ Amos 

◊ Obadja 

◊ Jona 

◊ Miga 

◊ Nahum 

◊ Hábakuk 

◊ Sefánja 

◊ Haggai 

◊ Sagaria 

◊ Maleági 
 

III DIE 
GESKRIFTE 

13. Psalms 
14. Spreuke 
15. Job 
16. Hooglied van 

Salamo 
17. Rut 
18. Klaagliedere 
18. Prediker 
19. Ester 
20. Daniël 
21. Esra - Nehe-

mia 
22. Kronieke  

Maniere om ‘n Bybel 

Boek te bestudeer: 

◊ Vers-vir-vers 

Studie 

◊ Hoofstuk 

Ontleding 

◊ Boek Ontleding 

◊ Boek Agtergrond 

Lees meer oor By-

belstudie metodes 

geskryf deur Empie 

Strydom by: 

https://

werk-

woord.wordpress/

com/category/

bybelstudie-metodes 
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Die Nuwe Testa-

ment 

IV EVANGELIES 
& HANDELINGE 
1. Mattheus 
2. Markus 
3. Lukas 
4. Johannes 
5. Handelinge 
 
V PAULUS SE 
SENDBRIEWE  
6. Romeine  
7. 1 Korinthiërs 

8. 2 Korinthiërs 
9. Galsiërs 
10. Efesiërs 
11. Fillipense 
12. Kolossense 
13. 1 Thessalo-

nisense 
14. 2 Thessalo-

nisense 
15. 1 Timotheus 
16. 2 Timotheus 
17. Titus 
18. Filemon 
 
 

V ALGEMENE 
SENDBRIEWE 
19. Jakobus 
20. 1 Petrus 
21. 2 Petrus 
22. 1 Johannes 
23. 2 Johannes 
24. 3 Johannes 
25. Judas 
 
VII PROFESIE 
25. Openbaring 
 

Die doel van die hoofstukopsomming is om ‘n gegewe hoofstuk binne 
‘n gegewe boek in detail te bemeester. Hier is jou nommer een help-
broone ‘n paar verskillende vertalings, waarvan ten minste een ‘n uit-
gebreide verwysingsstelsel moet bevat. 
◊ Aanvullend tot jou Bybel kan jy ‘n  

◊ Bybel woordeboek of –ensiklopedie en 
◊ Bybel atlas gebvruik om plekke, mense, gebeurtenisse en 

ander verwysings vlugtig na te slaan 
◊ ‘n Konkordansie sal jou help om woorde vinnig en volledig 

na te slaan om sodoende ‘n volledige begrip te kry van die 
manier hoe ‘n sekere woord elders in die Skrif gebruik is, of 
hoe ‘n konsep elres in die Skrif teogelig word. 

◊ Verder kan ook van Bybelkommentare gebruik gemaak word om 
jou eie studie te verryk, of om ander se opinies oor interessante, 
moeilike of komplekse gedeeltes in die hoofstuk na te slaan. 
Probeer egter eers jou eie opinies vorm voordat jy van kommentare 
gebruik maak. 

Hulpmiddels vir Hoofstukontleding 
Studie 



Gedurende die 1960’s en 

1970’s is baie argeologiese 

ontdekkings gemaak wat 

nuwe lig op die Bybel en sy 

inhoud gewerp het. Kenners 

het berig dat hierdie ontdek-

kings ”… bevestig het dat 

die Bybel meer histories ak-

kuraat is as wat baie 

geleerdes gedink het”.(U.S. 

News and World Report, 24 

Augustus 1981). 

Meeste kritici en geleerdes 

het lank gelede die verhaal 

van die vernietiging van 

Sodom en  Gomorra as ‘n 

mite afgemaak. Selfs die 

bestaan van die betrokke 

stede is grootliks betwyfel. 

“Nou glo twee hoog-

saangeskrewe argeoloë, 

Walter E. Rast en R. Tho-

mas Schaub, dat hulle die 

oorblyfsels van daardie 

stede gevind het, plus die 

ander drie nedersettings 

waarna in Genesis verwys 

word as ‘ die stede van die 

Jordaanstreek”. Die ruïnes 

lê waar die Bybel aandui 

hulle sou wees—binne ‘n 

paar myl van die Dooie See 

af. Boonop blyk dit dat 

minstens drie van die stede 

deur vuur vernietig moes 

gewees het, soos die Bybel 

sê, “die Here het swawel en 

vuur oor Sodom en Gomorra 

laat reën” (US N & WR, 24 

Sep. 1981. bll 38-39). 

Nog ‘n ontdekking wat nie 

net die bestaan van Sodom 

en Gomorra as historiese 

stede bevestig nie, maar ook 

lig werp op baie ander 

Bybelverhale, is die 

kleitafels van Ebla. Die ou 

stad van Ebla is opgegrawe  

in die noordelike deel van 

wat vandag Sirië genoem 

word. ‘n Italiaanse 

progessor, Giovanni 

Pettinato, het spykerskrif 

tafels wat daar gevind is, 

vertaal wat 

handerstransaksies bevat in 

verband met beide die stede 

sodom en Gomorra, time 

tydskrif het berig. “Vondse 

van Ebla mag selfs ‘n groter 

impak hê. Baie liberale 

Bybelgeleerdes beskou 

Abraham nie as ‘n historiese 

figuur nie, maar as ‘n soort 

Semitiese Koning Arthur. 

Hulle siening is dat die 

verhale van Abraham en die 

ander voorvaders meer as 

1,000 jaar later opgeteken 

moes gewees het as die 

gebeure wat hulle voorgee 

om te beskryf. Nou het daar, 

uit hierdie wêreld wat die 

Bybel opgelewer het, 

bevestiging gekom dat geso-

fistikeerde en uitgebreide 

geskrewe kultuur bestaan 

het lank voor Moses en selfs 

Abraham… Na Ebla, sal ons 

die Bybel as ‘n historiese 

dokument meer ernstig moet 

opneem.” (21 Sep 1981, 

bl.77). 

