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Nuusbrief van  
NG-Kerk Lyttelton-Noord 

 

God se Groot Weerlig afleier 
Johan Cilliers het Jesus 
se lyding vergelyk met ‘n 
weerligafleier. In Ams-
terdam het een van die 
kerke ‘n goue kruis op 
die toring maar bo-op 
die kruis is ‘n weerlig af-
leier wat nie maklik ge-
sien kan word nie. Met 
donderweer word die 
hemelruim verlig en 
slaan die weerlig die 
kruis en word die strale 
weggelei, gesig om te 
aanskou!  

Jesus se kruis het egter 
nie ‘n weerligafleier ge-
had nie. Hy het self die 
straal van God se toorn 
op die kruis ontvang - 
van Bo getref, geslaan, 
geskroei – gedood.  

Daarom is die diepte-
punt van Jesus se lyding 
opgesluit in die woorde: 
“ My God, My God, 
waarom het U my ver-
laat? “ (Mattheus 27:46).  

Sal ons ooit werklik die 
betekenis hiervan kan 
begryp, hier moet ons as 
mense net swyg…. En 
dankbaar in aanbidding 
buig. Vandag kan u en 
ek in die oopte, voor 
God se aangesig leef, 
sonder om ooit hierdie 
verkriklike woorde oor 
die lewe te uiter. Die 
toorn is afgelewer en 
ons kan leef sonder 
vrees, veilig en vry. 

Jesus se lyding het eg-
ter nog ‘n dimensie, ‘n 
horisontale een. Hy ly 
namens die ganse 
mensdom, Hy het ter 
wille van U en my… vir 
alle mense plaasver-
vangend gely. “Die 
boodskap van versoen-
ing bestaan daarin dat 
God deur Christus die 
wêreld met Homself ver-
soen het en die mense 
hulle oortredinge nie  
toereken nie” (2 Korin-
tiërs 5:19).  

Jesus is dus nie soos ‘n 
kundige sjirurg wat kom 
om kwaad uit te sny nie, 
Hy staan nie op ‘n af-
stand klinies met rubber-
handskoene en sny met 
‘n skalpel die sonde-
kwaad uit die mensdom 
nie. Hy is self onder die 
mes, Hy word in ons 
plek as “kwaad” gesien 
en uitgesny sonder nar-
kose – (daardie tyd is ‘n 
mengsel van gal en wyn 
gebruik) – bloei Hy en 
sterf sodat ons genees 
kan word.  

Henri Nouwen het die 
volgende gebed gebid: 
“O, Here, dit is die hei-
lige seisoen van leiding. 
Ek betree die tyd met 
vrees maar ook met 
groot verwagting. Ek het 
gehoop dat daar vir my 
‘n deurbraak sou wees, 
‘n kragtige bekering, ‘n 

verandering van gesind-
heid. Ek begeer dat die 
Paastyd so vol lig sal 
wees, dat dit elke grein-
tjie duisternis uit my siel 
sal wegneem. Ek weet 
dat U nie met weerlig en 
donder kom om my te 
verander nie. Selfs Pau-
lus het lank in die duis-
ternis gewandel voordat 
hy die lig gesien het.  

Ek weet dat U steeds 
aan die werk is. Ek weet 
dat U nog nie met my 
klaar is nie en dat U op 
‘n unieke manier met my 
geskiedenis en my per-
soonlikheid handel. Ek 
bid dat U, wat my innooi 
in die Paastyd, my al 
meer in die volheid van 
hierdie misterie kan laat 
deel, sodat ek U met 
meer toewyding kan 
volg. Help my om my 
kruis op te neem. U laat 
my sterf aan die be-
geerte om my eie pad te 
volg en eie kruis te kies. 
U wil nie van my ‘n held 
maak nie, maar ‘n diens-
kneg wat U liefhet. Bly 
by my Heer en laat ek U 
sagte teenwoordigheid 
ervaar. 

Amen. 

Geskryf deur:  

Ds Gideon du Toit 

INHOUD 
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Die mens se ewige 

bestemming 

Wat was die teologiese ver-

skil? Was daar ’n plek vir 

die geskil buite due kerk? 

In die sewentiende eeu 

was daar sekerheid in die 

geloof van God en Sy 

laasste oordeel. Daar was 

slegs twee opsies na af-

sterwe:“ewige heerlikheid” 

of “ewige straf”.  

Almal was dit eens dat 

slegs God die antwoord 

ken, van waar en hoe. Al-

hoewel beide die volgelinge 

van die Gomarus en Armin-

ius teologiese groepe geglo 

het God het reeds die bes-

luit gemaak voor die skep-

ping van die hemel en die 

aarde. Dus ’n vooraf teolo-

giese verkiesing of ver-

werping bepaal deur God. 

Hierdie kon in ‘n positiewe 

en ‘n negatiewe lig gesien 

word.  

Die kern van die vraag wat 

uit die sienswyse ontstaan 

was, toe God hierdie 

“nood lo t t ige  bes lu i t ” 

geneem het, het Hy in ag 

geneem hoe elke individu 

hul lewe op aarde sou uit-

leef? Die mense wat Armin-

ius na gevolg het het geglo 

dat God Sy ewige voorken-

nis en alwetenheid gebruik 

het en vooraf die goed en 

die sleg van mekaar geskei 

het. Hulle het geglo dit was 

die enigste manier waarop 

God die mens verantwoor-

delik kon laat vir dinge hier 

op aarde. Aan die ander 

kant het die volgelinge van 

Gomarus, geglo dat om ge-

kose te wees, ‘n saak van 

suiwer genade is, selfs vir 

die grootste sondaar. Om 

gekose te wees, beteken 

vir verlossing hoef daar 

niks spesifiek gedoen te 

word nie. Uit pure dank-

baarheid vir jou verlossing 

sal jy geneig wees na die 

goeie en vermy om slegte 

dinge te doen. Selfs al hou 

ons aan sondig elke dag, 

sal verlossing nie herroep 

word nie. Dit is die troos 

van die Gereformeerde 

leer. 

Vandag is hierdie nie so ‘n 

alledaagse bespreking nie. 

Dit is ook nie ‘n gesprek 

wat hom maklik uitleen aan 

die karikature van ‘n wrede 

God van Gomarus of die 

omgee God van Arminius 

of vir die eenvoudige ske-

mas van die suiwer Calvin-

iste teenoor die verdraag-

same Remostrante nie. Die 

gesprek gaan oor die fun-

damentele vrae oor die 

mens, sy oorspong, be-

staan en lot: vrae wat beide 

filosofies of eksistensiël be-

spreek kan word. Die 

mense van die sewentien-

de eeu het hierdie gesprek 

baie entoesiasties gevoer 

en nie net in die kerk nie, 

ook by die huis, in die 

strate en in die kuierplekke.  

Dit was nie net mens se 

ewige lot wat in die ge-

drang was nie, maar ook 

die van sy eggenoot en sy 

kinders. Daar moet in ge-

dagte gehou word dat 

kinder mortaliteit baie hoog 

was in daardie dae. 

Terselfde tyd was daar iets 

noodlottig aan die gebeure 

wat aanleiding gegee het 

tot die Synod of Dordrecht. 

