
VOORBIDDING 

∗ Dawina Zaayman is opgeneem in Wit-

bank Hospitaal, sy het geen eetlus meer 

gehad nie. 

∗ Daniel van Huysteen is opgeneem en 

ontvang behandeling. Bid asb dat hy 

nuwe hoop en krag vir die lewe sal ont-

vang. 

∗ Ons dink in ons gebede aan Klaas Janse 

van Rensburg wat nou onlangs sy broer 

aan die dood afgestaan het. Klaas is nou 

die enigste kind oor van hul gesin. Mag 

die Here hom vertroos en aanvaarding 

gee.  

∗ Lettie van van Niekerk van Protea het 

gesterf. 

∗ Evelyn Koerse het gesterf 

BETERSKAP— ONS DANK DIE HERE 

DAARVOOR! 

∗ Leon Malan (knie vervanging) asook 

Henoch Schoeman, Alet Vermaak, Rina 

Knoesen (Rugoperasies) hulle almal her-

stel na hulle operasies. Hulle vorder goed 

behalwe dat Rina ‘n enkel verstuit het en 

nou ‘n stut moet dra. 

∗ Marna Steyn het ‘n operasie ondergaan 

om ‘n battery in die toestel in haar rug te 

vervang. Die battery se lewens duur is 

ongeveer 10 jaar en die toestel sal help 

om die pyn in haar rug te verlig. Ons bid 

dat die toestel nou perfek sal werk en dat 

sy werklik verligting sal ontvang 

∗ Ivan Holder, Audrey du Preez se vader, 

se rugoperasie was ‘n groot sukses. Hy 

loop al en hy is oorgeplaas na stepdown 

toe. Hulle is dankbaar vir al jul gebede en 

waardeer dit opreg. 

NUWE BABAS 

∗ Baie geluk aan Willie en Renee Oost-

huizen asook aan Shanon en Neelsie Nel 

net die geboorte van beide egpare se ba-

bas, ons is dankbaar en opgewonde 

saam met julle en mag God sy hand van 

beskerming oor jul kroos hou.  

 

 

BAIE GELUK MET PRESTASIE! 

∗ Baie geluk aan die 0/14 Gauteng-Noord 

se Binnehuis Krieketspan  wat goud 

gekry het op SA Kampioenskappe. Chris-

jan Pienaar is een van ’n paar spelers 

van die span wat n toekenning gekry het 

as ‘n Diamond Speler. Hy was ook twee 

keer aangewys as die beste veldwerker 

van n wedstryd.  Geluk Chrisjan ons is 

saam met jou opgewonde hieroor. 

NUWE LIDMATE 

∗ Johanna C Moore gebore Greeff 

∗ Catharina Elizabeth Schoeman 

∗ Phoebie Elizabeth Nelson gebore Thiart 

∗ Johan Georg Keet 

∗ Gertina Petronella D J Keet gebore De 

Meyer 

∗ Adriana Johanna Gouws gebore Kritz-

inger  

∗ Christiaan H. Stoop 

∗ Hulda A. Stoop gebore Schoeman  

∗ Coenraad J Stoop 

∗ Christiaan I Stoop 

∗ Fredriks Ina Bezuidenhout gebore Steyn\ 
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DAAGLIKS IN DIE 

TEENWOORDIG-

HEID VAN DIE LE-

WENDE HERE 

Hemelvaart beteken nie 

dat Jesus ver weg is nie, 

maar dat Hy sy posisie 

as Heerser ingeneem 

het (transendent) en oor 

Sy kerk en die wêreld 

regeer. Die Skrif verwys 

na Jesus in Handelinge 

2, 7, 9 as dat Hy steeds 

betrokke is by bekerings 

en genesings ná Sy he-

melvaart en dat Stefa-

nus opkyk terwyl hy ge-

stenig word en Hom aan 

die regterhand van die 

Vader sien. 

Ons mag nie hemelvaart 

verwaarloos nie. Die 

staat het die openbare 

vakansiedag wegge-

neem, maar Christene 

verstaan dat dit deel is 

van die groot dade van 

God. Dis soos die op-

standing baie belangrik  

as heilswerk van God. 

Die Bybel verwys by-

kans in al die Nuwe Tes-

tamentiese geskrifte na 

hemelvaart, dikwels is dit 

nie ‘n direkte verwy-sing 

nie, maar indirek, bv. in 

Fil.2:1-11, Hebreërs en 

Openbaring. 

In Handelinge 1:9-11 

skryf Lukas direk oor die 

hemelvaart: 

1. Dit is die einde van ‘n 

sigbare teenwoordigheid 

van Jesus, soos Hy met 

hulle gepraat, geëet en 

gestap het, is Hy nie 

meer fisies hier nie. 

2. Sy weggaan moet ge-

kwalifiseer word. Lukas 

gebruik binne die om-

vang van 3 verse 5 keer 

die woorde “sien” of 

“kyk”. Hy wil moontlik sê 

dat dit belangrik is hoe jy 

kyk, jy kan Hom met ge-

loofsoë waarneem. 

3. “Hemel” het twee be-

tekenisse, naamlik, die 

uitspansel of die plek 

waar God is. Met Jesus 

se opneem in die hemel 

verstaan ons vandag dat 

“hemel” nie ‘n fisiese lo-

kaliteit wil beskryf soos 

wat ons na plekke op 

aarde verwys nie. 

“Hemel” beteken waar-

skynlik God se tyd en 

ruimte en mag dalk net 

in ‘n ander dimensie 

wees. God is beslis baie 

nader aan ons as wat 

ons dink. 

Wat uiters belangrik is, is 

dat Jesus met Sy men-

slike vlees in die hemel 

opgeneem is. God kan 

ons nie prysgee of los 

nie. Dit is die diepste 

waarborg dat Hy vir ons 

ruimte geskep het om 

eendag in Sy heerlikheid 

te kan deel (Joh. 14:1 

ev). 

4. Ná hemelvaart val die 

lig op die dissipels. Waar 

die lig voor hemelvaart 

op Jesus geval het, is dit 

nou die dissipels wat die 

volgende skuif gaan 

maak.  Dit help nie om te 

bly staar in die lug nie, 

die opdrag wat aan hulle 

gegee is, moet uitgevoer 

word. In vers 6 vra hulle: 

“Here, is dit nou die tyd 

dat U die koninkryk gaan 

op-rig?” Nee. “Maar julle 

sal krag ontvang wan-

neer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal 

my getuies wees …” 

Niemand of niks kan die 

lewende Here Jesus 

Christus vervang nie.  

Nie die Woord nie, ook 

nie die kerk nie.  Hy bly 

die primêre Een met wie 

ons in ‘n verhouding is 

en Hy is daagliks in ons 

lewens betrokke.  Hier-

die keer as Koning, 

Heerser oor jou lewe en 

die Een wat die wêreld-

geskiedenis na die einde 

toe neem.  Hy lewe en 

kan uit elke vorm van 

doodsheid lewe bring, 

ook vir ons moedeloos-

heid of uitsigloosheid wil 

Hy hoop bring. 

Ds. Gideon. (Mei 2014) 
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H o e k o m 

Dordrecht? 

Hoekom die besluit om 

die sinode in Dordrecht 

te hou? Prins Maurice 

het Den Haag verkies, 

naby die Hoë Stadsraad. 

Utrecht was ook oorweeg 

as ‘n lokaal, maar met 

die betrokkenheid van 

Koning James I van 

Engeland en VI van Skot-

land, is die feit dat daar 

ander internasionale poli-

tieke belange betrokke 

was in Utrecht. Utrecht 

was nie polities onparty-

dig nie, aangesien die 

inwoners hoofsaaklik Re-

monstrante was. 