Behalwe inligting oor die 

voorvaders en die stede van 

Sodom en Gomorra, is daar 

boonop ook inligting by Ebla 

gevind oor die eksodus van 

Israel uit Egipte. Volgens 

Hans Goedicke, vooraan-

staande Egipteloog aan die 

Johns Hopkins Universiteit, 

is daar by Ebla ‘n kleitafel 

ontdek wat van die eksodus 

getuig uit ‘n Egiptiese pers-

pektief en boonop ook die 

datum op omtrent 1475 v.C. 

vasstel. 

Hierdie datum is ongeveer 

twee eeue vroeër as die 

algemene beraming van die 

geleerdes, alhoewel dit oor-

eensteam met die tydvak 

wat die Bybel self  stel. 

Wat van die teorie van 

meervoudige outeurskap 

van die tradisionele boeke 

van Moses? Bybelgeleerde, 

Professor Yehuda Radday 

van Haifa se Israel Instituut 

van Tegnologie berig dat ‘n 

vyf-jaar rekenaarstudie van 

die boek Genesis bewys dat 

die werk van ‘n enkele skry-

wer is. Prof. Radday en drie 

van sy kollegas het die 

woorde van die Hebreeuse 

teks bestudeer en gekon-

sentreer op 56 kenmerke 

van taalgedrag wat buite die 

bewuste beheer van ‘n skry-

wer is. Uit sy ontleding het 

hy tot die gevolgtrekking ge-

kom dat Genesis die werk 

van ‘n enkele skrywer was 

en dat die JEDP-veronder-

stelling (die teorie wat die 

hoër kritici versprei dat die 

boek Genesis die resultaat 

is van meervoudige skry-

wers oor ‘n tydperk van 

eeue), verwerp moet word. 

So kan ons aanhou en aan-

hou feite opnoem. Maar as 

ons die lig van wetenskap-

like ondersoek op die Bybel 

rig, dan vind ons dat dit die 

kritici is wat kortkom, nie die 

Bybel nie. 

Die wetenskap kyk na die Bybel 
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In lande soos Egipte is jong 

Christenvroue blootgestel aan 

die gevaar van ontvoerings en 

om dan in die huwelik gedwing 

te word. 

'n Egiptiese man genaamd G, 

wat voorheen vir 'n netwerk 

gewerk het wat Christen-

meisies teiken, verduidelik dat, 

" 'n Groep ontvoerders in 'n 

moskee ontmoet om poten-

siële slagoffers te bespreek. 

Hulle hou Christenhu-

ishoudings dop en monitor 

alles wat aangaan. So weef 

hulle 'n net rondom die 

meisies om hulle te ontvoer." 

Hy verduidelik verder wat die 

"liefde"-taktiek is, "'n Moslem-

seun vertel 'n Christenmeisie 

dat hy haar liefhet en na Chris-

tenskap wil bekeer.  Hulle be-

gin 'n romantiese verhouding 

totdat hulle eendag besluit om 

saam 'weg te hardloop'. Wat 

die meisies nie weet nie is dat 

hulle eintlik ontvoer word. 

Meeste van die tyd sal hulle 

nie met hul ontvoerder trou 

nie, maar met iemand anders. 

Marilyn was gelukkig omdat 

haar familie en kerk ontdek het 

waar sy aangehou is, en hulle 

dit aan die polisie gerap-

porteer het, wat toe die ontvo-

erders gearresteer, en Marilyn 

vrygelaat het. Ongelukkig,vir 

baie ander ontvoerde meisies, 

sê Priester S "Is dit raar vir 'n 

ontvoerder om gevang te word 

en vir die meisie om 

terugesorg te word aan haar 

familie." 

Hierdie ontvoerings skep 

vrees onder die Christenge-

meenskap. Die hartseer-

saak is, sodra hulle ontvoer 

en uitgehuwelik is, sê G dat 

"Sommiges na Saoedi-

Arabië en na die Golf ges-

tuur word om as huishulpe 

te werk, en word seksueel 

uitgebuit en erg mishandel."  

Genadiglik is daar kerk-
werkers soos M wat 'n pad 
saam met hierdie jong 
meisies stap. Met jou hulp, 
ondersteun Geopende De-
ure – in samewerking met 
plaaslike vennote en kerke 
– mense soos M om ge-
leenthede te reël, gemik 
daarop om die meisies be-
wus te maak, en dus minder 
kwesbaar. 

"Bewusmaking rakende 
hierdie kwessie is baie  
belangrik. Ek leer die 
meisies oor grense in ver-
houdings…..Ek leer hulle 
oor hul waarde in Christus 
en help hulle om 'n ver-
houding met Hom te hê. 
Deur hul selfvertroue op te 
bou, help ons hulle om 
minder kwesbaar te wees," 
sê M. 

Deur kerkwerkers soos M 
te help, help jy om te verse-
ker dat jong meisies in 
Egipte onderrig en toegerus 
word om die taktieke van 
hierdie ontvoerders te weer-
staan. Dankie! 

1.  Jy beskerm jong Christen vroue van 
ontvoering 

SENDINGNUUS 

 

 

 

 

 

 

GEOPENDE DEURE: 

1. Jy beskerm jong 

Christen vroue van 

ontvoering 

2. Nuus uit Midde-

Ooste 

3. Nuus uit Frankryk 

4. Kort Nuus en ver-

soeke 

 

Saamgestel deur Betsie 

de Wet 
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In die meeste plekke in die 

Midde-Ooste is daar net 'n een-

rigtingstraat – alleenlik in die 

rigting van Islam. En in daardie 

plekke waar bekering tot Chris-

tenskap wettig toegelaat word, 

is daar sosiale en kulturele 

beperkings. 