‘n Moeilike teologiese pro-

bleem was tot breekpunt 

gedruk omdat dit ver-

strengel geraak het in kerk-

like en politieke sake. Die 

outoriteite wou die kerk 

forseer om die Remon-

strante spasie te gee om uit 

te brei op hulle gelowe, met 

die hoop dat dit vrede sou 

bewerkstellig. Alhoe-wel,  

meesste van die kerkleiers 

het aangedring dat die kerk 

onbesoedel moet bly en 

was sterk gekant oor die 

inmenging van die staat in 

die Kerk. Die kerkleiers het 

ge-eis dat ‘n nasionale si-

node gehou moet word om 

oordeel te vel oor die teolo-

giese verskille. Sommige 

van die Nederlandse 

provinsies het geweier om 

toestemming te gee, inge-

sluit die provinsie van Hol-

land, hierdie het gelei tot 

die doodloop van die 

gesprek.  

Natuurlik was dinge baie 

meer gekompliseerd as wat 

in hierdie konteks beskryf 

kan word. Geskie-denis 

vertel ons gelukkig wat die 

uiteinde van die gesprek 

was. Die deurbraak was 

toe Prins Maurice sake 

gestabiliseer het met sy 

weermag in 1618, hy het sy 

politieke opponent in heg-

tenis geneem  (Oldebarne-

velt) en nuwe owerhede 

oral aangestel. Hierdie het 

die pad oopgemaak vir die 

organisasie van die Sinode. 

Die doel van die Sinode 

was om uiteindelik te lei tot 

vrede tussen die kerk en 

die owerheid.  

2 

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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teorie en die intrede van hoër 

kritiek in geleerde kringe. By-

belgeleerdes het die idee dat 

die Bybel bonatuurlik geïn-

spireer en bewaar was, ver-

werp en besluit dat die oudste 

manuskripte, ongeag hulle 

bron, nader aan die oorspronk-

like moes wees en dus meer 

akkuraat moes wees. Hulle het 

toe besondere geloofwaar-

digheid aan tekste en teksbrok-

kies verleen wat voorheen as 

min-derwaardig beskou is. 

Meeste twintigste-eeuse By-

belvertalers het tekste gebruik 

waarvoor ondersteuning gewerf 

is deur die hoër kritici, en die 

lesings van amptelik be-waarde 

tekste afgeskuif tot voetnotas. 

Die Authorised Version of King 

James Engelse vertaling het 

eers in 1611 ver-skyn, na ’n 

sewe-jaarlange taak deur 54 

geleerdes. Dit is grotendeels uit 

die Maso-retiese grondteks en 

die Griekse Ontvang-de Teks 

vertaal, wat op die werke van 

vroeër geleerdes soos William 

Tyndale staatgemaak het. Al-

hoewe l  d aa r  ’ n  paa r 

ooglopende foute voorgekom 

het, byvoor-beeld die gebruik 

van “Easter” [“paasfees”] in 

plaas van “Passover” as ver-

taling van die Griekse pascha 

in Handelinge 12:4, het die 

King James vertalers gestrewe 

om nou-keurig getrou te wees 

aan die tekste tot hulle beskik-

king. 

Die grootste probleem met die 

King James Version vir baie 

moderne lesers is die gebruik 

van ou-Engelse woorde wat 

nie meer in gebruik is nie (bv. 

thee en thou). Sommige 

woorde het ook deur die eeue 

van betekenis verander vandat 

vertaling begin het. Die New 

King James Version wat in 

1982 voltooi is, het die teks 

gemoderniseer sonder om die 

juistheid en mooiheid van die 

oorspronklike teks prys te gee. 

Om daardie rede gebruik ons 

gewoonlik die New King 

James Version in die Tomor-

row’s World program en ty-

dskrif. 

In ons Afrikaanse radioprogram 

Die Wêreld van Môre en in ons 

Afrikaanse leesstof, verkies 

ons die 1933 Vertaling bo die 

Nuwe Afrikaanse Vertaling, 

aangesien dit meer getrou aan 

die oorspronklike tekste is. 

Baie ander twintigste-eeuse 

vertalings gee voorkeur aan 

manuskripte wat deur die hoër 

kritici verkies word. Alhoewel 

die oorgrote meerderheid van 

die inhoud van al die 

manuskripte dieselfde is, is 

daar nogtans ’n paar noemen-

swaardige verskil-le in sekere 

geskrifte. Al is hierdie ver-

talings soms nuttig, moet hulle 

nie ge-bruik word om leerstel-

lings vas te stel waar hulle van 

die 1933 Afrikaanse Ver-taling 

en die Engelse King James 

Version verskil nie. 

Baie vertalings is eintlik net 

omskry-wings. Met ander 

woorde, hulle verteen-woordig 

die skrywer se poging om die 

teks te vereenvoudig deur dit in 

sy eie woorde in hedendaagse 

taal om te sit. Alhoewel hierdie 

weergawes dikwels makliker 

lees, is hulle nie betroubaar vir 

die studie van tegniese onder-

werpe of om leerstellings vas 

te stel nie. 



Die eksemplare van die By-

bel wat ons in Afrikaans en 

Engels bestudeer, is ver-

taal uit die oorspronklike 

tale waarin die Bybel ge-

skryf is. Die Ou Testament 

is uit Hebreeus vertaal en 

klein deeltjies van die latere 

boeke uit Aramees, ’n He-

breeus-verwante taal. Ons 

Nuwe Testament is uit die 

Griekse Skrifte vertaal. 

God het die Ou Testament 

Skrifte aan die Joodse ge-

meenskap toevertrou vir be-

waring (Romeine 3:1-3). 

S k r i f g e l e e r d e s  w a t 

Masorete genoem is, het dit 

getrou bewaar in handge-

skrewe manuskripte. Die 

amptelike teks wat die Jode 

bewaar het, word die Maso-

retiese teks genoem. 

Daardie skribas van ouds 

het alles in hul vermoë ge-

doen om die juistheid van 

die teks te bewaar. Hulle 

het selfs al die woorde en 

letters getel. Hulle het, by-

voorbeeld, geweet watter 

woord en watter letter in die 

middel van ’n gegewe boek 

was. Wanneer hul le 

handgeskrewe kopieë van 

’n boek gemaak het, het 

hulle die woordetal en let-

tertal noukeurig vergelyk 

om te verseker dat nie 

soveel as een letter in die 

teks verskil het nie. Jesus 

Christus het getuig van hul 

versigtigheid in hierdie op-

sig toe hy in Mattheus 5:18 

gesê het, “nie een jota of 

een titteltjie van die wet sal 

ooit verbygaan” nie. Die 

“jota” verwys na die letter 

yod, die kleinste letter van 

die Hebreeuse alfabet, wat 

soos ’n afkapteken lyk. Die 

“titteltjie” verwys na die ver-

sierkrulletjie aan sekere let-

ters van die Hebreeuse al-

fabet. 

Die gesaghebbende He-

breeuse teks is dié wat 

amptelik deur die Joodse 

gemeenskap bewaar is, nl. 

die Masoretiese teks. Dit is 

in antieke tyd op fyn per-

kament geskryf wat van 

spesiaal behandelde skaap-

vel gemaak is. Hierdie tek-

ste is met die hand oor-

geskryf deur deeglik opge-

leide skribas en in boekrolle 

bewaar. Alhoewel baie sek-

tes hulle eie kopieë van die 

Skrifte bewaar het, verdien 

nie een van hulle dieselfde 

ontsag as wat die amptelike 

Masoretiese teks toekom 

nie. 