Die Nederlandse Staats-

generaal het op die ou 

einde die stad van Dord-

recht gekies. Dit is nie 

moeilik om af the lei wat 

die redes agter die keuse 

was nie. Saam met die 

feit dat dit die eerste stad 

in die provinsie van Ned-

erland was –  het die eer-

ste vrye vergadering in 

1572 daar plaasgevind – 

Dordrecht was ook tradi-

sioneel betrokke by die 

publieke posisie van die 

kerk. In 1574 was die si-

node ook in Sinode ge-

hou op ‘n tyd toe die pro-

vinsies van Nederland en 

Holland aan die rebellie 

deelgeneem het. En in 

1578, was Dordrecht 

weer die stad van keuse 

vir die eerste nasionale 

sinode, dit was die 

unieke tyd toe al die Ned-

erlandse provinsies (in-

geslote die suidelike pro-

vinsies in die hedendaag-

se België) nog verenig 

was in die struweling 

teen Spaanse beheer. 

Teen hierdie agtergrond 

is dit logies dat die be-

langrike sinode van 1618 

- 1619 in Dordrecht geor-

ganiseer is. As ons terug-

kyk lyk dit asof dit die 

eerste en die laaste inter-

nasionale sinode was in 

die tyd van die Nedeland-

se Republiek . Die tra-

diese was volgehou tot 

1816, in Den Haag, waar 

die nuwe koning William 

gebly het wat homself as 

die beskermer van die 

Nederlandse Gerefor-

meerde Kerk aangewys 

het. 

Behalwe vir die reputasie 

van Dordrecht as die si-

nodale stad, was daar 

nog ‘n rede om Dordrecht 

te kies as die “sinodale 

stad” vir hierdie byme-

kaarkoms. Anders as in 

ander Nederlandse ste-

de, was daar geen onge-

lukkigheid in die Her-

vormde Gemeenskap in 

Dordrecht. Daar was ‘n 

paar Arminians, maar al 

die kerk ministers was 

aan die kant van Goma-

rus. En die kerkgangers 

het dieselfde standpunte 

ingeneem. Die munisipa-

liteit het dus nie onrus en 

onluste gevrees tydens 

die sinode in die stad nie. 

Eintlik is verwag dat die 

Sinode die ekonomie kan 

bevoordeel. Dordrecht 

het so vir ‘n ruk die ver-

hoog van ‘n ongelooflik 

belangrike vergadering 

geword, een wat die lot 

van die kerk en die re-

publiek vir amper twee 

eeue bepaal het.  

‘n Uitdaging vir die mu-

nisipaliteit van Dordrecht 

was om langtermyn ver-

blyf vir so baie gaste te 

organiseer, gaste wat oor 

verskeie ekonomiese 

klasse gestrek het, van 

eenvoudige plattelandse 

burgers tot professore 

van Duitsland en Enge-

land. In haastigheid was 

klooster geboue verander 

in gastehuise, maar die 

munisipaliteit was hoof-

saaklik afhanklik van pri-

vate burgers wat bereid 

was om een of meer ka-

mers beskikbaar te stel 

vir bed en ontbyt. Die Si-

node verteenwoordigers 

het die gasvryheid van 

die mense van Dordrecht 

geprys, alhoewel hulle 

van tyd tot tyd van bly-

plek moes verander. Die 

enigste oorsprong van 

klagtes was die gemor 

van die besoekers oor 

die stad se ongesonde 

klimaat. ‘n Paar van die 

teoloë het siek geword 

en het huis toe gegaan. 

Sommige is selfs dood in 

die stad en is daar be-

grawe.  
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 (volg op p.14)                                                                                     

Hier volg ’n lysie van verskil-

lende naslaanwerke wat al-

gemeen beskikbaar is aan 

Bybelstudente. Die lys bevat 

nie naastenby al die geskikte 

werke nie, en dit is ook nie ’n 

onderskrywing deur Tomor-

row’s World/Die Wêreld van 

Môre van alles wat daarin 

staan nie. U kan dalk een of 

meer hiervan vir u per-

soonlike biblioteek aan-skaf, 

alhoewel u meeste van hulle 

in u plaaslike Naslaanbiblio-

teek behoort te kry. 

Engels: 

Atlas of the Bible Lands 

(Hammond, Inc.) 

Oxford Bible Atlas (Oxford 

University Press) 

The Dictionary of Bible and 

Religion (Abingdon Press) 

Smith’s Bible Dictionary 

(Hendrickson Press) 

The Interpreter’s Dictionary of 

the Bible (Abingdon Press) 

The New Bible Commentary 

(InterVarsity Press) 

Jamieson, Fausset & Brown 

Commentary (Zondervan) 

The Expositors’ Bible Com-

mentary (Zondervan) 

Soncino Books of the Bible 

(Soncino Press, Old Testa-

ment only). 

Afrikaans: 

H.A.T. Verklarende Hand 

Woordeboek van die Afri-

kaanse Taal (Odendaal, 

Schoonees, Swanepoel, du 

Toit, Booysen) Uitg.: Perskor 

Reader’s Digest Afrikaans/

Engelse Woor-de-boek 

Tweetalige Woordeboek 

(Bosman, Van der Merwe, 

Hiemstra) Uitgewers: Tafel-

berg 

Afrikaanse Bybel Konkordan-

sie (Mijn-hardt) Uitg.: J.L. van 

Schaik 

God se spesiale God se spesiale God se spesiale God se spesiale 

plan vir jou plan vir jou plan vir jou plan vir jou 

lewelewelewelewe    
Sonja Peacock 

 

Voordat  Hy jou in jou 

moederskoot  gevorm her,  

het Hy iets unieks vir jou 

lewe beplan: 

wat niemand anders, be-

halwe jy kan doen. 

 

Voordat die fondasies van 

die aarde neergelê wat het 

Hy het jou spesiaal  gevorm 

met unieke talente en ver-

moëns, 

soos niemand voor jou en nie-

mand na jou nie. 

 

Hy verstaan al die kronkel-

draaie wat Hy vir jou beplan 

het 

en al maak dit vir jou geen 

sin, sal jy eendag terugkyk en 

verstaan 

Dat niks wat jy ervaar het, 

verlore tyd of nietig was. 

 

Dat dit Hy was wat jou deur 

al daardie moeilike tye gelei 

en gedra het,  

versterk het met elke pynlike 

ervaring en vermoeiende ge-

sukkel. 

Sodat hy jou kan opbou met 

elke geleentheid 

 

Hy het jou spesiaal gegiet in 

Sy vorm van verwagting 

sodat jy Sy getuigskrif van 

Sy ewige Liefde 

aan ‘n verlore en eensame 

wêreld kan wees. 
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Praktiese hulpbronne 

vir Bybelstudie  

Paulus het die Jode in die 

stad Beréa geloof omdat 

hulle “elke dag die Skrifte 

ondersoek [het] of hierdie 

dinge so was” (Handelinge 

17:11). Ons het deesdae ’n 

verskeidenheid hulpbronne 

tot ons be-skikking om ons 

ondersoek van God se 

Woord baie makliker en 

geriefliker te maak as wat dit 

vir daardie eerste-eeuse 

Beréane was. Hierna gee 

ons vir u ’n lysie bronne wat 

van nut kan wees in u By-

belstudie. Onthou asseblief 

dat hierdie slegs hulpbronne 

is, en dat hulle nie noodsaak-

lik is vir die kursus nie. 

Bybel konkordansies 

Dit kan soms baie moeilik 

wees om ’n Bybelvers te 

vind. Met die hulp van ’n kon-

kordansie kan u maklik die 

skriftuur-plasing van enige 

woord in die Bybel vind. 

Sommige konkordansies gee 

selfs die oor-spronklike He-

breeuse of Griekse woorde 

aan, hulle korrekte uitspraak, 

en hul definisies. 

As u tweetalig is, is die ver-

skeidenheid hulpbronne 

natuurlik meer as dubbel, 

aangesien baie van hulle nie 

in Afrikaans beskikbaar is 

nie. Daar is verskeie uit-

stekende Bybelkonkordan-

sies in Engels beskikbaar. 

Strong’s Exhaustive Concor-

dance gee ’n lys aan van 

elke woord in die Engelse 

Bybel en sê waar dit staan. 

Boon-op is daar ook ’n He-

breeuse en Griekse woorde-

boek agterin. 