In Afganistan, Iran, Jemen, Sa-

oedi-Arabië en Katar, is Mos-

lems se bekering tot Christen-

skap onwettig. Dus, indien ie-

mand se geloof ontdek word, 

staar hulle tronkstraf en, in 

sommige gevalle, selfs die dood 

in die gesig. In Sirië en Irak 

word Christene geteiken deur 

Islamitiese militante groepe, 

soos die Islamitiese Staat (IS). 

In Libië word Christen-

vervolging aangevuur deur die 

wanorde en gewelddadige kon-

flik waarin Islamitiese burger-

magte aktief is. In Egipte ervaar 

Christene 'n toename in ge-

weld, omdat IS beloof het om 

die Christene uit te wis. En in 

die Palestynse Gebiede veroor-

saak 'n verhoogde Islamitiese 

radikalisme in die samelewing 

dat bekering tot Christenskap 

baie gevaarliker is. 

Hiermee in gedagte, bid asse-

blief vir ons broers en susters: 

Bid dat Christene in die Midde-

Ooste standvastig sal bly in die 

geloof te midde van die druk en 

vervolging wat hulle ervaar. 

Bid dat Christene helder ligte vir 

Christus sal wees in hulle fami-

lies, gemeenskappe en vir hul 

vriende – húlle is gereeld die 

mense wat hulle die meeste 

vervolg. 

Bid dat God 'n kragtige werk sal 

doen in die lewens van die wat 

Christene vervolg – mag hulle 

Christus as hul Redder leer 

ken. 

Bron:  Geopende Deure 

FRONTlinie Geloof  - Februarie 

2018; Adres: Posbus 1771, 

Cresta, 2118; Telefoonnr 011 

888 9341, Faksnr:  011 888 

9362; E-pos:  

southafrica@od.org;  Web: 

www.opendoors.org.za; Bank-

besonderhede:  Geopende De-

ure – Open Doors, ABSA; 

Rekeningnr: 160 340 568; Tak-

kode: 632005  

3. Franse Sending—Kinderevangelisasie 
(CEF) 

2. Midde– Ooste 
4. Nuus en versoeke 

Bid vir klein Simon  -’n 

kleinkind: 

Klein Simon met die nier-

probleme is 'n stralende 

mensie. Baie dankie vir 

almal wat volhard om vir 

hom te bid. Dit gaan goed 

– hy was 6 maande nie 

opgeneem in die hospitaal 

nie. Daar is onlangs uit-

groeisels op sy niere ge-

vind. Bid asseblief steeds 

vir volle genesing.  

‘n Kersfees uitreikklub 

in ons gemeente: 

'n Onvergeetlike oomblik 

vir die kinders, die span 

jongmense wat dit aange-

bied en vir die ouers. 

"Baie dankie Mamma dat 

jy my gebring het" sê 'n 

kind. Die evangelie van 

vrede is duidelik verkon-

dig, lekker gesing, 'n be-

lofte van God se getrou-

heid rondom die verhaal 

van Simeon in die Bybel 

geleer, mooi dekorasies 

gemaak vir die Kersboom 

en 'n opvoering vir die 

ouers. Bid asseblief vir 

vrug wat sal bly. 

2018 Uitreike 

 "Kom oor en help ons" 

Junie KORSIKA EILAND. 
Feitlik vol. Kontak: Toer-
leier ds Loffie Schoeman 
(lofstel@discoverymail.co.
za.) 
Augustus BRETAGNE.  
Plekke nog oop.  Toerleier 
ds Sakke van den Bergh 
(sakkievandenbergh@telkom

sa.net) 
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Ware vrede – Almal soek 

daarna. Mense kan dit namaak. 

Maar alleen God kan dit gee.  

Jesus het gesê:  "Vrede vir 

julle!"…. "Soos die Vader my 

gestuur het, stuur Ek julle ook.' 

'n Groot deurskynende glaskas 

is met die draai van die eeu in 

die jaar 2000 in die "Notre 

Dame" katedraal in Parys se 

voorportaal gesit.  Wat is jou 

wens vir die nuwe jaar?  Franse 

maar ook buitelanders het nu-

wejaarwense in die gleuf 

gedruk.  Ek (ds Johan Bloem-

hof) het die uitdrukkinglose, 

angstige of wanhopige gesigte 

dopgehou terwyl vinnig iets op 

'n papiertjie geskryf word: "Ons  

Inside Story Headline 

LES 1 :  Die Bybel 

 

Deel 1: Die Bybel: ‘n 

boek vir vandag 

 

Deel 2: Verteen-

woordig die Bybel 

eenvoudig net die 

mens se soektog na 

God? 

 

Deel 3: Is die ou tes-

tament nog van toe-

passing? 

 

Deel 4: Die inligtings-

boek 

Die Bybel - ‘n Boek vir vandag 

1. Waar, sê Paulus het die Skrif ontstaan? 2 Timotheus 3:16 

2. Wat beteken die word “ingegee” Nota: Die oorspronklike 

Griekse word is theopneustos, en beteken letterlik “deur God 

geasem”  Woordeboek 

3. Hoeveel van God se Woord moet ons van lewe, volgens 

Jesus Christus? Mattheus 4:4 

4. Wat sê Christus in Sy gebed sal God se mense heilig 

maak, of uitsonder? Waar vind ons God se waarheid? Jo-

hannes 17:17 

5. Is die Genesis skeppingsverhaal waar? Wat lees ons in 

die Psalm 119 oor die hele Woord? Psalm 119:160 

6. Het Jesus Christus persoonlik getuig van die historiese 

egtheid van Noag en die universele vloed wat in sy tyd 

plaasgevind het? Mattheus 24:37-39; Lukas 17:26-27 

7. Wat van Jona? Het Christus ooit na die insluk van Jona 

deur die groot vis verwys as a geskiedkundige gebeurtenis? 