Ons Nuwe Testament is fi-

naal saamgestel deur die 

apostel Johannes net voor 

sy dood teen die einde van 

die eerste eeu. Ten tye 

daarvan was hy in Efese 

woonagtig, ’n Grieks-

sprekende stad naby die 

westerse kus van ou Klein-

Asië (moderne Turkye). 

Hierdie is dieselfde stad wat 

dekades vroeër as bewaar-

plek gedien het vir die 

kopieë van Paulus se 

geskrifte (2 Timotheus 4:13, 

21). Dit is ook die stad wat 

in Openbaring 2 gebruik is 

om die hele eerste stadium 

van God se Kerk uit te 

bee ld .  D ie  G r i ekse 

manuskripte, wat in Klein-

Asië ontstaan het, word 

deur moderne geleerdes as 

die Antiocheense of Bisan-

tynse tipe geklassifiseer. 

Hierdie was die teks wat in 

die Griekse wêreld gebruik 

is, wat ietwat verskil van die 

Westerse en Alexandriese 

tipes wat in Rome en Egipte 

bewaar is. 

Afskrifte van die Bisantynse 

tekste is na die weste ge-

bring deur geleerdes wat 

gevlug het van die Turkse 

inval in die 15de eeu. Ná 

die val van Konstantinopel 

in 1453, het baie van hier-

die Griekse geleer-des 

(asook die manuskripte wat 

hulle met hul saamgebring 

het) hulle in die omge-wing 

van Basel, Switserland 

bevind. Dit is uit hierdie 

manusk r i p t e  waa ru i t 

gedrukte tekste van Eras-

mus (1516) en Stephens 

(1520) basies ontstaan het. 

Stephens se teks was bek-

end as die Textus Receptus 

(Teks Ontvang) en was vir 

ongeveer drie eeue die aan-

genome standaard van die 

Griekse Nuwe Testament. 

Bybelvertaling het in die 
laaste deel van die negen-
tiende eeu ’n verandering 
onder-gaan as gevolg van 
die wydverspreide aan-
vaarding van die evolusie-  

Bybel Manuskripte en vertalings 
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EVANGELISASIE VGK SUIDER-AFRIKA 

Geloof 

Volgens die woordeboek 
is geloof “‘n vaste ver-
troue op God en sy 
Woord; ‘n vaste oortuig-
ing van die waarheid wat 
deur God geopenbaar is 
en deur sy kerk geleer 
word”.  Maar geloof is nie 
net bedoel om in boeke 
en belydenisskrifte om-
skryf te word nie, nee, 
ons moet ons geloof 
daagliks uitleef.  Dit moet 
alles oorheersend wees. 
Dit is ‘n geskenk van God 
wat dit vir ons moontlik 
maak om naby Hom te 
leef.  Dit is ‘n lewendige 
verhouding tussen ons en 
God wat ‘n reuse verskil 
kan maak in die wêreld 
waarin u en ek leef. 

Tog, ons verhouding met 
God is ook moeilik want 
ons vergeet al te maklik 
dat Sy liefde vir ons so 
sterk was dat Hy sy lewe 
vir ons afgelê het.  Geen 
probleme of terugslae kan 
ooit te groot wees dat Sy 
liefde ons nie kan bereik 
nie.  Ons raak so behep 
met onsself en die wêreld 
se probleme dat ons ver-
geet van die grootheid en 

omvang  van Sy genade.  
Wanneer probleme en el-
lendes ons oorval fokus 
ons te maklik net op God 
se Hande – dit wat Hy nié 
vir ons gedoen het nie en 
dit wat ons wil hê/ verwag 
Hy moet doen!  Dit is juis 
dan wanneer ons op God 
moet fokus. Op Wie Hy is! 

Ek wonder soms wat God 
met al ons leuens en 
verskonings sou gedoen 
het?  Daar is so baie 
gawes wat ons by God 
kan bestel, maar ek bid 
net vir een groot gawe:  
die gawe van onderskeid-
ing.  Dit sal my help om 
nie ‘n ander sommer 
maklik te oordeel nie, 
want ek het nog nie in sy 
voetspore gestap nie. 

Die afgelope tydjie het ek 
twee dik boeke van Gra-
ham Hancock gelees.  
Die eerste was “The Sign 
and the Seal” wat handel 
oor waar die Ark van die 
Verbond dalk vandag is 
en die tweede “Finger-
prints of the Gods” wat 
handel oor die mens se 
vergete oer geskiedenis.  
Wat my veral in die 
tweede boek getref het, is 

‘n onderhoud wat gevoer 
is met ‘n 96 jarige verrim-
pelde Hopi oudste, ene 
Paul Sifki, in ‘n Indiaanse 
reservaat in Amerika.  Hy 
glo die einde van die 
wêreld is naby, want daar 
is geen waardes meer nie 
– niks – elkeen lewe soos 
hy wil sonder moraal of 
wette.  Hy glo vas en ek 
haal woordeliks aan:  
“This earth is the work of 
an intelligent being, a 
spirit – a creative and in-
telligent spirit that has de-
signed everything to be 
the way it is.  Nothing 
happens by accident – 
whether good or bad – 
and that there is a reason 
for everything that takes 
place”. 

“Two men in the fields, 
one is taken, one left; and 
of two women at the mill-
stone grinding, one is 
taken, one left….” 

Niks gebeur per ongeluk 
nie en ek kan maar net 
bid dat God ons genadig 
sal wees die dag wanneer 
Hy ons tot verant-
woording roep! 

Slakpos 

Hiermee vra ons om 
verskoning indien ons nie 
‘n adres vinnig genoeg 
kanselleer nie.  Ons het 
so pas ‘n pakkie koeverte 
van 2016-2017 van die 
poskantoor ontvang, ge-
merk ‘adres onbekend of 
persoon oorlede.’  En ons 
stuur lustig die nuusbriefie 

aan na genoemde 
adres.  Sou die pos-
kantoor in die eerste 
plek die briefie aan 
ons terugstuur sal dit 
u, sowel as vir my 
baie moeite en on-
koste spaar.  Ek 
hoop u sal verstaan. 



Pastoor Johannes tydens die 
groot opskep by oom Bossie se 
nedersetting  Desembermaand. 

 

BYBELS 

Dit val ongelukkig nie 
uit die hemel nie.  Dit 
kos geld en sommer 
baie geld ook.  Lyon 
Tlobela skakel uit 
Matibidi se wêreld 
(Laeveld) en bestel 
sommer 200 Bybels 
sonder geld.  Geluk-
kig is ons maar altyd 
op soek na wins-
kopies en het ons vir 
hom 100 Bybels ver 
onder kosprys in die 
hande gekry.  Die op-
roep om Bybels, Ho-
sannas ensovoorts 
word net al hoe gro-
ter, maar ons hou 
nog kop bo water 
danksy u ruimhar-
tigheid. 

 

Nes ons dink ons het 
‘n blaaskans dan 
kom ‘n oproep baie 
laat in die aand:  
“Kom haal asb nou ‘n 
klomp goed.”  Ons 
stop wyd en syd gate 
toe en kan ons Eva 
(afge-brande huisie) 
ook help.  Baie, baie 
dankie dat u aan ons 
dink wanneer u 
opruim. 
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DIE ONAFHANKLIKE KERKE IN AFRIKA  (Vervolg) 

Voorouerverering 

Die Onafhanklike Kerke word 

dikwels beskuldig dat hulle in 

werklikheid voorouerverering 

aanmoedig en sodoende die 

eerste gebod oortree.  In hierdie 

beskuldigings is daar ‘n mate 

van waarheid.  Sommige leraars 

en profete sal lidmate aan-

moedig om die gebruiklike offers 

aan die voorouers te bring.  