The Englishman’s Greek 

Concordance of the New 

Testament en The English-

man’s Hebrew Concordance 

is albei gekoppel aan 

Strong’s Exhaustive Concor-

dance. Gevolg-lik kan hulle 

deur studente gebruik word 

wat geen kennis van die 

Griekse of He-breeuse alfa-

bet het nie. Hierdie twee kon-

kor-dansies is gebaseer op 

die gebruik van elke Griekse 

en Hebreeuse woord, nie 

slegs op die Engelse woorde 

waarin hulle vertaal is nie. ’n 

Verskeidenheid verskil-lende 

Griekse of Hebreeuse 

woorde, elk met effens ver-

skil-lende betekenisse, mag 

almal as een enkele Engelse 

(of Afrikaan-se) woord ver-

taal word. Somtyds word ver-

skeie Engelse woorde ge-

bruik om dieselfde Griekse of 

Hebreeuse term te vertaal. 

Hierdie konkordansies help 

om elke teks op te spoor 

waar ’n spesifieke Griekse of 

Hebreeuse woord gebruik is, 

ongeag die Engelse term wat 

gebruik is om dit te vertaal. 

Bybel atlases, woorde-

boeke en kommentare 

Om die Bybel te ondersoek, 

kan soos ’n reis na ’n 

vreemde, nuwe wêreld wees. 

In u soektog na die waarheid 

van die Bybel mag u onbek-

ende gebruike teëkom en 

name van volke en lande 

hoor wat u nie op enige mo-

derne landkaart kan opspoor 

nie. 

Wie was die Fariseërs en die 

Sadduseërs? Waarom was 

die Samaritane en die Jode 

van Jesus se dag vyande? 

Waar was die antieke ryke 

van die Assiriërs, die Babilo-

niërs en die Perse geleë? 

Die historiese, geografiese 

en sosiale agtergrond is baie 

belangrik om baie vae verse 

te begryp. 

’n Bybel atlas help om an-

tieke volke, stede en ryke op 

te spoor. Dit sal u die 

Romeinse wêreld wys 

waardeur Paulus gereis het 

en baie kerke gevestig het, of 

die ligging van die twaalf 

stamme van Israel 

gedurende die dae van Jo-

sua en die Rigters. Dit is baie 

nuttig wanneer u probeer om 

die wêreld voor te stel wat 

bestaan het voor die 

tydvakke wat in die Bybel be-

spreek word. 

Bybelwoordeboeke en By-

belkommentare help die an-

tieke sosiale gebruike ver-

duidelik, asook argeologiese 

ontdekkings en wêreldges-

kiedkundige gebeure verbind 

met gebeure in die Bybel. 

Ongelukkig is elkeen van 

hierdie werke egter beperk 

tot die vooroordele en 

vooropgesette menings van 

sy skrywer. As die leser die 

perspektief verstaan van 

diegene wat enige gegewe 

werk voorberei, sal dit die 

leser in staat stel om behoor-

lik te kompenseer. volg p.15)  
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GEOPENDE DEURE 

2018 Wêreldwaarne-
mingslys openbaar 
nuwe tendense van 

vervolging  

Die mees onlangse Geo-

pende Deure Wêreldwaar-

nemingslys bevestig dat 

die Kerk wêreldwyd, al 

hoe minder welkom is, na-

mate vyandige gesindhe-

de teenoor Christene styg 

en meer wydverspreid 

raak. 

Noord-Korea, Afganistan 

en Somalië is weer eens 

boaan die 2018 Wêreld-

waarnemingslys (WWL), 

met Afganistan wat in po-

sisie 2  - net een punt ag-

ter Noord-Korea - en So-

malië in posisie 3. 

Twee tendense bedreig 

tans die geloofsvryheid 

van Christene: die Islamiti-

ese revolusionêre bewe-

ging, en godsdienstige - 

en ideologiesorganiseerde 

nasionalisme. 

Met die wêreldwye toena-

me en verspreiding van 

die Islamitiese beweging, 

staar Christene in lande 

met ‘n Moslemmeerder-

heid in Oos-, Wes- en 

Noord-Afrika toenemende 

vervolging in die gesig. 

Libië betree die Top 10 in 

posisie 7, want die aan-

houdende stand van wet-

teloosheid skep ‘n omge-

wing van strafloosheid 

waarin Islamitiese militant-

te en georganiseerde kri-

minele groepe, wat by 

mensehandel betrokke is, 

Christene kan aanval son-

der vrees dat hulle gestraf 

sal word. En Egipte skuif 

op tot 17 namate Islamiti-

ese Staat (IS) poog om 

van alle Christene in die 

land ontslae te raak. 

In amper alle Asiatiese 

lande is daar ‘n toename 

in Islamitiese veglustig-

heid, namate IS op soek is 

na groener weivelde, na-

dat hulle grondgebied in 

die Midde-Ooste verloor 

het. IS het ‘n goeie kans 

om grondgebied in Asië te 

wen omdat die saad van 

terrorisme reeds vir deka-

des in die gebied gekweek 

word. 

Nasionalistiese Hindoeïs-

me en Boeddhisme wen 

ook meer grond in Asië. In 

Indië was 2017 ‘n rekord-

jaar in terme van vervolg-

ing, met meer as 600 ge-

valle wat gerapporteer is. 

In Asië is daar ook ‘n ideo-

logiese nasionalisme, wat 

gereeld met Kommunisme 

verband hou, namate 

godsdiens steeds deur die 

owerhede in China, Viet-

nam en Laos gesien word 

as iets wat uitgewis moet 

word. 

Alhoewel omstandighede 

vir gelowiges in baie areas 

versleg het, is daar ook 

berigte van hoe God aan 

die werk is. Duisende 

Christene in gevangenis 

dien as dapper ambassa-

deurs van Christus in die 

tronk. En die geheime 

kerk groei in plekke soos 

Noord-Korea en Indië en 

baie ander Moslem - en 

Boeddhisiese lande. 

Vriende soos jy is steunpi-

lare vir vervolgde Christe-

ne, deur jou geskenke en 

gebede. In die woorde van 

’n ondergrondse Noord -

Koreaanse Christen…” 

Ons is in staat om in die 

geloof te wandel, selfs al 

is  daar  baie beproew-

inge. Ons onthou altyd 

julle liefde en besorgdheid 

vir ons. Dit gaan goed met 

ons te danke aan julle ge-

bede. 

Ons vervolgde broers en 

susters is werklik dank-

baar vir jou liefde en sorg 

vir hulle. Dankie vir jou 

vennootskap om Christe-

ne te versterk wat op die 

frontlinies van ons geloof 

veg! 



IN  DIE  LOOPGRAAF 

As ‘n jong volwassene, is Shiden ge-

vang terwyl hy in die geheim aanbid het  

en was hy daarna vir  amper 10 jaar in  

die tronk in Eritrea. Hy het gruwelike 

toestande  in ‘n metaal skeepvaart-

houer, saam met 30 tot 40 ander Chris-

tene, verduur. 

Niemand kon voorspel het hoe moeilik 

dit vir hom sou wees om weer by ‘n nor-

male lewe aan te pas nie. Met sy 

tuiskoms is Shiden  gekonfronteer met 

die feit dat hy sonder geleerdheid en 

sonder ‘n werk is, wat hom in staat sou 

stel om ‘n bestaan te kon voer. 

“Shiden het in diep depressie verval, en 

met tye tree hy totaal irrasionee lop,” 

verduidelik sy broer. “Ons moet hom die 

hele tyd dophou, selfs in die aand, om 

seker te maak dat hy nie homself leed 

aandoen nie.” 

Die hartseer is dat daar duisende Chris-

ten-gevangenes is wat soortgelyke uit-

dagings in die gesig staar wanneer hulle 

vrygelaat word. Hulle benodig baie ge-

bed en langtermynondersteuning. Bid 

asseblief vir Shiden en baie soos hy. 

Bron: Geopende Deure Frontlinie 
Geloof, Maart 2018;  

Adres: Posbus 1771, Cresta,2118;  

Tel: 011 888 9341;  

E-pos: southafrica@od.org;  

Web: www.opendoors.org.za.  

Bankbesonderhede: Geopende Deure, 

ABSA,Spaarrekeningnr: 160 340 568,  

Takkode: 632005.  