Mattheus 12:40 

8. Wat van Adam? Verwys die Nuwe Testament na hom as 

‘n letterlike, historiese man? Watter inligting win ons uit die 

volgende skrifture? Lukas 3:38; Romeine 5:14; Korintiërs  

15:45; 1 Timotheus 2:13; Judas 14 

9. Die Jode het tradisioneel die boeke van die Ou Testament 

in drie verdelings bewaar, die Wet, die Profete, en die 

Psalms. Het Jesus Christus hierdie versameling geskrifte 

onderskryf as die samestelling van die Skrifte wat in Sy tyd 

nog bestaande was? Lukas 24:44-45 

10. Het die skrywers van die Bybel eenvoudig hulle eie idees 

opgeskryf? 2 Petrus 1:21 

Wat is die Bybel werklik? In 

teenstelling met die uitlat-

ings van die kritici; maak 

die Bybel aanspraak 

daarop om , nie slegs die 

mens se soektog na God 

nie, maar eerder God se 

openbaring aan die mens 

te wees! Dink daaraan. Sou 

‘n liefdevolle God dan nie 

wou hê u moet van Hom 

weet nie? Hier aan die 

begin van u studie van die 

Bybel deur hierdie kursus, 

gaan ons eers kyk na 

watter aansprake die Bybel 

eintlik maak. 

Is die Bybel geïnspireerd? 

Is dit histories akkuraat? 

Kom ons verstaan duidelik 

wat die Bybel oor die Bybel 

openbaar. 

Deel 2: Bybelstudie vrae 

13 

Bron:  

https://www.wvm.co.za/

bybelstudiekursus 



ToekomsVenster: 

Rentmeesterskap 
“Die aarde en alles wat 

daarop is, die wêreld en die 

wat daar woon, alles behoort 

aan die Here.”- Psalm 24:1” 

Raak prakties: 

Rentmeesters sien nie net die 

bestuur van hul finansies en 

offergawes as verantwoorde-

likheid teenoor God nie. 

Inteendeel, dit sluit die 

verantwoordelike bestuur van 

alles soos besittings, tyd, 

gesondheid, familie, werk en 

kerk in. Verantwoordelikheid 

teenoor God maak dat ge-

lowiges tot aksie oorgaan en 

so word hul liefde aan God 

geopenbaar. Watter praktiese 

planne het jy in plek om jou 

geloof te aktiveer tot dade? 

Iets om oor te dink 

Een mooi eienskap van rent-

meesterskap is dat God die 

eienaar van alles is en dat 

gelowiges as bestuurders 

optree. Met hierdie verstaan, 

definieer ware rentmeester-

skap dus die doel van God se 

kinders se lewe op aarde. 

Gelowiges is medewerkers in 

God se koninkryk. 

Gebed 

Baie dankie dat U my met 

alles toevertrou. 

Bron: https://

maroelamedia.co.za/

goeiegoed/stiltetyd/

toekomsvenster-

rentmeesterskap 

16 Februarie 2018 

Gedagtes vir die maand 

Hoop in die woestyn 

Drie dae lank het hulle deur 

die woestyn getrek en geen 

water gekry nie. Toe hulle by 

die plek Mara kom, was daar 

uiteindelik water. Die water 

was egter brak en hulle kon 

dit nie drink nie. Dit is hoe-

kom die plek Mara genoem 

is. Die volk het toe by Moses 

gaan kla: “Wat moet ons dan 

drink?” (Eksodus 15:22-24) 

Het jy al hard gesoek of lank 

gewag vir dit wat jy nodig het, 

net om teleurgesteld te wees 

wanneer jy dit eindelik kry? 

Die werk wat jy aanvaar het, 

is ‘n doodloopstraat. On-

geskikte bure beroof julle van 

die vreugde van julle nuwe 

huis. Julle swaar verdiende 

spaargeld word deur onver-

wagte onkostes opgeslurp. 

Julle dink julle is amper by 

julle bestemming, maar dan 

duik daar probleme op. 

Moenie toelaat dat struikel-

blokke julle geloof laat wankel 

nie. Weerstaan die versoek-

ing om julle te bekommer en 

om te kla terwyl julle wag. 

Onthou: “Ons besef dat die 

swaarkry ons leer om te vol-

hard. Op sy beurt kweek vol-

harding betroubaarheid van 

karakter; en betroubaarheid 

van karakter versterk ons toe-

komsverwagting. En hierdie 

toekomsverwagting sal ons 

nie teleurstel nie, want ons 

weet hoe lief God ons het. Hy 

het Sy liefde mos in ons harte 

uitgestort deur sy Heilige 

Gees wat Hy aan ons gegee 

het.” (Romeine 5:3-5) 

Bid en vra vir die Here om vir 

julle te sorg. Hou vas aan die 

hoop en vertroue dat Hy sal 

voorsien wat julle nodig het.  

“ Here, gee vir ons geloof om 

te glo dat U in ons behoeftes 

sal voorsien. Dankie vir die 

hoop wat ons in U het. 

Amen.” 

Bron: https://

maroelamedia.co.za/

goeiegoed/stiltetyd/hoop-in-

die-woestyn/ 

16 Februarie 2018 

12 

hoop vir vrede in die wêreld 

was 'n deurlopernde "kreet".  

Sewentien jaar later is die 

kreet eers groot na ware 

vrede. Mense soek na dit wat 

God alleen kan gee deurdat 

Sy Seun aan die kruis in ons 

plek gesterf het … die ewige 

vaste Bybelse HOOP wat 

geloof in Christus bring. 

Dankie dat jy help deur ge-

bede, gawes of deur te kom 

om dié vrede aan Franse hier 

in Frankryk en in die 

Franssprekende wêreld te 

bring. Dank die Here vir 

ELKE medewerker. 

Lena, 'n ywerige deelnemer 

aan die 30 uur VERITAS 

module 1 kursus by ons ge-

meente vertel haar storie:  As 

kind het sy alles in haar ver-

moë gedoen om God tevrede 

te stel deur goeie dade om so 

haar heil te probeer werf. 