Maar lidmate en selfs leraars 

van die historiese kerke sal by 

geleentheid ook aan die rituele 

deelneem en ‘n profeet of selfs 

‘n toordokter besoek.  In die tra-

disionele kerke word daar gro-

tendeels bloot geswyg oor hier-

die praktyke.  Die lidmate het 

nie ‘n antwoord vir situasies 

waarin daar druk op hulle uit-

geoefen word om aan hierdie 

praktyke deel te neem nie.  In 

die praktyk gaan hulle dus, son-

der die leraars se medewete, 

elders hulp soek vir iets waar-

voor die Bybel wel ‘n antwoord 

het. 

In die Onafhanklike Kerke word 

die bestaan van die voorvaders 

en hulle invloed op die lewen-

des se lewe meestal erken.  

Daar is die mening dat die ZCC 

van Mutendi (in Zimbabwe) in 

konfrontasie met die voorvaders 

gaan en nie aan hulle eise 

toegee nie.  Die respek vir hulle 

bly egter bestaan en die tradi-

sionele rituele wat aan hulle 

gerig is, word behou, maar met 

Christelike inhoud gevul. 

Tot watter mate hierdie waar-

neming op bv die ZCC in Suid-

Afrika en die groot aantal Apos-

toliese kerke van toepassing is, 

is nie bekend nie. 

Toordery 

 Net soos die toordokter met 

toordery in konfrontasie gegaan 

het deur medisyne te gebruik of 

voor te skryf, gaan die Onaf-

hanklike Kerke ook daarmee in 

konfrontasie.  Hulle mag gebede 

of voorwerpe soos water of toue 

daarvoor gebruik.  Ons het 

reeds elders daarop gewys dat 

die gevaar van ‘n magiese inter-

pretasie vir die voorwerpe groot 

is.   (Vervolg). 

Sendinggroete van huis tot huis 

Marinda Cox en Personeel 

Bron: Evangelisasienuus – Feb 
2018 

Adres: Posbus 531, Ifafi, 0260 

Sel/Tel: +27 082 574 1340/012 
259-0152 

 E-pos: marin-
dacox@mweb.co.za 

Bankbesonderhede: ABSA 

Rekeningnr : 0690750 252 

Takkode: 632005  

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 

testament nog 

van toepassing? 

 

Deel 4: Die inlig-

tingsboek 

Is die ou testament vandag nog van toepassing? 

1. Lees weer 2 Timotheus 3:14-17. Watter Skrifte het nog in 

Timotheus se kinderjare bestaan? (Nota: Die Nuwe Testament 

was nog in die proses om geskryf te word tydens Timotheus se 

volwassenheid!) 

2.Het Paulus vir Timotheus vertel dat die (Ou Testamentiese) 

Skrifte nuttig is vir lering, sowel as teregwysing, en onderwysing 

in die geregtigheid? 

3.Hoe definieer die Bybel geregtigheid? (Verwys Psalm 119:172). 

4.By wie het die gebooie van die Ou Testament ontstaan – by 

Moses of by God? Let op die volgende skrifture: Eksodus 19:7; 

20:1; 24:4, 12; Levítikus 26:46, Deuteronomium 4:5. 

5.Wat omtrent die voorbeelde wat in die Ou Testament opgeteken 

staan? Is hulle ook van toepassing op ons vandag? Wat het Pau-

lus hieroor gesê in 1 Korintiërs 10:6, 11? 

6.Bevat die Ou Testament inligting oor saligheid deur Christus? 

Sien 2 Timotheus 3:15. 

7.Het die Ethiopiese hofdienaar die boodskap van saligheid in die 

Ou Testament gevind? Sien Handelinge 8:27-35. 

8.Kon hy die Ou Testament ten volle verstaan sonder die byko-

mende openbaring van die Nuwe, wat hy deur die direkte verklar-

ing van Filippus ontvang het? Let op Handelinge 8:35. 

9.Alhoewel die Jode die Ou Testament openbaring bewaar het, 

verstaan hulle werklik die volle boodskap daarvan? Let op Paulus 

se verklaring in 2 Korintiërs 3:14-18. 

10.Wat het Jesus Christus kom doen in verband met die Ou Tes-

tament? Sien Mattheus 5:17. (Nota: Die Griekse woord vir 

“vervul”, pleroo, word ook in Efesiërs 3:19 gebruik: “... sodat julle 

vervul kan word ...” Pleroo word egter as “vol” vertaal in Mattheus 

13:48, en Lukas 2:40: “... vol van wysheid” – ook op sommige an-

der plekke). 

Die Ou Testament beslaan 

tweederdes van die hele Bybel. 

Hoe toepaslik is dit vandag op 

ons? Sommige mense sê die 

enigste waarde wat die Ou 

Testament het, is die geskied-

kundige opskrywings wat dit 

bevat, of dalk die inspirerende 

poësie daarin. Wat dink u? Be-

hoort die Ou Testament op 

dieselfde wyse bestudeer te 

word as die Nuwe Testament? 

Hoe is hierdie twee dele van 

die Bybel, die Hebreeuse Skrif 

en die Griekse Skrif, onderling 

verbind? 

Dit is belangrik om die Bybel se 

antwoord op hierdie twee basi-

ese begrippe te ver-staan voor-

dat ons veel verder in ons stu-

die van God se Woord, die Heilige 

Skrif, vorder. 

Deel 3: Bybelstudie vrae 
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Bron:  

https://

www.wvm.co.za/

bybelstudiekursus 



Kort gedagtes 
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Seisoen van mens-

wees!  
(Mense en hulle stories!) 

Geskryf deur:Stephan van Heerden 
(klipkerk.co.za) 

Menswees is ‘n storie- ‘n sto-
rie met baie kante. Dit is sto-
ries van seer en mooi, van 
alleen-wees en saam met an-
der leef. Nooit kan ek en jy 
vasgevang raak in een le-

wensstorie. Daarom is dit so 
belangrik dat jy en ek altyd 
nuwe verhale moet ontdek. 
Soms is ons vasgevang in die 
stories van seer en verwerp-
ing dat ons doof word vir die 
ander mooi verhale in ons 
lewe. Hierdie negatiewe ver-
hale beinvloed ons keuses en 
hoe on oor onsself praat en 
dink. 

Dit vorm ons taal en prentjies 
van ons lewe. Die sleutel van 
vervang met ander positiewe 
opbouende verhale. Een so 
‘n verhaal is egskeiding en 
stukkende verhoudings. Hoe 
beinvloed hierdie sort verhale 
jou lewe? Hoe dink en voel jy 

daaroor? Jy kan vasgevang 
raak in die negatiewe ele-
mente van seer en mettertyd 
al die nuwe moontlikhede in 
lewe misloop.  