GEBEDSVERSOEKE  DAWIE EN 

NAOMI DE WET 4 APRIL 2018 

Liewe Familie en Vriende 

Die eerste kwartaal van hierdie jaar is 

ook gans te vining verby. Baie dankie vir 

julle elkeen se gebede en finansiële on-

dersteuning die afgelope  kwartaal. 

Hierdie week vra ek voorbidding vir die 

Veritas-opleiding spesifiek in Frankryk. 

Ds Johan Bloemhof wat saam met sy 

seun Jean die fasilitering van die op-

leiding in Frankryk doen,is tans in Suid-

Afrika. Ons het verlede week ’n bietjie 

met Johan en Rita  gekuier en eerste-

hands inligting gekry .Daarom wil ons 

hierdie week spesifiek vir.hulle bid. 

Ons kan saam die Here dank dat die 

opleiding nou in Frankryk deeglik van 

die grond af gekom het met 'n groep van 

22 wat met Module 1 begin het. Behal-

we Johan en Jean is daar nog drie 

fasiliteerders in opleiding wat help met 

hierdie groot groep. Een van hulle is 

Martin de Lange wat onder die Turke in 

Frankryk gemeentes plant. Twee van 

die deelnemers is Turkse Christene wat 

ook as gemeenteleiers opgelei word.  

∗ Bid asb vir Johan en Rita se besoek 

aan Suid-Afrika en vir die opleiding 

aan die Suid-Weste  van Parys 

waarmee hulle besig is.   

∗ Bid ook dat die beplande opleiding 

van Sigeuner kerkleiers in Bretagne-

provinsie volgende jaar 'n werklik-

heid sal word.    

∗ Bid ook vir die voltooiing van die 

handboek "How to interpret the Bi-

ble" van dr Bennie Wolvaardt in 

Frans.   

Ten slotte: 
Ek kry gister 'n nuusbrief van dr Manie 
Taute wat in Portugal werk. Hy skryf on-
der meer:   
Aanvaar ons die ware Lig? Die gebrek 
daaraan is ´n epidemie hier, selfs onder 
kerkleiers. Hoe gou neem ons nie kul-
turele wysheid as die Waarheid nie? 
Hoe maklik glo ons eerder ons eie ge-
dagtes as die Wysheid van Bo?  

S
E

N
D

IN
G

N
U

U
S

  
  
S
a
a
m
g
e
s
te
l 
d
e
u
r 
B
e
ts
ie
 d
e
 W
e
t  

4 

Inside Story Headline 

LES 1 : Die By-

bel 

 

Deel 1: Die By-

bel: ‘n boek vir 

vandag 

 

Deel 2: Verteen-

woordig die By-

bel eenvoudig 

net die mens se 

soektog na God? 

 

Deel 3: Is die ou 

testament nog 

van toepassing? 

 

Deel 4: Die 

inligtingsboek 

DIE INLIGTINGSBOEK 

Hierdie tydvak waarin ons lewe, word dikwels die Inligtingseeu ge-

noem. Daar is ’n ongeëwenaarde hoeveelheid inligting beskikbaar 

oor skynbaar elke onderwerp. Maar tog, in teenstelling met die mens 

se skynbare vermenigvuldiging van kennis en inligting, het sy prob-

leme en moeilikhede ook vermenigvuldig. Een van die hoofredes 

hiervoor is dat God se openbaring toenemend bestempel is as ontoe-

paslik in ons moderne wêreld. 

In werklikheid bevat die Bybel die kosbare kennis van saligmaking en 

God se groot plan vir die mensdom, en boonop ook nog baie ander 

belangrike onderwerpe. Dit bevat inligting oor die lewe en liefde, oor 

gesondheid en geluk, en dek elke aspek van menslike lewe en ver-

houdings, ten minste in beginsel. Sommige dinge word deur direkte 

bevele oorgedra, terwyl ander deur voorbeelde of openbaarde begin-

sels van wysheid geleer word. Ons gaan nou dele van hierdie ver-

skeidenheid inligting in die Bybel van nader betrag. 

1. Waarom, volgens Deuteronomium 6:24, wil God hê ons moet Sy 

wette gehoorsaam? Sien ook Deuterono-mium 5:29, 32-33. 

2. Hoe het Jesus God se wet in Mattheus 22:36-40 opgesom? (Nota: 

Die eerste vier van die Tien Gebooie sê vir ons hoe om God lief te 

hê, terwyl die laaste ses ons sê hoe om ons naaste lief te hê). 

3. Wat sê Paulus vir ons in Romeine 7:12 en 14 omtrent die wet? 

Wat van die gewilde godsdienslering dat geloof in Christus die wet 

ontoepaslik maak? Sien Romeine 3:31. 

4. Leer die Bybel dat daar gevolge in ons lewe is wat op gehoor-

saamheid of on-gehoorsaamheid aan God se wette ge-grond is? 

Deuteronomium 11:26-28. 

5. Waarom het Salomo die boek Spreuke geskryf? Spreuke 1:1-4. 

6. Mediese geneeshere het in onlangse dekades eers uitgevind dat 

stres siekte veroorsaak. Het God Salomo duisende jare gelede al 

geïnspireer om hierdie beginsel te verduidelik in Spreuke 17:22? 

7. Watter praktiese beginsels oor hoe ons ons vriende en metgeselle 

behoort te kies, word in Spreuke geopenbaar? Sien Spreuke 22:24-

25; 13:20; 23:19-21; 6:23-26. 

8. Gee die Bybel lewensbelangrike inlig-ting oor hoe mans en 

vrouens teenoor mekaar behoort te reageer om geluk in hulle tuiste 

te bevorder? Sien 1 Petrus 3:1-11. 

9. Mense sal ons soms uitvra oor wat ons glo en waarom. Wat sê 1 

Petrus 3:15 vir ons hieroor? 

10. Waarmee vergelyk Paulus ons vermoë om die Bybel se inligting 

te verteer, in Hebreërs 5:12-14? Hoe, sê hy, ver-beter ons ons 

geestelike spysver-tering? Let op vers 14. 

13 

Bron:  

https://

www.wvm.co.za/

bybelstudiekursus 
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(volg op p. 11) 

Dwarsdeur hierdie en talle byko-

mende verse en talle bykomen-

de verse wat God deur Dawid 

geïnspireer het, bevestig ons 

Skepper hoe belangrik dit vir 

Hom is dat ons sal leer om ware 

vertroue en geloof in Hom te hê.  

Wanneer u van hierdie geloof 

regdeur die Bybel lees, is dit dié 

geloof wat tot gehoorsaamheid 

lei en die gewilligheid om te 

doen wat God sê, maak nie 

saak wat nie! 

Ons behoort dikwels die prag-

tige weergawe te lees en te her-

lees, van die uiteindelike “toets” 

wat God aan die “vader van die 

gelowiges”, die aartsvader Abra-

ham gestel het. Die Almagtige 

God het ná Abraham se gewil-

ligheid om sy enigste seun aan 

Hom te offer, gesê: “... want nou 

weet Ek dat jy God vrees en jou 

seun, jou enigste, van My nie 

teruggehou het nie (Genesis 

22:12). Later sê God: “En in jou 

nageslag sal al die nasies van 

die aarde geseën word, omdat jy 

na my stem geluister het” (vers 

18). Weereens sien ons dat ab-

solute geloof wat tot gehoor-

saamheid lei ‘n belangrike ele-

ment is in die tipe karakter wat 

God begeer elkeen van ons sal 

hê wanneer ons die “vader van 

die gelowiges”, Abraham, sal 

volg en die ewige lewe gegee 

word in die Koninkryk van God. 