Nooit ooit het sy die Bybel in 

die hande gehad nie. Nooit 

van die verlossing in en deur 

geloof in Jesus Christus deur 

genade geleer nie. Maar God 

het onlangs 'n afspraak met 

haar gehad deur 'n kollega 

wat van Sy lewende ver-

houding met Christus en oor 

die Bybel getuig het. Sy het 

tot bekering gekom en dors 

nou om die Bybel te ken en te 

verstaan.  VERITAS opleiding 

beantwoord aan dié behoefte. 

Sy weet nie eers waar om na 

'n Bybelse boek te soek nie – 

dit na meer as 33 jaar in die 

Katolieke kerk! 

God se Goeie Hand in die 

VERITAS opleiding in Frank-

ryk en in die wêreld: 

Dr Bennie Wolvaardt, die In-

ternasionale direkteur het 

lank gelede dié opleiding vir 

Frankryk op sy hart gehad. 'n 

Paar jaar gelede het ds 

Dawie en Naomi de Wet van 

die Strand (RSA) dit in Frank-

ryk afgeskop.  'n Paar predi-

kante is opgelei en ook ons 

seun Jean. Al ons kinders en 

skoonkinders was van die 

eerste studente.  Eers was 

daar kerklik gesproke huiwer-

ing. Die Here het met die tyd 

geloofwaardigheid gebring. 

Tans volg 23 mense van drie 

gemeentes, waarvan 2 

Turkse leiers, die kursus. 

'VERITAS College interna-

tional' is dankbaar dat die af-

gelope jaar 15 283 studente 

die kursus in 41 lande gevolg 

het.   Bid dat VERITAS in 

FRANKRYK kan dien tot be-

ter leierskaptoerusting in ge-

meentes en ander sendin-

gaksies. 

In November is 'n Europese 

CEF Internet bediening 

strategiese beplanning week 

gehou. Die leiers en werkers 

van 13 Europese lande het 

God se wil gesoek vir die pad 

vorentoe. Miljoene kinders en 

tieners kan deur Internet 

bereik word met die Evan-

gelie. 

Bid asseblief dat die Here die 

nuwe Europese werksgroep 

sal inspireer en genoeg ont-

wikkelingsfondse sal 

voorsien. 

God het 2017 se 500 jaar 

herdenking van die Reforma-

sie groot gebruik regoor 

Frankryk om die ware vredes-

boodskap te verkondig. 

In ons tuis gemeente was 

daar heelwat mense van 

buite wat kom luister het na 'n 

boodskap en konferensie. 

Twee kore het aan God die 

eer gebring vir Sy groot 

genade deur die inkarnasie 

van Sy Seun in ons wêreld. 

Deputasie: 

DV sal ons Suid-Afrika (Wes-

Kaap, OVS en Gauteng) 1 

Maart tot 17 Mei 2018 besoek 

om te vertel wat die Here in 

Frankryk doen. (Nota:  Ds 

Bloemhof het nie 'n datum 

beskikbaar gehad om Lyttel-

ton-Noord te besoek nie.) 

Bron: Franse Sending Kinder-

evangelisasie (CEF) nuusbrief 

4 – 2017; Nuusbriewe en Ge-

bedsversoeke beskikbaar by 

bloemhof@free.fr;  

Bankbesonderhede: FNB, 

Rekeningnaam:  Child Evan-

gelism Fellowship. Verwysing: 

Meld asb u NAAM en VAN en 

sê "VIR ds JF Bloemhof nr 30; 

Rekeningnommer 

53800042948, Takkode 

200912.  
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Ons is verslaaf aan inligting 

en geraas. Die probleem is: 

Ons het vandag meer 

inligting, maar ons is nie 

slimmer nie. 

Ons maak steeds oorlog, eet 

steeds verkeerd, piepie 

steeds in ons eie drinkwater 

en sien steeds neer op 

mense wat anders is as ons, 

al het ons nou die kans om 

hulle beter te leer ken deur 

sosiale media. 

Miskien is die probleem dat 

ons, behalwe die groeiende 

be-hoefte om heeltyd 

vermaak te word met 

interessanthede, eintlik bloot 

inligting soek om ons eie 

reeds gevormde standpunt te 

bevestig. Die ego speel ‘n 

groter rol as wat ons wil 

erken in ons verslawing aan 

inligting. 

Dis interessant om die 

konserwatiewe en die 

Demokrate in Amerika dop te 

hou  X  dis makliker om die 

goed op ‘n afstand by “ander 

mense raak te sien” as by 

jouself en jou eie mense. 

Selfs ‘n jaar ná die verkiesing 

is die Trump-ondersteuners 

steeds totaal blind vir enige 

immorele, stupid ding wat hy 

doen of sê, al noem baie van 

hulle hulself Christene. Hulle 

het in beginsel vir hom gekies 

en alles word dus deur ‘n 

positiewe filter gefiltreer. 

Inligting wat hulle nie pas nie, 

word as fopnuus geëtiketteer.  

Die Demokrate is net so 

selektief wat Hillary Cinton 

betref. Wat hulle betref, is sy 

‘n engeltjie, maak nie saak 

watter bewyse aan die lig 

kom nie. 

Dis eintlik onmoontlik vir 

Trump om iets goeds te doen 

in die Demokrate se oë en vir 

Clinton in die koserwatiewes 

se oë  X  en as jy sterk kant 

kies ook in jóu oë. 

Ek betrap myself dat ek so is. 

Die vraag is of ons dié ding in 

onsself gaan weerstaan en 

objektiewer gaan probeer 

wees, of gaan ek dit omhels 

en eenvoudig bloot nog 

inligting soek wat my 

aanvanklike waarne-mings 

bevestig? 

‘n Mens sou dink groot foute 

is in die verlede gemaak 

omdat mense te min inligting 

gehad het. 

Hulle is gebreinspoel. 

Hoeveel keer moes ek al 

hoor hoe iemand die versie in 

Hosea aanhaal: “My volk 

gaan ten gronde as gevolg 

van ‘n gebrek aan kennis”. 

Die probleem is: ons wil 

gebreinspoel word. 