Hierdie soeke na nuwe sto-
ries en verhale kan makliker 
gemaak word deur ‘n stukkie 
papier en ‘n persoonlike joer-
naal. Skryf eers die nega-
tiewe storie wat jou lewe raak 
en vervang dit op papier met 
nuwe gedagtes en stories 
van hoop. Hoe meer jy die 
nuwe stories van hoop skryf, 
hoe meer sal jou gedagtes 
nuut word en stukkie vir stuk-
kie is daar hoop en genesing. 

Die seuntjie met die 
hammer 
Skrywer onbekend 

Daar was ‘n klein seuntjie 
met ‘n vreeslike humeur. Sy 
pa het hom ‘n sak spykers 
gegee en aan hom verduide-
lik dat hy elke keer as hy sy 
humeur verloor, dat hy ‘n 
spyker in die agterste hout-
heining moet kap. 

 

Die eerste dag het die seunt-
jie 37 spykers in die heining 
ingekap. Geleidelik het dit al 
minder geword. Hy het ont-
dek dit is makliker om sy 
humeur te beteuel as om die 
hamer te vat en ‘n spyker in 
die heining te kap. Uiteindelik 
het die dag aangebreek dat 
die seuntjie glad nie meer sy 
humeur verloor het nie. Hy 
vertel sy pa daarvan en die 
stel toe voor day hy dan van 
nou af ‘n spuker uittrek vir 
elke dag wat hy sy humeur in 
bedwang kan hou. Die dae 
het verbygegaan en eindelik 
breek die dag aan dat hy aan 
sy pa kon vertel dat al die 
spykers uit is. Sy pa was baie 
trots op hom.  

Die pa neem sy seun aan die 
hand en vat hom na die 
houtheining en se vir hom: “ 
Het het baie goed gedoen my 
seun, maar kyk na al die gate 
in die hout planke. Die hein-
ing sal nooit weer dieselfde 
wees nie. Wanneer jy iets se 
in worde los dit wonde net 
soos die gate in die heining. 
As jy iemand met ‘n mes 
steek, maak dit nie saak ho-
eveel keer jy jammer se nie, 
die wond sal daar wees. Om 
met woorde verwond is net 
so erg as om iemand fisies te 
verwond. Dink baie mooi voor 
jy speykers inkap in einigie-
mand, want die wonde sal 
genees maar die letsels gaan 
nooit weg nie.” 

Waarom moet ons baklei? 
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JAPANSENDING 

Die Here help ons steeds om 

Bybels aan Sjina te verskaf. 

Onlangse berigte dui aan dat 

die Sjinese owerhede besig 

is om Christene aan bande 

te lê. Die bekering van baie 

van die lede van die Kommu-

nis-tiese party is een rede 

hiervoor. Kameras is buite 

bekende kerke geïnstalleer 

om die kerkgangers dop te 

hou. 

Alhoewel Sjina verklaar dat 

daar godsiensvryheid in die 

land is, word ateïsme as die 

nasionale geloof aange-

moedig. Wette word toege-

pas wat lede en afgetrede 

lede van die Kommunistiese 

party verbied om aan enige 

godsdiens te behoort. Hou 

asseblief aan om vir die 

Christene en die wat betrok-

ke is by die verspreiding van 

God se Woord te bid. 

Vanaf Mei tot November is 

tifoonseisoen in Japan. Ja-

pansending se werkers het 

die nag van 22 Oktober nie 

veel slaap gekry nie. Die 

sterk wind het die geboue 

geruk en die reën het neer-

gestort. 700 mm reen het in 

ons gebied geval en winde 

het tot 200 km per uur bereik 

Sewe mense is dood nadat 

brûe en paaie verspoel het. 

‘n Hele paar dakteels het af-

gewaai en rondgelê op die 

terrein. Ons loof die Here dat 

Hy ons beskerm het van 

enige skade. Ons weet dat 

dit deels as gevolg van die 

getroue gebede van baie 

mense is. Baie dankie vir jou  

aandeel hieraan. 

Soos wat 2017 verby vlieg, 

word ons weer daaraan her-

inner dat ons omring is van 

‘n menigte mense wat 

verblind is en hul hoop plaas 

op dinge wat leeg is. Hulle is 

ongelowiges wie se verstand 

deur  die god van hierdie 

wêreld verblind is, sodat 

hulle die lig van die evan-

gelie nie kan sien nie(2 Kor 

4:4a). 

Die winkels is baie besig met 

al die voorbereidings om Nu-

wejaar te vier. Omtrent 70 

miljoen mense sal na tem-

pels gaan om te bid vir 

gesondheid, voorspoed en ‘n 

lang gelukkige lewe. Daar 

word geglo dat die eerste 

gebed wat op Nuwejaar ge-

bid word spesiale betekenis 

het en beantwoord sal word. 

Elke afgod gee sy eie spesi-

fieke seën. Daar is selfs ‘n 

afgod vir bendelede en 

diewe wat kan vra vir ’n 

buitengewone seën om voor-

spoedig te wees in hul werk. 

Ons glo daar is mense tus-

sen die menigtes wat uitge-

kies is deur God, wie se har-

te voorberei is deur die Heil-

ige Gees om die Woord te 

hoor.Omdat Hy ons liefhet, 

het Hy ons, al voor die 

wêreld gemaak is,uitgekies 

om Syne te wees en onberis-

pelik in liefde voor sy aange-

sig te lewe (Ef 1:4). Dit is 

hoekom ons kan bid en vir 

die Here vra: ”Lei ons asse-

blief na die soekende siele 

onder die massas, wie se 

harte deur die Heilige Gees 

voorberei is”.Ons sien hoe 

God wonderwerke doen om 

ons in kontak met sulke 

men-se te bring. Dit mag 

wees deur ‘n droom of selfs 

deur ‘n voertuig wat ontplof. 

Die Here het onlangs sulke 

mense na ons toe gestuur.  

‘n Afleweringswa was besig 

om mediese voorraad naby 

ons op 19 September 2017 

af te lewer. Teen 13:00 het 

ons ‘n paar harde ontplof-

fings gehoor wat ons gebou 

geskud het. Ons het uitge-

hardloop en ‘n afleweringswa 

in vlamme gesien wat in die 

pad afkom en by die  ingang 

van ons eiendom tot stilstand 

kom. 

Ons het later uitgevind dat 

die voertuig besig was om 

suurstofsilinders af te lewer 

toe die bestuurder sien dat 

die voertuig aan die brand 

geslaan het. Hy het die voer-

tuig na die hoofpad gery en 

die handrem opgetrek. Hy 

het die brandweer gebel en 

terselfdertyd probeer om die 

vlamme te blus. Toe die    

voertuig heeltemal in 

vlamme was, het die bes-

tuurder ge-vlug en kon ons 

die brandweerwaens hoor 

aankom. 

Daar was toe ‘n paar harde 

ontploffings wat suurstofsil-

inders en dele van die voer-

tuig uitmekaar geruk het. Die 

brandende voertuig het teen 

die heuwel begin afbeweeg 

en by ons ingang tot stil- 
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Janpansending lees 

aan vanaf p.5) 

stand gekom. Daar was toe 

‘n paar harde ontploffings 

wat suurstofsilinders en dele 

van die voertuig uitmekaar 

geruk het. Die brandende 

voertuig het teen die heuwel 

begin afbeweeg en by ons 

ingang tot stilstand gekom.  

‘n Klomp brandweerwaens 

was kort daarna op die ton-

eel en het die vuur geblus. 