DIE ENIGSTE MANIER OM 

DAARDIE MOED TE ONT-

WIKKEL 

Onthou asseblief! God sal nie 

enige siel “red” waaroor Hy nie 

heers nie. U moet gewillig wees 

om te doen wat God sê en die 

geloof en moed hê om Hom te 

gehoorsaam in die gevaarlike  

tye wat binnekort voorlê, maak 

nie saak wat gebeur nie. Die 

enigste manier om daardie ge-

loof en moed te ontwikkel is 

deur opreg te “soek na God” en 

om ’n innige verhouding met 

Hom deur Sy Seun, Jesus 

Christus te hê. Christus moet 

letterlik Sy lewe deur die Heilige 

Gees in u leef! Soos die apostel 

Paulus geïnspireer was om te 

skryf: “Ek is met Christus ge-

kruisig, en ék leef nie meer nie, 

maar Christus leef in my. En wat 

ek nou in die vlees lewe, leef ek 

deur die geloof [van] die Seun 

van God wat my liefgehad het 

en Homself vir my oorgegee 

het” (Galásiërs 2:20). 

Indien u die Bybel werklik be-

studeer, die kragtige boekies 

wat ons absoluut gratis aan u 

stuur noukeurig lees en bestu-

deer om dit aan uself te bewys 

en só leer om “met God te wan-

del”, dan – en slegs dan – sal 

die ewige lewe in God se Konin-

kryk u beskore wees! God se 

Koninkryk is nie ’n “gevoel in u 

hart” nie. Dit is ’n warlike rege-

ring onder Jesus Christus wat 

op hierdie aarde binne die vol-

gende klompie jare gevestig 

gaan word. Al hierdie gebeure 

wat in u Bybel geprofeteer is 

gaan u persoonlike lewe kragtig 

beïnvloed. 

Die Almagtige God wil nie ’n 

klomp geestelike “sissies” in Sy 

toekomstige Regering hê wat 

nie hulle volle vertroue in Hom 

sal stel en nie gehoorsaam sal 

wees aan Sy Seun, Jesus Chris-

tus, wat binnekort as Koning van 

die konings gaan terugkeer nie, 

Dit is waarom God sê: “Maar 

wat die vreesagtiges aangaan 

en die ongelowiges en gruwe-

likes en moordenaars en hoer-

eerders en towenaars en afgo-

dedienaars en al die leuenaars - 

hulle deel is in die poel wat 

brand met vuur en swawel: dit is 

die tweede dood”  

(Openbaring 21:8).  

Geagte Intekenare, neem asse-

blief nie hierdie dinge ligtelik op 

nie! Na aan die einde van Sy 

geïnspireerde Woord, sê God 

aan u en my dat ons werklik dié 

sort lewende geloof moet ont-

wikkel wat ons sal voorberei om 

te doen wat God sê en om ons 

Skepper te gehoorsaam, selfs 

wanneer heerlikheid en mag en 

majesteit aan ons ver bo ons 

verwagting in die Koninkryk van 

God gegee sal word. Dit is dus 

’n duisend maal oor en oor “die 

moeite werd”. Dit is iets waarin 

ek en u diep betrokke behoort te 

wees! 

Kry dus u Bybel en bestudeer 

hierdie openbaring van God op 

u knieë! Bid elke dag van u lewe 

vuriglik en gereeld tot God. Me-

diteer oor Sy Woord en dink 

diep ná oor waarom u hier is, 

waarheen u op pad is en hoe 

om daar uit te kom. Niks is 

belangriker indien u vir ewig wil 

lewe nie. 

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

artikel.php?id=740&title=bou-

geloof-en-moed 

Hoewel hy vanuit sy ondervinding in 

Portugal skryf, is dit die kern waaroor 

my studies gaan: dat kerklidmate in alle 

kulture (Afrikaners ingesluit) sukkel om 

hul eie kultuur se wyshede van Die 

Waarheid te onderskei. Dan voeg hy 'n 

interessante waarneming by:  

Dís een groot rede waarom ek glo dat 

die Vader mense uit ander kulture roep 

na vreemde lande. Dikwels sien ´n 

vreemdeling gevare en kwaadaardige 

denke wat jy nie self sien nie." 

Die waarheid wat hy ervaar het, is dat 

alle Christene wedersyds opgebou en 

versterk word deur kontak met ge-

lowiges oor kultuurgrense heen. Dit is 

die deel van my betrokkenheid by Veri-

tas College wat ek vir niks ter wêreld 

sou wou mis nie en waaaraan die 

meeste kerke ongelukkig geen aandag 

gee nie. 

Liefdegroete, Dawie en Naomi 

Bron: VERITAS COLLEGE INTERNA-
TIONAL 

David de Wet 

Francophone Training 

Tel: +27 21 853 2291 

Mob: +27 73 130 0558 

Email: david@veritascollege.org 

www.veritascollege.org 

 

Bankbesonderhede vir bedienings-

fondse:          

Veritas College Int.  

ABSA BANK 

Takkode: 632005 

Rek No: 4076441929 

 

Vir persoonlike fondse: 

Aksie sending: 

ABSA BANK 

Takkode: 632005 

Rek No: 680147175     
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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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Johannes Maree ont-

hou ‘n oorlogsverhaal 

Deur:  Alet Rademeyer (forum tyd-
skrif) 

‘n AfriForum-lid het onlangs na 

die verskyning van die artikel 

oor St. Helena in Forum Tyd-

skrif sy eie herinneringe gedeel 

oor sy oupa en naamgenoot. 

Johannes Jacobus Maree, wat 

ook ‘n krygsgevangene op die 

eiland was. 

Maree (78) – woonagtig op Vre-

defort in die Vrystaat – sê hy 

eerstehands by sy oupa en ou-

ma van “die oorlog en die ei-

land” geleer. Hy was 18 jaar 

oud toe Oupa dood is en 26 toe 

Ouma oorlede is. 

“Dit is my hartsbegeerte om die 

eiland nog eendag te besoek. 

Oupa het destyds ‘n groot serp, 

wat as huldeblyk vir Napoleon 

gedruk is, saamgebring.” 

Maree onthou dat Ouma saam 

met haar ma en drie susters 

(Van Rensburgs) tydens die 

oorlog deur die Engelse langs 

die Vaalrivier gevang is. 

Hulle het op die plaas Witbank 

gewoon, wat vandag die vakan-

sieoord Dimalachite is. Toe die 

Engelse by die plaas opdaag, 

het hulle die skape in die kraal 

gejaag, van hulle geskiet, blare 

op hulle gegooi en aan die 

brand gesteek. 

“Die vroue het net die nood-

saaklikste op die wa gelaai en 

die oudste suster se baba was 

eenkant neergelê toe hulle in 

allerly voor die Engelse wou 

uitvlug. Daar was ‘n misver-

stand toe die baba agtergebly 

het en almal gedink het sy is 

reeds in Ouma se sorg op die 

wa. Twee susters het toe terug-

gejaag en hulle in die Engelse 

vasgeloop. Die huis was toe al 

in ligte laaie en die baba het on-

gedeerd eenkant gelê. 

“Die vroue het net die nood-

saaklikste op die wa gelaai en 

die oudste suster se baba was 

eenkant neergelê toe hulle in 

alleryl voor die Engelse wou 

uitvlug. Daar was ‘n misver-

stand toe die baba agterbebly 

het en almal gedink het sy is 

reeds in Ouma se sorg op die 

wa. Twee susters het toe terug-

gejaag en hulle in die Engelse 

vasgeloop. Die huis was toe al 

in ligte laaie en die baba het 

ongedeerd eenkant gelê. 

“Die vroue is toe na die Vrede-

fortkerk geneem wat vandag die 

kerksaal is. Hulle moes die 

banke stukkend kap vir vuur-

maakgoed en om te wys dat die 

Engelse ernstig was dat hulle 

nie moet probeer wegkom nie, 

is ‘n paar skote in die sandklip-

muur geskiet.  

Hulle is daarna, jonges te voet 

en oues op die wa, na Green-

lands, sowat 30km verder, aan-

gedryf. Later is hulle na Kroon-

stad geneem waar hulle ook in 

tente aangehou is. 

“My oupa se suster het haar 

oog verloor toe ‘n splinter haar 

in die oog getref het. In ‘n sta-

dium het hulle onder aanvoering 

van ‘n vreeslose Tant Hannie 

Wolmarans onverwags op die 

Engelse se waens en perde-

karre toegesak en met byle die 

disselbome en speke vir vuur-

maakhout afgekap. 