Dit begin nou duidelik blyk 

dat as propagandamasjiene 

dit nie doen nie, ons ‘n 

manier sal kry om dit self te 

doen. 

Ons sal soek totdat ons 

inligting kry wat ons eie 

standpunte bevestig. 

Jy kry soms hier in Suid-

Afrika die idee dat mense 

eerder sal wil hê dat ‘n 

sekere tragedie gebeur as 

dat hulle op die ou end moet 

erken dat hulle verkeerd was. 

Selfkritiek en die bereidheid 

om my standpunt te 

verander, is eintlik ‘n teken 

van geestelike 

volwassenheid. Ek onthou 

hoe ek en my sussie toe ons 

klein was “is!, is nie!” gespeel 

het. 

Maak nie saak wat nie, ek sê: 

“Is!”, en sy sê: “Is nie!” en die 

een wat die langste aanhou, 

wen. 

Grootmense speel vandag 

hierdie speletjie op sosiale 

media en ander forums. 

Mag ons almal leer om eers 

die balk in ons eie oog te 

soek. 

Jaco Strydom, Beeld, 6 

Februarie 2018. 

Mense kry wat hulle vra—balk in die oog en al…. 

6 11 

In geval van nood of ‘n 

dringende behoefte, 

skakel die kerkkantoor 

(Sue) om te registreer op 

die HELPLIFT netwerk 

van ons gemeente. 

Indien u hulp in enige 

vorm kan aanbied 

(professionele diens, 

vervoer van ons seniors 

wat nie meer self kan 

bestuur nie ens.) kontak 

die kerkkantoor om op die 

HELPLIFT netwerk van 

ons gemeente te 

registreer. 

Kerkkantoor tel: 012 664 6695 

n dringende behoefte, skakel die n dringende behoefte, skakel die 

Gemeente ete 28 Januarie 2018 Gemeente ete 28 Januarie 2018 Gemeente ete 28 Januarie 2018 --- Heerlik en aangenaam, waar was jy ge- Heerlik en aangenaam, waar was jy ge- Heerlik en aangenaam, waar was jy ge-
wees? wees? wees?    

KALENDER GALLERYKALENDER GALLERYKALENDER GALLERY   



Barmhartigheid 

Deesdae voel dit asof die 

mensdom 

by mekaar 

verby leef. 

Daar is 

soveel 

mense wat 

lei aan depressie en hoop vir 

toekoms min. Ek het nog altyd 

geglo dat die mense sonder 

die Here is onmoontlik om te 

troos. Eintlik het ek die stuk 

begin skryf met die gedagte 

dat ek ‘n video wou beskryf en 

hoe dit my laat voel het. Die 

video genaamd: “ Animal He-

roes 2017” het kort inlegsels 

gewys van oomblikke van 

lukraak barmhartigheid wat 

diere onderling aan mekaar 

bewys. (https://

www.youtube.com/watch?

v=axDkW51K5sc). 

Die video het my goed laat 

voel en ek 

wou dit on-

middelik deel 

met almal wat 

die Kandelaar 

lees. Ek was 

nog besig om 

die regte woorde te kry om 

hierdie opbouende oomblikke 

te beskryf, toe my aandag 

getrek word deur ‘n televisie 

reeks wat iewers in die huis 

speel: “Daar is geen onself-

sugtige goeie dade nie, elke 

goeie daad is omdat dit die 

doener laat beter voel oor die 

self en is daarom selfsugtig”. 

Skielik is my missie om ‘n 

video oor diere te beskryf rook 

in die wind. My gedagtes het 

verskeie vrae deur my gedag-

tes laat skiet. Ek het onmidde-

lik gedink aan barmhartige 

projekte in die verliede en ek 

stem dit is ’n goeie gevoel. Dit 

is mos reg, dit voel goed. 

In my gedagtes ry ek toe deur 

Cradock laan en skielik toe 

voel die “goeie” gevoel nie 

meer so goed. Daar is so baie 

mense wat hulp nodig het. Die 

Here  kan tog nie van my ver-

wag om elke mens te help wat 

hulp nodig het nie. Wat sal van 

my en vir my oorbly? 

Romeine 12 se boodskap is 

egter duidelik. Ek kwoteer 

twee verse uit die NLV ver-

taling, dis egter nie die hele 

boodskap nie. 

12 Wees bly oor die wonder-

like toekoms wat God vir julle 

beplan. Volhard in tye van 

swaarkry; moenie verslap in 

die gebed nie. 13 As medege-

lowiges in nood verkeer, wees 

jy die een om ‘n helpende 

hand na hulle toe uit te steek. 

Maak ‘n gewoonte daarvan om 

gasvry te wees – maak nie 

saak of dit oor kos of slaapplek 

gaan nie. 

Dit  is duidelik hoekom dit so 

moeilik is om iemand te troos 

wat nie ‘n kind van ons Le-

wende God is nie. Dit is in die 

gemeenskap van die Heiliges 

wat mens hoop vir barmhar-

tigheid en uitkoms en dit is ook 

daar waar mens dit dalk net 

sal kry. Dis net jammer dat ek 

soms as gevolg van, “redes”, 

vergeet dat die Here dit duide-

lik stel dat alle mense in die 

kring ingesluit is en verdien om 

Sy liefde te ervaar en hoop vir 

die toekoms te hê
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By Grobbelaars Begraf-

nisdienste weet ons 

hoe belangrik dit is om 

vooruitbeplanning te 

doen, daarom het ons 

‘n  Persoonlike Besker-

mingsgids saamgestel 

om hierdie moeilike 

taak te kan verrig. 

 

Wat bevat hierdie Per-

soonlik Gids, wat vol-

gens u behoeftes 

aangepas kan word?: 

 

Persoonlike inligting , 

Begrafnisdiens In-

struksies, Gedenksteen 

inligting, Kinders, In-

stansies om in kennis te 

stel, Polis inligting, 

Mense om in kennis te 

stel, Bank Besonder-

hede, Eiendom, Me-

diese Geskiedenis, His-

toriese 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 belang stel in 

een van ons gidse kan 

u met u kerkkantoor 

kontak maak. 