Gelukkig het niemand seer-

gekry nie en daar was min 

skade aan ons eiendom. 

Verteenwoordigers van die 

mediese maatskappy het hul 

na die toneel gehaas om ons 

om verskoning te vra. Hulle 

was baie verbaas oor die 

fratsongeluk. Dit was vir ons 

‘n wonderlike geleentheid 

om vriendelikheid te betoon 

en te getuig teenoor die 

mense wat die skade kom 

herstel het.  Ons het ’n 

klomp traktaatjies uitgedeel, 

terwyl ons vir hulle vertel het 

hoe wonderlik die Here ons 

beskerm het op daardie dag.  

Ons was bewus daarvan dat 

ons heel moontlik die enigste 

‘Bybel’ sal wees wat party 

van daardie mense ooit sal 

‘lees’. Bid asseblief saam 

met ons dat die kosbare 

siele sal onthou dat hulle Je-

sus gesien het deur ons 

vriendelikheid en hoflike 

houding. 

Kersfees is ‘n besondere tyd 

van die jaar wanneer Japan-

ners baie meer ontvanklik is 

vir die Evangelie. Die Japan-

sending-personeel is be-

trokke by meer as 100 by-

eenkomste om kerke te help 

uitreik na mense in hul ge-

meenskap wat graag meer 

oor die betekenis van Kers-

fees wil hoor.Bid asseblief vir 

wysheid en krag dat die 

Here die harte van baie sal 

verander deur hierdie ge-

leenthede. 

Baie dankie vir u getroue ge-

bede en die manier waarop 

u ons bystaan om verlore 

mense vir Christus te bereik. 

DAWID EN SUE (Namens 

die Verweys en die Japan-

sendingpersoneel) 

Bron: ‘n Brief gedateer 30 

November 2017, ontvang 

van Dawid en Sue Verwey 

van Japansending.  

Adres: Japansending, Pos-

bus 30106, Wonderboom-

poort, 0033;Tel: 012 377 

1533;E-pos: 

jm@japanmission.org;  

Web: www.japanmission.org; 

Bankbesonderhede: Japan-

sending, Sttandard-

Bank,Rekeningnr: 010 333 

126,Takkode: 014 845. 

Staaltjie van onbe-

kende oorsrong 

Een koue nat winters oggend 
het ‘n voëltjie swak en ver-
kluim in ‘n beespadjie gesit. 
Te koud en swak om skuiling 
te soek. Die voëltjie het 
gevoel dat sy situasie kan nie 
vererger, dat hy die laagte-
punt in sy lewe bereik het. 

Terwyl hy daar gesit het, het 
‘n trop beesste verby gekom 
en ‘n groot bol mis het oor 
hom in die pad geval. Die 
voëltjie kon nie verstaan hoe-
kom hy hierdie beproewing 
nou ook nog moet beleef nie, 
asof dinge nie erg nie genoeg 
was nie, sit hy letterlik toe on-
der die beesmis. 

Hy was nog besig om so in-
niglik jammer vir homself te 
voel, toe hy besef dat hy nie 
meer koud kry nie, dat die 
hitte van die mis hom be-
skerm teen die koue en dat 
die bloed weer maklik deur sy 
are vloei. Uit dankbaarheid 
het hy begin sing daar onder 
die mis. 

‘n Jakkals het verby gesnuffel 
en die gesing onder die mis 
gehoor, hy het die voëltjie uit-
gegrawe en hom opgevreet. 

Is daar waarde in so ‘n sto-
rietjie? Wel, nie almal wat jou 
in die beesmis kry is nood-
wendig jou vyand nie en so 
ook is nie almal wat jou uit 
mis haal noodwendig  jou 
vriend nie.  

Baie dinge in die lewe hang 
af van jou perspektief en wat 
jy van jou omstandighede 
maak. Dinge kan altyd beter 
gaan, maar so ook is dit waar 
vir slegter. Hoe kyk jy na jou 
situasie? 

 

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

Oom Martiens se 

storie 
(Koos Barnard, Landbouweekblad 
2 Maart 2018 p.70) 

Kola, het jy al met ‘n willevark 
slaags loop raak? Só vra oom 
Martiens terwyl hy oor sy blik-
beker na die vlamme korrel. 

“Willevark, Oom?” vra ek. 

“Ja, man, daai balielyfvarke 
mettie sterte wat so kiertsre-
gop staan as hulle hardloop. 
Wat noem julle die goed tog?” 

“Vlakvarke?” 

“Ditsem, Kola. Verpesting se 
kontant-astrante wielneuste 
darie. Jy sal sweer hulle het 
notice van ou queen Victoria 
self gekry lat die hele veld aan 
hulle behoort.” 

“Hoe so, Oom?” vra ek. 

“Jong,” sê oom Martiens, “die 
vertel ek jou nou. Sôre eers 
hier vir ‘n knertsie, my beker 
se boom is droër as ‘n boorgat 
in die Sinai-woestyn.” 

Ná die eerste slukkie ge-
selswater knyp oom Martiens 
sy oë bot toe, klap sy tong be-
haaglik en toe skop sy gesels 
weer in rat. 

“Kola, dit was ‘n koue winters-
môre, Depressiejare se tyd. 
Só koud lat dit my smaak die 
son het ook mettie Depressie 
sy gat gesien. Ewenwel, jou 
pa en ek was aan’t jag dour 
skuins annerkant Windhoek 
op Karamba. 

“Ons het ‘n klomp koedoes 
gewaar, maar hulle is vort 
teen ‘n kliprant uit. Nou ja, jou 
pa was mos ‘n besige entjie 
mens en hy wou op sluit agter 
die spul skottelore aan. Ek het 
maar agtergebly, want my 
longe willie meer so lekker 
ghêrs change teen die skuin-
stes nie en my bene is ook al 
kapoet. 

“Ek maak my toe sit voor ‘n 
rosyntjiebos wat so skuins 
neffens ‘n groot erdvarkgat 
staan. Lekker sit ek toe daar 
innie melktand-sonnetjie en 
vat notice van allie klein 
gogga-goetertjies en voëltjies 
en so aan vannie Skepping. 
Só ingedagte loop staan en 
raak ek van allie vrede in my 
hart lat ek sommer later die 
Mauser plat oppie grond langs 
my lat lê. 

DIE AANVAL 

“Hoe lank my gedagtes so 
gedwaal het, weet ek nie, 
maar iets het my plotseling 
gewaarsku om links te kyk. 
Daar, innie tregterbek van die 
erdvarkgat, staat ‘n willie 
varkie my en betrag. So naby 
lat ek skrik en skoon regter-
kant toe omval. Dis toe lat 
daai varkie met ‘n snork 
wegvlieg, met nog drie van sy 
boeties wat agterna tou.  

“Ek vlieg op, half onvas vannie 
skrik en bevind my toe reg 
vorie bek vannie gat. Net toe, 
Kola, maak ‘n groot vark sy 
verskyning. Ene met onheil in 
sy hart. Ek dans en pypkan 
soos Mannetjies Roux, maar 
daai wielneus volg my soos ‘n 
geleide missile, skerpkant vor-
entoe, reg vir byt. 

“Ek slaat toe neer met die 
balievark amper op my. Skop 
was al raad en ek laat my 
bene so vinnig werk sôsie pis-
tons van Schumacher se resi-
eskar. Dis net een bolling stof 
soos ek ennie vark mekaar 
rev daar innie veld. 