“Daarna is hulle met oop skaap-

trokke na Uitenhage aangery 

waar hulle toe na die oorlog 

aangehou is. Hulle moes op die 

trokke maar verlief neem dat 

daar nie toiletgeriewe is nie. 

Waar die enjin water langs die 

pad ingeneem het, kon hulle 

water drink maar glad nie afklim 

nie.” 

Maree vertel dat die skrywer 
Dot Serfontein jare later vertel 
het dat Tant Hannie baie luuks 
geleef het. “ Haar oorbelle was 
te swaar vir haar oorlelle en dit 
is onderstuen met ‘n goue ket-
ting oor haar kop. 

“Haar kis was ook op die solder 

en soms het sy haar doodsrok 

aangetrek en in die kis gaan lê. 

Dan moes die bediendes die 

spieël voor haar hou sodat sy 

kan sien hoe sy lyk. Na die oor-

log het sy uitgevind ‘n Engelse 

offisier is in haar kis begrawe. 

Sy het hom terstond laat opgra-

we, in ‘n seil toegedraai, haar 

kis ontsmet en weer in gebruik 

geneem.” 

Maree onthou dat daar op die 

eiland in die rivier ‘n woonhuis, 

stal en varkhokke was wat die 

tuidste van Hans van Rensburg, 

destydse leier van die Ossewa-

brandwag, was. “ As kind het 

ons talle saamtrekke daar ge-

hou. In die sewentigerjare het 

ek en my gade kampe daar ge-

hou. 

“Van die seuns wou in die vark-

hokke slaap en toe een ‘n sink-

plaat wou optel om sy geld weg 

te steek, het ons talle ‘geheime’ 

Ossewabrandwag-briewe ont-

dek. Dit is na die destydse Pot-

chefstroomse Universiteit ge-

stuur vir navorsing.” 

Maree sê behalwe vir daardie 

een keer, het Oupa-hulle nooit 

weer oor die oorlog gepraat nie. 

“ Hulle het vergewe en blymoe-

dig die land weer heropgebou. 

Die oorlog het hulle verarmd 

gelaat, maar geestelik was hulle 

ryk.” 11 

Bou geloof en moed 

01 Maart 2018 

Roderick C. Meredith 

As Hoofredakteur van hierdie 

tydskrif het ek ’n Godgegewe 

verantwoordelikheid om werklik 

al ons intekenare te dien. Op 

hierdie oomblik is spanning in 

baie nasies na aan kookpunt! 

Miljoene mense in Amerika 

is werklik ontsteld oor die ver-

kiesing van Donald Trump – dit 

was ’n skok vir die media elite, 

wat glad nie voorsien het dat dit 

sou gebeur nie. Bykomende 

miljoene mense is ontsteld en 

diep bekommerd oor die “Brexit” 

stem wat aandui dat Brittanje 

sonder twyfel uit die Europese 

Unie sal onttrek. Dit sal ’n groot 

omwenteling in hierdie Eu-

ropese projek tot gevolg hê. 

China en Rusland is deur die 

onlangse gebeure geraak en 

spanning is oor die hele wêreld 

aan die toeneem! Namate ons 

in hierdie Werk van die grote 

God voortgaan om die volle 

waarheid oor wie ons is te 

verkondig asook van wat werk-

lik voorlê, sal miljoene mense 

erg aanstoot neem en dit sal tot 

die vervolging van God se ware 

volgelinge lei, net soos Jesus 

Christus profeteer het. 

Sal u gereed wees?  

Sal u die geloof en moed openb

aar wat u beslis in die jare wat 

voorlê nodig sal hê? Sal u 

geestelik sterk genoeg wees om 

te “volhard tot die einde” toe? 

GEEN LAFAARDS IN GOD 

SE KONINKRYK NIE! 

Na aan die einde van die Bybel 

gee God ’n paar belangrike 

“aanduidings” van watter soort 

mense Hy in Sy ewige Konink-

ryk as toekomstige “konings en 

priesters” wil hê om in die ko-

mende Koninkryk van God in 

hierdie wêreld onder Jesus 

Christus te heers. God se 

Woord sê: “Hy wat oorwin, sal 

alles beërwe; en Ek sal vir hom 

’n God wees, en hy sal vir My ’n 

seun wees. Maar wat die 

vreesagtiges aangaan en die 

ongelowiges en gruwelikes en 

moordenaars en hoereerders 

en towenaars en afgodedie-

naars en al die leuenaars – 

hulle deel is in die poel wat 

brand met vuur en swawel: dit is 

die tweede dood 

 (Openbaring 21: 7-8). Let 

daarop dat almal van ons 

“oorwinnaars” behoort te wees. 

Let veral daarop dat die eerste 

eienskap wat God noem ons 

uit die ewige lewe sal hou, is 

“lafhartigheid”! 

Wat! 

Elkeen van ons moet ’n sterk en 

blwende geloof ontwikkel dat 

die Almagtige God werklik is en 

dat Hy ons “nooit [sal] begewe 

en nooit [sal] verlaat 

nie” (Hebreërs 13:5). Daarna 

moet elkeen van ons gewillig 

wees om dit deur te voer en aan 

ons Skeper gehoorsaam te 

wees, selfs wanneer dit 

“gewaagd” lyk om dit te doen. 

Almal van ons onthou die sto-

ries van Daniël in die leeukuil, 

die verhaal van Sadrag, Mesag 

en Abednégo in die vuur-oond 

asook die voorbeeld van die 

Apostels wat gedreig is oor die 

verkondiging van die waarheid. 

Soos hulle die Joodse leiers wat 

hulle gedreig het geantwoord 

het: “Ons moet aan God meer 

gehoorsaam wees as aan die 

mense” (Handelinge 5:29). 

Deur die bladsye van hierdie 

tydskrif, die Tomorrow’s World 

TV-programme, ons verskei-

denheid boekies en die uitste-

kende Wêreld van Môre By-

belstudiekursus, hoop ons om u 

te help om deeglik te bewys dat 

God werklik is en dat Hy u 

nooit sal begewe of verlaat nie. 

Elkeen van u behoort uself nou 

te begin afvra of u werklik gewil-

lig is om die beproewinge en 

toetse wat voorlê te trotseer, 

soos nasies wat uitmekaar spat, 

etniese oorloë, oproer oor voed-

sel en ander rampe begin om 

ons nasies uitmekaar te skeur. 

GELOOF WAT TOT GE-

HOORSAAMHEID LEI 

Een van die dapperste manne 

wat in die bladsye van die Bybel 

genoem word, is koning Dawid 

van antieke Israel. Dawid wys 

herhaaldelik in sy geskrifte in 

die Psalms die noodsaaklikheid 

uit van absolute geloof in die 

grote. 

God wat ons lewens in ’n rigting 

stuur en beskerm – wie uitein-

delik in beheer van wêreldsake 

is. Let op na die konstante klem 

in Psalms om u geloof of “ver-

troue” in die Almagtige God te 

plaas. In Psalm 5:12 is Dawid 

geïnspireer om ons mee te 

deel:  

“Maar laat húlle almal bly wees 

wat by U skuil; laat hulle vir 

ewig jubel, en beskut U hulle…” 

In Psalm 7:2 skryf hy: “Here, my 

God, by U skuil ek; verlos my 

van al my vervolgers en red my; 

...” In Psalm 9:11 sê hy: “En 

hulle wat U Naam ken, sal op 

U vertrou, omdat U die wat U 

soek, nie verlaat nie, O 

Here!” (volg na p. 12) 
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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. 

(vanaf p. 9) 

Derhalwe werk die Britse Ruim-

tevaart, NASA en baie ander 

navorsingslaboratoriums tans 

daaraan om sintetiese “geitjie-

grypers” te vervolmaak. NASA 

het reeds prototipes met behulp 

van koolstof nanobuise getoets, 

wat hulle hoop gebruik kan 

word om ruimte-robotte in staat 

te stel om ruimte-afval op te 

vang. Ander kyk weer hierna 

om dit vir kundige remstelsels te 

gebruik sowel as effektiewe 

heg-en-laat-los meganismes vir 

’n aantal reusagtige groot en 

minimale klein toepassings 

waar tradisionele hegting-

stelsels beperkings het. Een 

navorsingsprojek beoog om die 

koolstof nanobuis kleefstof as ’n 

plaasvervanger vir soldeersel in 

elektriese stelsels te gebruik, 

terwyl ander weer hierdie geitjie 

tegnologie bestudeer om wonde 

versigtig sonder steke te heg. 