Geskryf deur:  Kimre Meintjes 

Baie min van ons is bewus 

daarvan dat die N G Kerk ons 

opgeroep het om op 14 

Februarie 2018 te bid vir reën. 

Ons sal almal daarmee 

saamstem om so ‘n biddag vir 

reën te reël omdat ons land 

oor die algemeen, maar veral 

die Wes-Kaap, worstel met ‘n 

knellende droogte. In die 

aankondiging van dié biddag is 

baie duidelik gesê dat dit nie 

net ‘n biddag vir reën is nie, 

maar veral ‘n geleentheid tot 

verootmoediging oor hoe ons 

oor die algemeen omgaan met 

God se skepping. Ons reël 

gou-gou ‘n biddag vir reën 

wanneer ons in die nood is 

soos nou met die ernstige 

droogte, maar vergeet so 

maklik hoe selfsugtig ons elke 

dag lewe en optree tov die 

aarde se beperkte 

lewensbronne. 

Die N G Kerk se leiers het in 

hul oproep tot ‘n biddag vir 

reën die dag veral gesien as ‘n 

geleentheid tot 

verootmoediging oor ons eie 

selfsugtige lewenswyse wat lei 

tot oorbenutting van die aarde 

se skaars lewensbronne. 

Dit is algemene kennis dat 

mynbou, ontbossing, misbruik 

van sensitiewe areas wat 

water bewaar, oorgebruik van 

plastiek en die storting 

daarvan in die see en oraloor 

waar die mens beweeg, 

oorindustrialisering wat 

veroorsaak dat die atmosfeer 

verwarm en die gat in die 

osoonlaag al groter word ens 

ens ons voortbestaan en die 

aarde se beperkte bronne 

bedreig. Ons wys maklik die 

vinger na regerings, 

nyweraars, die rykes en selfs 

landbouers oor hul gulsige en 

onverantwoordelike optrede, 

maar vergeet om te kyk na 

onsself, ons eie sefsug, 

gemaksug en gulsigheid wat 

maak dat ons geriewe 

oorbenut. Ons het ‘n 

gebruikersgemeenskap (dalk 

misbruikersgemeen-skap) 

geword in plaas van ‘n 

versorgingsgemeenskap te 

wees wat nougeset die aarde 

se bronne bewaar. 

Soos ek dit verstaan, is die 

genoemde biddag juis 

uitgeroep dat ons na hierdie 

gebruikersmentaliteit van 

onsself moet kyk, dit erken en 

bely en maniere van lewe en 

optrede aanneem wat die 

aarde se beperkte 

lewensbronne beter beskerm 

en versorg. 

Praktiese vrae wat ons onsself 

moet vra (en daar kan nog 

baie meer wees) is: Het ek al 

die luukses nodig wat ek as 

vanself-sprekend aanvaar? 

Wat maak ek met die afval wat 

ekself gene-reer? Wat maak 

ek met al die plastiekartikels 

wat ek so maklik gebruik nadat 

ek klaar is met hulle? En die 

glas? En die batterye? Wat 

maak ek met die water wat so 

maklik en vryelik uit my blyplek 

se krane vloei? Probeer ek my 

elektrisiteitsver-bruik beperk 

tot wat werklik nodig is? Is ek 

bereid om bome/plante te plant 

en te versorg om die erosie 

van ons natuur teen te werk? 

Is ek bereid om my eie selfsug, 

gemaksug en gulsigheid in die 

oë te kyk? En my gesindheid 

te verander? 

Wanneer ons voel dat ons 

voortbestaan bedreig word, 

gryp ons maklik na die bede 

wat Jesus ons self leer bid het: 

“Gee ons vandag ons 

daaglikse brood”. Maar het ons 

al mooi gedink wat dié bede 

werklik sê? Dit leer ons om te 

bid vir die NODIGE. Nie 

oorvloed of die luukse nie. En 

dit impliseer dat ons eie 

lewens-wyse ook daarop gerig 

moet wees om van die nodige 

te lewe. Nie van oormaat en 

die luukse nie. Dié bede roep 

ons inder-daad op tot ‘n sober 

en eenvoudige lewenswyse in 

afhanklik-heid van die Here. 

Inderdaad het ons lewenswyse 

en hoe ons die aarde se 

lewensbronne benut, alles te 

make met ons godsdiens. Ons 

moenie dankbaar wees net vir 

God se genade tov ons 

redding en vergifnis van sonde 

nie (wat die Hervorming so 

treffend na vore gebring het), 

maar ook oor God se genade 

wat Hy in die skepping aan 

ons gegee het deur al die 

aarde se lewensbronne tot ons 

beskikking te stel. En dit 

beteken dat ons ‘n diepgaande 

nederigheid en 

verantwoordelikheidssin moet 

openbaar in ons eie benutting 

van dié lewensbronne. 

Op ons Christene rus ‘n groot 

verantwoordelikheid om ons 

samelewing deur ons 

voorbeeld te lei tot ‘n 

verantwoordelike en sorgsame 

omgaan met al die aarde se 

hulpbronne. 

Daan Kilian.  

Sorgsaam Lewe Geskryf deur: Daan Killian 
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Andy Malan - Roodeplaat getuienes 
Inside Story Headline 

Uit die gemeente: 

Elkeen van ons het 

ons eie padjie wat 

ons met die Here 

stap.  

Soms is dit moeilik 

om blindeliks te bly 

glo, want in die 

donker dae sien ons 

die enkel voetspore 

in die sand en dit 

voel of God ons ver-

laat het, maar ein-

delik weet ons dat in 

daardie dae dra Hy 

ons en dit is Sy 

voetspore wat ons 

sien. 

Getuienisse herin-

ner ons weer en 

weer dat ons hoop 

is in die Here ons 

God en in Sy liefde 

vind ons troos. 