“Toe die stof effens loop lê, 
kom ek agter my bene piston 
nog in overdrive, maar die 
wielneus is skoonveld. Asvaal 
vannie stof en skrik maak my 
myself bymekaar. Dis eers toe 
ek regop staan, lat ek deur 
groot skeur in my broek, die 
liederlike sny aan my reg-
terkuit en die pyn ontdek. 

“Toe jou pa terugkom, moes 
hy die mouter loop haal, want 
ek kon nie lekker stap nie.” 

Oom Martiens het so gevat-
vat na sy regterkuit en weer 
die blikbeker uitgehou. “Sôre 
dan net vir die ou weeskindjie 
hier. My keel is sommer van 
nuuts af benoud gebaklei met 
daai vark.” 

Oom Martiens het geril, so 
asof hy weer daardie oggend 
se koue en varkgeveg aan sy 
lyf kon voel. 

“Kola, laat ek jou een ding se. 
Pasop vir te veel vrede innie 
hart. Dit maak jou blind vir on-
heil…. En vat raad van ‘n ou 
man. Onheil het baie vorme, 
dis nie net iemand of iets wat 
jou liggamlik wil kom staan en 
henner nie.” 
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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. 

Dit is waaroor Paas-

fees gaan  

(Tharine Hunter http://
www.network24.com/ZA/
Kroonnuus/Nuus/dit-is-
waaroor-paasfees-gaan-
20160318) 

Christene van oor die wêreld 
heen vir die naweek Paasfees. 
Winkelrakke kreun onder sjoko-
ladehasies, paas-eiers en 
sjokoladehoenderhane. 

Maar wat beteken dit eintlik?Dit 
is vir Christene nuttig om in ‘n 
kommersiële samelewing die 
ware betekenis van Paasfees 
aan die nageslag oor te dra. 

Die algemeenste simbool van 
Paasfees is die Paaslam. Die 
Israeliete het in Egipte die 
bloed van lammers aan de-
urkosyn geverf om die dood-
sengel by die volk van God te 
laat vebygaan. In Johannes 
1:29 noem Johannes die Doper 
vir Jesus die Lam van God wat 
die sonde van die wêreld sal 
wegneem. 

Die wit, smaaklose kruis op 
Paasbolletjies dui op die leeg-
wording van Jesus en sy kruis-
dood. Die vier kwarte wat deur 
die kruis gevorm word, dui op 
die evangelie wat die wêreld 
ingedra moet word. Die ge-
mengde kruie in die deeg sim-
boliseer die bitter lyding van 

Jesus. 

Jesus het aan die kruis gesê 
dat Hy dors het. Hy het die 
kruiedrankie wat aan Hom ge-
bied is geweier. Die rosyne dui 
op druiwe waarvan wyn ge-
maak word. Die wyn versinne-
beeld weer die bloed van Je-
sus. 

Paaseiers simboliseer die be-
gin van lewe. Die breek van die 
eier simboliseer die opstanding 
van Jesus uit die graf (dop) om 
aan almal wat glo, nuwe lewe 
en vreugde te gee. 

Die paashaas is ‘n nie-
Christelike simbool. Daar is 
mettertyd ‘n Christelike be-
tekenis aan die paashaas ge-
koppel. Soos die paaseier is dit 
‘n simbool van lewe. 

Die vrugbaarheid van hase en 
hul vermoe om vinnig te ver-
meerder, beteken dat die uit-
breiding van die evangelie vin-
nig moet geskied. 

Ds. Hannes Els, leraar van die 
NG kerk Kroonstad-Suid, het 
die inligting lank gelede aan 
Kroonnuus verskaf. 

Mag die boodskap van Paas-
fees vanjaar in ‘n onstuimige , 
droogte geteisterde Suid-Afrika 
die ware Christusfeesfees 
wees. Mag dit nie gekenmerk 
word deur ‘n gefuif, partytjies 
en geldvermorsing nie. 
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OOMS SOOS PA 
(Geskryf  deur: Dana Snyman 

Bygedra deur: Andy Malan) 

 

 

 

 

 

 

My oorlede pa sou vandag 

verjaar het… Hierdie is ‘n 

gedeelte van ‘n storie wat ek 

kort na sy dood geskryf het. 

Was dit in 2012? Of 2013? 

Hoe vlieg die tyd nie…. 

Miskien moet ek deur Kim-

berley ry, besluit ek toe ek 

van die noorde af op pad 

terug Kaap toe is. Huis toe. 

Ek is nie lus vir die besige N1 

nie. 

Dit is ‘n paar dae na Pa se 

begrafnis, en ek het nog altyd 

geglo ‘n stil agterpad deur die 

ooptes gee jou die geleen-

theid om dinge in jou kop rus-

tig te sit en uitsorteer. 

Iewers anderkant Strydens-

burg, suid van Kimberley, 

draai ek weg Vosburg toe, 

grondpad, die vaaltes in. 

‘n Ent verder is ‘n padskraper 

besig om die pad te skraap, 

‘n seldsame gesig deesdae in 

die land. Die jong kêrel in die 

blou oorpak agter die stuur-

wiel waai en ek waai terug, 

en ek onthou ‘n era toe elke 

padskraper in die land deur ‘n 

oom in ‘n wit stofjas bestuur 

is. 

Hulle het dikwels saam met 

hul gesinne in ‘n administra-

siewoonwa in ‘n padkamp 

aan die rand van die dorp ge-

woon, hierdie padskrap-

erooms; en hulle het dikwels 

op vyftig al kom gestap, want 

die dag na dag se gesit en 

stamp in die padskraper het 

‘n man se rug en niere sleg 

opgefoeter. 

Pa se dood laat my opnuut 

oor hierdie ooms van die plat-

teland dink, want Pa was ook 

so ‘n plattelandse oom. Hy 

het graag Grasshopper-

skoene gedra, in sy broeksak 

was altyd ‘n knipmes, en om 

sy pols ‘n horlosie wat jy 

moes opwen. By sy hemp se 

bosak het dikwels ‘n Parker-

pen uitgeloer, en hy het sy 

hare in ‘n kantpaadjie gekam, 

selfs toe hy bles begin raak 

het. 

Hy het al die jare as predi-

kant plattelandse siele bear-

bei, maar van die ander 

ooms was padskraperdry-

wers, of hulle het boorgate 

geboor of met velle gesmous. 

Daar was ook stasiemeesters 

en vee-inspekteurs, beroepe 

was min of meer uitgedien 

geraak het. 

(lees voort op p.8) 

Dit is basaartyd by NG Gemeente Lyttelton-Noord. 

Dis ons gemeenskapsfees. Sien almal daar! 

Hou kennisgewingbord dop… 

Kerkkantoor No: 012 664 6695 

kerkkantoor@omgeekerk.co.za 
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Ooms soos pa (vanaf p7) 

Selfs die ou plattelandse dok-

ters was ook maar ooms – 

ooms in wit safaripakke, wat 

maklik laatnag in ‘n Mercedes 

280 S die distrik wou inry om 

na ‘n koorsige kind te gaan 

omsien. 

Hulle was hoe lank die heers-

ers van die platteland, hierdie 

ooms. Maar nou is hul tyd 

aan die verbygaan: tra-

disionele kerke loop leeg en 

sluit, stasiegeboue staan ko-

synloos en dakloos in die 

weer en wind, dokters word 

uit Kuba ingevoer. 