Toegerus op hierdie manier we-

dywer hierdie superhelde van 

die akkediswêreld met welslae 

teen hulle mededinger, die fik-

tiewe “Spider-Man” van Marvel 

Comics! Geitjies is werklike 

kreatuurtjies en die moderne 

wetenskap poog nou om die 

tegniese vaardigheid van hier-

die werklike geitjie-kreatuurtjie 

na te boots ten einde die mens 

se vermoë te verbeter om op 

aarde en in die ruimte te werk. 

As gevolg van ons vinnige le-

wenstempo, neem die meeste 

van ons selde die tyd om stil te 

staan en die merkwaardige en 

ingewikkelde aspekte van or-

ganismes waar te neem wat 

deel van ons wêreld uitmaak.  

As gevolg van ons vinnige le-

wenstempo, neem die meeste 

van ons selde die tyd om stil te 

staan en die merkwaardige en 

ingewikkelde aspekte van or-

ganismes waar te neem wat 

deel van ons wêreld uitmaak. 

Ons sien soms die groot dinge 

raak, maar ignoreer dikwels die 

kleiner of geringer dingetjies. 

Tog is daar in sommige van 

hierdie klein, maar ongelooflik 

komplekse lewensvorms herin-

neringe aan die ooglopende in-

genieurswese wat in die struk-

tuur van lewe ingebou is. 

Ons het nou meer as ooit tevore 

die geleentheid om in hierdie 

tydperk daarvan te leer en die 

besondere gawe te waardeer 

wat so duidelik sigbaar in die 

ontwerp van selfs die geitjie is, 

aspekte wat moderne weten-

skap vandag probeer naboots 

om die uitdagings van môre be-

ter aan te spreek. Die genialiteit 

agter die geitjie se greep, die 

briljante Ingenieur en Skepper 

van beide die astronomiese en 

mikroskopiese, word betekenis-

vol by geleentheid in die By-

belse boek van Psalms geprys: 

“Hoe talryk is u werke, o Here! 

U het hulle almal met wysheid 

gemaak; die aarde is vol van u 

skepsele! (Psalm 104:24). 

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

artikel.php?id=729&title=die-

werke-van-sy-hande-die-geitjie-

se-greep 
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Hoe om aansoek te 

doen vir ‘n slim ID-

kaart 

Deur Sue-Ann de Wet (forum tyd-

skrif) 

Wêreldwyd het onlangs berig 

dat die department van bin-

nelandse sake geen onmid-

delikse planne het om die 

groen staafgekodeerde iden-

titeitsdokumente (ID-boke) te 

steek nie.  

Die department het in ‘n 

verklaring duidelik gemaak 

dar die groen staafgeko-

deerde ID-boke ‘n wettige 

vorm van identifikasie bly, en 

sal bly tot so ‘n tyd dat die 

Live Capture System by alle 

kantore van die department 

uitgerol is om sodoende 

Suid-Afrikaanse toe te laat 

om by hul naaste kantore vir 

slim ID-kaarte aansoek te 

doen. 

Een van die groot redes 

waarom die department die 

ID-stelsel na slim ID-kaarte 

omskakel, is om bedrog met 

identiteitsdokumente te 

voorkom. Jy kan nou aan-

soek doen vir sowel jou nuwe 

slim ID-kaart as jou paspoort 

by uitgesoekte kantore van 

die department van binne-

landse sake of aanlyn via die 

department  se eHomeAf-

fairs-portaal.  

Permanente veblyfper-

mithouers (buitelandse bur-

gers wat langer as vyf jaar op 

‘n tydelike permit in Suid-

Afrika woon en nou perma-

nente verblyf verkry het) 

kwalifiseer egter nie nou al 

vir ‘n nuwe slim ID-kaart nie. 

Daar is wel in ‘n latere 

staduym vir hulle geleentheid 

gegee word om daarvoor 

aanosek te doen. Dieselfde 

geld ook vir geneutraliseerde 

burgers (nie ‘n burger by ge-

boorte nie, maar het Suid-

Afrikaanse burgerskap ver-

kry).  

Wat het jy nodig om die 

kaart te kry? 

Tieners van 16 jaar en ouer 

wat vir die eerste keer om ‘n 

identiteitsdokument aansoek 

doen: 

∗benodig geboortesertifikaat 

∗Benodig albei ouers se 

identiteitsdokumente 

∗Jou eerste slim ID-kaart is 

gratis 

Persioenarisse van 60 jaar 

en ouer: 

∗Benodig groen staafgeko-

deerde ID-boek 

∗Benodig huweliksertifikaat of 

egskeidingsbevel 

∗Vir hierdie ouderdomsgroep 

sal die nuwe slim ID-kaarte 

ook gratis wees 

Bogenoemde geld ook vir 

almal wat nie in een van die 

twee groepe val nie, maar 

hulle sal R140 moet betaal. 

Tydens die aansoekproses 

kan jy gevra word vir ‘n 

bewys van jou woonadres. 

Indien jy jou identiteitsdo-

kument verloor het en nou 

aansoek om ‘n slim ID-kaart 

doen, moet jy in besit van ‘n 

polisieverklaring wees.  

Waar kan jy aansoek vir die 

kaart doen? 

Jy kan aanlyn aansoek doen 

op die department se 

eHomeAffairs-portaal waar 

dit moontlik sal wees om jou 

aansoekvorm aanlyn te vol-

tooi en die ondersteundende 

dokumente op te laai.  

Om by ‘n bank vir jou slim ID-

kaart aansoek te doen, moet 

jy ‘n kliënt by daardie be-

trokke bank wees.  

Die volgende handelsbanke 

bied die diens by uitgesoekte 

takke: ABSA, FNB, Nedbank 

en Standard Bank. Die de-

partment van binnelandse 

sake is tans in gesprekvoer-

ing met deelnemende banke 

om hul kapasiteit deur ad-

disionele banktakke te ver-

hoog. 

Hoe om aanlyn aansoek te 

doen: 

Registrasie: 

STAP 1: Skep ‘n rekening 

STAP 2: Skep ‘n wagwoord 

en verskaf ‘n antwoord op ‘n 

sekuriteitsvraag vir ingeval jy 

jou wagwoord vergeet.  

STAP 3: Verifieer jou selffon 

nommer en e-posadres. 

Aansoek: 

STAP 1: Teken in. 

STAP 2: Skep ‘n nuwe aan-

soek. 

STAP 3: Samestelling van 

die aansoek. Die department 

van binnelandse sake se 

aansoekvorm lyk en werk 

baie soos die Suid-

Afrikaanse Inkomstediens 

(SAID) se eFiling-vorm. 

(Lees voort op p.8) 
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(volg vanaf p.7) 

STAP 4: Voltooi die aansoek-

vorm. 

STAP 5: Laai onderste-

unende dokumente op soos 

aangedui.  

STAP 6: Maak die betaling.  

STAP 7: Maak ‘n afspraak. ‘n 

Afspraak is nie nodig indien 

jy ‘n kantoor van die depart-

ment van binnelandse sake 

gaan besoek nie. Jy moet 

hulle egter net binne 60 dae 

vanaf jou aanlynaansoekda-

tum gaan besoek. ‘n Af-

spraak is wel nodig indien jy 

jou aansoek deur die bank 

doen. 

STAP 8: Kies die tak van die 

bank van jou keuse wat jy wil 

besoek.  

STAP 9: Kies ‘n tydgleuf vir 

jou afspraak. 

STAP 10: Bevestig jou af-

spraak en druk die beves-

tiging  

Wat het jy nodig nadat jy ‘n 
afspraak gemaak het?  

∗ ‘n Afskrif van jou afspraak-

bevestiging. 

∗ Jou groen ID-boek. 

∗ Jou vingerafdrukke sal 

geneem word en in die bio-

metriese stelsel gevoer 

word. 