Stuur gerus u 

getuienis vir een 

van die volgende 

uitgawes van die 

Kandelaar na die 

kerkkan-

toor@omgeekerk.co

.za 

Of  

Skryf dit uit en laat 

dit  by die kerkkan-

toor. 
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Ek was voorgestel aan die sport 

van kano roei in 1972, in opdrag 

van Weermag Sportklub. Ek het 

nie eers geweet dat so ‘n sport 

bestaan nie. Maar ‘n opdrag is ‘n 

opdrag en die weermag se kanok-

lub was gestig.   Ek is ook feitlik 

onmiddellik betrek op die bestuur 

van Noord Transvaal Kano Unie. 

Ek was mal oor die sport, alhoewel 

ek nie die tyd gehad het om te oe-

fen of die finery vaardighede met 

rivier wedvaarte te bemeester nie. 

In ‘n koue Augustus 1988 het ek 

besluit om aan die Roodeplaat 20 

km wedvaart deel te neem. My 

dogter Madele het my kom bystaan 

op die wal. Min het ek besef dat die 

dag se winter weer my sou 

beproef. Roeiers moes golwe aan-

durf, aangewaai deur onvriendelike 

wind. Die wedvaart het by die klub-

huis begin en die roeiers moes 

teen hierdie wind roei vir die eerste 

2 km, waarna hulle moes draai en 

dan saam met die wind ‘n sirkel 

roete roei voltooi. 

Na die 1.7km merk het my kano 

omgeval. Dadelik het die wind my 

kano en spaan geskep en dam af-

gespoel, buite my bereik. Daar was 

niks om aan vas te hou nie en die 

dam was 90m diep. Die enigste 

opsie was om dam af te dryf en 

saam met die golwe te dryf. Nie 

een van die roeiers het in hul kon-

sentrasie my situasie opgelet nie 

en niemand aan wal het my gesien 

nie.  Ek was alleen, in die ysige 

koue water en wind. En die golwe 

het aanmekaar oor my kop 

gespoel.  

Ek het gebid en gebid: “Asseblief 

tog Here, help my uit hierdie 

penarie…”. Ek kon nie roep om 

hulp, want ‘n oop mond was ‘n pad 

na binne en dan was dit verby met 

my.  Ek kon nie dwars swem na die 

wal toe nie, want dan rol die golwe 

my. My enigste opsie was om oor 

te gee aan die golwe, op my rug te 

dryf vir ‘n vinnige asem skep, 

andersens het ek geswem en 

geskop saam met die stroom. 

Vrees het my beetgepak en ek het 

net meer gebid: “Asseblief Vader, 

laat ek nie krampe kry van die 

koue nie.”  

Oplaas by die 500m boeie merk, 

het Madele my gesien en om hulp 

geroep. Ek was doodmoeg.   Daar 

was ‘n motorboot beskikbaar, maar 

die sleutel was weg. Al wat oorge-

bly het, was dat ek moes swem tot 

waar die toeskouers my kon bykom 

en uit die water sleep. Ek was pot-

blou van die koue. Ek is in 

komberse toegerol en die lewe was 

in my bloed terug masseer en en-

ergie in my lyf gelawe met Coke. 

Deur die hele ervaring het ek aan-

mekaar gebid: “Asseblief 

tog,Vader. Hou my net kalm, hou 

my tog net kalm, dat ek nie paniek-

bevange raak nie.” 

Vandag wil ek die Here dank, dat 

ek lewe, dat die krampe weggebly 

het en paniek my nie beetgepak 

het nie. Ek sal nooit God se liefde 

en genade vergeet nie. Ek getuig 

dat God my Vader is en my lewe is 

ten alle tye in Sy hand.   In Psalm 

46:2 lees ek :” God is vir my ‘n to-

evlug en ‘n beskerming. Hy was 

nog altyd bereid om te help in 

nood. Daarom is ek nie bang nie.” 

 

Ek wil deur die jare weer en weer 

hierdie getuienis bring, om te 

bevestig waarom ek nog hier is. 

“Uit dieptes gans verlore, van red-

ding ver vandaan. Waar hoop se 

laaste spore, in wanhoop my ver-

gaan. Uit diep en donker nagte 

Roep ek O Here, Hoor!  En laat my 

jammerklagte tog opklim in u oor.”    

Voetspore GedigVoetspore GedigVoetspore GedigVoetspore Gedig    
Mary Stevenson 

 

Een nag het ek ‘n droom gehad 

Ek het gedroom dat ek op die strand loop 

en gebeure uit my  verlede het voor my af-

gespeel. 

In elke toneel het ek twee rye 

voetspore in die sand gesien: 

myne en die Here sin. 

 

Toe die laaste toneel voor my afspeel  

het ek teruggekyk na die voetspore in die sand 

en merk toe opdat daar soms net een ry spore 

was. 

Dit was telkens gedurende die eensaamste en 

droewigste tye in my lewe! 

Dit het my gehinder en ek het gevra: 

 

“Here, toe ek begin het om U te volg, het 

U beloof dat U my nooit in die steek sou laat 

nie. 

Hoekom was daar dan net een ry spore 

gedurende 

daardie moeilike tye in my lewe? 

Ek kan nie verstaan waarom U,  

In die tye wat ek dit die nodigste gehad het, 

My verlaat het nie.” 

 

Die Here het geantwoord: “ My liewe kind! 

Ek het jou lief en sal jou nooit verlaat nie.  

Die tye wat jy net een ry spore gesien het  

was die tye toe Ek jou gedra het.” 
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SPESIALE 
PENSIONARIS PRYSE 

               

 SALON – LAVIE AFTREE OORD 
 
 Manicure (Hande)  R90 
 

 Pedicure (Voete)  R90 

 Gee aandag aan:        

 Eelte                   

 Liddorings  

Ingroei toonnaels              

Skurwe hakke                    

Masseer van Voete 
Geskenkbewyse  beskikbaar 

 
Ansie Kruger           
 

(Mans is welkom) 072 063 1062 