En ‘n burgermeester is dees-

dae ‘n voltydse werk, een 

waarvoor die ooms nie juis 

meer in aanmerking kom nie. 

Die ooms word die een na 

die ander begrawe, of hulle 

sit op hul dorpshuise se 

stoep of op hortjiesbanke in 

die ouetehuis se tuin, met hul 

knobbelrige hande op hul 

kieries. 

Op Vosburg hou ek by oom 

Awie Smit – hoe kan ek by 

oom Awie verbyry – stil. Die 

plaaslike motorwerktuigkun-

dige soos oom Awie is ook 

een van hierdie ooms soos 

Pa. Ooms aan wie se hande 

dikwels – soos in oom Awie 

se geval – ‘n vinger of twee 

makeer. Ooms wat so ‘n 

lang, onheilspellende fluit gee 

wanneer hulle ‘n stukkende 

enjin sien, en  wie se mo-

torsleutels teen hul 

werkswinkels se muur hang, 

elkeen se gebied met  

 

viltspenstrepe afgekamp.  

Ooms wat ‘n hele distrik se 

rygoed aan die loop hou en 

gehou het. 

Die middag is al aan die sil-

wer raak toe ek die pad van 

Vosburg af Carnavon toe vat. 

Ek probeer radio luister, maar 

ek kan nie opbou om aan Pa 

en die ander ooms te dink 

nie. 

Vroom ooms wat hul gebede 

in die kerk begin het met: 

“Dierbare, almagtige He-

melse Vader. Ons staan van-

dag hier voor U en ons word 

klein…” Ooms wat tot die 

plaaslike kommando behoort 

het en ‘n 303 of ‘n Mauser in 

die hangkas gehou het. 

Ooms wat ‘n bok geskiet en 

self afgeslag, opgesny en die 

biltong aan stringe bloudraad 

tussen die balke in die motor-

huis gehang het om droog te 

word. 

Baie van hierdie ooms was 

meesters van vaardighede 

waaraan daar al minder ‘n 

behoefte was: hoe om ‘n 

sweep te vleg, hoe om ‘n 

lemoen of ‘n appel met ‘n 

knipmes af te skil. Party kon 

soos ‘n tortelhuis fluit deur 

hulle hande bak voor hul 

mond te hou. Ander het 

kinders vermaak deur hul val-

stande uit te haal en gesigte 

te trek. 

Al dieper die binneland in ry 

ek, en die nag kom nader, en 

dit voel of al daardie ooms by 

my in die bakkie is om my 

deur die donker te help. 

Hulle was nie almal vlek-

keloos nie, hierdie ooms. 

Baie het gestem vir land-

swette wat pyn en swaarkry 

vir ander gebring het. Hulle 

het kerklike sensuur uigeroep 

oor mense wat dalk eerder 

naasteliefde nodig gehad het. 

Party het ‘n skelm bottel 

brandewyn in die gereed-

skapkis aangehou, en ander 

het hul naasste se vrou en se 

os en se esel begeer. 

Kortom: Hulle was alte men-

slik, hierdie ooms. Maar hulle 

was trots en hardwerkend, 

want hulle het geglo in die 

sweet van jou aangesig sal jy 

jou brood verdien. En hulle 

was spaarsamig; en hoe 

hulle deur die ryp skool toe 

gestap het en onderbroeke 

gedra wat hul moeders van 

meelsakke gemaak het. 

Die werk van hierdie ooms se 

hande is oral in die land te 

sien: die huise en die skure 

en krale wat hulle gebou en 

laat bou het. Die paaie, die 

brûe, die treinspore, die 

damme, die leivore. Die 

kerke en kerksale. Die drade 

wat gespan is, die drukgange 

en laaibanke wat opgerig is. 

Die kweperlanings  wat hulle 

geplant het. 

Hulle het saansvroeg gaan 

slaap en soffens vroeg op-

gestaan. Hierdie ooms. Hulle 

het hul tiendes vir die kerk 

gegee en kinders versorg en 

van lente na somer na winter 

na herfs geleef en gesterf 

sonder enige groot openbare 

erkenning. Hulle het geglo 

hulle sal hul  beloning in die 

hiernamaals kry. 

 

 

SPESIALE 
PENSIONARIS PRYSE 

 

     SALON – LAVIE AFTREE OORD 
 
 Manicure (Hande)  R90 

 

 Pedicure (Voete)  R90 

Gee aandag aan:       

Eelte, Liddorings,  Ingroei toon naels,   

Skurwe hakke, Masseer van Voete,  

Geskenkbewys beskikbaar 
 

Ansie Kruger          
(Mans is welkom) 

072 063 1062 

MoederMoederMoederMoeder    
Jan F.E. Cilliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil! Berei jul hart as ten ge-
bede 

en suiwer daaruit weg wat 
wêreld is, 

om aan te hoor die naam 
wat wil noem - die 

eerste hier op aarde na die 
naam van God 

die Skepper, God die Albe-
hoeder -  

die naam is … Moeder! 
 

Die grond is heilig waar 

haar voete gaan - op 

kamervloer, in moordkamp, 

oor die straat, want 

haar is Jesus’ liefde-taak 

vertroud, 

wat offer bring van eie vlees 

en bloed.  

Ek sien haar swyend gaan 

op steile pad,  

half duisel nog van nagte 

deurgewaak,  

en wankel-tredend, elke 

tree ‘n pyn, 

na soveel gaan aan liefdew-

erk gewy. 
 

Ek sien haar wag, sonder 

woord,  

soos sy al hondered jaar 

gewag het en gely,  

ek sien haar wen, deur lye 

net soos Hy; 

ek sien haar wen, vir man 

en seun en broeder, 

want haar naam 

is Vrou, en MOEDER! 

 

Deel asb u nuus…. 

Die Kandelaar is ‘n ideale plat-

form om getuienisse en ervar-

inge te deel. 

Die versoek is vir interessante 

artikels, getuienis, lief & leed en 

meer. Stuur per e-pos of neem 

u bydraes en fotos na die kerk-

kantoor. Elke bydrae sal sover 

moontlik in ag geneem word.  

Die doel van die nuusbrief is om 

nuus vanuit ons eie omgee ge-

meenskap te deel. Daarvoor is 

meer persoonlike bydraes no-

dig. Andy Malan jou belangstel-

ling en bydraes word waardeer. 

Ook so vir Betsie de Wet wat 

die sendingnuus so gereeld 

deurstuur. Ek leer ook nog by 

die Oom Daan en Tannie Jan-

sie Killian.  

Maart-maand was ‘n besige 

maand, met ‘n ringsitting, wyn-

veiling en ander geleenthede. 

Ek besef almal is besig, ons wil 

graag foto’s sien en stories 

hoor. Ek kan ongelukkig nie by 

elke funksie wees nie. 

As nuwe redakteur leer ek elke 

weergawe en wil verskoning vra 

vir al die foute wat nog deurglip. 

Dinge word hopelik gou uitges-

tryk en binnekort, bly daar nie 

een Kandelaar in die portaal 

agter nie. Dankie vir almal se 

geduld. 

Die Kandelaar is vir die ge-

meenskap oor die gemeen-

skap. Ons wil almal eerder 

lees oor mense en dinge 

nader aan die huis. 

Groete Kimre 
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