∗ ‘n Foto sal by die bank 

geneem word – dit is dus 

nie nodig om vooraf ID-

foto’s te laat neem nie. 

Diegene wat probleme met 

die aanlynaansoekstelsel on-

dervind, word versoek om die 

department se hulplyn by 

0800 601 190 te skakel. 

Die werke van Sy 

Hande: die geitjie se 

greep 

01 November 2017 

Stuart Wachowicz 

In die warm streke van die 

wêreld sal u ’n klein krea-

tuurtjie vind wat menslike 

waarnemers al vir duisende 

jare lank verstom en verwar. 

“Geitjie” is die familienaam vir 

akkedisse wat daarvoor bek-

end is dat hulle unieke eien-

skappe besit. Aangesien hy 

nie sy oë kan knip nie ge-

bruik hy byvoorbeeld sy tong 

om sy oë skoon te maak en 

te bevogtig. Dit word deur ’n 

herhaalde en soms lastige 

getjilp uitgeken. 

Feitlik alle waarnemers erken 

nogtans dat die geitjie se 

merkwaardigste eienskap sy 

vermoë is om sonder moeite 

op vertikale of selfs oor-

hoofse oppervlaktes te loop, 

ten spyte van die feit dat sy 

pootjies nie taai is nie en 

geensins enige vorm van sui-

gaksie het nie. Vir eeue lank 

was die mens nie in staat om 

hierdie gedrag te verklaar 

nie. Die Griekse filosoof, 

Aristoteles, het 2,300 jaar 

gelede kommentaar gelewer 

oor die geitjie se vermoë om 

“in enige rigting op en af teen 

’n boom te hardloop, selfs 

met die kop na onder” (The 

History of Animals, Boek IX, 

Deel 9, vertaal deur D’Arcy 

Wentworth Thompson). 

Ons begin nou om die ge-

heime van die geitjie se ver-

moë te verstaan en hierdie 

begrip gee aanleiding tot 

nuwe vooruitgang in 

kleefkrag-tegnologie terwyl 

dit selfs nuwe kleefkrag-

toepassings in die ruimtepro-

gram skep. 

OM DIE ONMOONTLIKE TE 

DOEN 

Indien u al ooit die geleent-

heid gehad het om ’n geitjie 

dop te hou, sou u opgemerk 

het dat hy blitsvinnig kan 

beweeg, selfs op vertikale 

oppervlaktes. Om teen ’n ver-

tikale vlak te kan beweeg 

vereis van die een wat be-

weeg om ’n krag te skep wat 

groter is as die gewig van die 

liggaam wat beweeg word 

terwyl daar voldoende wry-

wing of kleefkrag op die op-

pervlak moet wees om die 

toepassing van daardie krag 

toe te laat. Neem in aanmer-

king dat ’n geitjie teen ’n tem-

po van 20 liggaamslengtes 

per sekonde kan beweeg of 

dit op ’n vertikale oppervlak is 

of selfs teen die plafon bo-

kant u kop! Die geitjie se 

pootjie moet op een of ander 

manier aan die oppervlakte 

kleef en tog net so vinnig los-

gelaat word as wat dit aan-

vanklik aan daardie opper-

vlakte gekleef het. (volg p.9) 

9 

(van p.8) Soos dit in die Oxford 

Journals aangeteken word: 

“... herhaalde en snelle loslat-

ing sonder kragte wat dit be-

duidend loslaat is buite die 

vermoë van enige huidige 

sintetiese kleefstof 

(Mechanisms of Adhesion in 

Geckos” , Oxford Journals, 

Volume 42, Uitgawe 6, bl. 

1082). 

’n Meganisme wat daagliks 

deur ’n eenvoudige akkedis 

aangewend word sonder ge-

dagte of inspanning, bly buite 

die mensdom se vermoë om 

te dupliseer! Hoe kry die geit-

jie dit dan reg? 

Dit lyk asof die geheim van 

die geitjie se beweging in die 

ontwerp van sy pootjies lê. 

Die vyf toontjies aan elke gei-

tjie se pootjie is met verskeie 

rye mikroskopiese bondeltjies 

“haartjies” bedek wat setae 

genoem word. Elkeen van 

hierdie bondeltjies kan in 

honderde uiterste klein eind-

puntjies opgedeel word wat 

spatulae genoem word. 

Wetenskaplikes het agterge-

kom dat die lengte en ont-

werp van hierdie haaragtige 

strukture elkeen daarvan in 

staat stel om ’n elektrosta-

tiese krag (wat bekend staan 

as Van der Waal se krag) te 

skep wat ontwikkel sodra die 

toontjies aan ’n oppervlak 

raak. Die toontjie ontwikkel 

onmiddellik ’n positiewe la-

ding en aangesien die opper-

vlak ’n gelyke en teenoorge-

stelde negatiewe lading het, 

laat die gevolglike elektrosta-

tiese aantrekkingskrag die 

geitjie toe om veilig op feitlik 

enige oppervlak te beweeg. 

’n Geitjie weeg ongeveer 50 

gram (2 onse), maar dit sou 

tot 130 kg (286 pond) trek-

krag vereis om die gemiddel-

de geitjie los te wikkel indien 

hy ten volle met al vier poot-

jies vasgeheg sou wees 

(David Robson, “Gecko’s 

gravity-defying trick ex-

plained”, New Scientist Live, 

Junie 2007). Dit verklaar 

waarom sommige mense ’n 

geitjie heeltemal veilig met 

slegs ’n enkele toontjie aan ’n 

plafon sien vasklou. ’n Geitjie 

van 50 gram het sowat 6,5 

miljoen spatulae. Een miljoen 

setae kan maklik op ’n tien-

sentstuk inpas en gemaklik 

die gewig van ’n kind onder-

steun (St. Fleur, “How do 

Geckos’ Feet Work?” Huf-

fington Post, 10 Augustus 

2012). 

Waarom gebeur dit nie dat 

die geitjie op een plek vassit 

nie, gegewe dat die ontwik-

kelde krag so sterk is? Hoe is 

dit moontlik om sy pootjies op 

te lig indien dit met soveel 

krag aan die oppervlak vas-

kleef? 

Die spatulae steek nie teen ’n 

regse hoek van die pootjies 

uit nie, maar is ontwerp om 

die oppervlak teen ’n hoek te 

raak. Wanneer daardie hoek 

30 grade is, lyk dit of die krag 

op sy maksimum is. Sodra 

die geitjie egter sy pootjie 

vorentoe beweeg, vergroot 

die hoek en die krag verswak 

vinnig, wat vinnige beweging 

toelaat.  

Die Oregon State Univer-

sity assistent-professor in 

meganiese ingenieurswese, 

P. Alex Greaney, stel dit so: 

“Hierdie is werklik fassiner-

ende nanometer sisteme en 

kragte aan die werk . Dit is 

nie net op die aard van die 

seta gebaseer nie, maar op 

die skuins hoeke en die buig-

saamheid wat hulle het, as-

ook die vermoë om onder ’n 

wye verskeidenheid van be-

ladingstoestande te 

werk” (Rachel Feltman, “New 

Research Investigates the 

Physics of Sticky Gecko 

Feet” Washington Post, 12 

Augustus 2014). 

Kellar Autumn, ’n bioloog by 

Lewis and Clarke College in 

Oregon verklaar die volgende 

nadat hy hierdie verskynsel 

opgemerk het: “Geitjies is 

grootliks oorgeprogram-

meer” (Robson). Dit is te 

wyte aan die feit dat ’n 50-

gram geitjie net 3 persent 

van sy setae nodig het om 

veilig te kan klim en maak dit 

dus moontlik om aan ’n enk-

ele toontjie te hang! Die geit-

jie ondervind net probleme 

wanneer die oppervlak nat 

word wat die doeltreffendheid 

van hierdie fassinerende geit-

jie-greep van tegnologie aan-

sienlik verminder. 

INSPIRERENDE NUWE 

TEGNOLOGIE 

Die doeltreffendheid van hier-

die kleefkragstelsel oortref 

oor die algemeen enigiets 

wat die mens nog ooit kon 

ontwerp.        (volg na p.10) 


